
๑ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

ประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย 
การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ 

…………………………………………… 
 

เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็น

อิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น  และให้มีคณะกรรมการ
พนักงานส่วนท้องถิ่นของตนเองเพื่อท าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

ของตนได้โดยตรงประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  บัญญัติ
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่และด าเนินการในการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงาน
ส่วนต าบลให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) ประกอบกับมาตรา ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 
ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๔ ให้ประกาศหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ไว้ 
ดังต่อไปนี ้

 

หมวด ๑ 
วินัยและการรักษาวินัย 

ข้อ ๑ พนักงานส่วนต าบลต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้ 
โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
 

ข้อ ๒ พนักงานส่วนต าบลต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา-

กษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 

ข้อ ๓ พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

หาประโยชน์ให้แก่ ตนเองหรือผู้อื่นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้
ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง 
 



๒ 
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ข้อ ๔ พนักงานส่วนต าบลต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่
ราชการ 

 

ข้อ ๕ พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ  เอาใจใส่ ระมัดระวัง
รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 

การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น
ความ ผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ ๖ พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติหน้าทีร่าชการ  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ  มติคณะ 
รัฐมนตรี  หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
 

ข้อ ๗  พนักงานส่วนต าบลตอ้งถือว่าเป็นหน้าที่พเิศษทีจ่ะสนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อน 
ไหว อันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติและต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจน

เต็มความ สามารถ 
 

ข้อ ๘  พนักงานส่วนต าบลต้องรักษาความลับของทางราชการ 
การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ ๙  พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดย
ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติ
ตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอ
ความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว 
ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดย
ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ ๑๐ พนักงานส่วนต าบลต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชา
เหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 
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ข้อ ๑๑ พนักงานส่วนต าบลต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิด
ข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 

การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็น

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ ๑๒ พนักงานส่วนต าบลต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทาง

ราชการ 
 

ข้อ ๑๓ พนักงานส่วนต าบลต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ  จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการมิได ้

การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ

อย่างร้ายแรงหรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มี

เหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ ๑๔ พนักงานส่วนต าบลต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระท าการอย่าง
ใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนต าบล
ด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
 

ข้อ ๑๕ พนักงานส่วนต าบล ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การ
สงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า  และด้วยความสุภาพ

เรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง  เป็น

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ ๑๖ พนักงานส่วนต าบลต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์อัน
อาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
 

ข้อ ๑๗ พนักงานส่วนต าบลต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอื่น
ใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
 

ข้อ ๑๘ พนักงานส่วนต าบลต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และในการปฏิบัติ การอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่า
ด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม 
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ข้อ ๑๙ พนักงานส่วนต าบลต้องรักษาชื่อเสียงของตน  และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง
หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ อันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 

การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง
ที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษหรือกระท าการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 

 

ข้อ ๒๐ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิ
ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยและด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูล

ที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย  ให้กระท าโดยการปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีการฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดอันที่จะเสริมสร้างและ
พัฒนาทัศนคติ จิตส านึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย 

การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ให้กระท าโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์
และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการป้องกันตามสมควรแก่

กรณีได ้
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยมีพยาน 

หลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที 
เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานส่วนต าบลผู้ใด

กระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาใน
เบื้องต้นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควร

กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ก็ให้
ด าเนินการทางวินัยทันที 

การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิด

วินัยให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ 
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้  และตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ

สอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 
 

ข้อ ๒๑ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยตามที่
ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงด
โทษตามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๒ 

 



๕ 
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โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดขั้นเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล่ออก 

 

ข้อ ๒๒ การลงโทษพนักงานส่วนต าบลให้ท าเป็นค าสั่ง วิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ ๔ ของหมวด ๒ 

 
หมวด ๒ 

การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย 
ส่วนที ่๑ 

การด าเนินการทางวินัย 
ข้อ ๒๓ การด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า

กระท าผิดวินัย ให้สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า  แต่ทั้งนี้ต้องแจ้งข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  โดยจะระบุ
หรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าว หาชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย และ
ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากค าของผู้ถูกกล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิน าทนายความ
หรือที่ปรึกษาเข้าฟังการชี้แจงหรือการให้ปากค าของตนได้ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้
ด าเนินการสอบสวนตามวิธีการที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นสมควร 

การด าเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามวรรคสอง ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลตามล าดับชั้นเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการ

ทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับ บัญชาได้ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวต้องเป็นพนักงานส่วนต าบลซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาและด ารงต าแหน่งระดับไม่ต่ ากว่าผู้ที่ถูกด าเนินการทางวินัย 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน เมื่อด าเนินการสอบสวนแล้ว ถ้า
ฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการตามข้อ  ๒๔ หรือข้อ ๒๕ แล้วแต่กรณี ถ้ายังฟัง
ไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย จึงยุติเรื่องได ้



๖ 
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ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนผู้ถูก
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามวรรคสี่ ในเรื่องที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้
ถูกกล่าวหาตามข้อ ๘๕ (๔) หรือ ข้อ ๘๖ และคณะกรรมการสอบสวนตามข้อดังกล่าวได้สอบสวนไว้
แล้ว คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่จะน าส านวนสอบสวน ตามข้อดังกล่าวมาใช้เป็นส านวนการ
สอบสวน และท าความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
โดยถือว่าได้มีการสอบสวนตามวรรคสี่แล้วก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้  และต้องให้
โอกาสผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 

การสอบสวนพิจารณากรณีที่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่  ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในส่วนที่ ๓ ของหมวดนี้ 

ในกรณีที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก าหนดในส่วนที่  ๒ ของหมวดนี้ จะ

ด าเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้ 
 

ข้อ ๒๔ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามข้อ ๒๓ วรรคสอง ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๒๓ วรรคสาม สั่งลงโทษ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ในสถานโทษและอัตราโทษตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ ๔ ของหมวดนี้ 
 

ข้อ ๒๕ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลสั่งลงโทษตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ ๔ ของหมวดนี้ 
 

ข้อ ๒๖ ให้กรรมการสอบสวนมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขอให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นๆของรัฐ หรือ

ห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด
มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลใดๆ มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
 

ข้อ ๒๗ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท า หรือละเว้นกระท าการใดที่พึง
เห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น
หรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็น
การกล่าวหาเป็นหนังสือโดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท า
ความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษ 
แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตาย นายกองค์การบริหาร



๗ 
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ส่วนต าบล มีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ  ๒๐ และด าเนินการทางวินัยตามที่
ก าหนดในหลักเกณฑ์นี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการเว้นแต่กรณีที่ผลการสอบสวน

พิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนก็
ให้งดโทษเสีย 
 

ข้อ ๒๘ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้ง
กรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาท หรือความ ผิดลหุโทษ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจสั่งพักราชการ
หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการ
สอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิดหรือกระท าผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก 
และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น  ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งให้ผู้นั้น
กลับเข้ารับราชการในต าแหน่งเดิม  หรือต าแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
เมื่อได้มีการสั่งให้พนักงานส่วนต าบลผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนตามวรรค

หนึ่งแล้วภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกลา่วหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ  ๒๐ และแต่งตั้งคณะ กรรมการ
สอบสวนตามข้อ ๒๓ วรรคสี ่ตลอดจนด าเนินการทางวินัยตามที่ก าหนดไว้ในหมวดน้ีต่อไปได ้

ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระท าผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง ก็ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นพนักงานส่วนต าบลตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 

การออกค าสั่งตามข้อนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลตามที่
ก าหนดไว้ในส่วนที่ ๒ ของหมวด ๓ 

เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงินดังกล่าวของ
ผู้ถูกสั่งพักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วย
การนั้นส าหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว ให้ถือเสมือน
ว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พัก
ราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน  และการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวน

พิจารณาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในส่วนที่ ๒ ของหมวด ๓ 
 

ข้อ ๒๙  พนักงานส่วนต าบลซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการตาม
กฎหมายอื่นผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่ง
เป็นผู้บังคับ บัญชาของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นด าเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ์นี้โดยอนุโลม  แต่



๘ 
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ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน ก็ให้สืบสวน
หรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จแล้วส่งเรื่องไปให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา

ของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นพิจารณาด าเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์นี้โดยอนุโลม  และในกรณีที่
จะต้องสั่งลงโทษทางวินัย ให้ปรับบทความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นโดยอนุโลม 
 

ส่วนที ่๒ 
ความผิดท่ีปรากฏชัดแจง้ 

ข้อ ๓๐  พนักงานส่วนต าบลผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ถือเป็นกรณี
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 
๒๓ วรรคสาม จะด าเนินการทางวินัยตามข้อ ๖๙ หรือข้อ ๘๑ โดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได ้

(๑) กระท าความผิดอาญาจนต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระท าผิด  และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายตาม ข้อ ๒๓ วรรคสาม เห็นว่า
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษานั้น ได้ความประจักษ์ชัดแล้ว 

(๒) กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา  
หรือให้ถ้อยค ารับสารภาพต่อผู้มีหน้าทีส่ืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามหลักเกณฑ์นี้ และได้มี
การบันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ 
 

ข้อ ๓๑  พนักงานส่วนต าบลผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้  ถือเป็นกรณี
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จะด าเนินการทางวินัยตามข้อ ๗๐ วรรค
สอง โดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ 

(๑) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก โดยค า

พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกและมิได้ให้รอการลงโทษไว้ หรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๒) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน  และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อัน

แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
(๓) กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือ

ให้ถ้อยค ารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์นี้

และได้มีการบันทึกถ้อยค า รับสารภาพเป็นหนังสือ 
 



๙ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

ส่วนที ่๓ 
การสอบสวนพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน 

ข้อ ๓๒  เพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรมการสอบสวนพิจารณาพนักงานส่วนต าบลซึ่ง
ถูกกล่าว หาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๒๓ วรรคสี่ หรือพนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีกรณีถูก
กล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่อง
ในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ  ๘๖ ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในส่วนนี้ 
 

ข้อ ๓๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้แต่งตั้งจากพนักงานส่วนต าบลหรือข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งในการแต่งตั้งควรพิจารณาแต่งตั้งจากพนักงานส่วนต าบล
ก่อน หากไม่มีพนักงานส่วนต าบลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือมีเหตุจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการ

สอบสวนหรือเพื่อความยุติธรรมจึงพิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่นอื่น โดยได้รับความยินยอมจากต้นสังกัดก็ได้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งตั้ง
จ านวนอย่างน้อยสามคน ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งระดับไม่ต่ ากว่าหรือเทียบ
ได้ไม่ต ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา และกรรมการอย่างน้อยอีกสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

ในกรณีจ าเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งเป็นพนักงานส่วนต าบล หรือข้าราชการฝ่ายพล
เรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ด้วยก็ได ้และให้น าข้อ ๓๘ ข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ ข้อ ๔๙ และข้อ ๕๐ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมายหรือผู้
ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการด าเนินการ
ทางวินัยอย่างน้อยหนึ่งคน 

เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะด ารงต าแหน่ง
ระดับต่ ากว่าหรือเทียบได้ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ก็ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน

กรรมการ 
 ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคู่กรณีกับผู้ถูกสอบสวน หรือถูกกล่าวหาว่า

กระท าความผิดร่วมกับพนักงานส่วนต าบล เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลตรวจสอบแล้ว

ปรากฏว่าเป็นความจริง  ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณาและมีมติคัดเลือก

คณะกรรมการสอบสวน  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งแต่งตั้งตามมติ แล้วแจ้ง

ต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสอบสวนทราบ” 
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคห้าสอบสวนแล้วเสร็จ  ให้รายงานผลการสอบสวน

ให้คณะกรรม การพนักงานส่วนต าบลพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณาแล้ว

มีมติเป็นประการใด  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 



๑๐ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

  เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว จะยกเลิกมิได้ 
           แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งท่ี  ๔/ ๒๕๔๗  ลว  ๒๓ เมษายน  ๒๕๔๗ 
 

ข้อ ๓๔ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุชื่อ และต าแหนง่ของผู้ถูกกล่าวหา เรื่องที่
กล่าวหาช่ือและต าแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนและผู้ช่วยเลขานุการ  (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ ให้มีสาระส าคัญตามแบบ สว.๑ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง 
ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง 
 

ข้อ ๓๕ เมื่อมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ และวันที่
รับทราบไว้เป็นหลักฐานในการนี้ ให้มอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับด้วย ในกรณีที่ผู้ถูก
กล่าว หาไม่ยอมรับทราบค าสั่ง หรือไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้ ให้ส่งส าเนาค าสั่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของ
ทางราชการ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งส าเนาค าสั่งดังกล่าว ให้ถือว่า ผู้ถูก
กล่าวหาได้รับทราบค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล้ว 

(๒) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวน และส่ง
หลักฐานการรับทราบหรือถือว่ารับทราบตาม (๑) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา
ให้ประธานกรรมการและให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อ และวันเดือนปีที่รับไว้เป็นหลักฐาน 

 

ข้อ ๓๖ เมื่อได้รับเรื่องตามข้อ ๓๕ (๒) แล้ว ให้ประธานกรรมการด าเนินการประชุมคณะ 
กรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป 
 

ข้อ ๓๗ การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่การประชุมตามข้อ ๔๕ และ 
๕๙ ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการสอบสวนทั้งหมด 
การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วยแต่ในกรณี

จ าเป็นที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ท าหน้าที่แทน 

การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 



๑๑ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

ข้อ ๓๘  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าการตามเรื่องที่กล่าวหา 
(๒) มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา 
(๔) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือ

ร่วมบิดาหรือมารดาของผู้กล่าวหา 
(๕) มีเหตุอื่นซึ่งอาจท าให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม 

การคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน  ให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบเหตุแห่งการคัดค้าน โดยแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการ
คัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านด้วยว่าจะท าให้การสอบสวนไม่ได้ความจริงและความยุติธรรมอย่างไร ใน
การนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส่งส าเนาหนังสือคัดค้าน 
และแจ้งวันที่ได้รับหนังสือคัดค้านดังกล่าวให้ประธานกรรมการสอบสวนทราบ และรวมไว้ในส านวน
การสอบสวนด้วย 

ในการพิจารณาเร่ืองการคัดค้าน ผู้ซ่ึงถูกคัดค้านอาจท าค าชี้แจงได้ หากนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหน็วา่หนงัสือคัดคา้นมีเหตุผลพอที่จะรับฟังได้ ให้สั่งให้
ผู้ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน หากเห็นว่าหนังสือคัดค้านไม่มีเหตุผลพอที่จะรับ
ฟังได้ให้สั่งยกค าคัดค้านนั้น โดยให้สั่งการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน  ทั้งนี้ให้
แสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกคัดค้านทราบ แล้วส่งเรื่องให้
คณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ในส านวนการสอบสวนโดยเร็ว การสั่งยกค าคัดค้านให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่สั่งการอย่าง

หนึ่งอย่างใด ภายในสิบห้าวันตามวรรคสาม ให้ถือว่าผู้ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการ

สอบสวน และให้เลขานุการรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อด าเนินการตามข้อ ๔๐ ต่อไป 

การพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
 

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน เห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค้าน
ตามข้อ ๓๘ วรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน และให้น าข้อ ๓๘ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 



๑๒ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

ข้อ ๔๐ ภายใต้บังคับข้อ ๓๓ เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ถ้านายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีเหตุอันสมควร หรือจ าเป็นที่จะต้อง
เปลี่ยน เพิ่ม หรือลดจ านวนผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ให้ด าเนินการได้โดยให้แสดงเหตุ
แห่งการสั่งนั้นไว้ด้วย และให้น าข้อ ๓๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ ง ไม่กระทบถึงการ

สอบสวนที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
 

ข้อ ๔๑ คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่สอบสวนตามหลักเกณฑ์  วิธีการและระยะเวลาที่
ก าหนดในส่วนนี้ เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหา และดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอด
กระบวนการสอบสวน ในการนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติ และความประพฤติของผู้
ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา  และจัดท าบันทึก
ประจ าวันที่มีการสอบสวนไว้ทุกครั้งด้วย 

ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าร่วมท าการสอบสวน 
 

ข้อ ๔๒ ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนภายในก าหนดระยะเวลาดังนี้ 
(๑) ด าเนินการประชุมตามข้อ ๓๖ และแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ ๔๔ ให้ผู้ถูก

กล่าวหาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะ 

กรรมการสอบสวน 
(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่มี ภายในสามสิบวันนับแต่

วันที่ได้ด าเนินการตาม (๑) แล้วเสร็จ 
(๓) แจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๔๕ ให้ผู้ถูก

กล่าวหาทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการตาม (๒) แล้วเสร็จ 
 (๔) รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้

ด าเนินการตาม (๓) 
(๕) ประชุมพิจารณาลงมติและท ารายงานการสอบสวนเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการตาม (๔) แล้วเสร็จ 
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน ไม่สามารถด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา

ตาม (๑)(๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ได้ ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ท าให้การสอบสวนไม่แล้ว
เสร็จต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อขอขยายระยะเวลา
การสอบสวนในกรณีเช่นนี้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่ง

ขยายระยะเวลาด าเนินการได้ตามความจ าเป็นครั้งละไม่เกินสามสิบวัน 



๑๓ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ

วันให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานเหตุให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบ สวนรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลทราบ เพื่อติดตามเร่งรัดการ
สอบสวนต่อไป 
 

ข้อ ๔๓ การน าเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวน ให้กรรมการ
สอบสวนบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเม่ือใดเอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวน
การสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจน าต้นฉบับมาได้จะใช้ส าเนาที่กรรมการสอบสวน  หรือผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นส าเนาถูกต้องก็ได้ 

ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหาย หรือถูกท าลาย หรือโดยเหตุประการอื่น จะให้น า
ส าเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้ 
 

ข้อ ๔๔  เมื่อได้พิจารณาเรื่องที่กล่าวหา และวางแนวทางการสอบสวนตามข้อ ๓๖ แล้ว ให้
คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้ง  และอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่
กล่าวหาให้ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร ในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวน
แจ้งด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่
จะให้ถ้อยค า หรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยาน หลักฐานหรือน าพยาน หลักฐานมาสืบแก้
ข้อกล่าวหาได้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔๕ 

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ท าบันทึกมีสาระส าคัญตามแบบ สว. ๒ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ โดยท า
เป็นสองฉบับเพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูก
กล่าวหาลงลายมือช่ือรับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว  ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูก

กล่าวหาว่าได้กระท าการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร 
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพว่า  ได้กระท าการตามที่ถูกกล่าวหาให้

คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระท าตามที่ถูกกล่าวหาดังกล่าว  เป็น

ความผิดวินัยกรณีใด หรือหย่อความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่
ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ  ๘๖ อย่างไร หากผู้ถูก
กล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ให้บันทึกถ้อยค ารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ 
(ถ้าม)ี และสาเหตุแห่งการกระท าไว้ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ท าการสอบสวน
ต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริง และพฤติการณ์อันเกี่ยวกับเรื่องที่
กล่าวหาโดยละเอียด จะท าการสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้แล้วด าเนินการตามข้อ  ๕๙ และ
ข้อ ๖๐ ต่อไป 



๑๔ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยค ารับสารภาพ  ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการ

สอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วด าเนินการตามข้อ ๔๕ ต่อไป 
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามาแล้ว แต่ไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบข้อกล่าวหา หรือไม่มารับทราบ

ข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมีสาระส าคัญตามแบบ  สว. ๒ ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทาง
ราชการหรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้
กระท าการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ การแจ้งข้อกล่าวหาในกรณีเช่นนี้ ให้ท าบันทึกมีสาระส าคัญตาม
แบบ สว. ๒ เป็นสามฉบับ เพื่อเก็บไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ
โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับและให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับ

คืนมารวมไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าว
แม้จะไม่ได้รับแบบ สว. ๒ คืน ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้วและให้คณะกรรมการ
สอบสวนด าเนินการตามวรรคห้า ต่อไป 
 

ข้อ ๔๕ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๔๔ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการประชุมเพื่อ
พิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร
และเป็นความผิดวินัยกรณีใดตามข้อใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ  ๘๖ 
หรือไม่อย่างไร แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหา โดยระบุ
ข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใดตามข้อใด  หรือหย่อน

ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๘๖ อย่างไร และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบโดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระท าที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อ
กล่าวหาส าหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้ 

การแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง  ให้ท า
บันทึกมีสาระส าคัญตามแบบ สว. ๓ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ โดยท าเป็นสองฉบับ เพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหา
หนึ่งฉบับ เก็บไว้ในส านวนการสอบ สวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปีที่
รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 

เมื่อด าเนินการดังกล่าวแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นค าชี้แจงแก้
ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการ
สอบสวนให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหายื่นค าชี้แจงภายในเวลาอันสมควร แต่อย่างช้าไม่เกินสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้ทราบข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และต้องให้โอกาสผู้ถูก
กล่าวหาที่จะให้ถ้อยค าเพิ่มเติม รวมทั้งน าสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วย ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะ



๑๕ 
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ยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค าและน าสืบแก้
ข้อกล่าวหาโดยเร็ว 

การน าสืบแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะน าพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอ้างพยานหลักฐาน
แล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้วให้ด าเนินการตามข้อ
๕๙ และข้อ ๖๐ ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามาแล้ว แต่ไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบ หรือไม่มารับทราบข้อกล่าวหา
และสรุปพยาน หลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกสาระส าคัญตาม
แบบ สว. ๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการหรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้
ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงนัดมาให้ถ้อยค า และน าสืบแก้ข้อกล่าวหา การแจ้งในกรณีนี้ ให้ท าบันทึกมี
สาระส าคัญตามแบบ สว. ๓ เป็นสามฉบับ เพื่อเก็บไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ ส่งให้ผู้ถูก
กล่าวหาสองฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ และวันเดือน
ปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
ด าเนินการดังกล่าวแม้จะไม่ได้รับแบบ สว. ๓ คืน หรือไม่ได้รับค าชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูก
กล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค าตามนัด ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะ
ไม่สอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจะสอบสวนต่อไป
ตามควรแก่กรณีก็ได้แล้วด าเนินการตามข้อ ๕๙ และข้อ ๖๐ ต่อไปแต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหามาขอให้ถ้อยค า
หรือยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าว หาหรือขอน าสืบแก้ข้อกล่าวหาก่อนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอ

ส านวนการสอบสวนตามข้อ ๖๐ โดยมีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถูก
กล่าวหาตามที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ 
 

ข้อ ๔๖ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ ๔๕ เสร็จแล้วก่อน
เสนอส านวนการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม

ข้อ ๖๐ ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจ าเป็นจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ให้

ด าเนินการได้ ถ้าพยานหลักฐาน ที่ได้เพิ่มเติมมานั้น เป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ 
คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลกัฐานดังกล่าวให้ผู้ถกูกล่าวหาทราบ และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา
ที่จะให้ถ้อยค า หรือน าสืบแก้เฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น  ทั้งนี้ ให้น าข้อ 
๔๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 



๑๖ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

ข้อ ๔๗ ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ยื่นค าชี้แจงหรือให้ถ้อยค าแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้ว  มีสิทธิยื่นค าชี้แจง
เพิ่มเติมหรือขอให้ถ้อยค าหรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนการ

สอบสวนแล้วเสร็จ 
เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาคนใหม่
ตามข้อ ๕๘ ผู้ถูกกล่าวหาจะยื่นค าชี้แจงต่อบุคคลดังกล่าวก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้รับค าชี้แจงนั้นรวมไว้
ในส านวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 
 

ข้อ ๔๘ ในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนได้ 
 

ข้อ ๔๙ ในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนผู้ใดกระท า
การล่อลวงขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระท าการใดเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ 
 

ข้อ ๕๐ ในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ซึ่งจะถูก
สอบปากค า เข้ามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบสวนเว้นแต่ กรณี
สอบสวนผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวนได้ หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อ
ประโยชน์แห่งการสอบสวน 

การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้บันทึกถ้อยค ามีสาระส าคัญ ตามแบบ สว.๔ หรือ
แบบ สว.๕  ท้ายหลักเกณฑ์นี ้แล้วแต่กรณ ีเมื่อได้บันทึกถ้อยค าเสร็จแล้วใหอ้่านให้ผู้ให้ถอ้ยค าฟังหรือ
จะให้ผู้ให้ถ้อยค าอ่านเองก็ได้ เมื่อผู้ให้ถ้อยค ารับว่าถูกต้องแล้ว ให้ผู้ให้ถ้อยค าและผู้บันทึกถ้อยค าลง
ลายมือช่ือไว ้เป็นหลักฐาน และ 

ให้คณะกรรมการสอบสวนทุกคน ซึ่งร่วมสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยค านั้น
ด้วย ถ้าบันทึกถ้อยค ามีหลายหน้า ให้กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือ
ชื่อก ากับไว้ทุกหน้า 

ในการบันทึกถ้อยค า ห้ามมิให้ขูดลบ หรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้
บันทึกไว้แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติมและให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคน  
กับผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยค านั้น 
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้น ามาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 



๑๗ 
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ข้อ ๕๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยาน ให้บุคคลนั้นมาชี้แจง
หรือให้ถ้อยค าตามวันเวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนก าหนดในกรณีที่พยานมาแต่ไม่ให้
ถ้อยค าหรือไม่มาหรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไม่ได้ภายในเวลาอันสมควรคณะกรรมการ

สอบสวนจะไม่สอบสวนพยานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ าวันที่มีการสอบสวน
ตามข้อ ๔๑ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๖๐ 
 

ข้อ ๕๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า การสอบสวนพยานหลักฐานใดจะท าให้การ
สอบสวนล่าช้าโดยไม่จ าเป็น  หรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นส าคัญจะงดการสอบสวน

พยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ าวันที่มีการสอบสวนตามข้อ ๔๑ และ
รายงานการสอบสวนตามข้อ ๖๐ 

 

ข้อ ๕๓ ในกรณีที่จะต้องสอบสวน หรือรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งอยู่ต่างท้องที่หรือส่วน
ราชการนอกการบังคับบัญชาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ประธานกรรมการสอบสวนจะรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน เพื่อด าเนินการมอบหมายและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า
หน่วยงานในท้องที่นั้นสอบสวน หรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได้ โดยก าหนดประเด็นหรือข้อ
ส าคัญที่จะต้องสอบสวนไปให้  ในกรณีเช่นนี้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานใน

ท้องที่นั้น แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการฝ่ายพลเรือน  ที่
เห็นสมควรอย่างน้อยสองคนมาร่วมเป็นคณะท าการสอบสวน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะท าการสอบสวนมีฐานะเป็นคณะกรรมการ

สอบสวนตามที่ก าหนดในส่วนนี้ และให้น าข้อ ๓๗ วรรคหนึ่ง ข้อ ๔๑ วรรคสอง ข้อ ๔๘ ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ 
ข้อ ๕๑ และข้อ ๕๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๕๔ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ ในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว  ถ้านายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  หรือหย่อน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามรายงาน ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแต่งตั้ง



๑๘ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ท าการสอบสวน หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็
ได ้ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในส่วนนี้ 

 

ข้อ ๕๕ ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงพนักงานส่วนต าบลผู้อื่น ให้คณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาในเบื้องต้นว่าพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นมีส่วนร่วมกระท าการในเรื่องที่สอบสวนนั้น

ด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระท าการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยู่ด้วย  ให้ประธานกรรมการ
สอบสวนรายงานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อ

พิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณีโดยเร็ว 
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า 

กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่
ราชการตามรายงาน ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะ
เดิมเป็นผู้สอบสวน หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามที่ก าหนด
ในหลักเกณฑ์นี้ กรณีเช่นนี้ ให้ใช้พยานหลักฐานที่ได้สอบสวนมาแล้วประกอบการพิจารณาได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวน โดยแยกเป็นส านวนการสอบสวนใหม่ 
ให้น าส าเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในส านวนการสอบสวนเดิมรวมในส านวนการสอบสวนใหม่  
หรือบันทึกให้ปรากฎว่าน าพยานหลักฐานใดจากส านวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณา

ในส านวนการสอบสวนใหม่ด้วย 
 

ข้อ ๕๖ ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อ
สอบสวนพนักงานส่วนต าบลผู้ใดในเรื่องที่ผู้นั้นหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ

หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตาม ข้อ ๘๖ 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าการสอบสวนเรื่องนั้นมีมูลว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรงซ่ึงประธานกรรม การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการท าการ

สอบสวนผู้นั้นตามข้อ ๒๓ ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดใน ส่วนนี้ กรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสอบสวน
ตาม ข้อ ๒๓ จะน าส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตาม ข้อ ๘๖ มาประกอบการ
พิจารณาก็ได ้

 

ข้อ ๕๗ ในกรณีที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่า ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิด หรือต้องรับผิดในคดีที่
เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษาได้
ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว ให้ถือเอาค าพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาโดยไม่
ต้องสอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และแจ้ง
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๔๕ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย 

 



๑๙ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

  ข้อ ๕๘ ในระหว่างสอบสวนแม้จะมีการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชาของนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะการสอบสวน  ให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวน

ต่อไปจนเสร็จแล้วรายงานสอบสวนและเสนอผลการสอบสวนต่อประชาชนนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตาม ข้อ ๖๓ ข้อ ๖๔ และ ข้อ ๖๖ 
และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้แต่งตั้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส่งเรื่องการสอบสวน

ทั้งหมดพร้อมความเห็นให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนใหม่ของผู้กล่าวหา และให้นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลคนใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้น โดยถือเอาส านวนการสอบสวน

นั้นเป็นส านวนการสอบสวนโดยไม่สอบสวนผู้ถูกกล่าวหาและพยานก็ได้ และให้น าความในข้อ ๖๑ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
                 แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งท่ี   ๔/ ๒๕๔๗  ลว  ๒๓  เมษายน  ๒๕๔๗ 
 

ข้อ ๕๙ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้วให้ประชุม
พิจารณาลงมติดังนี้ 

(๑) ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด และ
ควรได้รับโทษสถานใด 

(๒) ผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือบกพร่องใน
หน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามข้อ ๘๖ หรือไม่ อย่างไร 

(๓) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  แต่
การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็น
การเสียหายแก่ราชการตามข้อ ๘๗ หรือไม่ อย่างไร 

 

ข้อ ๖๐ เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๕๙ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนท ารายงาน
การสอบสวน ซึ่งมีสาระส าคัญตามแบบ สว. ๖ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้ท าความเห็นแย้ง
แนบไว้กับรายงานการสอบสวน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสอบสวนด้วยรายงานการ

สอบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
(๑) สรุปข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้าง ในกรณีที่ไม่ได้สอบสวนพยาน

ตามข้อ ๕๑ และ ข้อ ๕๒ ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนนั้นให้ปรากฏไว้ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้
ถ้อยค ารับสารภาพให้บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้าม)ี ไว้ด้วย 

(๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่
หักล้างข้อกล่าวหา 



๒๐ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

(๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยหรือไม่  
อย่างไร ถ้าผิดเป็นความผิดกรณีใดตามข้อใด และควรได้รับโทษสถานใด หรือหย่อนความสามารถใน
อันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งที่ราชการตาม ข้อ ๘๖ หรือไม่อย่างไร หรือมีเหตุ อันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษปลดออก หรือไล่
ออก ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามข้อ ๘๗ หรือไม่ อย่างไร 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ท ารายงานการสอบสวนมาแล้วให้เสนอส านวนการสอบสวน

พร้อมทั้งสารบาญต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  และให้ถือ
ว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ 

 

ข้อ ๖๑ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอส านวนการสอบสวนมาแล้ว  ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกต้องของส านวนตามข้อ  ๖๓ 
ข้อ ๖๔ ข้อ ๖๕ และข้อ ๖๖ แล้วด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิด  หรือไม่มีเหตุที่จะ
ให้ออกจากราชการตาม ข้อ ๘๖ สมควรยุติเรื่อง หรือกระท าผิดที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามที่

เห็นสมควรโดยเร็ว 
(๒) ในกรณีที่จะต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณาตามข้อ  ๗๐ วรรค

สองหรือข้อ ๘๖ หรือข้อ ๘๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการโดยไม่ชักช้า และให้

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณาโดยเร็ว 
   เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จจะออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีกมิได้เว้นแต่มีความ
จ าเป็นตามข้อ  ๕๖  ข้อ  ๖๐  ของมาตรฐานทั่วไปนี้  
               แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งท่ี   ๔/ ๒๕๔๗  ลว  ๒๓  เมษายน  ๒๕๔๗ 

 

ข้อ ๖๒ ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ  
๒๓ หรือข้อ ๘๖ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณี เห็นสมควรให้สอบสวนเพิ่มเติม
ประการใดให้ก าหนดประเด็น พร้อมทั้งส่งเอกสาร ที่เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิม 
เพื่อด าเนินการสอบสวนเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจท าการสอบสวนได้  หรือผู้สั่งสอบสวน

เพิ่มเติมเห็นเป็นการสมควร จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ขึ้น ท าการสอบสวนเพิ่มเติม
ก็ได ้ในกรณีเช่นนี้ ให้น าข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้ส่ง
พยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติมไปให้ผู้สั่งสอบสวนเพิ่มเติม โดยไม่ต้องท าความเห็น 



๒๑ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

ข้อ ๖๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ ๓๓ ให้การ
สอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเช่นนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง 

 

ข้อ ๖๔ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดท าไม่ถูกต้อง ให้การสอบสวนตอนนั้นเสียไป
เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่ครบ
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓๗ วรรคหนึ่ง 

(๒) การสอบปากค าบุคคลด าเนินการไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔๑ วรรคสอง ข้อ 
๔๘ ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง หรือข้อ ๕๓ 

ในกรณีเช่นนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สั่งให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการ
ใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว 
 

ข้อ ๖๕ ในกรณีที่ปรากฏว่า คณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่นบัสนนุขอ้กล่าวหา หรือไม่ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา และสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา หรือไม่มี
หนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง หรือนัดมาให้ถ้อยค า หรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ ๔๕ ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลแล้วแต่กรณี  สั่งให้คณะกรรมการ
สอบสวนด าเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะชี้แจงให้ถ้อยค าและน าสืบ
แก้ข้อกล่าวหาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔๕ ด้วย 
 

ข้อ ๖๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดท าไม่ถูกตอ้งตามที่ก าหนดในส่วนนี้ นอกจาก
ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕๓ ข้อ ๖๔ และข้อ ๖๕ ถ้าการสอบสวนตอนนั้นเป็นสาระส าคัญ อันจะท าให้เสีย
ความเป็นธรรม ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แล้วแต่
กรณี สั่งให้คณะกรรมการสอบสวนแก้ไข หรือด าเนินการตอนนั้นให้ถูกต้องโดยเร็ว แต่ถ้าการ

สอบสวนตอนนั้นมิใช่สาระส าคัญอันจะท าให้เสียความเป็นธรรม  ผู้มีอ านาจดังกล่าวจะสั่งให้แก้ไข 
หรือด าเนินการให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้ 

 

ข้อ ๖๗ การนับระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ ส าหรับเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจากวัน
แรกแห่งเวลานั้น เป็นวันเริ่มนับระยะเวลา แต่ถ้าเป็นกรณีขยายเวลาให้นับวันต่อจากวันสุดท้ายแห่ง
ระยะเวลาเดิมเป็นวันเริ่มระยะเวลา ที่ขยายออกไป ส่วนเวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรง
กับวันหยุดราชการ ให้นับวันเริ่มเปิดท าการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 

 



๒๒ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

ข้อ ๖๘ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้  ใช้บังคับให้
คณะกรรมการสอบ สวนด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. 
๒๕๔๐) ออกตามความในพระราช บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการ
สอบสวนพิจารณา ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จส่วนการพิจารณาสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณีให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในส่วนนี้ 

 
ส่วนที ่๔ 

การลงโทษทางวินัย 
ข้อ ๖๙  พนักงานส่วนต าบลผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามข้อ ๒๓ วรรคสอง ให้

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๒๓ วรรคสาม สั่งลงโทษ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ในสถานโทษและอัตราโทษ ดังนี้ 

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่
เกิน ๕% และเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น 

(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่
เกิน ๕% และเป็นเวลาไม่เกินสองเดือน 

(๓) หัวหน้าส่วน หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือ
ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕% และเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน 

(๔) หัวหน้างาน สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ 
การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด  ถ้ามีเหตุ

อันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ส าหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้
เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัด
เงินเดือน ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ท าทัณฑ์บน
เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
 

ข้อ ๗๐ ภายใต้บังคับวรรคสอง พนักงานส่วนต าบลผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอัน
ควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ ากว่าปลดออก 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งตามข้อ ๒๓ วรรคสี่ หรือนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล แล้วแต่กรณี เห็นว่าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงสมควรลงโทษปลด
ออก หรือไล่ออก ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส่งเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลที่ผู้



๒๓ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ แล้วให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลดังกล่าวส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณา 

การด าเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการเพื่อพิจารณาท าความเห็น  และเมื่อ

คณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการมีความเห็นเป็น

ประการใด ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเพื่อพิจารณา และ
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสัง่หรือ

ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามน้ัน 
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามข้อนี้ ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจาก

ราชการคณะอนุ กรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตามวรรค

สอง ต้องไม่เป็นกรรมการในคณะ กรรมการพนักงานส่วนต าบล หรือคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายจ านวนหนึ่งคน 

(๒) นายอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
จังหวัดซึ่งนายอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเป็น

ผู้เสนอจ านวนสองคน 
(๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งประกอบด้วย 

(ก)  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเป็นผู้เสนอจ านวนหนึ่งคน 

(ข) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใน

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเป็นผู้เสนอจ านวนหนึ่งคน 
(ค) ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล ซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลเป็นผู้เสนอจ านวนหนึ่งคน 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการ

ด าเนินการทางวินัย ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเป็นผู้เสนอจ านวนสามคน
ให้บุคคลตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นประธานคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการด าเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการจ านวนหนึ่งคน 

ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือพนักงานส่วนต าบล

คนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวินัยและการให้ออกจาก

ราชการ อนุกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ถ้าอนุกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วน



๒๔ 
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ต าบลและอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลด าเนินการแต่งตั้ง
อนุกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างโดยเร็ว โดยให้น า (๓) และ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้คณะ 
อนุกรรมการซ่ึงได้รับการแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 

ในระหว่างที่ยังมิได้คัดเลือกอนุกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างและยังมีอนุกรรมการเหลืออยู่

เกินกึ่งหนึ่งให้อนุกรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
อนุกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระเมื่อลาออกโดยยื่น

หนังสือลาออกต่อประธานกรรมการพนักงานส่วนต าบล  หรือพ้นจากการเป็นพนักงานส่วนต าบล 
หรือพ้นจากการด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือพ้นจากต าแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลให้น าความในมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระของอนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการ

ให้ออกจากราชการ ให้น าความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ข้อ ๗๑ การลงโทษพนักงานสว่นต าบลผู้กระท าผิดวินัย ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสม
กับความผิด และมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคต ิหรือโดยโทสะจริตหรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด 

การลงโทษตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นค าสั่ง และในค าสั่งลงโทษ ให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัย
ในกรณีใด ตามข้อใด กรณีมีการลดหย่อนโทษ ให้ระบุไว้ในค าสั่งลงโทษด้วยว่ากรณีความผิดน้ันผู้กระท าผิด
ควรได้รับโทษระดับใด มีเหตุอันควรลดโทษอย่างไร และเมื่อลดหย่อนแล้วให้รับโทษสถานใด ตลอดจนให้
ระบุสิทธิในการอุทธรณ์และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์ไว้ในค าสั่งด้วย  วิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการ
ลงโทษให้เป็นไปตามที่ก าหนดในส่วนน้ี 
 

ข้อ ๗๒ การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามข้อ ๖๙ ข้อ ๘๑ วรรค
สอง หรือวรรคหก ห้ามมิให้สั่งลงโทษย้อนหลังไปก่อนวันออกค าสั่ง เว้นแต่การสั่งลงโทษผู้ถูกสั่งพัก
ราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ในกรณีตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ ๒ ของหมวด ๓ ได้
ก าหนดให้สั่งลงโทษย้อนหลังได้ ก็ให้สั่งลงโทษย้อนหลังได้และให้ท าค าสั่งดังกล่าวตามแบบ  ลท.๑ 
แบบ ลท.๒ หรือแบบ ลท.๓ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ 
 

ข้อ ๗๓ การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการตามข้อ ๗๐ หรือการสั่งลงโทษปลด
ออก หรือไล่ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่
หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับจะสั่งให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในส่วนที่ ๔ ของหมวด 
๓ และให้ท าค าสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.๔ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ 



๒๕ 
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ข้อ ๗๔ การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เป็นไล่ออก หรือปลดออกจากราชการตามข้อ ๗๐ หรือ
เป็นโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้บังคับ
อยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ จะสั่งให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด ให้น าข้อ ๗๓ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
 

ข้อ ๗๕ การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เป็นลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือนหรือภาคทัณฑ์ ให้สั่ง
ย้อนหลังไปถึงวันที่ค าสั่งลงโทษเดิมใช้บังคับทั้งนี้การสั่งย้อนหลังดังกล่าวไม่มีผลกระทบถึงสิทธิและ

ประโยชน์ที่ผู้ถูกสั่งลงโทษได้รับไปแล้ว 
 

ข้อ ๗๖ การสั่งลดโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ตามข้อ ๗๐ หรือปลดออก หรือไล่
ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้
ใช้บังคับ เป็นลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ จะสั่งให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด ให้น าข้อ 
๗๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๗๗ ค าสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ตามข้อ ๘๑ วรรคสอง หรือวรรคหก ให้ท า
ค าสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.๕ หรือแบบ ลท.๖ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ 

 

ข้อ ๗๘ การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์ตามข้อ ๑๑๔ ให้ท าค าสั่ง
ดังกล่าวตามแบบ ลท.๗/๑ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ 

 

ข้อ ๗๙ การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษ ผู้อุทธรณ์ ตามข้อ ๑๑๕ และการสั่งให้ผู้
อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ ให้ท าค าสั่งดังกล่าวตามแบบ ลท.๗/๒ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ 

 
ข้อ ๘๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ  ให้ท าเป็นค าสั่งมี

สาระส าคัญแสดงเลขที่ และวันเดือนปี ที่ออกค าสั่งเดิม ข้อความเดิมตอนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงและ
ข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว 
 

ส่วนที ่๕ 
การรายงานการด าเนินการทางวินัย 

ข้อ ๘๑ เมื่อผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๒๓ วรรคสาม ได้ด าเนินการทางวินัยแก่
พนักงานส่วนต าบลผู้ใดในกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและสั่งยุติเรื่องงดโทษ  หรือ
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน แล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 



๒๖ 
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(๑) ให้รายงานการด าเนินการทางวินัยดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วน

ต าบลผู้นั้น ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตามข้อ ๖๙ และมีต าแหน่งเหนือตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

(๒) การรายงานของผู้บังคับบัญชาตาม (๑) ให้รายงานพร้อมทั้งส่งส าเนาค าสั่งและ
ส านวนการสอบสวนหรือเอกสารการพิจารณาไปด้วยภายในสามวันท าการนับแต่วันที่สั่ง 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง และมีต าแหน่งเหนือผู้ด าเนินการทาง
วินัยเห็นว่าการยุติเร่ือง การงดโทษหรือการลงโทษ เป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอ านาจ
สั่งลงโทษ เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น ลดโทษลงเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่
เบาลง งดโทษโดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน  หรือยกโทษให้ถูกต้องหรือ

เหมาะสมตามควรแก่กรณี ตลอดจนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในค าสั่งเดิมให้เป็นการถูกต้องและ
เหมาะสมได้ด้วย และในกรณีที่เห็นว่าควรด าเนินการอย่างใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบ การพิจารณาให้
ได้ความจริงและยุติธรรม ก็ให้มีอ านาจด าเนินการหรือสั่งด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ การสั่ง
ลงโทษหรือเพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้นต้องไม่เกินอ านาจของตนตามข้อ ๖๙ และการเพิ่มอัตรา
โทษเมื่อรวมกับอัตราโทษเดิมต้องไม่เกินอ านาจนั้นด้วย  ถ้าเกินอ านาจของตนก็ให้รายงาน

ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้พิจารณาด าเนินการ
ตามควรแก่กรณี 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษตามข้อ ๖๙ แก่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดไปแล้ว แต่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง เห็นว่ากรณีนั้นเป็นการกระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจด าเนินการตามข้อ ๒๓ วรรคสี ่และข้อ ๗๐ วรรคสอง 

เมื่อได้มีค าสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ถ้าเพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้นหรือ
ลดโทษเป็นสถานโทษที่เบาลง หรืองดโทษหรือยกโทษ ค าสั่งลงโทษเดิมให้เป็นอันยกเลิก ถ้าลดโทษ
เป็นอัตราโทษที่เบาลงอัตราโทษส่วนที่เกินก็ให้เป็นอันยกเลิก ในกรณีที่ค าสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือ
ลดขั้นเงินเดือนเป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนที่เกินเป็นอันยกเลิก ให้คืนเงินเดือนที่ได้ตัดหรือลด
ไปแล้วตามค าสั่งที่เป็นอันยกเลิกหรืออัตราโทษส่วนเกินที่เป็นอันยกเลิกนั้นให้แก่ผู้ถูกลงโทษ  แต่ถ้า
ค าสั่งที่เป็นอันยกเลิกเป็นค าสั่งลงโทษหรือลงทัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการในส่วน

ราชการใดโดยเฉพาะ และผู้ถูกสั่งลงโทษหรือลงทัณฑ์ได้รับโทษหรือทัณฑ์นัน้ไปแล้วกใ็ห้เป็นอันพบัไป 
เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการทางวินัยตามข้อ  ๒๓ วรรคสอง และสั่ง

ลงโทษตามข้อ ๖๙ หรือได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งและได้พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ล้ว 
ให้รายงานการด าเนินการทางวินัยดั งกล่าวไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลซึ่งผู้ถูก

ด าเนินการทางวินัยสังกัดอยู่แล้วให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการ

พิจารณาการด าเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตามข้อ  ๗๐ วรรคสี่ พิจารณาท า

ความเห็นแล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณา 



๒๗ 
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ในกรณีที่คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลได้รับรายงานตามวรรคห้า เห็นว่าการด าเนินการ
ทางวินัยเป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม และมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีค าสั่งลงโทษตามวรรคหก หรือข้อ ๗๐ หรือมีค าสั่งให้
ออกจากราชการตามข้อ ๘๕ หรือข้อ ๘๖ แก่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดแล้ว ให้รายงานส าเนาค าสั่ง
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี จ านวน ๓ ฉบับ และส านวนการสอบสวนหรือเอกสารการพิจารณา พร้อมทั้ง
บันทึกสรุปประวัติและข้อเท็จจริงซึ่งมีสาระส าคัญตามแบบ  สป.๑ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ ๑ ชุด ไปยัง
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลซึ่งผู้ถูกด าเนินการทางวินัยสังกัดอยู่  เพื่อทราบ ภายในสิบวันท า
การนับแต่วันที่ออกค าสั่ง 
        เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการทางวินัยตามข้อ ๒๓ วรรคสองและสั่ง

ลงโทษตามข้อ ๖๙  หรือได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง  หรือได้ด าเนินการตามข้อ  ๒๓ วรรคสี่  และ

ได้พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่แล้วให้รายงานการด าเนินการทางวินัยดังกล่าวไปยัง

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลซึ่งผู้ถูกด าเนินการทางวินัยสังกัดอยู่แล้วให้คณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบลส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ

ตามข้อ ๗๐ วรรคสี่  พิจารณาท าความเห็นแล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณา 
              แก้ไขตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งท่ี   ๔/ ๒๕๔๗  ลว  ๒๓  เมษายน  ๒๕๔๗ 

 

ข้อ ๘๒ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลได้รับรายงานตามข้อ  ๘๑ วรรคเจ็ด และได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว ให้ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล รายงานส าเนา
ค าสั่ง ๓ ฉบับ และบันทึกสรุปประวัติและข้อเท็จจริงซึ่งมีสาระส าคัญตามแบบ สป.๑ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ 
๑ ชุด ไปให้ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
 

หมวด ๓ 
การให้ออกจากราชการ 

ส่วนที ่๑ 
การออกจากราชการ 

ข้อ ๘๓ พนักงานส่วนต าบลออกจากราชการเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ 
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามข้อ ๘๔ 



๒๘ 
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(๔) ถูกสั่งให้ออกตามข้อ ๒๘ ข้อ ๘๕ ข้อ ๘๖ ข้อ ๘๗ ข้อ ๘๘ ข้อ ๘๙ หรือข้อ ๙๓ หรือไม่
ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยเรื่องนั้น 

(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
การออกจากราชการตามวรรคหนึ่งต้องท าเป็นค าสั่ง เว้นแต่การตายและการพ้นจากต าแหน่ง

ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญเหตุสูงอายุกรณีผู้มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
การออกค าสั่งเกี่ยวกับการออกจากราชการตามวรรคสอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนัก งานส่วนต าบล เว้นแต่ค าสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๙ วรรคหนึ่ง วันออก
จากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในส่วนที่ ๔ ของหมวดนี้ 

การต่อเวลาราชการให้พนักงานส่วนต าบลที่ต้องออกจากราชการตาม  (๒) รับราชการต่อไป
จะกระท ามิได ้
 

ข้อ ๘๔ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการตามข้อนี้ให้ยื่นหนังสือขอ
ลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ออกค าสั่งให้
ออกจากราชการ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาเห็นว่าจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ จะ
ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันขอลาออกก็ได้  แต่ต้องแจ้งการ
ยับย้ังการอนุญาตให้ลาออกพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ และให้หารลาออกมีผลนับตั้งแต่วัน
ถัดจากวันครบก าหนด เวลาที่ยับยั้ง 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จะยับยั้งการอนุญาตตามวรรคสอง โดยเหตุเนื่องจากอยู่
ระหว่างการด าเนินการทางวินัยมิได้ กรณีที่สงสัยว่าพนักงานส่วนต าบลซึ่งขอลาออกจากราชการ 
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตั้งเร่ืองกล่าวหาผู้นั้นเป็นหนังสือไว้ 

ในวันก่อนที่จะมีค าสั่งอนุญาตให้ผู้นั้นลาออกจากราชการเพื่อจะได้ด าเนินการทางวินัยต่อไป

ตามข้อ ๒๗ ถ้านายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองให้การ
ลาออกนั้นมีผลต้ังแต่วันขอลาออก 

ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อ
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และให้การลาออกมีผล
นับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกและการยับยั้งการ
อนุญาตให้ลาออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคห้า ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในส่วน
ที่ ๓ ของหมวดนี้ 



๒๙ 
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ข้อ ๘๕ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วน

ต าบล มีอ านาจสั่งให้พนักงานส่วนต าบลออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่ า
ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวก าหนดให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมี
สิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ แต่ในการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุรับราชการ
นานจะต้องมีกรณีตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดด้วย  และ
การสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน  นอกจากให้ท าได้ในกรณีที่ก าหนดไว้
ในข้ออื่นตามหลักเกณฑ์นี้ และกรณีที่กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ก าหนดให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนแล้ว  ให้ท าได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย 
คือ 

(๑) เมื่อพนักงานส่วนต าบลผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดย

สม่ าเสมอ ถ้านายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลเห็นสมควรให้ออกจากราชการแล้ว ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ 

(๒) เมื่อพนักงานส่วนต าบลผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทาง
ราชการให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

(๓) เมื่อพนักงานส่วนต าบลผู้ใดไม่มีสัญชาติไทย  ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เป็น

กรรมการพรรคการ เมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง เป็นบุคคลล้มละลาย ทุพลภาพจนไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรค ตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล สั่งให้ผู้นั้นออก
จากราชการ 

(๔) เมื่อพนักงานส่วนต าบลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ไม่
เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่ากรณีมีมูล ก็ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า และให้น าข้อ ๘๖ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล มีมติเห็นชอบว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่
เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งให้ผู้นั้นออกจาก

ราชการ 



๓๐ 
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(๕) เมื่อพนักงานส่วนต าบลผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการได้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ โดยให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเป็นหลัก  และให้

ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 
(๕.๑) การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในสังกัด ให้นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารและพนักงานส่วนต าบลในสังกัด  เพื่อ
ก าหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของการปฏิบัติงานที่ทางราชการพึง

ประสงค ์และประกาศให้พนักงานส่วนต าบลในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน
ก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในสังกัด  โดยการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวต้องมีมาตรฐานอย่างน้อย ๓ ด้าน ดังนี้ 

(๕.๑.๑) ด้านคุณภาพ ต้องก าหนดผลงานที่ต้องการหรือต้องปฏิบัติว่ามีกี่งาน
อะไรบ้างต้องการให้เกิดผลส าเร็จอะไรจากการท างานนั้น หรือต้องการให้เกิดผลงานอะไรและ

อย่างไร 
(๕.๑.๒) ด้านปริมาณ ต้องก าหนดปริมาณของผลผลิต หรือกิจกรรม และระบุ

ผลลัพธ์ของงานไว้ด้วย 
(๕.๑.๓) ด้านเวลา ต้องก าหนดระยะเวลาการท างานว่าจะใช้เวลาเท่าใด 

(๕.๒) ในการประเมินให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการอย่าง
น้อยสามคน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร พนักงานส่วนต าบล และ ปลัดอ าเภอหรือข้าราชการที่
นายอ าเภอมอบหมาย จ านวนเท่า ๆ กัน เพื่อด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะ
ความคิดเห็นต่อประธานกรรม การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามวิธีการดังนี้ 

(๕.๒.๑) จัดให้มีเคร่ืองมือพื้นฐานช่วยในการประเมิน ได้แก่ 
(ก) หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง โดยระบุให้ชัดเจนถึงงานหลักที่ผู้

ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ รับผิดชอบปฏิบัติอยู่ 
(ข) มาตรฐานการปฏิบัติงานเป้าหมายของงานหรือตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติงาน 
(ค) แบบบันทึกการปฏิบัติงาน โดยให้พนักงานส่วนต าบลซึ่งเป็นผู้รับการ

ประเมินเป็นผู้บันทึกผลการปฏิบัติงานของตนไว้ทุกห้าวันท าการ โดยทุกสิ้นเดือนให้คณะกรรมการ
รวบรวมและเก็บผลการปฏิบัติ งานของพนักงานส่วนต าบลแต่ละคนไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ประเมินและชี้แจงผู้อื่น 
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(๕.๒.๒) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน 
กันยายนและเดือนธันวาคม 

(๕.๒.๓) เมื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลาตาม 
(๕.๒.๒) แล้วให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานส่วนต าบลท้ายหมวดนี้ 
(๕.๓) พนักงานส่วนต าบลผู้ใดซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่ามีผลการปฏิบัติงานต่ ากว่าเป้าหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม (๕.๑) และไม่ได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนติดต่อกันตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งผล
การประเมิน หรือ ผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลและก าหนดให้ผู้นั้นพัฒนาหรือปรับปรุงตนเอง
ภายในระยะเวลาสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ได้แจ้งผลการประเมินหรือผลการพิจารณา

ให้ทราบโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน 
(๕.๔) ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นสมควรให้แต่งตั้งพนักงานส่วน

ต าบลตาม (๕.๓) ให้ด ารงต าแหน่งอื่นในระดับเดียวกันกับที่พนักงานส่วนต าบลผู้นั้น  มี

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งซึ่งอาจคาดหมายได้ว่า  จะท าให้ผู้นั้นปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเพื่อพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้ 
(๕.๕) ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 

(๕.๒) แล้วเห็นว่าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานต่ ากว่าเป้าหมายหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตาม (๕.๑) แต่ไม่เข้ากรณีตาม (๕.๓) ถ้านายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นสมควรให้
พัฒนาหรือปรับปรุงตนเองเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

แล้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาด าเนินการตาม (๕.๓) และ (๕.๔) ได ้
(๕.๖) เมื่อได้ด าเนินการตาม (๕.๓) หรือ (๕.๔) หรือ (๕.๕) แล้ว ให้นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้วิธกีารตามที่ก าหนดใน (๕.๒) จ านวนสองครั้ง ครั้ง
แรกให้ประเมินเมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนดให้พัฒนาหรือปรับปรุงตนเอง และครั้งที่สอง
ให้ประเมินเมื่อครบก าหนดสามเดือนนับจากการประเมินครั้งแรก พนักงานส่วนต าบลผู้ใดมีผลการ

ประเมินครั้งที่สอง ต่ ากว่าเป้าหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม (๕.๑) ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท าความเห็นเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ผู้นั้นออก
จากราชการต่อไป 

 

ข้อ ๘๖ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความ 
สามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
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ต าแหน่งหน้าที่ราชการ และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการ
ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนี้จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้และต้องให้โอกาสผู้ถูก
กล่าวหาชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย ทั้งนี้ ให้น าข้อ ๒๓ วรรคเจ็ด ข้อ ๒๖ และข้อ ๗๐ วรรค
สอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล มีมติประการใด ก็ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนตามข้อ 
๒๓ ในเรื่องที่จะต้องท าการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๒๓ ได้
สอบสวนไว้แล้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึง่จะใช้ส านวนการสอบสวนนั้นพิจารณา
ด าเนินการโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลมีมติเห็นชอบให้ผู้นั้นออกจากราชการ  ก็ให้

ประธานกรรมการ บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จ

บ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
การสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในส่วนที่ ๓ ของหมวด ๒ 
พนักงานส่วนต าบลผู้ใดหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการบกพร่องใน

หน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการและนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการในกรณีดังต่อไปนี้ถือเป็นกรณี

ที่ปรากฏชัดแจ้งซ่ึงจะด าเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยไม่สอบสวนก็ได้ 
(๑) กระท าหรือละเว้นกระท าการใดจนต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระท าผิดแต่ให้รอ

การก าหนดโทษหรือก าหนดโทษแต่ให้รอการลงโทษไว้ และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฎตามค าพิพากษานั้น ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว 

(๒) มีกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ  บกพร่องในหน้าที่

ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อ
ผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยค ารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือต่อคณะกรรมการสอบสวนตาม
หลักเกณฑ์นี้และได้มีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ 

 

ข้อ ๘๗ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ  ๒๓ และ
คณะกรรมการสอบสวนหรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่ง

ว่าผู้นั้นได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษตามข้อ ๗๐ 
วรรคหนึ่ง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการและควรให้ออกจากราชการ  ก็ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส่งความเห็นให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณา แล้วให้
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คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลส่งเรื่องให้คณะอนุ กรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวินัยและ

การให้ออกจากราชการ ตามข้อ ๗๐ พิจารณาเมื่อมีความเห็นเป็นประการใดให้เสนอคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลพิจารณา ถ้าคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลมีมติประการใดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล มีมติ
ให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง 

ในกรณีที่ถูกสอบสวน  ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อ 
รับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

ข้อ ๘๘ เมื่อพนักงานส่วนต าบลผู้ใดตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล หรือต้องรับโทษจ าคุก
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกและมิได้มีการรอลงอาญาในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือ
ความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลก่อน 
 

ข้อ ๘๙ เมื่อพนักงานส่วนต าบลผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการ
ทหาร ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้ออื่นอยู่ก่อน
ไปรับราชการทหาร ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส่งเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานสว่นต าบล
เพื่อพิจารณามีมติ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลมีมติให้เปลี่ยนแปลงค าสั่งให้ออกตามวรรค
หนึ่งเป็นให้ออกจากราชการตามข้ออื่นแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีค าสั่งให้ผู้นั้นออก
จากราชการตามข้ออื่นนั้นได้ 
 

ข้อ ๙๐ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับรายงานตามข้อ ๘๑ วรรคหนึ่งเห็นว่า
สมควรให้พนักงานส่วนต าบลผู้ใดออกจากราชการตามข้อ ๘๕ (๔) หรือ ข้อ ๘๖ ก็ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ด าเนินการตามข้อ ๘๕ (๔) หรือ ข้อ ๘๖ 

ในกรณีที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการ ให้น าข้อ ๒๘ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้สั่งให้พนักงานส่วนต าบลกลับเข้ารับราชการแล้วให้

รายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลซึ่งผู้ถูกด าเนินการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ

สังกัดอยู่เพื่อทราบ 
 



๓๔ 
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ข้อ ๙๑ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นสมควรให้พนักงานส่วนต าบลออกจาก
ราชการในเรื่องใด หรือไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลพิจารณาเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความ

เป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลให้องค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติการตาม

หลักเกณฑ์นี้ โดยถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรมก็ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
แจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสอบสวนเพิ่มเติม หรือส่งประเด็น หรือข้อส าคัญไปเพื่อให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งไว้เดิมท าการสอบสวนเพิ่มเติมได ้

 

ข้อ ๙๒ พนักงานส่วนต าบลซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการตาม

กฎหมายอื่นผู้ใดมีกรณีที่สมควรให้ออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบ

พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นนั้น อยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นมีอ านาจพิจารณา

ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วแต่กรณี แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการ
สืบสวนหรือสอบสวนของทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน  ก็ให้สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ 
แล้วส่งเรื่องให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้น

พิจารณาด าเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้วแต่กรณีโดยอนุโลม และในกรณีที่จะต้องสั่งให้
ออกจากราชการ ให้ปรับบทกรณีให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ
ข้าราชการตามกฎหมายอื่นโดยอนุโลม 

 
ส่วนที ่๒ 

การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 

ข้อ ๙๓ การสั่งให้พนักงานส่วนต าบลพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผล
การสอบสวนพิจารณาตามข้อ ๒๘ ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน  และการ
ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่

ก าหนดในส่วนนี้ 
 

ข้อ ๙๔ เมื่อพนักงานส่วนต าบลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้ง
กรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จะสั่งให้ผู้นั้นพักราชการได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 



๓๕ 
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(๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิด
อาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่
น่าไว้วางใจและผู้ที่ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้  และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 

(๒) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการ

สอบสวนพิจารณา หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น 
(๓) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจ าคุกโดย

ค าพิพากษา และได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจ าคุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว 
(๔) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท า

ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีค าพิพากษาถึง
ที่สุดว่าเป็นผู้กระท าความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

พิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฎตามค าพิพากษาถึงที่สุดนั้น  ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการ
กระท าความผิดอาญาของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 

ข้อ ๙๕ การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา เว้นแต่กรณีที่ผู้ถูกสั่งพักได้
ร้องทุกข์และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่าค าร้องทุกข์ฟังขึ้นและไม่สมควรที่จะ

สั่งพักราชการ ก็ให้มีมติให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได้ 

 

ข้อ ๙๖ ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจน
ถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายส านวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา
หลายคดี เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือผู้ที่ถูกฟ้องนั้น
พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ถ้าจะสั่งพักราชการให้สั่งพักทุกส านวนและทุกคดี 

ในกรณีที่ได้สั่งพักราชการในส านวนหรือคดีใดไว้แล้ว ภายหลังปรากฎว่าผู้ถูกสั่งพักราชการ
นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในส านวนอื่น  หรือ
ถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาในคดีอื่นเพิ่มขึ้นอีก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือผู้ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ ก็
ให้สั่งพักราชการในส านวนหรือคดีอื่นที่เพิ่มขึ้นนั้นด้วย 

 

ข้อ ๙๗ การสั่งพักราชการ ห้ามมิให้สั่งพักย้อนหลังไปก่อนวันออกค าสั่ง เว้นแต่ 
(๑) ผู้ซึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา  

หรือต้องจ าคุกโดยค าพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้น ให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม 
ขัง หรือต้องจ าคุก 



๓๖ 
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(๒) ในกรณีที่ได้มีการสั่งพักราชการไว้แล้วถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะค าสั่งเดิมไม่ชอบ

หรือไม่ถูกต้อง ให้สั่งพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามค าสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรต้องพักราชการใน
ขณะที่ออกค าสั่งเดิม 

 

ข้อ ๙๘ ค าสั่งพักราชการต้องระบุชื่อและต าแหน่งของผู้ถูกสั่งพัก  ตลอดจนกรณีและเหตุที่สั่ง
ให้พักราชการเมื่อได้มีค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลผู้ใด พักราชการแล้ว ให้แจ้งค าสั่งให้ผู้นั้นทราบ
พร้อมทั้งส่งส าเนาค าสั่งให้ด้วยโดยพลัน ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้นั้นทราบได้ หรือผู้นั้นไม่ยอม

รับทราบค าสั่ง ให้ปิดส าเนาค าสั่งไว้ ณ ที่ท าการที่ผู้นั้นรับราชการอยู่และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่ง
ส าเนาค าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้นั้น ณ ที่อยู่ของผู้นั้นซึ่งปรากฏตามหลักฐานของ
ทางราชการ ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นได้
ทราบค าสั่งพักราชการแล้ว 

 

ข้อ ๙๙ เมื่อพนักงานส่วนต าบลผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามข้อ ๙๔ และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาเห็นว่าการสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่
อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบ
จากคณะ กรรมการพนักงานส่วนต าบลจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้ 

ให้น าข้อ ๙๕ ข้อ ๙๖ และข้อ ๙๘ มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม 
 

ข้อ ๑๐๐ เมื่อได้สั่งให้พนักงานส่วนต าบลผู้ใดพักราชการไว้แล้ว นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล จะพิจารณาตามข้อ ๙๙ และสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนอีกชั้นหนึ่งก็ได้ โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก่อน 
 

ข้อ ๑๐๑ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใด ให้น าข้อ ๙๗ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม แต่ส าหรับการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีตามข้อ ๑๐๐ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วนัพกั
ราชการเป็นต้นไป 

 

ข้อ ๑๐๒ เมื่อได้สั่งให้พนักงานส่วนต าบลผู้ใดพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อ
รอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาเป็นประการใดแล้ว  ให้
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้สั่งลงโทษให้เป็นไปตามข้อ 
๗๐ หรือข้อ ๑๗๓ แล้วแต่กรณ ี

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  และไม่มี
กรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในต าแหน่งเดิม  หรือต าแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตาม



๓๗ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น โดยการสั่งดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลก่อนแล้วด าเนินการตามข้อ ๖๙ หรือข้อ ๑๗๓ แล้วแต่กรณ ี

(๓) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่

ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งให้ผู้
นั้นกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น โดยการสั่งดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลก่อนแล้วด าเนินการตามข้อ ๖๙ หรือข้อ ๑๗๓ แล้วแต่กรณ ี

(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  และไม่มี
กรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้ด าเนินการตามข้อ ๖๙ หรือข้อ ๑๗๓ แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องสั่งให้
กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

การด าเนินการตามข้อ ๖๙ หรือข้อ ๑๗๓ ในกรณีที่จะสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้น
เงินเดือน การสั่งลงโทษดังกล่าวให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันสุดท้ายก่อนวันพ้นจากราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(๕) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่

ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นแต่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับ

ราชการได้เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์นั้น

แล้ว ก็ให้ด าเนินการตามข้อ ๖๙ หรือข้อ ๑๗๓ แล้วแต่กรณี และมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน เพื่อให้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญแล้วให้น า (๔) 
วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๖) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้
ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ด าเนินการตามข้อ ๖๙ หรือข้อ ๑๗๓ แล้วแต่กรณี แล้วให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลสั่งให้ผู้นั้นออก

จากราชการตามเหตุนั้นโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเขา้ปฏิบัติหนา้ที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ แล้วให้
น า (๔) วรรคสองมาใช้บังคับอนุโลม 

(๗) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิดวินัย และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการ ก็
ให้สั่งยุติเรื่อง และให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการตาม  (๒) หรือ (๓) 
แล้วแต่กรณ ี

(๘) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นมิได้กระท าผิดวินัยและไม่มีกรณีที่จะต้อง
ถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เนื่องจากมี



๓๘ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่นแล้ว ก็ให้สั่งยุติเร่ือง 
(๙) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นมิได้กระท าผิดวินัยและไม่มี

กรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น  แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการได้

เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์นั้นแล้ว ก็ให้สั่ง
ยุติเรื่อง และมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจากราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(๑๐) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิดวินัย แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามเหตุนั้น  โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ 

 

ข้อ ๑๐๓ การออกค าสั่งพักราชการ ค าสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือค าสั่งให้กลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการให้มีสาระส าคัญตามแบบ พอก.๑ พอก.๒ พอก.๓ หรือ 
พอก.๔ แล้วแต่กรณ ีท้ายหลักเกณฑ์นี้ 

 
ส่วนที ่๓ 

การลาออกจากราชการ 
 

ข้อ ๑๐๔ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการตามข้อ  ๘๔ ให้ยื่นหนังสือ
ลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามแบบ ลก.๑ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ 

การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ นอกจากกรณีลาออกเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งตามข้อ ๘๔ วรรคห้า ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันลาออกไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ผู้ขอ
ลาออกจะขอถอนหนังสือขอลาออกก่อนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณาให้ความ

เห็นชอบการลาออกเสร็จสิ้นก็ได้ เว้นแต่การลาออกนั้นมีผลตามข้อ ๘๔ วรรคสองหรือวรรคสี่แล้ว 
โดยท าเป็นหนังสือตามแบบ ลก.๒ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ ยื่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่ามีเหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลจะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออกให้ผู้ที่ประสงค์จะลาออกจาก

ราชการย่ืนหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน ก็ได ้
หนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า  ๓๐ วัน โดยไม่ได้รับ

อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือ
วันถัดจากวันครบก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก 



๓๙ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

 
ข้อ ๑๐๕ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับหนังสือขอลาออกแล้ว ให้บันทึกวันยื่น

หนังสือขอลาออกนั้นไว้เป็นหลักฐาน และให้ตรวจสอบว่าหนังสือขอลาออกดังกล่าวได้ยื่นล่วงหน้า
ก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน หรือไม่ พร้อมทั้งพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล ภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือขอลาออก 

 

ข้อ ๑๐๖ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับหนังสือขอลาออกจากราชการของ
พนักงานส่วนต าบลผู้ใดแล้ว ถ้าเป็นหนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่
น้อยกว่า ๓๐ วัน หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาว่าควร
อนุญาตให้ผู้นั้นลาออกจากราชการหรือจะสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกโดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาเห็นว่าควรอนุญาตให้ลาออกจาก
ราชการได้ ให้เสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเห็นชอบแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มี
ค าสั่งอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบ ลก.๓ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอ
ลาออก แล้วแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย 

(๒) ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่าควรยับยั้งการอนุญาตให้
ลาออก เนื่องจากจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีค าสั่งยับยั้ง
การอนุญาตให้ลาออกเปน็ลายลักษณ์อักษรใหเ้สร็จสิน้กอ่นวันขอลาออก แล้วแจ้งค าสั่งดังกล่าวพร้อม
ทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย  ทั้งนี้ การยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกให้สั่ง
ยับย้ังได้เพียงคร้ังเดียวและจะขยายอีกไม่ได ้

ในกรณีเป็นหนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า  ๓๐ วัน 
เมื่อประธานกรรม การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับหนังสือขอลาออกดังกล่าวแล้ว ให้มี
ค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๓ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือขอลาออกว่าจะอนุญาตให้ยื่นล่วงหน้า
ก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า ๓๐ วันตามที่ผู้ขอลาออกได้ยื่นไว้ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบว่าวันขอ
ลาออกในกรณี ดังกล่าวคือ วันที่ระบุไว้ใน 

หนังสือขอลาออก หรือวันถัดจากวันครบก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันยื่นหนงัสือขอลาออกแลว้ให้
พิจารณาด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณ ี

 

ข้อ ๑๐๗ ในกรณีที่ผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไปโดยผลตามข้อ ๘๔ วรรคสอง และวรรคสี่ 
เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มิได้มีค าสั่งอนุญาตให้ลาออกและมิได้ค าสั่งยับยั้งการ
อนุญาตให้ลาออกก่อนวันขอลาออก หรือเนื่องจากครบก าหนดเวลายับยั้งการอนุญาตให้ลาออก  ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ขอลาออกทราบภายใน  ๑๕ วัน



๔๐ 
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นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ และแจ้งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลและคณะกรรม การ
กลางพนักงานส่วนต าบลทราบด้วย 

 

ข้อ ๑๐๘ การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัคร
รับเลือกตั้งตามข้อ ๘๔ วรรคห้า ให้ยื่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างช้าภายในวันที่ขอ
ลาออกและให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอหนังสือขอลาออกนั้นต่อคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบลภายใน ๓ วันท าการ 
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลให้ความเห็นชอบการลาออกตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีค าสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ตั้งแต่วันที่ขอลาออก 
 

ส่วนที ่๔ 
วันออกจากราชการ 

 

ข้อ ๑๐๙ การออกจากราชการของพนักงานส่วนต าบลตามข้อ ๘๓(๔) และ (๕) จะออกจาก
ราชการตั้งแต่วันใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในส่วนนี้ 

 

ข้อ ๑๑๐ การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๕ ข้อ ๘๖ ข้อ ๘๗ ข้อ ๘๘ ข้อ ๘๙ ข้อ ๙๑ หรือข้อ 
๗๐ หรือการสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติ
ทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง ห้ามมิให้สั่งให้ออกย้อนหลังไปก่อนวันออกค าสั่งเว้นแต่ 
(๑) การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๘ โดยปกติให้สั่งออกตั้งแต่วันต้องรับโทษจ าคุก

โดยค าสั่งของศาล หรือโดยค าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณ ี
(๒) การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๙ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันไปรับราชการทหารตาม

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
(๓) ในกรณีที่ได้มีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่หรือ

เปลี่ยนแปลงค าสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๕ ข้อ ๘๖ ข้อ ๘๗ ข้อ ๘๘ ข้อ ๘๙ ข้อ ๙๑ หรือข้อ ๗๐ หรือ
การสั่งให้ออกจากราชการเน่ืองจากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือ

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุและ

แต่งตั้ง ก็ให้สั่งให้ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้องออกจากราชการตามกรณีน้ันในขณะที่ออกค าสั่งเดิม 
(๔) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งให้ออกจากราชการย้อนหลัง ก็ให้สั่งให้ออกย้อนหลังไปถึง

วันที่ควรจะต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการท าให้เสียประโยชน์ตามสิทธิ
โดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งให้ออกนั้น 



๔๑ 
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ข้อ ๑๑๑  การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อ ๒๘ จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใดให้เป็นไป
ตามที่ก าหนด   ในข้อ ๑๐๑ 

 

ข้อ ๑๑๒ การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ห้ามมิให้สั่งปลดออก หรือไล่ออก
ย้อนหลังไปก่อนวันออกค าสั่ง เว้นแต่ 

(๑) ในกรณีที่ได้มีค าสั่งให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเมื่อจะสั่งลงโทษปลดออก
หรือไล่ออกจากราชการให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันพักราชการหรือวันให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
แล้วแต่กรณี 

(๒) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระท าผิดวินัยโดยละทิ้งหน้าที่
ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันและไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีก  ให้สั่งปลดออก
หรือไล่ออกตั้งแต่วันละทิ้งหน้าที่ราชการน้ัน 

(๓) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระท าความผิดอาญาจนได้รับ
โทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดย
ปกติให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  หรือวันต้องค าพิพากษา
ถึงที่สุด หรือวันถูกคุมขังติดต่อกันจนถึงวันต้องค าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี 

(๔) ในกรณีที่ได้มีการสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว  ถ้าจะต้องสั่งใหม่หรือ
เปลี่ยนแปลงค าสั่ง การลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ในกรณีเช่นน้ี ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการ
ตามค าสั่งเดิม แต่ถ้าวันออกจากราชการตามค าสั่งเดิมไม่ถูกต้องก็ให้สั่งลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก

ย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้องออกจากราชการตามกรณีน้ันในขณะที่ออกค าสั่งเดิม 
(๕) ในกรณีที่ได้มีการสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นอันมิใช่เป็นการลงโทษทางวินัยไปแล้ว

ถ้าจะต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งเป็นลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการให้สั่งปลดออกหรือไล่
ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้องลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ตามกรณีน้ันในขณะที่ออกค าสั่งเดิม 

(๖) การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งน้ันได้ออกจาก
ราชการโดยถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่นหรือได้รับอนุญาตให้
ลาออกจากราชการไปก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการน้ัน 

(๗) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งน้ันได้พ้นจาก
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออก
ย้อนหลังไปถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

(๘) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออกหรือไล่ออกจากราชการย้อนหลัง  ก็ให้สั่งปลดออกหรือไล่
ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรจะต้องออกจากราชการตามกรณีน้ันได้  แต่ทั้งน้ีต้องไม่เป็นการท าให้เสีย

ประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งลงโทษน้ัน 
 

 



๔๒ 
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หมวด ๔ 
สิทธิการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ ์

 

ส่วนที ่๑ 
สิทธิการอุทธรณ ์

ข้อ ๑๑๓ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์นี้  ให้ผู้นั้น
มีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง การอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ง
ลงโทษให้เป็นไปตามที่ก าหนดในหมวดนี้ 

การพิจารณาอุทธรณ์ให้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันได้รับหนังสือ
อุทธรณ์แต่หากมีความจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ขยาย

ระยะเวลาได้อีกสองครั้ง ๆ ละไม่เกินสามสิบวัน และให้บันทึกแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขยาย
เวลาไว้ด้วย 

 

ข้อ ๑๑๔ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ให้อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
พิจารณาท าความเห็น โดยเมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์มีความเห็นเป็น

ประการใด ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเพื่อพิจารณา  และ
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งหรือ
ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามน้ัน แล้วแจ้งผู้อุทธรณ ์และรายงานคณะกรรม การกลางพนักงานส่วนต าบลเพื่อ
ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย การให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง และเพื่อให้มีการด าเนินการให้
ถูกต้องเหมาะสม โดยการรายงานดังกล่าวให้สรุปประวัติและข้อเท็จจริงซ่ึงมีสาระส าคัญตามแบบ สป.
๑ ท้ายหลักเกณฑ์นี้ 

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่งให้น าข้อ  ๗๐ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ ของ
หมวดนี้ 

 

ข้อ ๑๑๕ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้อทุธรณ์ต่อคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล เพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามข้อ  ๑๑๔ พิจารณาท า
ความเห็น โดยเมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์มีความเห็นเป็นประการใด  ให้
เสนอเรื่องพร้อมความเห็นไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเพื่อพิจารณา  และเมื่อ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล มีมติประการใดแล้วให้ประธานกรรมการ บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 



๔๓ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลมีมติตามวรรคหนึ่ง  หากผู้อุทธรณ์เห็นว่ามติ

ดังกล่าวขัดแย้งกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ หรือมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การ
พิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้มีสิทธิร้องต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เพื่อ
ด าเนินการตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

ในกรณีที่สั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ ให้น าข้อ ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ข้อ ๑๑๖ ในการพิจารณาอุทธรณ์ใหค้ณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลมีอ านาจตามทีก่ าหนด
ไว้ในข้อ ๘๑ และตามข้อ ๙๑ 

 

ข้อ ๑๑๗ พนักงานส่วนต าบลซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการตาม
กฏหมายอื่นผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบลและผู้นั้นมีสิทธิ

อุทธรณ์ได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการตามกฏหมายอื่น ก็ให้
ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ตามข้อ ๑๑๓ ได้ แต่ถ้าผู้นั้นได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นที่โอนมาไว้แล้ว  และในวันที่ผู้นั้นได้โอนมา
บรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบล การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ยังไม่แล้วเสร็จ  ก็ให้ส่งเรื่องให้คณะ 

กรรมการพนักงานส่วนต าบลเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ 
 

ส่วนที ่๒ 
หลักเกณฑ์วธิีการอุทธรณ์และการคัดค้าน 

ข้อ ๑๑๘ การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย  ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในส่วนนี้ 
 

ข้อ ๑๑๙ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผู้อื่น
หรือมอบหมายให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้ 

การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริง และเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าได้ถูก
ลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และลงลายมือช่ือ และที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ 

ในการอุทธรณ์ ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะอนุ 

กรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณ ีให้แสดง
ความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือจะท าเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่น หรือส่งหนังสือขอ
แถลงการณ์ด้วยวาจานั้นต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลโดยตรง ภายในสามสิบวันนับแต่วนัยืน่
หรือส่งหนังสืออุทธรณ์ 



๔๔ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

ข้อ ๑๒๐ เพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจ หรือคัดรายงานการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน หรือของผู้สอบสวนได้ ส่วนการขอตรวจ หรือคัดบันทึกถ้อยค า
บุคคลพยานหลักฐานอื่นหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษตาม
ข้อ ๒๓ วรรคสาม หรือประธานกรรมการ บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลผู้สั่งลงโทษที่จะอนุญาต
หรือไม่ โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์ในการรักษาวินัยของพนักงานส่วนต าบลตลอดจนเหตุผล  และ
ความจ าเป็นเป็นเรื่อง ๆ ไป 

 

ข้อ ๑๒๑ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลผู้พิจารณาอุทธรณ์ ถ้าผู้นั้นมีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 
(๒) มีส่วนได้เสียในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์ 
(๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ หรือเป็นคู่สมรส บุพการี 

ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือมารดากับผู้กล่าวหา หรือผู้บังคับบัญชาผู้
สั่งลงโทษ 

การคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการพนักงานส่วนต าบลผู้
พิจารณาอุทธรณ์นั้นต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสืออุทธรณ์  หรือแจ้ง
เพิ่มเติมเป็นหนังสือก่อนที่คณะอนุ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณ ีเริ่มพิจารณาอุทธรณ์ 
เมื่อมีเหตุ หรือมีการคัดค้านตามวรรคหนึ่งอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์  หรือ

กรรมการพนักงานส่วนต าบลผู้นั้น จะขอถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้ ถ้าอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือกรรมการพนักงานส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี มิได้ขอถอนตัวให้
ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
แล้วแต่กรณี พิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน หากเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ ให้แจ้งผู้ถูกคัดค้านผู้
นั้นทราบ และมิให้ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้น เว้นแต่ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ หรือประธานกรรมการพนักงานส่วนต าบล พิจารณาเห็นว่า การให้ผู้ถูกคัดค้านผู้นั้นร่วม
พิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าเพราะจะท าให้ได้ความจริงและเป็นธรรม  จะ

อนุญาตให้ผู้ถูกคัดค้านผู้นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้ 
 

ข้อ ๑๒๒ เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ถือวันที่ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อ
รับทราบค าสั่งลงโทษเป็นวันทราบค าสั่ง ถ้าผู้ถูกลงโทษไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งลงโทษ 
และมีการแจ้งค าสั่งลงโทษให้ผู้ถูกลงโทษทราบ กับมอบส าเนาค าสั่งลงโทษให้ผู้ถูกลงโทษ แล้วท า



๔๕ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

บันทึกลง วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็น
หลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบค าสั่ง ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อ 
รับทราบค าสั่งลงโทษได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือส่งส าเนาค าสั่งลงโทษทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกลงโทษ ณ ที่อยู่ของผู้ถูกลงโทษซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ 
โดยส่งส าเนาค าสั่งลงโทษไปให้สองฉบับ เพื่อให้ผู้ถูกลงโทษเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกลงโทษลง
ลายมือช่ือ และวัน เดือน ปี ที่รับทราบค าสั่งลงโทษส่งกลับคืนมา เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับใน
กรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้นสามสิบวัน นับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่า ผู้ถูก
ลงโทษได้รับเอกสารดังกล่าว หรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับส าเนาค าสั่งลงโทษฉบับที่ให้ผู้ถูก
ลงโทษลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ปี ที่รับทราบค าสั่งลงโทษกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษได้ทราบ
ค าสั่งแล้ว 

 

ข้อ ๑๒๓ การอุทธรณ์ให้ท าหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานกรรมการพนักงานส่วนต าบล  พร้อม
กับส าเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับ โดยออกนามจังหวัด และยื่นที่ศาลากลางจังหวัด 

การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็
ได ้และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นด าเนินการตามข้อ ๑๒๗ 

ในกรณีที่มีผู้น าหนังสืออุทธรณ์มายื่นเอง ให้ผู้รับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตรารับ
หนังสือและลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐาน  ในวันที่รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสาร
บรรณ และให้ถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าว เป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์ 

ในกรณีที่ส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก
เป็นหลักฐานฝากสง่ หรือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันส่งหนังสือ
อุทธรณ ์

เมื่อได้ยื่น หรือส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งค าแถลงการณ์ หรือเอกสาร
หลักฐานเพิ่ม เติมก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์  หรือคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ โดยยื่นหรือส่งตรงต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล 

การร้องต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลตามข้อ ๑๑๕ วรรคสองให้ท าหนังสือถึง
ประธานกรรมการ กลางพนักงานส่วนต าบล หรือเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
พร้อมกับส าเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับ และยื่นที่ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 

 

ข้อ ๑๒๔ อุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้ ต้องเป็นอุทธรณ์ที่ถูกต้องในสาระส าคัญตามข้อ ๑๑๙ 
และข้อ ๑๒๓ และยื่นหรือส่งภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๑๑๓ 



๔๖ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

ในกรณีที่มีปัญหาว่าอุทธรณ์รายใด  เป็นอุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ ให้คณะ 

อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาแล้วเสนอความเห็นให้คณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบล เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย 
ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลมีมติไม่รับอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษไว้พิจารณา  ให้

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แจ้งมตินั้นให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว  และเมื่อ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลมีมติเป็นประการใดแล้ว ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้ 
ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  มีมติให้รับอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษไว้พิจารณา  ให้

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาและ

ท าความเห็นเสนอคณะ กรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เพื่อมีมติต่อไป 
 

ข้อ ๑๒๕ ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
ท าความเห็น หรือคณะกรรมการพนักงานสว่นต าบลพิจารณาวินจิฉัยอุทธรณ์เสร็จสิน้กไ็ด้ โดยท าเป็น
หนังสือยื่นหรือส่งตรงต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  เมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้ว การพิจารณา
อุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ 

 

ข้อ ๑๒๖ ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอื่น  ให้ยื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลที่ผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดนั้น 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอื่น  หลังจากที่ได้ยื่น
อุทธรณ์ไว้แล้ว และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเจ้าสังกัดเดิมยังมิได้มีมติตามข้อ  ๑๓๐ ให้ส่ง
เรื่องอุทธรณ ์และเอกสารหลัก ฐานตาม ข้อ ๑๒๙ ไปให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลที่ผู้อุทธรณ์
ได้โอนไปสังกัดนั้น เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอื่น หลังจากที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลเจ้าสังกัดเดิมได้มีมติตามข้อ ๑๓๐ แล้ว แต่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสังกัดเดิม ยัง
มิได้สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติน้ัน ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมติที่ได้
มีไปแล้ว และรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลไปให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่ง
เป็นผู้บังคับบัญชาคนใหม่เป็นผู้สั่งหรือปฏิบัติตามข้อ ๑๓๒ 

 

ข้อ ๑๒๗ ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับหนังสืออุทธรณ์ที่ได้ยื่นหรือส่งตาม
ข้อ ๑๒๓ วรรคสอง ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จัดส่งหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าวพร้อมทั้งส าเนา
หลักฐานการรับทราบค าสั่งลงโทษของผู้อุทธรณ์ ส านวนการสืบสวน หรือการพิจารณาในเบื้องต้น
ตามข้อ ๒๐ และส านวนการด าเนินการทางวินัยตามข้อ ๒๓ พร้อมทั้งค าชี้แจงของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลผู้สั่งลงโทษแล้วแต่กรณี (ถ้ามี) ไปยังประธานกรรมการพนักงานส่วนต าบล ภายใน
เจ็ดวันท าการนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์ 



๔๗ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่ผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดได้รับ

หนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังประธานกรรมการพนักงานส่วนต าบล

ภายในสามวันท าการนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์ 
 

ข้อ ๑๒๘ การนับระยะเวลาตามหมวดนี้ ส าหรับเวลาเร่ิมต้น ให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลา
นั้น เป็นวันเริ่มนับระยะเวลา ส่วนเวลาสุดสิ้น ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ให้
นับวันเริ่มเปิดท าการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 
 

ส่วนที ่๓ 
การพิจารณาอุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษ 

ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน 
 

ข้อ ๑๒๙ การพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๑๑๔ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณี พิจารณาจากส านวนการสืบสวน หรือการ
พิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ ๒๐ และ ส านวนการด าเนินการทางวินัยตามข้อ ๒๓ และในกรณีจ าเป็น
และสมควรอาจขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม  รวมทั้งค าชี้แจงจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือบุคคลใดๆหรือขอให้
ผู้แทนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัทข้าราชการ หรือ บุคคลใด ๆ 
มาให้ถ้อยค า หรือชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ หรือคณะ กรรมการพนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจา 
ไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ 

ในกรณีที่นัดให้ผู้อุทธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่สั่งลงโทษ หรือเพิ่มโทษทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลง หรือมอบหมาย
เป็นหนังสือให้พนักงานส่วนต าบลหรือกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่เกี่ยวข้องเป็น
ผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมครั้งนั้นได้  ทั้งนี้ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี และเพื่อ
ประโยชน์ในการแถลงแก้ดังกล่าว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่สั่งลงโทษ หรือเพิ่มโทษ หรือ
ผู้แทนเข้าฟังค าแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์ได้ 

ในการพิจารณาอุทธรณ์  ถ้าคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์  หรือ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เห็นสมควรที่จะต้องสอบสวนใหม่ หรือสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อ
ประโยชน์แห่งความถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ให้มีมติแจ้งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลด าเนินการสอบสวนใหม่ หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจ าเป็น 



๔๘ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

ข้อ ๑๓๐ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อ ๑๑๔ แล้ว 
(๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้อง และเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติยกอุทธรณ์ 
(๒) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้

อุทธรณ์ได้กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่ควรได้รับโทษหนักขึ้น ให้มีมติใหเ้พิ่มโทษเป็นสถานโทษ 
หรืออัตราโทษที่หนักขึ้น 

(๓) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้
อุทธรณ์ได้กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ควรได้รับโทษเบาลง ให้มีมติให้ลดโทษเป็นสถานโทษ หรือ
อัตราโทษที่เบาลง 

(๔) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้
อุทธรณ์ได้กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ซึ่งเป็นการกระท าผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ 
ให้มีมติให้สั่งงดโทษ  โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 

(๕) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่าการกระท าของผู้อุทธรณ์ไม่เป็น
ความผิดวินัยหรือพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดวินัย ให้มีมติให้ยกโทษ 

(๖) ถ้าเห็นว่าข้อความในค าสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้มีมติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม 

(๗) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่ากรณีมี
มูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตามข้อ ๒๓ วรรคสี่ 

ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก าหนด
ในส่วนที่ ๒ ของหมวด ๒ หรือเห็นว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการด าเนินการ
ทางวินัยตามข้อ ๒๓ และ ส่วนที่ ๓ ของหมวด ๒ แล้ว ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นปลดออก หรือไล่ออกจาก
ราชการตามข้อ ๗๐ หรือปลดออก หรือไล่ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับแล้วแต่กรณี 

(๘) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม โดยเห็นว่าผู้อุทธรณ์มีกรณีที่
สมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๕ (๔) ข้อ ๘๖ หรือข้อ ๘๗ ให้
น า (๗) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๙) ถ้าเห็นว่าสมควรด าเนินการโดยประการอื่นใด  เพื่อให้มีความถูกต้องตาม

กฎหมาย และมีความเป็นธรรม ให้มีมติให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ ไม่เป็นเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ์ แต่จะมีมติตาม 

(๒) หรือ (๘)มิได ้และถ้าเป็นการออกจากราชการเพราะตายจะมีมติตาม (๗) มิได้ด้วย 



๔๙ 
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ในกรณีที่มีผู้ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ได้กระท าร่วมกัน และ เป็นความผิดในเรื่อง
เดียวกันโดยมีพฤติการณ์แห่งการกระท าอย่างเดียวกัน เมื่อผู้ถูกลงโทษคนใดคนหนึ่ง ใช้สิทธิอุทธรณ์
ค าสั่งลงโทษดังกล่าว และผลการพิจารณาเป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ แม้ผู้ถูกลงโทษคนอื่นจะไม่ได้ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ หากพฤติการณ์ของผู้ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์เป็นเหตุในลักษณะคดีอันเป็นเหตุเดียวกับกรณี
ของผู้อุทธรณ์แล้ว ให้มีมติให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้รับการพิจารณาการลงโทษให้มีผลในทางที่
เป็นคุณเช่นเดียวกับผู้อุทธรณ์ด้วย 

 

ข้อ ๑๓๑ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๑๓๐ (๗) หรือ (๘) เมื่อ
คณะกรรมการสอบสวน ได้สอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล เพื่อพิจารณามีมติตามข้อ ๑๓๐ ต่อไป 

 

ข้อ ๑๓๒ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ได้มีมติตามข้อ ๑๓๐ แล้ว ให้นายกองค์ การ
บริหารส่วนต าบลที่ผู้อุทธรณ์สังกัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้นในโอกาสแรกที่ท าได้ ในกรณีที่
มีเหตุผลความจ าเป็น จะให้มีการรับรองรายงานการประชุมก่อนก็ได้ และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตาม
มติดังกล่าวแล้วให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 

 

ข้อ ๑๓๓ ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สั่งตามข้อ ๑๓๒ แล้ว ผู้อุทธรณ์ จะ
อุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้ 

ในกรณีผู้อุทธรณ์เห็นว่า ค าสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่สั่งตามมติของ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลขดัแย้งกับมาตรฐานทั่วไป ผู้อุทธรณ์อาจใช้สิทธิตามข้อ ๑๑๕ วรรค
สองได ้
 

ส่วนที ่๔ 
การพิจารณาอุทธรณ์ค าสัง่ไล่ออก ปลดออกจากราชการ 

 

ข้อ ๑๓๔ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลตามข้อ ๑๑๕ ให้
น าข้อ ๑๒๙ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ข้อ ๑๓๐ และข้อ ๑๓๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ข้อ ๑๓๕ กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งตามข้อ ๑๓๔ ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไป

อีกมิได้ 
ในกรณีผู้อุทธรณ์เห็นว่าค าสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่สั่ งตามมติของ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลขดัแย้งกับมาตรฐานทั่วไป ผู้อุทธรณ์อาจใช้สิทธิตามข้อ ๑๑๕ วรรค
สองได ้



๕๐ 
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หมวด ๕ 
สิทธิการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข ์

 

ส่วนที ่๑ 
สิทธิการร้องทุกข ์

 

ข้อ ๑๓๖ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามหมวด ๓ ด้วยเหตุใดๆ ให้ผู้นั้น
มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในส่วนที่  
๒ ของหมวดนี้ 

 
ข้อ ๑๓๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๓๖ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่

ปฏิบัติต่อตน โดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีความคับข้องใจอันเกิด
จากการปฏิบัติของผู้บังคับ บัญชาต่อตนในกรณีตามที่ก าหนดในหมวดนี้ ผู้นั้นอาจปรึกษาหารือกับ
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุ หรืออาจร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณี ตามที่
ก าหนดในส่วนที่ ๓ หรือส่วนที่ ๔ ของหมวดนี้ 

เพื่อขอให้แก้ไขหรือแก้ความคับข้องใจได้ ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มีสิทธิอุทธรณ์ตามหมวด ๔ ซึ่ง
ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ตามที่ก าหนด 

การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
หมวดนี้ 
 
 

ส่วนที ่๒ 
การรอ้งทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ค าสั่งให้ออกจากราชการ 

 

ข้อ ๑๓๘ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามหมวด ๓ ด้วยเหตุใดๆ ให้ผู้นั้น
มีสิทธิร้องทุกข์ได้ 

การร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่งให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลภายในสามสิบ

วันนับแต่วันทราบค าสั่ง และให้น าข้อ ๑๑๓ วรรคสอง ข้อ ๑๑๕ และข้อ ๑๑๖ ตลอดจนหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๔ ของหมวด ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
 

 



๕๑ 
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ส่วนที ่๓ 
การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข ์

ขอใหแ้ก้ไขการปฏบิัติไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏบิัตติามกฎหมาย 
 

ข้อ ๑๓๙ การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลเห็นว่า
ผู้บังคับบัญชา ใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง  หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตาม

กฎหมายตามข้อ ๑๓๗ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีที่ก าหนดในส่วนนี้ 
 

ข้อ ๑๔๐ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา เมื่อมีกรณีเป็นปัญหาขึ้นระหว่างกันควรจะได้ปรึกษาหารือท าความเข้าใจ  ฉะนั้น เมื่อผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชามีปัญหาเกี่ยวกับการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้องหรือไม่

ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายและแสดงความประสงค์ที่จะปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา  ให้
ผู้บังคับบัญชานั้นให้โอกาส และรับฟัง หรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นทางแห่งการท า
ความเข้าใจ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น 

ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ประสงค์ที่จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้ว ไม่ได้รับค าชี้แจง
หรือได้รับค าชี้แจงไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้ร้องทุกข์ตามข้อ ๑๔๑ การร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลตามข้อนี้ ให้น าข้อ ๑๑๕ และข้อ ๑๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๑๔๑ การร้องทุกข์ ให้ร้องทุกข์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือ

มอบหมายให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทนไม่ได้ และ ให้ร้องทุกข์เป็นหนังสือภายในสามสิบวัน นับแต่วันทราบ
เรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 

 

ข้อ ๑๔๒ หนังสือร้องทุกข์ต้องลงลายมือชื่อและต าแหน่งของผู้ร้องทุกข์ และต้องประกอบด้วย
สาระส าคัญที่แสดงข้อเท็จจริง และปัญหาของเรื่องให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อ
ตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างใด และความประสงค์ของการร้อง
ทุกข์ 

ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณีให้แสดงความประสงค์ไว้ใน
หนังสือร้องทุกข์หรือจะท าเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือส่งก่อนที่คณะอนุกรรมพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลแล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
โดยย่ืนหรือส่งตรงต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 

 

ข้อ ๑๔๓ ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์  หรือกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลผู้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 



๕๒ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

(๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ร้องทุกข์ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ร้องทุกข์ 
(๔) เป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือ

มารดากับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
การคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการพนักงานส่วนต าบลผู้

พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์นั้น ต้องแสดงข้อเท็จจริง ที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือร้องทุกข์ หรือ
แจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์  หรือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลแล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ 

เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ผู้ถูกคัดค้านผู้นั้นจะขอถอนตัวไม่ร่วมพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์นั้นก็ได้ ถ้าผู้ถูกคัดค้านผู้นั้น มิได้ขอถอนตัวให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และร้องทุกข์หรือประธานกรรม การพนักงานส่วนต าบลพิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน หากเห็นว่า
ข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ ให้แจ้งผู้ถูกคัดค้านผู้นั้นทราบ และมิให้ร่วมพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์นั้น เว้นแต่
ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์  หรือประธานกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าการให้ผู้ถูกคัดค้านผู้นั้นร่วมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว จะเป็น
ประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะท าให้ได้ความจริง และเป็นธรรม จะอนุญาตให้ผู้ถูกคัดค้านผู้นั้นร่วม
พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์นั้นก็ได้ 

 

ข้อ ๑๔๔  เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์ 
(๑) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์ให้

ถือว่าวันที่ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์  ถ้าผู้ถูกสั่งไม่

ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่ง และมีการแจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบกับมอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกสั่ง 
แล้วท าบันทึกลง วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้
เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่ง
ลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือส่งส าเนาค าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่ง ณ ที่อยู่ของผู้ถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยส่งส าเนาค าสั่ง
ไปให้สองฉบับ เพื่อให้ผู้ถูกสั่งเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี ที่รับทราบ
ค าสั่งส่งคืนกลับมา เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้นสามสิบวัน นับแต่วันที่
ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกสั่งได้รับเอกสารดังกล่าว หรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้
ยังไม่ได้รับส าเนาค าสั่งฉบับที่ให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อและวัน  เดือน ปี ที่รับทราบค าสั่งกลับคืนมา ให้
ถือว่าผู้ถูกสั่งได้ทราบค าสั่งแล้ว 



๕๓ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

(๒) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่มีค าสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรง  ให้ถือวันที่มีหลักฐาน
ยืนยันว่า ผู้ร้องทุกข์รับทราบ หรือควรได้ทราบค าสั่งน้ันเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 

(๓) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายต่อผู้ร้องทุกข์ โดยไม่ได้มีค าสั่งอย่างใด ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ควรได้ทราบถึงการใช้อ านาจหน้าที่
ของผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นวันทราบเร่ืองอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
 

ข้อ ๑๔๕ การร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ให้ท าหนังสือร้องทุกขถ์ึงประธาน
กรรมการพนักงานส่วนต าบล พร้อมกับส าเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับ โดยออกนามจังหวัด และยื่นที่
ศาลากลางจังหวัดนั้นผู้ร้องทุกข์จะยื่น หรือส่งหนังสือร้องทุกข์ พร้อมกับส าเนารับรองถูกต้องหนึ่ง
ฉบับผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตาม
ข้อ ๑๔๗ วรรคสอง 

ในกรณีที่มีผู้น าหนังสือร้องทุกข์มายื่นเอง ให้ผู้รับหนังสือออกใบรับหนังสือประทับตรารับ
หนังสือ และลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสาร

บรรณ และให้ถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสือร้องทุกข์ 
ในกรณีที่ส่งหนังสือร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก

เป็นหลักฐานฝากสง่ หรือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันส่งหนังสือ
ร้องทุกข์ 

เมื่อได้ยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ไว้แล้ว ผู้ร้องทุกข์จะยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ หรือเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลแล้วแต่กรณี จะเริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ก็ได้ โดยยื่นหรือส่งตรงต่อคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบล 
 

ข้อ ๑๔๖ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต่อไป  จะขอถอน
เรื่องร้องทุกข์ก่อนที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล พิจารณาเรื่องร้องทุกข์เสร็จสิ้นก็ได้ โดยท า
เป็นหนังสือยื่นหรือส่งตรงต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์  หรือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลแล้วแตก่รณีเมื่อได้ถอนเรื่องร้องทกุขแ์ล้ว การพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์นั้นใหเ้ป็นอัน
ระงับ 

 

ข้อ ๑๔๗ เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ ๑๔๕ วรรคหนึ่ง ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ มีหนังสือแจ้ง พร้อมทั้งส่งส าเนาหนังสือร้องทุกข์ ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่ง
การร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้น ส่งเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง และค าชี้แจงของตน (ถ้ามี) ไปเพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วัน
ได้รับหนังสือ 



๕๔ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ได้ยื่น หรือส่งตามข้อ ๑๔๕ 
วรรคสอง ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นส่งหนังสือร้องทุกข์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องต่อไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  ภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
ร้องทุกข์ 

 

ข้อ ๑๔๘ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์  และ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ ของ
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ และในกรณีจ าเป็นและสมควรอาจขอเอกสาร และหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งค าชี้แจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน 
บริษัท หรือบุคคลใด ๆ หรือขอให้ผู้แทนหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน 
บริษัท ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค า หรือชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจา ไม่จ าเป็นแก่
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาเสียก็ได้ 

ในกรณีที่นัดให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็น
เหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลง หรือมอบหมายเป็นหนังสือให้
พนักงานส่วนต าบลหรือกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้
ด้วยวาจา ต่อที่ประชุมครัง้นั้นได ้ทั้งนี้ ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี และเพื่อประโยชน์ในการแถลง
แก้ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือ ผู้แทนเข้าฟังค าแถลงการณ์ด้วยวาจา
ของผู้ร้องทุกข์ได ้

 

ข้อ ๑๔๙ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ พิจารณาวินิจฉัยเรือ่งร้องทุกข์ให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์และเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๔๗ แต่ถ้ามี
ความจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว  ให้ขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกิน
สามสิบวัน และให้บันทึกแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย 

ในกรณีที่ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแล้วการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ  ให้คณะอนุกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน แต่ทั้งนี้ให้พิจารณาก าหนด
มาตรการที่จะท าให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็ว และบันทึกไว้เป็นหลักฐานในรายงานการประชุม
ด้วย และให้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลภายในห้า
วันนับแต่วันที่ครบก าหนดขยายเวลาตามวรรคหนึ่ง เพื่อที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจะได้ให้
ข้อคิดเห็นหรือให้ค าปรึกษาให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็ว 

 



๕๕ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

ข้อ ๑๕๐ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๑๔๐ 
วรรคสองแล้ว 

(๑) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์น้ันถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว ให้มีมติยกค าร้องทุกข์ 

(๒) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์น้ันไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีมติให้แก้ไข โดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายน้ัน หรือ
ให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

(๓) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์น้ันถูกต้อง
ตามกฎหมายแต่บางส่วน และไม่ถูกต้องตามกฎหมายบางส่วน ให้มีมติให้แก้ไข หรือให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

(๔) ถ้าเห็นว่าสมควรด าเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย และมี
ความเป็นธรรม ให้มีมติให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 

การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่ง ให้บันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัย ไว้ในรายงานการ
ประชุมด้วย 

 

ข้อ ๑๕๑ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ได้มีมติตามข้อ ๑๕๐ แล้วให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้นในโอกาสแรกที่ท าได้  ในกรณีที่มีเหตุผลความ
จ าเป็นจะให้มีการรับรองรายงานการประชุมเสียก่อนก็ได้ และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าว
แล้วให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
 

ข้อ ๑๕๒ การนับระยะเวลาตามหมวดนี้ ส าหรับเวลาเร่ิมต้น ให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลา
นั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา ส่วนเวลาสุดสิ้น ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ให้
นับวันเริ่มเปิดท าการใหม่ เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 

 

ข้อ ๑๕๓ ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลได้ยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาไว้แล้ว
ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้นยังไม่แล้วเสร็จ ให้

ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวส่งเร่ืองให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเพื่อพิจารณามีมติต่อไป 
 

ส่วนที ่๔ 
การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ขอใหแ้ก้ไขความคับข้องใจ 

ข้อ ๑๕๔ การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลมีความคับ
ข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตนตามข้อ ๑๓๗ ให้เป็นไปตามกรณีและหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในส่วนนี้ 



๕๖ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

ข้อ ๑๕๕ พนักงานส่วนต าบลซ่ึงมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาอาจ
ร้องทุกข์ ได้ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อตน ดังนี้ 

(๑) บริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน
เรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อกฎหมาย 

(๒) ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ หรือ 
(๓) ประวิงเวลาหรือหน่วงเหนี่ยวการด าเนินการบางเร่ืองเป็นเหตุให้เสยีสิทธิหรือไม่ได้รับ

สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร 
 

ข้อ ๑๕๖ เมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีความคับข้องใจอันเกดิจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อ
ตนในกรณีที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑๕๕ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานั้นจะร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้
เกิดความคับข้องใจก็ได้  ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
 

ข้อ ๑๕๗ ในกรณีที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซ่ึงมีความคับข้องใจได้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาผู้เป็น
เหตุให้เกิดความคับข้องใจ ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้มีการปรึกษาหารือหรือแก้ไขความคับข้องใจนั้น
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการร้องทุกข์ 

ถ้าผู้บังคับบัญชามิได้ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการแล้วแต่ไม่เป็นที่พอใจ ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาอาจร้องทกุข์ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลต่อไปได้อีก ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุด
ระยะเวลาสิบห้าวันตามวรรคหนึ่ง การร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลตามวรรคนี้ให้
น าข้อ ๑๑๕ และข้อ ๑๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ข้อ ๑๕๘ การร้องทุกข์ขอให้แก้ไขหรือแก้ความคับข้องใจจะต้องร้องทุกข์ด้วยตนเอง 
การร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจจะกระท าด้วยวาจาหรือท าเป็น

หนังสือก็ได้ค าร้องทุกข์ในกรณีที่ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ต้องท าเป็นหนังสือลง
ลายมือช่ือ และต าแหน่งของผู้ร้องทุกข์และต้องมีสาระส าคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องให้

เห็นว่าผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อตนท าให้เกิดความคับข้องใจอย่างไร  และความประสงค์ของการร้อง
ทุกข์ 

ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณี ให้แจ้งไว้ในหนังสือร้อง
ทุกข์หรือจะท าเป็นหนังสือต่างหากก็ได้แต่ต้องยื่นหรือส่งก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณีเริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ โดยยื่น
หนังสือส่งตรงต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 



๕๗ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

ข้อ ๑๕๙ เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์ 
(๑) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์  

ให้ถือวันที่ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์  ถ้าผู้ถูกสั่งไม่

ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่ง และมีการแจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบกับมอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกสั่ง 
แล้วท าบันทึกลงวันเดือนปี เวลา และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็น
หลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 

ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือส่ง

ส าเนาค าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่ง ณ ที่อยู่ของผู้ถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐาน
ของทางราชการ โดยส่งส าเนาค าสั่งไปให้สองฉบับเพื่อให้ผู้ถูกสั่งเก็บไว้หนึ่งฉบับ  ในกรณีเช่นนี้ เมื่อ
ล่วงพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกสั่งได้รับเอกสาร

ดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับส าเนาค าสั่งฉบับที่ให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อและวัน  เดือน ปี
ที่รับทราบค าสั่งกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งได้รับทราบค าสั่งแล้ว 

(๒) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้มีค าสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรง ให้ถือว่าวันที่มี
หลักฐานยืนยันว่าผู้ร้องทุกข์รับทราบหรือควรได้ทราบค าสั่งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้อง

ทุกข์ 
(๓) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ได้มีค าสั่งอย่างใด ให้ถือวันที่ผู้ร้อง

ทุกข์ควรได้ทราบถึงการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
 

ข้อ ๑๖๐ การร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ตามข้อ ๑๕๗ วรรคสอง ให้ท า
หนังสือร้องทุกข์ถึงประธานกรรมการพนักงานส่วนต าบล  พร้อมกับส าเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับ 
โดยออกนามจังหวัด และยื่นที่ศาลากลางจังหวัดนั้น 

ผู้ร้องทุกข์จะยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมกับส าเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับผ่านนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาก็ได้  และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น

ด าเนินการตามข้อ ๑๖๕ วรรคสอง 
 

ข้อ ๑๖๑ ในกรณีที่ผู้ท าหนังสือร้องทุกข์มายื่นเอง ให้ผู้รับหนังสือร้องทุกข์ออกใบรับหนังสือ
ประทับตรารับหนังสือ และลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบว่า
ด้วยงานสารบรรณและให้ถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสือร้องทุกข์ 

ในกรณีที่ส่งหนังสือร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก
เป็นหลักฐานฝากส่งหรือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันยื่นหนังสือ

ร้องทุกข์ 
 



๕๘ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

ข้อ ๑๖๒ เมื่อได้ยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ไว้แล้ว ผูร้้องทุกข์จะยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์หรือ
เอกสารหลักฐานเพิ่มก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลแล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ก็ได้ โดยยื่นหรือส่งตรงต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล 

 

ข้อ ๑๖๓ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต่อไป จะขอถอน
เรื่องร้องทุกข์ก่อนทีค่ณะกรรมการพนักงานสว่นต าบล พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์เสร็จสิ้นก็ได้ โดยท าเป็น
หนังสือยื่นหรือส่งตรงต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เมื่อได้ถอนเรื่องร้องทุกข์แล้ว การ

พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์นั้นให้เป็นอันระงับไป 
 

ข้อ ๑๖๔ ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์  หรือกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลผู้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ 
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ร้องทุกข์ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ร้องทุกข์ 
(๔) เป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือ

มารดากับผู้บังคับ บัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ 
การคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการพนักงานส่วนต าบลผู้

พิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้น ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือร้องทุกข์หรือ
แจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์  หรือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณ ีเริ่มพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ 

เมือ่มีเหตุหรือมีการคัดค้านตามวรรคหนึ่งผู้ถูกคัดค้านผู้นั้นจะขอถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาเรื่อง

ร้องทุกข์นั้นก็ได้ ถ้าผู้ถูกคัดค้านผู้นั้นมิได้ขอถอนตัว ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์หรือประธานกรรมการ พนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณี พิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน หาก
เห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเช่ือถือให้แจ้งผู้ถูกคัด ค้านผู้นั้นทราบและมิให้ร่วมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้น 
เว้นแต่ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์  หรือประธานกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล แล้วแต่กรณ ีพิจารณาเห็นว่าการให้ผู้ถูกคัดค้านผู้นั้นร่วมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ยิ่งกว่าเพราะจะท าให้ได้ความจริงและเป็นธรรม  จะอนุญาตให้ผู้ถูกคัดค้านผู้นั้นร่วม

พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์นั้นก็ได้ 
 

ข้อ ๑๖๕ เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ ๑๖๐ วรรคหนึ่ง ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ มีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งส่งส าเนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้
เกิดความคับข้องใจทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นท าค าชี้แจง และส่งเอกสารหลักฐานที่



๕๙ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ไปยังประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์  ภายในเจ็ดวันท าการนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือ 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ได้ยื่นหรือส่งตาม ข้อ ๑๖๐ 
วรรคสอง ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมทั้งส าเนาต่อไปยัง

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ 
 

ข้อ ๑๖๖ การพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ให้ คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณี พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ของ
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ ในกรณีจ าเป็นและสมควรอาจขอเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งค าชี้แจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือบุคคลใด 
หรือขอให้ผู้แทนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจา
ไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาเสียก็ได้ 

ในกรณีที่นัดให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็น
เหตุให้เกิดความคับข้องใจทราบด้วยว่า  ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็น

หนังสือให้พนักงานส่วนต าบลหรือกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่

ประชุมคร้ังนั้นได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณีและเพื่อประโยชน์ในการแถลงแก้ดังกล่าวให้
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ  หรือผู้แทนเข้าฟังค าแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้ร้อง
ทุกข์ได ้

 

ข้อ ๑๖๗ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าชี้แจงตามข้อ ๑๖๕ แต่ถ้ามีความจ าเป็นไม่อาจ

พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ขยายเวลาพิจารณาได้ไม่เกินสามสิบวัน และให้บันทึก
แสดงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย 

ในกรณีที่ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแล้วแต่การพิจารณายังไม่แล้วเสร็จให้คณะอนุกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ และร้องทุกข์ ขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน  แต่ทั้งนี้ให้พิจารณา

ก าหนดมาตรการที่จะท าให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็วและบันทึกไว้เป็นหลักฐานในรายงานการ

ประชุมด้วย และให้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
ภายในห้าวันนับแต่วันที่ครบก าหนดขยายเวลาตามวรรคหนึ่ง  เพื่อที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล จะได้ให้ข้อคิดเห็น หรือให้ค าปรึกษาให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็ว 

 



๖๐ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

ข้อ ๑๖๘ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์แล้ว 
(๑) ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทกุขม์ิได้มีลักษณะตามที่ก าหนดในขอ้ 

๑๕๕ ให้มีมติยกค าร้องทุกข์ 
(๒) ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มีลักษณะที่ก าหนดในข้อ  ๑๕๕ 

ให้มีมติให้แก้ไข หรือถ้าแก้ไขไม่ได้ ให้สั่งด าเนินการประการอื่นหรือให้ข้อแนะน าตามที่เห็นสมควร
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและแบบธรรม

เนียมของทางราชการและจรรยาบรรณของพนักงานส่วนต าบล 
การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่ง ให้บันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไว้ในรายงานการ

ประชุมด้วย 
 

ข้อ ๑๖๙ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ได้มีมติตามข้อ ๑๖๘ แล้ว ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้น และแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 

 

ข้อ ๑๗๐ มติของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ตามข้อ ๑๖๙ ให้เป็นที่สุด 
 

ข้อ ๑๗๑ การนับระยะเวลาตามส่วนนี้ ส าหรับเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลา
นั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา ส่วนเวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ให้
นับวันเริ่มเปิดท าการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๑๗๒ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการ
อยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจสั่งลงโทษผู้นั้นหรือสั่ง
ให้ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 
ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการด าเนินการเพื่อลงโทษ หรือให้ออกจากราชการ ให้

ด าเนินการตามหลักเกณฑ์นี้เว้นแต่ 
(๑) กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้วก่อนวันที่หลักเกณฑ์นีใ้ช้บังคับและ
ยังสอบสวนไม่เสร็จ ก็ให้สอบสวนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ นั้นต่อไป
จนกว่าจะเสร็จ 

(๒) ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ  ให้การ
สอบสวนหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี นั้นเป็นอันใช้ได้ 



๖๑ 
 

รวบรวมโดย  นายสมศักดิ์  สนองผัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 

(๓) กรณีที่ได้มีการรายงานหรือส่งเรื่อง หรือน าส านวนเสนอ หรือส่งให้คณะ 

กรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณา โดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล พิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จ ก็ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลพิจารณาตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ
นั้นต่อไปจนกว่าจะเสร็จ 

 

ข้อ ๑๗๓ ภายใต้บังคับข้อ ๑๗๒ การสั่งให้ออกจากราชการหรือสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออก
จากราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่ใช้อยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้
บังคับ ให้น าข้อ ๑๑๐ หรือข้อ ๑๑๒ แล้วแต่กรณีมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๑๗๔ ผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ผู้
นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามข้อ ๑๑๔ หรือข้อ ๑๑๕ ของหลักเกณฑ์นี้แล้วแต่กรณี 

 

ข้อ ๑๗๕ ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 
๒๕๓๕ ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามข้อ ๑๓๖ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
 
    ลงช่ือ    สุนทร   ริ้วเหลือง 

(   นายสุนทร   ริ้วเหลือง   ) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

ประธานกรรมการพนกังานส่วนต าบล จังหวัดนครราชสีมา 


