
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  จังหวัดนครพนม
เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย  การใหออกจากราชการ

การอุทธรณ และการรองทุกข
……………………………………………..

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเปนอิสระ
ในการบริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของทองถ่ิน  และใหมีคณะกรรมการพนักงานสวน
ทองถ่ินของตนเองเพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานสวนทองถ่ินของตนไดโดยตรง
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  บัญญัติใหคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลมีอํานาจหนาที่และดําเนินการในการกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน  การลงโทษทาง
วินัย  การใหออกจากราชการ  การอุทธรณ และการรองทุกขของพนักงานสวนตําบลใหสอดคลองกับความ
ตองการและความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตําบล

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (3) ประกอบกับมาตรา 25 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  จังหวัดนครพนม  ไดมีมติในการ
ประชุม คร้ังที่    9/2545     เมื่อวันที่  29   พฤศจิกายน   2545  ใหประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย  การใหออกจากราชการ  การอุทธรณ และการรองทุกขไว  ดังตอไปนี้

หมวด 1
วินัยและการรักษาวินัย

------------------------------------------
      ขอ 1  พนักงานสวนตําบลตองรักษาวินัยตามที่กําหนดเปนขอหามและขอปฏิบัติไวในหมวดนี้
โดยเครงครัดอยูเสมอ
      ขอ 2  พนักงานสวนตําบลตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
         ขอ 3  พนักงานสวนตําบลตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม

หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตน  ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมหา
ประโยชนใหแก ตนเองหรือผูอ่ืน

การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่
มิควรไดเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
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ขอ 4  พนักงานสวนตําบลตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ
ขอ 5  พนักงานสวนตําบลตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ  เอาใจใส ระมัดระวังรักษา

ประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
        การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ  อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง

ขอ 6  พนักงานสวนตําบลตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการ

การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี
หรือนโยบายของรัฐบาล  อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง

ขอ 7  พนักงานสวนตําบลตองถือวาเปนหนาที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณเคลื่อนไหว
อันอาจเปนภยันตรายตอประเทศชาติและตองปองกันภยันตรายซ่ึงจะบังเกิดแกประเทศชาติจนเต็มความสามารถ

ขอ 8  พนักงานสวนตําบลตองรักษาความลับของทางราชการ
          การเปดเผยความลับของทางราชการ  อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง

ขอ 9  พนักงานสวนตําบลตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ  โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง  แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําให
เสียหายแกราชการ  หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการ  จะเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อ
ใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได  และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว  ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตาม
คําสั่งเดิม  ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม
      การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา  ซ่ึงสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบ
ดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง

ขอ 10  พนักงานสวนตําบลตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปนผูส่ังใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วคร้ังคราว

ขอ 11  พนักงานสวนตําบลตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา  การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควร
ตองแจง  ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย
     การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา  อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  เปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง

ขอ 12  พนักงานสวนตําบลตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
ขอ 13  พนักงานสวนตําบลตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได
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การละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางราย
แรงหรือละท้ิงหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือ
โดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  เปนความผิดวินัยอยางรายแรง

ขอ 14  พนักงานสวนตําบลตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําการอยางใดที่เปนการ
กล่ันแกลงกัน  และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางพนักงานสวนตําบลดวยกันและผูรวมปฏิบัติ
ราชการ

ขอ 15  พนักงานสวนตําบล ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแก
ประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตนโดยไมชักชา และดวยความสุภาพเรียบรอย  หามมิใหดูหมิ่น
เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ
               การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง  เปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง

ขอ 16  พนักงานสวนตําบลตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําให
เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน

ขอ 17  พนักงานสวนตําบลตองไมเปนกรรมการผูจัดการ  หรือผูจัดการ  หรือดํารงตาํแหนงอื่นใดที่มี
ลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท

ขอ 18  พนักงานสวนตําบลตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการ
ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน  กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททางการเมือง
ของขาราชการโดยอนุโลม

ขอ 19  พนักงานสวนตําบลตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ
ของตนมิใหเสื่อมเสีย  โดยไมกระทําการใด ๆ  อันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว

การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก  หรือโทษที่หนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
หรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ
หรือกระทําการอื่นใดอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง  เปนความผิดวินัยอยางรายแรง

ขอ 20  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ปองกันมิใหผูอยูใต
บังคับบัญชากระทําผิดวินัย  และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย

การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ใหกระทําโดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดอันที่จะเสริมสรางและพัฒนาทัศนคติ  จิตสํานึก
และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มีวินัย

การปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย  ใหกระทําโดยการเอาใจใส  สังเกตการณ  และขจัด
เหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องอันอยูในวิสัยที่จะดําเนินการปองกันตามสมควรแกกรณีได
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เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาพนักงานสวนตําบลผูใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานใน
เบื้องตนอยูแลว  ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที

เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหา  หรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาพนักงานสวนตําบลผูใดกระทําผิด
วินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวา กรณีมีมูลที่ควร
กลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม  ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเร่ืองได  ถา
เห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ก็ใหดําเนินการทางวินัยทันที

การดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยให
ดําเนินการตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑและเงื่อนไขนี้

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามขอนี้ และตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย  การใหออกจากราชการ  การอุทธรณและการรองทุกข   หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวโดย
ไมสุจริต  ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย

ขอ 21  พนักงานสวนตําบลผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยตามที่กําหนดไวใน
หลักเกณฑนี้  ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย จักตองไดรับโทษทางวินัย  เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามที่กําหนดไว
ในหมวด 2

โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ
(1)  ภาคทัณฑ
(2)  ตัดเงินเดือน
(3) ลดขั้นเงินเดือน
(4)  ปลดออก
(5)  ไลออก

                 ขอ 22  การลงโทษพนักงานสวนตําบลใหทําเปนคําสั่ง วิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษใหเปนไป
ตามที่กําหนดไวในสวนที่ 4  ของหมวด 2

หมวด 2
การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย
------------------------------------------

สวนท่ี 1
การดําเนินการทางวินัย

ขอ 23  การดําเนินการทางวินัยแกพนักงานสวนตําบล  ซ่ึงมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิด
วินัย ใหสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยไมชักชา แตทั้งนี้ตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยาน



5

หลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได  และตองให
โอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย  และในการชี้แจงแกขอกลาวหาและการใหปากคําของ
ผูถูกกลาวหา  ผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาเขาฟงการชี้แจงหรือการใหปากคําของตนได
         การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  ใหดําเนินการ
สอบสวนตามวิธีการที่ประธานกรรมการบริหารองคการบรหิารสวนตําบลเห็นสมควร
          การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงตามวรรคสอง  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล มอบหมายใหผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบลตามลําดับชั้น  เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการทางวินัย
แกผูใตบังคับบัญชาได  โดยผูที่ไดรับมอบหมายดังกลาวตองเปนพนักงานสวนตําบลซึ่งเปนผูบังคับบัญชาและ
ดํารงตําแหนงระดับไมต่ํากวาผูที่ถูกดําเนินการทางวินัย
           การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหประธานกรรมการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน  เมื่อดําเนินการสอบสวนแลว  ถาฟง
ไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการตามขอ 24 หรือขอ 25 แลวแตกรณี  ถายังฟงไมไดวาผูถูกกลาว
หากระทําผิดวินัย จึงยุติเร่ืองได

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการ
สอบสวนผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามวรรคสี่  ในเรื่องที่ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ผูถูกกลาวหาตามขอ 85 (4) หรือ ขอ 86  และคณะกรรมการสอบสวนตามขอดังกลาวไดสอบสวน
ไวแลว  คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่จะนําสํานวนสอบสวน ตามขอดังกลาวมาใชเปนสํานวนการ
สอบสวน  และทําความเห็นเสนอประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยถือวาไดมีการสอบสวนตามวรรคสี่แลวก็ได  แตทั้งนี้ตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มใีหผูถูกกลาวหาทราบโดยจะระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได  และตองใหโอกาสผูถูก
กลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย
      การสอบสวนพิจารณากรณีที่ตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
สวนที่ 3 ของหมวดนี้

ในกรณีที่เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในสวนที่ 2  ของหมวดนี้ จะดําเนินการทาง
วินัยโดยไมสอบสวนก็ได

ขอ 24  พนักงานสวนตําบลผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ตามขอ 23 วรรคสอง ใหประธานกรรม
การบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายตามขอ 23 วรรคสาม ส่ังลงโทษผูอยู
ใตบังคับบัญชาไดในสถานโทษและอัตราโทษตามที่กําหนดไวในสวนที่ 4 ของหมวดนี้

ขอ 25  พนักงานสวนตําบลผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ใหประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลสั่งลงโทษตามที่กําหนดไวในสวนที่ 4 ของหมวดนี้

ขอ 26  ใหกรรมการสอบสวนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
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  (1) ขอใหกระทรวง  ทบวง  กรม  หนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นๆของรัฐ หรือ
หางหุนสวน  บริษัท ช้ีแจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง
หรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

 (2) เรียกผูถูกกลาวหา หรือบุคคลใดๆ มาชี้แจงหรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

ขอ 27  พนักงานสวนตําบลผูใดมกีรณีถูกกลาวหาวากระทํา  หรือละเวนกระทําการใดที่พึงเห็นไดวาเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง  และเปนการกลาวหาเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือตอผูมีหนาที่สืบสวน
สอบสวน  หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหาเปนหนังสือโดยผูบังคับ
บัญชาของผูนั้นหรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา  เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการ  หรือความผิดลหุโทษ  แมภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว  เวนแตออกจาก
ราชการเพราะตาย  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา
ตามขอ 20 และดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดในหลักเกณฑนี้ตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยังมิไดออกจากราชการ
เวนแตกรณีที่ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยที่จะตองลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือนหรือ
ลดขั้นเงินเดือน ก็ใหงดโทษเสีย

ขอ 28  พนักงานสวนตําบลผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน  หรือถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจสั่งพักราชการหรือส่ังใหออก
จากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาได แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาวาผูนั้น
มิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับจะถูกลงโทษ  ปลดออก  หรือไลออก  และไมมีกรณีที่จะตองออกจาก
ราชการดวยเหตุอ่ืน  ก็ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการใน
ตําแหนงเดิม  หรือตําแหนงในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

เมื่อไดมีการสั่งใหพนักงานสวนตําบลผูใดพักราชการหรือออกจากราชการไวกอนตามวรรคหนึ่งแลว
ภายหลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอ่ืนอีก ประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามขอ 20 และแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตามขอ 23 วรรคสี่  ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดไวในหมวดนี้ตอไปได

ในกรณีที่ส่ังใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ  หรือส่ังใหผูถูกสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ก็ใหผูนั้นมี
สถานภาพเปนพนักงานสวนตําบลตลอดระยะเวลาระหวางที่ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนเสมือนวาผูนั้นเปน
ผูถูกสั่งพักราชการ

การออกคําสั่งตามขอนี้  ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลตามที่กําหนด
ไวในสวนที่ 2 ของหมวด 3
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เงินเดือน  เงินอื่นที่จายเปนรายเดือน  และเงินชวยเหลืออยางอื่น  และการจายเงินดังกลาวของผูถูกสั่งพัก
ราชการ และผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน  ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น  สําหรับผูถูก
ส่ังใหออกจากราชการไวกอน  ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบดังกลาว ใหถือเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ
 การสั่งพักราชการ  การสั่งใหออกจากราชการไวกอน  ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจากราชการ
ไวกอน  และการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดในสวนที่ 2 ของ
หมวด 3

ขอ 29  พนักงานสวนตําบลซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถ่ินอื่น หรือขาราชการตามกฎหมายอื่น
ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุ  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบลผูนั้นดําเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑนี้โดยอนุโลม  แตถาเปนเรื่องที่อยู
ระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอน  ก็ใหสืบสวนหรือสอบสวนตอไป
จนเสร็จแลวสงเรื่องไปใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของพนักงาน
สวนตําบลผูนั้นพิจารณาดําเนินการตอไปตามหลักเกณฑนี้โดยอนุโลม  และในกรณีที่จะตองสั่งลงโทษทางวินัย
ใหปรับบทความผิดและลงโทษตามกฎหมายวาดวยขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินนั้นโดยอนุโลม

สวนท่ี 2
ความผิดท่ีปรากฏชัดแจง

ขอ 30  พนักงานสวนตําบลผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงในกรณีดังตอไปนี้   ถือเปนกรณีความผิด
ที่ปรากฏชัดแจง ซ่ึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล หรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายตาม
ขอ 23 วรรคสาม จะดําเนินการทางวินัยตามขอ 69 หรือขอ 81 โดยไมสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได

(1) กระทําความผิดอาญาจนตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูนั้นกระทําผิด และประธานกรรมการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบล หรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายตาม ขอ 23 วรรคสาม  เห็นวาขอเท็จจริงที่
ปรากฏตามคําพิพากษานั้น ไดความประจักษชัดแลว

(2) กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบงัคับบัญชา  หรือใหถอย
คํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามหลักเกณฑนี้  และไดมีการบันทึกถอยคํารับ
สารภาพเปนหนังสือ

ขอ 31  พนักงานสวนตําบลผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีดังตอไปนี้  ถือเปนกรณีความผิดที่
ปรากฏชัดแจง  ซ่ึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  จะดําเนินการทางวินัยตามขอ 70 วรรค
สอง  โดยไมสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได

(1) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให
จําคุกและมิไดใหรอการลงโทษไว  หรือใหลงโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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(2) ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวัน   และประธานกรรมการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณอัน
แสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

(3) กระทําผิดวินัยอยางรายแรง และไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคํา
รับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามที่กําหนดในหลักเกณฑนี้ และไดมีการบันทึก
ถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ

สวนท่ี 3
การสอบสวนพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน

ขอ 32  เพื่อใหไดความจริงและความยุติธรรมการสอบสวนพิจารณาพนักงานสวนตําบล ซ่ึงถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามขอ 23 วรรคสี่ หรือพนักงานสวนตําบล ซ่ึงมีกรณีถูกกลาวหา  หรือมีเหตุอันควร
สงสัยวาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือบกพรองในหนาที่ราชการ  หรือประพฤติตน
ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ 86  ใหเปนไปตามที่กําหนดในสวนนี้

ขอ 33  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหแตงตั้งจากพนักงานสวนตําบลหรือขาราชการฝาย
พลเรือนหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  ซ่ึงในการแตงตั้งควรพิจารณาแตงตั้งจากพนักงานสวนตําบลกอน หากไมมี
พนักงานสวนตําบลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนในการสอบสวนหรือเพื่อความยุติธรรม
จึงพิจารณาแตงตั้งจากขาราชการฝายพลเรือนหรือพนักงานสวนทองถ่ินอื่น โดยไดรับความยินยอมจากตนสังกัด
ก็ได ในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหแตงตั้งจํานวนอยางนอยสามคน  ประกอบดวยประธานกรรมการ
ซ่ึงดํารงตําแหนงระดับไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา  และกรรมการอยางนอยอีกสองคน  โดยให
กรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ

ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการ  ซ่ึงเปนพนักงานสวนตําบล  หรือขาราชการฝายพลเรือนหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินอื่น ดวยก็ได  และใหนําขอ 38  ขอ 39 ขอ 40 ขอ 49 และขอ 50 มาใชบังคับโดยอนุโลม

คณะกรรมการสอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร  หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมายหรือผูไดรับ
การฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินยั  หรือผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินัยอยางนอย
หนึ่งคน

เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว  แมภายหลังประธานกรรมการจะดํารงตําแหนงระดับ
ต่ํากวาหรือเทียบไดต่ํากวาผูถูกกลาวหา  ก็ไมกระทบถึงการที่ไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการ

ขอ 34  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองระบุช่ือ และตําแหนงของผูถูกกลาวหา เร่ืองที่กลาวหา
ช่ือและตําแหนงของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวนและผูชวยเลขานุการ (ถามี) ทั้งนี้ ใหมีสาระ
สําคัญตามแบบ สว.1 ทายหลักเกณฑนี้ การเปลี่ยนแปลงตําแหนงของผูที่ไดรับแตงตั้ง  ไมกระทบถึงการที่ได
รับแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง



9

ขอ 35  เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว  ใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนิน
การดังตอไปนี้

      (1) แจงคําสั่งใหผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็ว โดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือ และวันที่รับทราบ
ไวเปนหลักฐานในการนี้ ใหมอบสําเนาคําสั่งใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับดวย ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมยอมรับ
ทราบคําสั่ง  หรือไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาทราบได  ใหสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปให
ผูถูกกลาวหา  ณ  ที่อยูของผูถูกกลาวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเชนนี้ เมื่อลวงพนสิบหา
วันนับแตวันที่สงสําเนาคําสั่งดังกลาว ใหถือวา ผูถูกกลาวหาไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว

(2) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวน  และสงหลักฐาน
การรับทราบหรือถือวารับทราบตาม (1) พรอมดวยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาใหประธานกรรมการ
และใหประธานกรรมการลงลายมือช่ือ  และวันเดือนปที่รับไวเปนหลักฐาน

ขอ 36  เมื่อไดรับเรื่องตามขอ 35 (2) แลว ใหประธานกรรมการดําเนินการประชุมคณะกรรมการสอบ
สวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนตอไป

ขอ 37  การประชุมคณะกรรมการสอบสวน  ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม  เวนแตการประชุมตามขอ 45 และ 59  ตองมีกรรมการ
สอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคน  และไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการสอบสวน  ตองมีประธานกรรมการอยูรวมประชุมดวยแตในกรณีจําเปนที่
ประธานกรรมการไมสามารถเขาประชุมได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่แทน

การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนใหถือเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสยีงชี้ขาด

 ขอ 38  ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยาง
ใด  ดังตอไปนี้

(1) รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการตามเรื่องที่กลาวหา
(2) มีประโยชนไดเสียในเรื่องที่สอบสวน

                     (3) มีสาเหตุโกรธเคืองผูถูกกลาวหา
              (4) เปนผูกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดา

หรือมารดาของผูกลาวหา
(5) มีเหตุอ่ืนซึ่งอาจทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรม

การคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน  ใหทําเปนหนังสือยื่นตอประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ดวัน   นับแตวันรับทราบคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบเหตุแหงการคัดคาน  โดยแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวใน
หนังสือคัดคานดวยวาจะทําใหการสอบสวนไมไดความจริงและความยุติธรรมอยางไร ในการนี้ ใหประธาน
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กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสงสําเนาหนังสือ คัดคาน และแจง
วันที่ไดรับหนังสือคัดคานดังกลาวใหประธานกรรมการสอบสวนทราบ และรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย

ในการพิจารณาเรื่องการคัดคาน ผูซ่ึงถูกคัดคานอาจทําคําชี้แจงได  หากประธานกรรมการบริหารองค
การบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาหนังสือคัดคานมีเหตุผลพอที่จะรับฟงได  ใหส่ัง
ใหผูซ่ึงถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน  หากเห็นวาหนังสือคัดคานไมมีเหตผุลพอที่จะรับฟงไดให
ส่ังยกคําคัดคานนั้น โดยใหส่ังการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน  ทั้งนี้ใหแสดงเหตุผลในการ
พิจารณาสั่งการดังกลาวดวย  พรอมทั้งแจงใหผูถูกคัดคานทราบ แลวสงเรื่องใหคณะกรรมการสอบสวนรวมไวใน
สํานวนการสอบสวนโดยเร็ว การสั่งยกคําคัดคานใหเปนที่สุด

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ไมส่ังการอยางหนึ่งอยางใด ภายในสิบหาวันตามวรรคสาม ใหถือวาผูซ่ึงถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการ
สอบสวน และใหเลขานุการรายงานไปยังประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการตามขอ 40 ตอไป

การพนจากการเปนกรรมการสอบสวน ไมกระทบถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว
ขอ 39  ในกรณีที่ผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน เห็นวาตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคานตามขอ 38

วรรคหนึ่ง  ใหผูนั้นรายงานตอประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน และใหนําขอ 38 วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ 40  ภายใตบังคับขอ 33 เมื่อไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ถาประธานกรรมการ
บริหาร องคการบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุอันสมควร หรือจําเปนที่จะตอง
เปลี่ยน  เพิ่ม หรือลดจํานวนผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ใหดําเนินการไดโดยใหแสดงเหตุแหงการสั่ง
นั้นไวดวย และใหนําขอ 35 มาใชบังคับโดยอนุโลม

การเปลี่ยนแปลงผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไมกระทบถึงการสอบสวนที่ได
ดําเนินการไปแลว

ขอ 41  คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่สอบสวนตามหลักเกณฑ  วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดใน
สวนนี้ เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กลาวหา และดูแลใหบังเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน
ในการนี้ ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติ และความประพฤติของผูถูกกลาวหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่
กลาวหาเทาที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณา และจัดทําบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนไวทุกครั้งดวย

ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน  หามมิใหบุคคลอื่นเขารวมทําการสอบสวน
ขอ 42  ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนภายในกําหนดระยะเวลาดังนี้

 (1) ดาํเนินการประชุมตามขอ 36  และแจงและอธิบายขอกลาวหาตามขอ 44 ใหผูถูกกลาวหา
ทราบ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประธานกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
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(2) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาเทาที่มี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได
ดําเนินการตาม (1) แลวเสร็จ
                      (3) แจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ 45 ใหผูถูกกลาวหา
ทราบ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (2) แลวเสร็จ
                      (4) รวบรวมพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหาใหเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดดําเนินการ
ตาม (3)
                       (5) ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอตอประธานกรรมการบริหารองค
การบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (4) แลว
เสร็จ

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตาม (1)
(2) (3) (4) หรือ (5) ได ใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอประธานกรรม
การบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวนใน
กรณีเชนนี้ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งขยาย
ระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินสามสิบวัน

การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไมแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ใหประธานกรรมการสอบสวนรายงานเหตุใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนรายงานใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลทราบ เพื่อติดตามเรงรัดการสอบสวนตอไป

ขอ 43  การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน ใหกรรมการสอบสวน
บันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร จากผูใด และเมื่อใด

เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ แตถาไมอาจนําตนฉบับมาไดจะ
ใชสําเนาที่กรรมการสอบสวน หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาถูกตองก็ได

ถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหาย หรือถูกทําลาย หรือโดยเหตุประการอื่น จะใหนําสําเนาหรือ
พยานบุคคลมาสืบก็ได

ขอ 44  เมื่อไดพิจารณาเรื่องที่กลาวหา และวางแนวทางการสอบสวนตามขอ 36 แลว ใหคณะกรรมการ
สอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจง และอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหาใหทราบวาผูถูกกลาวหา
ไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร ในการนี้ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงดวยวาผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับแจง
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  และมีสิทธิที่จะใหถอยคํา หรือช้ีแจงแกขอกลาวหา  ตลอดจนอาง
พยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดตามที่กําหนดไวในขอ 45

การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว. 2 ทายหลักเกณฑนี้ โดยทําเปนสองฉบับ
เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือรับ
ทราบไวเปนหลักฐานดวย
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เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวาได
กระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม อยางไร

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวา ไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาใหคณะกรรมการ
สอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามที่ถูกกลาวหาดังกลาว เปนความผิดวินัยกรณีใด หรือหยอน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือบกพรองในหนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ 86 อยางไร   หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ  ใหบันทึกถอยคํารับ
สารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการ
สอบสวนจะไมทําการสอบสวนตอไปก็ได หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริง และพฤติการณอัน
เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาโดยละเอียด จะทําการสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ไดแลวดําเนินการตามขอ 59 และ
ขอ 60 ตอไป
                   ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพ  ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพื่อ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลวดําเนินการตามขอ 45 ตอไป

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามาแลว แตไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบขอกลาวหา หรือไมมารับทราบ
ขอกลาวหา  ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว. 2 ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ไปใหผูถูกกลาวหา  ณ  ที่อยูของผูถูกกลาวหา  ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการหรือสถานที่ติดตอที่ผูถูก
กลาวหาแจงใหทราบ  พรอมทั้งมีหนังสือสอบถามผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม  การ
แจงขอกลาวหาในกรณีเชนนี้ ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว. 2  เปนสามฉบับ  เพื่อเก็บไวในสํานวน
การสอบสวนหนึ่งฉบับ สงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับโดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกกลาวหา
ลงลายมือช่ือและวันเดือนปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  เมื่อลวงพนสิบหา
วันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาวแมจะไมไดรับแบบ สว. 2 คืน ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาแลว
และใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามวรรคหา ตอไป

ขอ 45  เมื่อไดดําเนินการตามขอ 44 แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาวา
มีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไรและเปนความผิดวินัย
กรณีใดตามขอใด  หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือบกพรองในหนาที่ราชการ  หรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ 86 หรือไม  อยางไร แลวใหคณะกรรมการสอบสวน
เรียกผูถูกกลาวหามาพบเพื่อแจงขอกลาวหา โดยระบุขอกลาวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานวาเปนความผิดวินัย
กรณีใดตามขอใด  หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการหรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ 86  อยางไร และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอ
กลาวหาเทาที่มีใหทราบโดยระบุวัน เวลา สถานที่  และการกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา
สําหรับพยานบุคคลจะระบุ หรือไมระบุช่ือพยานกไ็ด
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การแจงขอกลาวหา  และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามวรรคหนึ่ง  ใหทําบันทึกมี
สาระสําคัญตามแบบ สว. 3 ทายหลักเกณฑนี้ โดยทําเปนสองฉบับ เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ  เก็บไวใน
สํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปที่รับทราบไวเปนหลักฐานดวย

เมื่อดําเนินการดังกลาวแลว  ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวาจะยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
เปนหนังสือหรือไม ถาผูถูกกลาวหาประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ ใหคณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสผูถูก
กลาวหายื่นคําชี้แจงภายในเวลาอันสมควร  แตอยางชาไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบขอกลาวหา  และสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคําเพิ่มเติม รวมทั้งนําสืบแกขอ
กลาวหาดวย  ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
ใหผูถูกกลาวหาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว

การนําสืบแกขอกลาวหา  ผูถูกกลาวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง  หรือจะอางพยานหลักฐานแลว
ขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลวใหดําเนินการตามขอ 59
และขอ 60 ตอไป

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามาแลว แตไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบ หรือไมมารับทราบขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึกสาระสําคัญตามแบบ  สว. 3 ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา  ณ  ที่อยูของผูถูกกลาวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ  พรอมทั้งมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหาชี้แจงนัดมาใหถอยคํา และ
นําสืบแกขอกลาวหา การแจงในกรณีนี้ ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว. 3 เปนสามฉบับ   เพื่อเก็บไวใน
สํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ สงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับ  และใหผูถูก
กลาวหาลงลายมือช่ือ และวันเดือนปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อลวง
พนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาวแมจะไมไดรับแบบ สว. 3 คืน หรือไมไดรับคําชี้แจงจากผูถูก
กลาวหาหรือผูถูกกลาวหาไมมาใหถอยคําตามนัด  ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหา และสรุปพยาน
หลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาแลว และไมประสงคที่จะแกขอกลาวหา ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการสอบสวน
จะไมสอบสวนตอไปก็ได  หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงเพิ่มเติมจะสอบสวนตอไปตามควร
แกกรณีก็ไดแลวดําเนินการตามขอ 59 และขอ 60 ตอไป แตถาผูถูกกลาวหามาขอใหถอยคํา หรือยื่นคําชี้แจงแก
ขอกลาวหา หรือขอนําสืบแกขอกลาวหากอนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตามขอ 60
โดยมีเหตุผลอันสมควร ใหคณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ

ขอ 46  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตามขอ 45 เสร็จแลวกอนเสนอสํานวน
การสอบสวนตอประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
ขอ 60  ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาจําเปนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการได  ถา
พยานหลักฐาน ที่ไดเพิ่มเติมมานั้น  เปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาให คณะกรรมการสอบสวนสรุป



14

พยานหลักฐานดังกลาวใหผูถูกกลาวหาทราบ  และใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคํา  หรือนําสืบแกเฉพาะ
พยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนขอกลาวหานั้น  ทั้งนี้  ใหนําขอ 45  มาใชบังคับโดยอนุโลม

 ขอ 47  ผูถูกกลาวหาซึ่งไดยื่นคําชี้แจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหาไวแลว  มีสิทธิยื่นคําชี้แจงเพิ่มเติม
หรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมตอคณะกรรมการสอบสวนกอนการสอบสวนแลวเสร็จ

เมื่อการสอบสวนแลวเสร็จและยังอยูระหวางการพิจารณาของประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  หรือประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาคนใหมตามขอ 58  ผูถูกกลาวหาจะยื่นคําชี้แจงตอบุคคลดังกลาวก็ได  ในกรณีเชนนี้  ใหรับคําชี้แจง
นั้นรวมไวในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาดวย

ขอ 48  ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  ตองมีกรรมการสอบสวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด  จึงจะสอบสวนได

ขอ 49  ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  หามมิใหกรรมการสอบสวนผูใดกระทําการลอลวง
ขูเข็ญ  ใหสัญญา  หรือกระทําการใดเพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคําอยางใด ๆ

ขอ 50  ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูซ่ึงจะถูกสอบ
ปากคํา เขามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน หามมิใหบุคคลอื่นอยูในที่สอบสวนเวนแต กรณีสอบสวนผูถูก
กลาวหา  ผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขามาในการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนได  หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูในที่สอบสวนเพื่อประโยชนแหงการสอบสวน

การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  ใหบันทึกถอยคํามีสาระสําคัญ  ตามแบบ สว.4  หรือแบบ สว.5
ทายหลักเกณฑนี้  แลวแตกรณี  เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลวใหอานใหผูใหถอยคําฟงหรือจะใหผูใหถอยคําอาน
เองก็ได   เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลว  ใหผูใหถอยคําและผูบันทึกถอยคําลงลายมือช่ือไว เปนหลักฐาน และ
ใหคณะกรรมการสอบสวนทุกคน ซ่ึงรวมสอบสวนลงลายมือช่ือรับรองไวในบันทึกถอยคํานั้นดวย  ถาบันทึกถอย
คํามีหลายหนา ใหกรรมการสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนกับผูใหถอยคําลงลายมือช่ือกํากับไวทุกหนา

ในการบันทึกถอยคํา หามมิใหขูดลบ  หรือบันทึกขอความทับ  ถาจะตองแกไขขอความที่ไดบันทึกไว
แลว  ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติมและใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวนอยางนอยหนึ่งคน กับผูใหถอยคําลงลาย
มือช่ือกํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม

ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมยอมลงลายมือช่ือ ใหบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกถอยคํานั้น
ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมสามารถลงลายมือช่ือได  ใหนํามาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 51  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยาน  ใหบุคคลนั้นมาชี้แจงหรือใหถอย

คําตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนดในกรณีที่พยานมาแตไมใหถอยคําหรือไมมา  หรือ
คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไมไดภายในเวลาอันสมควรคณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนพยานนั้น
ก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ 41  และรายงานการสอบสวนตามขอ 60
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ขอ 52 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา  การสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําใหการสอบสวน
ลาชาโดยไมจําเปน  หรือมิใชพยานหลักฐานในประเด็นสําคัญจะงดการสอบสวนพยานหลักฐานนั้นก็ได  แตตอง
บันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ 41  และรายงานการสอบสวนตามขอ 60

ขอ 53  ในกรณีที่จะตองสอบสวน หรือรวบรวมพยานหลักฐาน ซ่ึงอยูตางทองที่หรือสวนราชการนอก
การบังคับบัญชาของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ประธานกรรมการสอบสวนจะรายงานตอประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะ
กรรมการสอบสวน  เพื่อดําเนินการมอบหมายและขอใหผูบริหารทองถ่ินหรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
หนวยงานในทองที่นั้นสอบสวน  หรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได  โดยกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่จะ
ตองสอบสวนไปให  ในกรณีเชนนี้ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรม
การสอบสวนขอใหผูบริหารทองถ่ินหรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานในทองที่นั้น แตงตั้งพนักงาน
สวนตําบล หรือพนักงานสวนทองถ่ินอื่นหรือขาราชการฝายพลเรือน ที่เห็นสมควรอยางนอยสองคนมารวมเปน
คณะทําการสอบสวน

ในการปฏบิัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะทําการสอบสวนมีฐานะเปนคณะกรรมการสอบสวนตามที่
กําหนดในสวนนี้ และใหนําขอ 37 วรรคหนึ่ง  ขอ 41 วรรคสอง  ขอ 48  ขอ 49  ขอ 50  ขอ 51 และขอ 52  มาใช
บังคับโดยอนุโลม

ขอ 54 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไม
เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ  ในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไวในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให
ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนโดยเร็ว  ถาประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  หรือหยอนความสามารถในอันที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
ตามรายงาน  ใหส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูทาํการ
สอบสวน หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได ทั้งนี้ ใหดําเนินการตามที่กําหนดในสวนนี้

ขอ 55 ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงพนักงานสวนตําบลผูอ่ืน ใหคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาในเบื้องตนวาพนักงานสวนตําบลผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นดวยหรือไม ถาเห็น
วาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยูดวย ใหประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาดําเนินการตามควร
แกกรณีโดยเร็ว

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  หรือหยอนความสามารถในอันที่จะ
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ปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือบกพรองในหนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
ราชการตามรายงาน ใหส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผู
สอบสวน   หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได ทั้งนี้ ใหดําเนินการตามที่กําหนดในหลักเกณฑนี้ กรณี
เชนนี้     ใหใชพยานหลักฐานที่ไดสอบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวน โดยแยกเปนสํานวนการสอบสวนใหม ให
นําสําเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมในสํานวนการสอบสวนใหม หรือบันทึกให
ปรากฎวานําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในสํานวนการสอบสวน
ใหมดวย

ขอ 56  ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อสอบสวนพนักงานสวนตําบลผูใดในเรื่องที่ผูนั้นหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการหรือบก
พรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตาม ขอ 86 และประธานกรรม
การบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาการสอบสวนเรื่องนั้นมีมูลวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ซ่ึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการทําการสอบสวนผูนั้นตาม
ขอ 23 ใหดําเนินการตามที่กําหนดใน สวนนี้ กรณีเชนนี้ คณะกรรมการสอบสวนตาม ขอ 23 จะนําสํานวนการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตาม ขอ 86  มาประกอบการพิจารณาก็ได

ขอ 57  ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวา ผูถูกกลาวหากระทําผิด  หรือตองรับผิดในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่
กลาวหา  ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาไดความประจักษชัดอยูแลว ใหถือ
เอาคําพิพากษานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาโดยไมตองสอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ
กับขอกลาวหา  แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ  และแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอ
กลาวหาตามขอ 45 ใหผูถูกกลาวหาทราบดวย

ขอ 58  ในระหวางการสอบสวน แมจะมีการสั่งใหผูถูกกลาวหาไปอยูนอกบังคับบัญชาของประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการ
สอบสวนตอไปจนเสร็จแลวทํารายงาน และเสนอสํานวนการสอบสวนตอประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตรวจสอบความถูกตองตาม ขอ 63  ขอ 64  ขอ 65  และ
ขอ 66 และใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสงเรื่องให
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนผูบังคับบัญชาคนใหมของผูถูกกลาวหาเพื่อดําเนินการ
ตามขอ 61 (1) หรือ (2) แลว แตกรณีตอไป ทั้งนี้ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนผู
บังคับบัญชาคนใหมมีอํานาจ ตรวจสอบความถูกตองตาม  ขอ 63  ขอ 64  ขอ 65  และขอ 66 ดวย

ขอ 59  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลวใหประชุมพิจารณาลงมติ
ดังนี้
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 (1) ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม  ถาผิดเปนความผิดวินัยกรณีใด  ตามขอใด และควรได

รับโทษสถานใด
 (2) ผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่
ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ 86  หรือไม  อยางไร

(3) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวน
ไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก    ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ
ตามขอ 87 หรือไม อยางไร

ขอ 60  เมื่อไดประชุมพิจารณาลงมติตามขอ 59 แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนทํารายงานการสอบ
สวน  ซ่ึงมีสาระสําคัญตามแบบ สว. 6 ทายหลักเกณฑนี้ เสนอตอประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  กรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแยง ใหทําความเห็นแยงแนบไวกับ
รายงานการสอบสวน โดยถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการสอบสวนดวย

รายงานการสอบสวนอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังนี้
(1) สรุปขอเท็จจริง และพยานหลักฐานวามีอยางใดบาง ในกรณีที่ไมไดสอบสวนพยานตาม

ขอ 51 และ ขอ 52 ใหรายงานเหตุที่ไมไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไว ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพ
ใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย

(2) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐานที่หักลางขอ
กลาวหา
                            (3) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม อยางไร ถา
ผิดเปนความผิดกรณีใดตามขอใด และควรไดรับโทษสถานใด หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการ หรือ  บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงที่ราชการตาม ขอ 86  หรือไม
อยางไร หรือมีเหตุ  อันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมได
ความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษปลดออก หรือไลออก ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการตาม
ขอ 87 หรือไม อยางไร

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดทํารายงานการสอบสวนมาแลว ใหเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมทั้ง
สารบาญตอประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และใหถือวา
การสอบสวนแลวเสร็จ

ขอ 61  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาแลว ใหประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตองของสํานวนตามขอ 63
ขอ 64  ขอ 65  และขอ 66 แลวดําเนินการดังตอไปนี้
   (1) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด หรือไมมีเหตุที่จะให
ออกจากราชการตาม ขอ 86  สมควรยุติเร่ือง หรือกระทําผิดที่ยงัไมถึงขั้นเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
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ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามที่
เห็นสมควรโดยเร็ว

(2) ในกรณีที่จะตองสงเรื่องใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาตามขอ 70 วรรคสอง
หรือขอ 86 หรือขอ 87  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการโดยไมชักชา และให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาโดยเร็ว

ขอ 62  ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
สวนตามขอ 23  หรือขอ 86  หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี เห็นสมควรใหสอบสวนเพิ่มเติม
ประการใดใหกําหนดประเด็น พรอมทั้งสงเอกสาร ที่เกี่ยวของไปใหคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิม เพื่อดําเนิน
การสอบสวนเพิ่มเติมไดตามความจําเปน

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไมอาจทําการสอบสวนได หรือผูส่ังสอบสวนเพิ่มเติมเห็น
เปนการสมควร จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหมขึ้น ทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได  ในกรณีเชนนี้ ใหนํา
ขอ 33 และขอ 34 มาใชบังคับโดยอนุโลม

ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวนเสร็จแลวใหสง
พยานหลักฐานที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติมไปใหผูส่ังสอบสวนเพิ่มเตมิ โดยไมตองทําความเห็น

ขอ 63  ในกรณีที่ปรากฏวาการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตองตามขอ 33 ใหการสอบสวนทั้ง
หมดเสียไป ในกรณีเชนนี้ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ใหมใหถูกตอง

ขอ 64  ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตอง ใหการสอบสวนตอนนั้นเสียไปเฉพาะใน
กรณีดังตอไปนี้

(1) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน   มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมครบตามที่กําหนด
ไวในขอ 37 วรรคหนึ่ง

(2) การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไมถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ 41 วรรคสอง  ขอ 48 ขอ 49
ขอ 50 วรรคหนึ่ง หรือขอ 53

ในกรณีเชนนี้ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ส่ังใหคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว

ขอ 65  ในกรณีที่ปรากฏวา คณะกรรมการสอบสวนไมเรียกผูถูกกลาวหามารับทราบขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา หรือไมสงบันทึกการแจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา หรือไมมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหา
ช้ีแจง หรือนัดมาใหถอยคํา หรือนําสืบแกขอกลาวหาตามขอ 45 ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลหรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลแลวแตกรณี  ส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหถูกตองโดย
เร็ว และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะชี้แจงใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาตามที่กําหนดไวในขอ 45 ดวย
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ขอ 66  ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองตามที่กําหนดในสวนนี้ นอกจากที่กําหนด

ไวในขอ 53  ขอ 64  และขอ 65 ถาการสอบสวนตอนนั้นเปนสาระสําคัญ อันจะทําใหเสียความเปนธรรม ให
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี ส่ังให
คณะกรรมการสอบสวนแกไข หรือดําเนินการตอนนั้นใหถูกตองโดยเร็ว แตถาการสอบสวนตอนนั้นมิใชสาระ
สําคัญอันจะทําใหเสียความเปนธรรม ผูมีอํานาจดังกลาวจะสั่งใหแกไข หรือดําเนินการใหถูกตองหรือไมก็ได

ขอ 67  การนับระยะเวลาตามที่กําหนดไวในสวนนี้ สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจากวันแรกแหงเวลา
นั้น เปนวันเริ่มนับระยะเวลา  แตถาเปนกรณีขยายเวลาใหนับวันตอจากวันสุดทายแหงระยะเวลาเดิมเปนวันเริ่ม
ระยะเวลา ที่ขยายออกไป  สวนเวลาสิ้นสุด ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ใหนับวันเริ่มเปด
ทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา

ขอ 68 ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกอนวันที่หลักเกณฑนี้ ใชบังคับใหคณะกรรม
การสอบสวนดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) ออกตามความ
ใน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยการสอบสวนพิจารณา ตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
สวนการพิจารณาสั่งการของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล หรือคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล  แลวแตกรณีใหดําเนินการตามที่กําหนดในสวนนี้

สวนท่ี 4
การลงโทษทางวินัย

ขอ 69  พนักงานสวนตําบลผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ตามขอ 23 วรรคสอง ใหประธานกรรม
การบริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายตามขอ 23 วรรคสาม ส่ังลงโทษผูอยูใต
บังคับบัญชาไดในสถานโทษและอัตราโทษ  ดังนี้
                         (1) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  ส่ังลงโทษภาคทัณฑ หรือตัดเงินเดือน
คร้ังหนึ่งไมเกิน 5% และเปนเวลาไมเกินสามเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกินหนึ่งขั้น
                          (2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ส่ังลงโทษภาคทัณฑ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกิน 5%
และเปนเวลาไมเกินสองเดือน
                         (3) หัวหนาสวน  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล ส่ังลงโทษภาคทัณฑ หรือตัดเงิน
เดือนครั้งหนึ่งไมเกิน 5% และเปนเวลาไมเกินหนึ่งเดือน
                          (4) หัวหนางาน  ส่ังลงโทษภาคทัณฑ
          การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งใหส่ังลงโทษตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด  ถามีเหตุอันควรลด
หยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัย
เล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน ซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน    ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็ก
นอย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได
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ขอ 70  ภายใตบังคับวรรคสอง พนักงานสวนตําบลผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ใหประธานกรรม
การบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งลงโทษปลดออก  หรือไลออก  ตามความรายแรงแหงกรณี  ถามีเหตุอัน
ควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษลงต่ํากวาปลดออก

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนที่แตงตั้งตามขอ 23 วรรคสี่ หรือประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล แลวแตกรณี เห็นวาพนักงานสวนตําบลผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงสมควรลงโทษปลดออก
หรือไลออก  ใหประธานกรรมการบรหิารองคการบริหารสวนตําบลสงเรื่องใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
ที่ผูถูกกลาวหาสังกัดอยู  แลวใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลดังกลาวสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณา
การดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการเพื่อพิจารณาทําความเห็น  และเมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
การดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการมีความเห็นเปนประการใด  ใหเสนอเรื่องพรอมความเห็นไปยัง
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเพื่อพิจารณา  และเมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีมติเปนประการใด
ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น

ผูใดถูกลงโทษปลดออกตามขอนี้  ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูนั้นลาออกจากราชการ
            คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการตามวรรคสอง ตองไมเปน
กรรมการในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข โดยใหคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาแตงตั้งจากบุคคลดังตอไปนี้

(1)  รองผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาสวนราชการในจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัด
มอบหมายจํานวนหนึ่งคน

(2) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่ใน
จังหวัดซึ่งนายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเปนผูเสนอ
จํานวนสองคน

(3) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงประกอบดวย
(ก) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

ในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเปนผูเสนอจํานวนหนึ่งคน
(ข) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงประธานกรรมการบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเปนผูเสนอจํานวนหนึ่งคน
(ค) ผูแทนพนักงานสวนตําบล  ซ่ึงปลัดองคการบริหารสวนตําบลในคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลเปนผูเสนอจํานวนหนึ่งคน
(4)  ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูดานการบริหารงานบุคคล หรือมีประสบการณเกี่ยวกับการดําเนิน

การทางวินัย  ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเปนผูเสนอจํานวนสามคน
ใหบุคคลตาม (1) (2) (3) และ (4) ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองเปนประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการ

ดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการจํานวนหนึ่งคน
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ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลแตงตั้งขาราชการฝายพลเรือนหรือพนักงานสวนตําบลคนหนึ่ง
เปนเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ

อนุกรรมการผูแทนองคการบริหารสวนตําบล และอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ป  และอาจไดรับคัดเลือกอีกได

ถาอนุกรรมการผูแทนองคการบริหารสวนตําบลและอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลง ใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลดําเนินการแตงตั้งอนุกรรมการแทนตําแหนงที่วางโดยเร็ว โดยใหนํา (3) และ (4) มาใชบังคับ
โดยอนุโลม  และใหคณะอนุกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของผู
ซ่ึงตนแทน

ในระหวางที่ยังมิไดคัดเลือกอนุกรรมการแทนตําแหนงที่วางและยังมีอนุกรรมการเหลืออยูเกินกึ่งหนึ่ง
ใหอนุกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไป

อนุกรรมการผูแทนองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อลาออกโดยยื่นหนังสือ
ลาออกตอประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล หรือพนจากการเปนพนักงานสวนตําบล หรือพนจากการดํารง
ตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือพนจากตําแหนงประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล

ใหนําความในมาตรา 9 (1) (2) (3) (4) (6)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินมา
ใชบังคับกับการพนจากตําแหนงกอนวาระของอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม

ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจาก
ราชการ  ใหนําความในมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาใช
บังคับโดยอนุโลม

ขอ 71  การลงโทษพนักงานสวนตําบลผูกระทําผิดวินัย  ผูส่ังลงโทษตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับ
ความผิด และมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสะจริตหรือลงโทษผูที่ไมมีความผิด

การลงโทษตามวรรคหนึ่งใหทําเปนคําสั่ง และในคําสั่งลงโทษ ใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยใน
กรณีใด ตามขอใด กรณีมีการลดหยอนโทษ  ใหระบุไวในคําสั่งลงโทษดวยวากรณีความผิดนั้นผูกระทําผิดควรได
รับโทษระดับใด  มีเหตุอันควรลดโทษอยางไร  และเมื่อลดหยอนแลวใหรับโทษสถานใด ตลอดจนใหระบุสิทธิ
ในการอุทธรณและระยะเวลาสําหรับการอุทธรณไวในคําสั่งดวย  วิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษใหเปนไป
ตามที่กําหนดในสวนนี้

ขอ 72   การสั่งลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  ตามขอ 69  ขอ 81 วรรคสอง  หรือ
วรรคหก  หามมิใหส่ังลงโทษยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแตการสั่งลงโทษผูถูกสั่งพักราชการ หรือใหออก
จากราชการไวกอน ในกรณีตามที่กําหนดไวในสวนที่ 2 ของหมวด 3  ไดกําหนดใหส่ังลงโทษยอนหลังได  ก็ให
ส่ังลงโทษยอนหลังได  และใหทําคําสั่งดังกลาวตามแบบ ลท.1  แบบ ลท.2 หรือแบบ ลท.3 ทายหลักเกณฑนี้
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ขอ 73  การสั่งลงโทษปลดออก  หรือไลออกจากราชการตามขอ 70  หรือการสั่งลงโทษปลดออก  หรือ
ไลออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่ใชบังคับอยูกอนวันที่หลักเกณฑนี้ใชบังคับ
จะสั่งใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในสวนที่ 4 ของหมวด 3  และใหทําคําสั่งดังกลาวตาม
แบบ ลท.4  ทายหลักเกณฑนี้

ขอ 74  การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ  เปนไลออก หรือปลดออกจากราชการตามขอ 70  หรือเปนโทษ
ไลออก  หรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่ใชบังคับอยูกอนวันที่หลัก
เกณฑนี้ใชบังคับ จะสั่งใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันใด  ใหนําขอ 73 มาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ 75  การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ  เปนลดขั้นเงินเดือน  ตัดเงินเดือนหรือภาคทัณฑ  ใหส่ังยอนหลัง
ไปถึงวันที่คําสั่งลงโทษเดิมใชบังคับ  ทั้งนี้การสั่งยอนหลังดังกลาวไมมีผลกระทบถึงสิทธิและประโยชนที่ผูถูก
ส่ังลงโทษไดรับไปแลว

ขอ 76  การสั่งลดโทษปลดออก  หรือไลออกจากราชการ ตามขอ 70  หรือปลดออก หรือไลออกจาก
ราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่หลักเกณฑนี้ใชบังคับ  เปนลดขั้น
เงินเดือน  ตัดเงินเดือน  หรือภาคทัณฑ  จะสั่งใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันใด  ใหนําขอ 72  มาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ 77  คําสั่งเพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  ตามขอ 81 วรรคสอง  หรือวรรคหก  ใหทําคําสั่ง
ดังกลาวตามแบบ ลท.5  หรือแบบ ลท.6  ทายหลักเกณฑนี้

ขอ 78  การสั่งยกโทษ  งดโทษ  ลดโทษ  หรือเพิ่มโทษผูอุทธรณตามขอ 114  ใหทําคําสั่งดังกลาวตาม
แบบ ลท.7/1 ทายหลักเกณฑนี้

ขอ 79 การสั่งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษ ผูอุทธรณ ตามขอ 115  และการสั่งใหผูอุทธรณ
กลับเขารับราชการ  ใหทําคําสั่งดังกลาวตามแบบ ลท.7/2 ทายหลักเกณฑนี้

ขอ 80  การแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ  ใหทําเปนคําสั่งมีสาระสําคัญแสดง
เลขที่ และวันเดือนป ที่ออกคําสั่งเดิม ขอความเดิมตอนที่แกไขเปลี่ยนแปลงและขอความที่แกไขเปลี่ยนแปลงแลว

สวนท่ี 5
การรายงานการดําเนินการทางวินัย

          ขอ 81  เมื่อผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายตามขอ 23 วรรคสาม ไดดําเนินการทางวินัยแกพนักงานสวน
ตําบลผูใดในกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงและสั่งยุติเร่ือง  งดโทษ  หรือลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงิน
เดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน แลวใหดําเนินการ  ดังนี้
         (1) ใหรายงานการดําเนินการทางวินัยดังกลาวตอผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบลผูนั้น ซ่ึง
เปนผูมีอํานาจตามขอ 69  และมีตําแหนงเหนือตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล
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         (2) การรายงานของผูบังคับบัญชาตาม (1) ใหรายงานพรอมทั้งสงสําเนาคําสั่งและสํานวนการ
สอบสวนหรือเอกสารการพิจารณาไปดวยภายในสามวันทําการนับแตวันที่ส่ัง

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาที่ไดรับรายงานตามวรรคหนึ่ง และมีตําแหนงเหนือผูดําเนินการทางวินัยเห็นวา
การยุติเร่ือง การงดโทษหรือการลงโทษ เปนการไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็ใหมีอํานาจสั่งลงโทษ เพิ่มโทษเปน
สถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น ลดโทษลงเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง งดโทษโดยใหทําทัณฑบน
เปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือน หรือยกโทษใหถูกตองหรือเหมาะสมตามควรแกกรณี ตลอดจนแกไขเปลี่ยน
แปลงขอความในคําสั่งเดิมใหเปนการถูกตองและเหมาะสมไดดวย และในกรณีที่เห็นวาควรดําเนินการอยางใด
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหไดความจริงและยุติธรรม ก็ใหมีอํานาจดําเนินการหรือส่ังดําเนินการไดตาม
ควรแกกรณี  ทั้งนี้ การสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษเปนสถานโทษที่หนักขึ้นตองไมเกินอํานาจของตนตามขอ 69 และ
การเพิ่มอัตราโทษเมื่อรวมกับอัตราโทษเดิมตองไมเกินอํานาจนั้นดวย ถาเกินอํานาจของตนก็ใหรายงานผูบังคับ
บัญชาของผูนั้นตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหพิจารณาดําเนินการ
ตามควรแกกรณี   

    ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังลงโทษตามขอ 69 แกพนักงานสวนตําบลผูใดไปแลว แตประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับรายงานตามวรรคหนึ่ง เห็นวากรณีนั้นเปนการกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง ก็ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจดําเนินการตามขอ 23 วรรคสี่ และ
ขอ 70 วรรคสอง

เมื่อไดมคีําสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ถาเพิ่มโทษเปนสถานโทษที่หนักขึ้นหรือลดโทษ
เปนสถานโทษที่เบาลง หรืองดโทษหรือยกโทษ คําสั่งลงโทษเดิมใหเปนอันยกเลิก ถาลดโทษเปนอัตราโทษที่
เบาลงอัตราโทษสวนที่เกินก็ใหเปนอันยกเลิก ในกรณีที่คําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนเปนอัน
ยกเลิก หรืออัตราโทษสวนที่เกินเปนอันยกเลิก ใหคืนเงินเดือนที่ไดตัดหรือลดไปแลวตามคําสั่งที่เปนอันยกเลิก
หรืออัตราโทษสวนเกินที่เปนอันยกเลิกนั้นใหแกผูถูกลงโทษ แตถาคําสั่งที่เปนอันยกเลิกเปนคําสั่งลงโทษหรือ
ลงทัณฑตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการในสวนราชการใดโดยเฉพาะ และผูถูกสั่งลงโทษหรือลงทัณฑไดรับ
โทษหรือทัณฑนั้นไปแลวก็ใหเปนอันพับไป

เมื่อประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการทางวินัยตามขอ 23 วรรคสอง และ
ส่ังลงโทษตามขอ 69 หรือไดรับรายงานตามวรรคหนึ่งและไดพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว  ใหราย
งานการดําเนินการทางวินัยดังกลาวไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลซึ่งผูถูกดําเนินการทางวินัยสังกัดอยู
แลวใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให
ออกจากราชการตามขอ 70 วรรคสี่  พิจารณาทําความเห็นแลวเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณา

ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ไดรับรายงานตามวรรคหา  เห็นวาการดําเนินการทางวินัย
เปนการไมถูกตองหรือไมเหมาะสม และมีมติเปนประการใด  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
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 เมื่อประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดมีคําสั่งลงโทษตามวรรคหก หรือขอ 70
หรือมีคําสั่งใหออกจากราชการตามขอ 85 หรือขอ 86  แกพนักงานสวนตําบลผูใดแลว ใหรายงานสําเนาคําสั่ง
ดังกลาวแลวแตกรณี  จํานวน 3 ฉบับ  และสํานวนการสอบสวนหรือเอกสารการพิจารณา พรอมทั้งบันทึกสรุป
ประวัติและขอเท็จจริงซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สป.1 ทายหลักเกณฑนี้ 1 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลซึ่งผูถูกดําเนินการทางวินัยสังกัดอยู  เพื่อทราบ ภายในสิบวันทําการนับแตวันที่ออกคําสั่ง

ขอ 82  เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลไดรับรายงานตามขอ 81 วรรคเจ็ด และไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่แลว  ใหสํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล รายงานสําเนาคําสั่ง  3  ฉบับ และบันทึกสรุป
ประวัติและขอเท็จจริงซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สป.1 ทายหลักเกณฑนี้  1  ชุด ไปใหสํานักงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล ภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่แลว

หมวด 3
การใหออกจากราชการ

------------------------------------------
สวนท่ี 1

การออกจากราชการ

ขอ 83  พนักงานสวนตําบลออกจากราชการเมื่อ
(1)  ตาย
(2)  พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
(3)  ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตามขอ 84
(4)  ถูกสั่งใหออกตามขอ 28 ขอ 85  ขอ 86  ขอ 87  ขอ 88   ขอ 89  หรือขอ 93  หรือไมผานการ

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือขาดคุณสมบัติทั่วไป  หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนด
ไวในหลักเกณฑที่วาดวยเร่ืองนั้น

(5)  ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก
การออกจากราชการตามวรรคหนึ่งตองทําเปนคําสั่ง  เวนแตการตายและการพนจากตําแหนงตาม

กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุกรณีผูมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
การออกคําสั่งเกี่ยวกับการออกจากราชการตามวรรคสอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล  เวนแตคําสั่งใหออกจากราชการตามขอ 89 วรรคหนึ่ง
วันออกจากราชการตาม (4) และ (5)  ใหเปนไปตามที่กําหนดในสวนที่ 4 ของหมวดนี้
การตอเวลาราชการใหพนักงานสวนตําบลที่ตองออกจากราชการตาม (2) รับราชการตอไปจะกระทํา

มิได
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ขอ 84  พนักงานสวนตําบลผูใดประสงคจะลาออกจากราชการตามขอนี้ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอ
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  เพื่อใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
เปนผูออกคําสั่งใหออกจากราชการ โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  พิจารณาเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแก
ราชการ  จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับตั้งแตวันขอลาออกก็ได  แตตองแจงการ
ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบ และใหหารลาออกมีผลนับตั้งแตวันถัดจากวัน
ครบกําหนดเวลาที่ยับยั้ง
              ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล จะยับยั้งการอนุญาตตามวรรคสอง  โดยเหตุเนื่อง
จากอยูระหวางการดําเนินการทางวินัยมิได  กรณีที่สงสัยวาพนักงานสวนตําบลซึ่งขอลาออกจากราชการ  กระทํา
ผิดวินัยอยางรายแรง  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลตั้งเรื่องกลาวหาผูนั้นเปนหนังสือไว
ในวันกอนที่จะมีคําสั่งอนุญาตใหผูนั้นลาออกจากราชการเพื่อจะไดดําเนินการทางวินัยตอไปตามขอ 27

ถาประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตาํบลไมไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง
ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก

ภายใตบังคับวรรคหนึ่ง ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลผูใดประสงคจะลาออกจากราชการเพื่อดํารง
ตําแหนงทางการเมือง  หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน  หรือผูบริหารทองถ่ิน
ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  และใหการลาออกมีผลนับตั้งแต
วันที่ผูนั้นขอลาออก

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก  การพิจารณาอนุญาตใหลาออกและการยับยั้งการอนุญาตให
ลาออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคหา  ใหเปนไปตามที่กําหนดในสวนที่ 3  ของหมวดนี้

ขอ 85  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล มีอํานาจสั่งใหพนักงานสวนตําบลออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวา
ดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินได  ในกรณีที่กฎหมายดังกลาวกําหนดใหผูถูกสั่งใหออกมีสิทธิไดรับ
บําเหน็จบํานาญ  แตในการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานจะตองมีกรณีตามที่
กําหนดในหลักเกณฑที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนดดวย  และการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  นอกจากใหทําไดในกรณีที่กําหนดไวในขออ่ืนตามหลักเกณฑนี้ และกรณีที่กฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินกําหนดใหผูถูกสั่งใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
แลว  ใหทําไดในกรณีตอไปนี้ดวย  คือ

(1)  เมื่อพนักงานสวนตําบลผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ  ถา
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
เห็นสมควรใหออกจากราชการแลว  ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได
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(2)  เมื่อพนักงานสวนตําบลผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ
ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ

(3) เมื่อพนักงานสวนตําบลผูใดไมมีสัญชาติไทย   ดํารงตําแหนงทางการเมือง  เปนกรรมการ
พรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง  เปนบุคคลลมละลาย  ทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรค ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณ
สมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานสวนตําบล   ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ

(4) เมื่อพนักงานสวนตําบลผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูไมเล่ือมใสการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวย
ความบริสุทธิ์ใจ และประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นวากรณีมีมูล  ก็ใหประธานกรรมการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบล ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา  และใหนําขอ 86 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม  ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล มีมติเห็นชอบวาผูนั้นเปนผูไมเล่ือมใสการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความ
บริสุทธิ์ใจ ก็ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ

(5)  เมื่อพนักงานสวนตําบลผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการได  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล โดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได    โดยใหประธานกรรมการบริหารองค
การบริหารสวนตําบลพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลผูนั้นเปนหลัก  และใหดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการ  ดังนี้

(5.1)  การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในสังกัด  ใหประธานกรรมการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบลหารือรวมกับคณะกรรมการบริหารและพนักงานสวนตําบลในสังกัด เพื่อกําหนด
เปาหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของการปฏิบัติงานที่ทางราชการพึงประสงค  และประกาศ
ใหพนักงานสวนตําบลในสังกัดไดทราบโดยทั่วกันเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือนกอนการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของพนักงานสวนตําบลในสังกัด  โดยการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกลาวตองมีมาตรฐานอยางนอย
3  ดาน  ดังนี้
                          (5.1.1) ดานคุณภาพ  ตองกําหนดผลงานที่ตองการหรือตองปฏิบัติวามีกี่งาน  อะไรบาง
ตองการใหเกิดผลสําเร็จอะไรจากการทํางานนั้น  หรือตองการใหเกิดผลงานอะไรและอยางไร
                          (5.1.2) ดานปริมาณ  ตองกําหนดปริมาณของผลผลิต  หรือกิจกรรม และระบุผลลัพธ
ของงานไวดวย
                           (5.1.3) ดานเวลา  ตองกําหนดระยะเวลาการทํางานวาจะใชเวลาเทาใด
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                  (5.2)ในการประเมินใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรม
การอยางนอยสามคน ประกอบดวยกรรมการบริหาร  พนักงานสวนตําบล และ  ปลัดอําเภอหรือขาราชการที่
นายอําเภอมอบหมาย จํานวนเทา ๆ กัน เพื่อดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะความคิดเห็นตอ
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  โดยใหคณะกรรมการดังกลาวประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
วิธีการดังนี้

 (5.2.1) จัดใหมีเครื่องมือพื้นฐานชวยในการประเมิน ไดแก
                                (ก) หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง  โดยระบุใหชัดเจนถึงงานหลักที่ผู
ดํารงตําแหนงนั้น ๆ รับผิดชอบปฏิบัติอยู
                                (ข) มาตรฐานการปฏิบัติงาน เปาหมายของงานหรือตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน
                                (ค) แบบบันทึกการปฏิบัติงาน  โดยใหพนักงานสวนตําบลซึ่งเปนผูรับการ
ประเมินเปนผูบันทึกผลการปฏิบัติงานของตนไวทุกหาวันทําการ  โดยทุกสิ้นเดือนใหคณะกรรมการรวบรวมและ
เก็บผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลแตละคนไว  เพื่อใชเปนหลักฐานในการประเมินและชี้แจงผูอ่ืน

(5.2.2) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นเดือนมีนาคม   มิถุนายน   กันยายน
และเดือนธันวาคม
                            (5.2.3)  เมื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละชวงเวลาตาม (5.2.2) แลว
ใหรายงานประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนตําบลทายหมวดนี้

(5.3) พนักงานสวนตําบลผูใดซึ่งประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลได
พิจารณาแลวเห็นวามีผลการปฏิบัติงานต่ํากวาเปาหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม (5.1) และไมไดรับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนติดตอกันตั้งแตสองครั้งขึ้นไป   ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
แจงผลการประเมิน หรือ   ผลการพิจารณาพรอมเหตุผลและกําหนดใหผูนั้นพัฒนาหรือปรับปรุงตนเองภายใน
ระยะเวลาสามเดือนแตไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ไดแจงผลการประเมินหรือผลการพิจารณาใหทราบโดยใหลง
ลายมือช่ือรับทราบไวเปนหลักฐาน

(5.4) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นสมควรใหแตงตั้ง
พนักงานสวนตําบลตาม (5.3) ใหดํารงตําแหนงอื่นในระดับเดียวกันกับที่พนักงานสวนตําบลผูนั้น มีคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงซึ่งอาจคาดหมายไดวา  จะทําใหผูนั้นปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิ
ผล  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาจเสนอความเห็นตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
เพื่อพิจารณาเห็นชอบแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาวได
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(5.5)  ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดประเมินผลการปฏิบัติ
งานตาม (5.2)  แลวเห็นวาพนักงานสวนตําบลผูใดมีผลการปฏิบัติงานต่ํากวาเปาหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
งานตาม (5.1)  แตไมเขากรณีตาม (5.3)  ถาประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นสมควรให
พัฒนาหรือปรับปรุงตนเองเพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแลว
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาดําเนินการตาม (5.3) และ (5.4)  ได

    (5.6) เมื่อไดดําเนินการตาม (5.3)  หรือ (5.4)  หรือ (5.5)  แลว  ใหประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใชวิธีการตามที่กําหนดใน (5.2) จํานวนสองครั้ง คร้ังแรก
ใหประเมินเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดใหพัฒนาหรือปรับปรุงตนเอง  และครั้งที่สองใหประเมินเมื่อ
ครบกําหนดสามเดือนนับจากการประเมินครั้งแรก

พนักงานสวนตําบลผูใดมีผลการประเมินครั้งที่สอง ต่ํากวาเปาหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
งานตาม (5.1) ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลทําความเห็นเสนอคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล  เพื่อพิจารณาเห็นชอบใหผูนั้นออกจากราชการตอไป

ขอ  86  พนักงานสวนตําบลผูใดมีกรณีถูกกลาวหา  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถ
ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  บกพรองในหนาที่ราชการ   หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
ราชการ  และประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  เห็นวากรณีมีมูล ถาใหผูนั้นรับราชการตอไป
จะเปนการเสียหายแกราชการ  ก็ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยไมชักชา  ในการสอบสวนนี้จะตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
เทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ  โดยจะระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ไดและตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนํา
สืบแกขอกลาวหาไดดวย  ทั้งนี้ ใหนําขอ 23 วรรคเจ็ด  ขอ 26 และขอ 70 วรรคสอง  มาใชบังคับโดยอนุโลม  ใน
กรณีที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  มีมติประการใด  ก็ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล  ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น

ในกรณทีี่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบ
สวนตามขอ 23 ในเรื่องที่จะตองทําการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 23 ไดสอบ
สวนไวแลว ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่งจะใชสํานวนการสอบสวนนั้น
พิจารณาดําเนินการโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งก็ได
                 ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีมติเห็นชอบใหผูนั้นออกจากราชการ  ก็ใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน

การสอบสวนพิจารณา  ใหเปนไปตามที่กําหนดในสวนที่ 3 ของหมวด 2
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พนักงานสวนตําบลผูใดหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  บกพรองในหนาที่ราชการ
หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการและประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
เห็นวาถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการในกรณีดังตอไปนี้ถือเปนกรณีที่ปรากฏชัดแจง
ซ่ึงจะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยไมสอบสวนก็ได

(1)  กระทําหรือละเวนกระทําการใดจนตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูนั้นกระทําผิดแตใหรอการ
กําหนดโทษหรือกําหนดโทษแตใหรอการลงโทษไว  และประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลซึ่ง
เปนผูบังคับบัญชาเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฎตามคําพิพากษานั้น ไดความประจักษชัดอยูแลว

(2)  มีกรณีหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา  หรือใหถอย
คํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือตอคณะกรรมการสอบสวนตามหลักเกณฑนี้และไดมีการบันทึกถอยคํารับ
สารภาพเปนหนังสือ

ขอ 87  พนักงานสวนตําบลผูใดมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 23 และคณะกรรมการ
สอบสวนหรือประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นวากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูนั้น
ไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษตามขอ 70  วรรคหนึ่ง ถาให
รับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการและควรใหออกจากราชการ ก็ใหประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลสงความเห็นใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณา  แลวใหคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ ตามขอ 70
พิจารณาเมื่อมีความเหน็เปนประการใดใหเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณา  ถาคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลมีมติประการใดใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งหรือปฏิบัติใหเปน
ไปตามนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล มีมติใหผูนั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวน  ก็ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อ
รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน

ขอ 88  เมื่อพนักงานสวนตําบลผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล  หรือตองรับโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกและมิไดมีการรอลงอาญาในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  ซ่ึง
ยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก  หรือไลออก  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลจะสั่งให
ผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถ่ินก็ได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกอน
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ขอ 89  เมื่อพนักงานสวนตําบลผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร  ให
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ

ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง  และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจาก
ราชการตามขออ่ืนอยูกอนไปรับราชการทหาร  ก็ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสงเรื่อง
ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเพื่อพิจารณามีมติ เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีมติใหเปลี่ยน
แปลงคําสั่งใหออกตามวรรคหนึ่งเปนใหออกจากราชการตามขออ่ืนแลว ใหประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลมีคําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามขออ่ืนนั้นได

ขอ 90  ในกรณีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ไดรับรายงานตามขอ 81 วรรคหนึ่ง
เห็นวาสมควรใหพนักงานสวนตําบลผูใดออกจากราชการตามขอ 85 (4)  หรือ ขอ 86  ก็ใหประธานกรรมการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการตามขอ 85 (4) หรือ ขอ 86

ในกรณีที่จะตองสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการกลับเขารับราชการ  ใหนําขอ 28 มาใชบังคับโดย
อนุโลม

เมื่อประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดส่ังใหพนักงานสวนตําบลกลับเขารับราชการ
แลวใหรายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลซึ่งผูถูกดําเนินการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการสังกัดอยู
เพื่อทราบ

ขอ 91  เมื่อประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นสมควรใหพนักงานสวนตําบลออก
จากราชการในเรื่องใด หรือไมผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ถาคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลพิจารณาเห็นเปนการสมควรที่จะตองสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม หรือเพื่อ
ประโยชนในการควบคุมดูแลใหองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติการตามหลักเกณฑนี้ โดยถูกตองและเหมาะสม
ตามความเปนธรรมก็ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลแจงใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลสอบสวนเพิ่มเติม  หรือสงประเด็น หรือขอสําคัญไปเพื่อใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนที่แตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได

ขอ 92  พนักงานสวนตําบลซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถ่ินอื่นหรือขาราชการตามกฎหมายอื่น
ผูใดมีกรณีที่สมควรใหออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฏหมายวาดวยระเบียบพนักงานสวนทองถ่ินอื่หรือ
ขาราชการตามกฎหมายอื่นนั้น อยูกอนวันโอนมาบรรจุ  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบลผูนั้นมีอํานาจพิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดเกี่ยวกับ
เร่ืองนั้นแลวแตกรณี แตถาเปนเรื่องที่อยูในระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวัน
โอน  ก็ใหสืบสวนหรือสอบสวนตอไปจนเสร็จ  แลวสงเรื่องใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบลผูนั้นพิจารณาดําเนินการตอไปตามหลักเกณฑที่กําหนดแลวแต
กรณีโดยอนุโลม  และในกรณีที่จะตองสั่งใหออกจากราชการ  ใหปรับบทกรณีใหออกตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบพนักงานสวนทองถ่ินอื่น หรือขาราชการตามกฎหมายอื่นโดยอนุโลม
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สวนท่ี  2
การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน

ขอ 93  การสั่งใหพนักงานสวนตําบลพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการ
สอบสวนพิจารณาตามขอ 28 ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน และการดําเนินการเพื่อ
ใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติที่กําหนดในสวนนี้

ขอ 94  เมื่อพนักงานสวนตําบลผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล  จะสั่งใหผูนั้นพักราชการไดก็ตอเมื่อมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(1)  ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา
ในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณอันไมนาไววางใจและผูที่
ถูกฟองนั้นพนักงานอัยการมิไดรับเปนทนายแกตางให และประธานกรรมการบรหิารองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาเห็นวา ถาใหผูนั้นคงอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแกราชการ

(2)  ผูนั้นมีพฤติการณที่แสดงวาถาคงอยูในหนาที่ราชการจะเปนอุปสรรคตอการสอบสวน
พิจารณา หรือจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้น

(3)  ผูนั้นอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับในคดีอาญาหรือตองจําคุกโดยคํา
พิพากษา และไดถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุก เปนเวลาติดตอกันเกินกวาสิบหาวันแลว

(4)  ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและตอมามีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิดอาญา
ในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิด
อาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวาขอเท็จจริง
ที่ปรากฎตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้น ไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําความผิดอาญาของผูนั้นเปนความ
ผิดวินัยอยางรายแรง

ขอ 95  การสั่งพักราชการใหส่ังพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา เวนแตกรณทีี่ผูถูกสั่งพักไดรองทุกข
และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาเห็นวาคํารองทุกขฟงขึ้นและไมสมควรที่จะสั่งพักราชการ ก็ใหมี
มติใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสอบ
สวนพิจารณาเสร็จสิ้นได
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ขอ 96  ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนหลายสํานวน  หรือถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาหลายคดี เวนแตเปน
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือผูที่ถูกฟองนั้นพนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางให
ถาจะสั่งพักราชการใหส่ังพักทุกสํานวนและทุกคดี

ในกรณีที่ไดส่ังพักราชการในสํานวนหรือคดีใดไวแลว  ภายหลังปรากฎวาผูถูกสั่งพักราชการนั้นมีกรณี
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสํานวนอื่น หรือถูกฟองคดีอาญา  หรือ
ตองหาวากระทําความผิดอาญาในคดีอ่ืนเพิ่มขึ้นอีก  เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ หรือผูถูกฟองนั้นพนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางให  ก็ใหส่ังพักราชการในสํานวนหรือคดีอ่ืนที่เพิ่ม
ขึ้นนั้นดวย

ขอ 97  การสั่งพักราชการ หามมิใหส่ังพักยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแต
(1)  ผูซ่ึงจะถูกสั่งพักราชการอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับในคดีอาญา หรือ

ตองจําคุกโดยคําพิพากษา  การสั่งพักราชการในเรื่องนั้น ใหส่ังพักยอนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขัง หรือตอง
จําคุก

(2)   ในกรณีที่ไดมีการสั่งพักราชการไวแลวถาจะตองสั่งใหมเพราะคําสั่งเดิมไมชอบหรือไมถูก
ตอง  ใหส่ังพักตั้งแตวันใหพักราชการตามคําสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรตองพักราชการในขณะที่ออกคําสั่งเดิม

 ขอ 98  คําสั่งพักราชการตองระบุช่ือและตําแหนงของผูถูกสั่งพัก ตลอดจนกรณีและเหตุที่ส่ังใหพัก
ราชการ

เมื่อไดมีคําสั่งใหพนักงานสวนตําบลผูใด  พักราชการแลว ใหแจงคําสั่งใหผูนั้นทราบพรอมทั้งสงสําเนา
คําสั่งใหดวยโดยพลัน ในกรณีที่ไมอาจแจงใหผูนั้นทราบได  หรือผูนั้นไมยอมรับทราบคําสั่ง ใหปดสําเนาคําสั่งไว
ณ  ที่ทําการที่ผูนั้นรับราชการอยูและมีหนังสือแจงพรอมกับสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปให
ผูนั้น   ณ  ที่อยูของผูนั้นซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเชนนี้เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ได
ดําเนินการดังกลาว ใหถือวาผูนั้นไดทราบคําสั่งพักราชการแลว

ขอ 99  เมื่อพนักงานสวนตําบลผูใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามขอ 94 และประธานกรรมการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาเห็นวาการสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เปนเหตุที่อาจถูก
ส่ังพักราชการนั้น จะไมแลวเสร็จโดยเร็ว ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลโดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการไวกอนก็ได

ใหนําขอ 95 ขอ 96 และขอ 98 มาใชบังคับแกการสั่งใหออกจากราชการไวกอนโดยอนุโลม
ขอ 100  เมื่อไดส่ังใหพนักงานสวนตําบลผูใดพักราชการไวแลว ประธานกรรมการบริหารองคการ

บริหารสวนตําบล จะพิจารณาตามขอ 99  และสั่งใหผูนั้นออกจากราชการไวกอนอีกชั้นหนึ่งก็ได โดยตองไดรับ
ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกอน
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ขอ 101  การสั่งใหออกจากราชการไวกอน จะสั่งใหออกตั้งแตวันใด ใหนําขอ 97 มาใชบังคับโดย
อนุโลม  แตสําหรับการสั่งใหออกจากราชการไวกอนในกรณีตามขอ 100 ใหส่ังใหออกตั้งแตวันพักราชการ
เปนตนไป

ขอ 102  เมื่อไดส่ังใหพนักงานสวนตําบลผูใดพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผล
การสอบสวนพิจารณา ถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาเปนประการใดแลว ใหดําเนินการดังตอไปนี้

(1) ในกรณีปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ก็ใหส่ังลงโทษใหเปนไปตามขอ 70 หรือ
ขอ 173  แลวแตกรณี

(2) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งพักราชการนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง และไมมีกรณีที่จะ
ตองถูกสั่งใหออกจากราชการ ก็ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการในตําแหนงเดิม หรือตําแหนงในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนั้น โดยการสั่งดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกอน แลวดําเนิน
การตามขอ 69 หรือขอ 173  แลวแตกรณี

(3) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง และ
ไมมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ ก็ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งใหผูนั้น
กลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม หรือตําแหนงในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนั้น โดยการสั่งดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกอนแลว
ดําเนินการตามขอ 69  หรือขอ 173  แลวแตกรณี

(4) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งพักราชการนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง และไมมีกรณีที่จะ
ตองถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน แตไมอาจสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดเนื่องจากมีอายุครบ
หกสิบปบริบูรณและไดพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินแลว ก็ให
ดําเนินการตามขอ 69  หรือขอ 173  แลวแตกรณี  โดยไมตองสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ

การดําเนินการตามขอ 69  หรือขอ 173 ในกรณีที่จะสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน การสั่ง
ลงโทษดังกลาวใหส่ังยอนหลังไปถึงวันสุดทายกอนวันพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญของขา
ราชการสวนทองถ่ิน
 (5) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง และ
ไมมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนแตไมอาจส่ังใหกลับเขารับราชการไดเนื่องจากมีอายุครบ
หกสิบปบริบูรณและสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณนั้นแลว ก็ใหดําเนินการตามขอ 69 หรือขอ 173
แลวแตกรณี และมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหออกจากราชการไวกอน เพื่อใหผูนั้นเปนผูพนจากราชการตามกฎหมายวา
ดวยบาํเหน็จบํานาญแลวใหนํา (4) วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
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(6) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง แตมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจาก
ราชการดวยเหตุอ่ืน ก็ใหดําเนินการตามขอ 69   หรือขอ 173  แลวแตกรณี แลวใหประธานกรรมการบริหารองค
การบริหารสวนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตาม
เหตุนั้นโดยไมตองสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการ แลวใหนํา (4) วรรคสองมาใชบังคับ
อนุโลม

(7) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัย และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการ ก็ใหส่ัง
ยุติเร่ือง และใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการตาม (2) หรือ (3) แลวแตกรณี

(8) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งพักราชการนั้นมิไดกระทําผิดวินัยและไมมีกรณีที่จะตองถูกสั่งให
ออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน แตไมอาจส่ังใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดเนื่องจากมีอายุครบหกสิบป
บริบูรณและไดพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินแลว ก็ใหส่ังยุติเร่ือง

(9) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนนั้นมิไดกระทําผิดวินัยและไมมีกรณีที่
จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน แตไมอาจสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการไดเนื่องจากมีอายุครบหกสิบ
ปบริบูรณและสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณนั้นแลว ก็ใหส่ังยุติเร่ือง และมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งให
ออกจากราชการไวกอนเพื่อใหผูนั้นเปนผูพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถ่ิน

(10)  ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัย แตมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการดวย
เหตุอ่ืน ก็ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามเหตุนั้น โดยไมตองสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับ
ราชการ

ขอ 103 การออกคําสั่งพักราชการ คําสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือคําสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือกลับเขารับราชการใหมีสาระสําคัญตามแบบ พอก.1 พอก.2   พอก.3 หรือ พอก.4 แลวแตกรณี ทาย
หลักเกณฑนี้

สวนท่ี  3
การลาออกจากราชการ

ขอ 104  พนักงานสวนตําบลผูใดประสงคจะลาออกจากราชการตามขอ 84 ใหยื่นหนังสือลาออกตอ
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  ตามแบบ ลก.1 ทายหลักเกณฑนี้

การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ  นอกจากกรณีลาออกเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเพื่อ
สมัครรับเลือกตั้งตามขอ 84 วรรคหา  ใหยื่นลวงหนากอนวันลาออกไมนอยกวา 30 วัน



35

ผูขอลาออกจะขอถอนหนังสือขอลาออกกอนที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาใหความเห็น
ชอบการลาออกเสร็จสิ้นก็ได เวนแตการลาออกนั้นมีผลตามขอ 84 วรรคสองหรือวรรคสี่แลว  โดยทําเปนหนังสือ
ตามแบบ ลก.2 ทายหลักเกณฑนี้ ยื่นตอประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล

ในกรณีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นวามีเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษ
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลจะอนุญาตเปนลายลักษณอักษรกอนวันขอลาออก ใหผูที่
ประสงคจะลาออกจากราชการยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวา 30 วัน ก็ได

หนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวา 30 วัน  โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล หรือที่มิไดระบุวันขอลาออก ใหถือวัน
ถัดจากวันครบกําหนด 30 วัน  นับแตวันยื่นเปนวันขอลาออก

ขอ 105  เมื่อประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  ไดรับหนังสือขอลาออกแลว  ให
บันทึกวันยื่นหนังสือขอลาออกนั้นไวเปนหลักฐาน  และใหตรวจสอบวาหนังสือขอลาออกดังกลาวไดยื่นลวงหนา
กอนวันขอลาออกไมนอยกวา 30 วัน  หรือไม  พรอมทั้งพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล ภายใน 7 วัน  นับแตวันไดรับหนังสือขอลาออก

ขอ 106  เมื่อประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ไดรับหนังสือขอลาออกจากราชการ
ของพนักงานสวนตําบลผูใดแลว  ถาเปนหนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา
30 วัน  หรือที่มิไดระบุวันขอลาออก  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาวาควร
อนุญาตใหผูนั้นลาออกจากราชการหรือจะสั่งยับยั้งการอนุญาตใหลาออกโดยใหดําเนินการ  ดังนี้

(1) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาเห็นวาควรอนุญาต
ใหลาออกจากราชการได  ใหเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบใหผูนั้นออกจาก
ราชการ  เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเห็นชอบแลวใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล มีคําสั่งอนุญาตใหลาออกเปนลายลักษณอักษรตามแบบ ลก.3 ทายหลักเกณฑนี้ ใหเสร็จสิ้นกอนวันขอ
ลาออก  แลวแจงคําสั่งดังกลาวใหผูขอลาออกทราบกอนวันขอลาออกดวย

(2) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวาควรยับยั้งการ
อนุญาตใหลาออก เนื่องจากจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลมีคําสั่งยับยั้งการอนุญาตใหลาออกเปนลายลักษณอักษรใหเสร็จสิ้นกอนวันขอลาออก  แลวแจงคําสั่งดัง
กลาวพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบกอนวันขอลาออกดวย ทั้งนี้ การยับยั้งการอนุญาตใหลาออกใหส่ังยับยั้ง
ไดเพียงครั้งเดียวและจะขยายอีกไมได
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           ในกรณีเปนหนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวา 30 วัน  เมื่อประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ไดรับหนังสือขอลาออกดังกลาวแลว  ใหมีคําสั่งเปนลายลักษณอักษร
ภายใน  3 วัน  นับแตวันไดรับหนังสือขอลาออกวาจะอนุญาตใหยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวา 30 วัน
ตามที่ผูขอลาออกไดยื่นไว หรือไม  ทั้งนี้  เพื่อจะไดทราบวาวันขอลาออกในกรณี ดังกลาวคือ  วันที่ระบุไวใน
หนังสือขอลาออก  หรือวันถัดจากวันครบกําหนด  30 วัน  นับแตวันยื่นหนังสือขอลาออกแลวใหพิจารณาดําเนิน
การตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี

ขอ 107  ในกรณีที่ผูขอลาออกไดออกจากราชการไปโดยผลตามขอ 84 วรรคสอง และวรรคสี่   เนื่องจาก
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล มิไดมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกและมิไดคําสั่งยับยั้งการอนุญาต
ใหลาออกกอนวันขอลาออก  หรือเนื่องจากครบกําหนดเวลายับยั้งการอนุญาตใหลาออก  ใหประธานกรรมการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบลมีหนังสือแจงวันออกจากราชการใหผูขอลาออกทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ผู
นั้นออกจากราชการ และแจงใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
ทราบดวย

ขอ 108 การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมือง  หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
ตามขอ 84 วรรคหา  ใหยื่นตอประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอยางชาภายในวันที่ขอลาออก
และใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเสนอหนังสือขอลาออกนั้นตอคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลภายใน 3 วันทําการ

เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลใหความเห็นชอบการลาออกตามวรรคหนึ่งแลว ใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการไดตั้งแตวันที่ขอลาออก

สวนท่ี 4
วันออกจากราชการ

ขอ 109  การออกจากราชการของพนักงานสวนตําบลตามขอ 83(4) และ (5) จะออกจากราชการตั้งแต
วันใด   ใหเปนไปตามที่กําหนดในสวนนี้

ขอ 110 การสั่งใหออกจากราชการตามขอ 85  ขอ 86  ขอ 87  ขอ 88   ขอ 89  ขอ 91  หรือขอ 70  หรือ
การสั่งใหออกจากราชการเนื่องจากไมผานการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงโดยไมไดรับการยกเวนตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุและ
แตงตั้ง  หามมิใหส่ังใหออกยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่งเวนแต
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(1) การสั่งใหออกจากราชการตามขอ 88 โดยปกติใหส่ังออกตั้งแตวันตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่ง
ของศาล หรือโดยคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี

(2) การสั่งใหออกจากราชการตามขอ 89 ใหส่ังใหออกตั้งแตวันไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
วาดวยการรับราชการทหาร

(3) ในกรณีที่ไดมีการสั่งลงโทษปลดออก  หรือไลออกจากราชการไปแลว  ถาจะตองสั่งใหม
หรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งใหออกจากราชการตามขอ 85  ขอ 86  ขอ 87     ขอ 88   ขอ 89  ขอ 91  หรือขอ 70 หรือ
การสั่งใหออกจากราชการเนื่องจากไมผานการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงโดยไมไดรับการยกเวนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุและแตงตั้ง   ก็ใหส่ัง
ใหออกยอนหลังไปถึงวันที่ควรตองออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคําสั่งเดิม

(4) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งใหออกจากราชการยอนหลัง  ก็ใหส่ังใหออกยอนหลังไปถึงวันที่ควร
จะตองออกจากราชการตามกรณีนั้นได  แตทั้งนี้ตองไมเปนการทําใหเสียประโยชนตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู
ถูกสั่งใหออกนั้น

ขอ 111  การสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามขอ 28  จะสั่งใหออกตั้งแตวันใดใหเปนไปตามที่กําหนด
ในขอ 101

ขอ 112  การสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ หามมิใหส่ังปลดออก หรือไลออกยอนหลังไป
กอนวันออกคําสั่ง เวนแต

(1) ในกรณีที่ไดมีคําสั่งใหพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนเมื่อจะส่ังลงโทษปลดออก
หรือไลออกจากราชการใหส่ังปลดออกหรือไลออกตั้งแตวันพักราชการหรือวันใหออกจากราชการไวกอน แลวแต
กรณี

(2) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ  ในกรณีกระทําผิดวินัยโดยละทิ้งหนาที่ราช
การติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันและไมกลับมาปฏิบัติราชการอีก ใหส่ังปลดออกหรือไลออก
ตั้งแตวันละทิ้งหนาที่ราชการนั้น

(3) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ ในกรณีกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษ
จําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุกโดยปกติใหส่ัง
ปลดออกหรือไลออกตั้งแตวันตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  หรือวันตองคําพิพากษาถึงที่สุด หรือวัน
ถูกคุมขังติดตอกันจนถึงวันตองคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี

(4) ในกรณีที่ไดมีการสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการไปแลว ถาจะตองสั่งใหมหรือ
เปลี่ยนแปลงคําสั่ง การลงโทษปลดออก  หรือไลออก ในกรณีเชนนี้  ใหส่ังยอนหลังไปถึงวันออกจากราชการตาม
คําสั่งเดิม  แตถาวันออกจากราชการตามคําสั่งเดิมไมถูกตองก็ใหส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออกยอนหลังไปถึง
วันที่ควรตองออกจากราชการตามกรณนีั้นในขณะที่ออกคําสั่งเดิม



38

(5) ในกรณีที่ไดมีการสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนอันมิใชเปนการลงโทษทางวินัยไปแลว
ถาจะตองสั่งใหมหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเปนลงโทษปลดออก  หรือไลออกจากราชการใหส่ังปลดออกหรือไลออก
ยอนหลังไปถึงวันที่ควรตองลงโทษปลดออก หรือไลออก  ตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคําสั่งเดิม

(6) การสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ ในกรณีที่ผูซ่ึงจะตองถูกสั่งนั้นไดออกจาก
ราชการโดยถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก หรือถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอ่ืนหรือไดรับอนุญาตใหลา
ออกจากราชการไปกอนแลว  ใหส่ังปลดออกหรือไลออกยอนหลังไปถึงวันออกจากราชการนั้น

(7) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ ในกรณีที่ผูซ่ึงจะตองถูกสั่งนั้นไดพนจาก
ราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินไปกอนแลว  ใหส่ังปลดออกหรือไลออกยอน
หลังไปถึงวันสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ

(8) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออกหรือไลออกจากราชการยอนหลัง  ก็ใหส่ังปลดออกหรือไล
ออกยอนหลังไปถึงวันที่ควรจะตองออกจากราชการตามกรณีนั้นได  แตทั้งนี้ตองไมเปนการทําใหเสียประโยชน
ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผูถูกสั่งลงโทษนั้น

หมวด 4
สิทธิการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ

------------------------------------------
สวนท่ี 1

สิทธิการอุทธรณ

ขอ 113  พนักงานสวนตําบลผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามที่กําหนดในหลักเกณฑนี้   ใหผูนั้นมีสิทธิ
อุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง  การอุทธรณ และการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษใหเปนไป
ตามที่กําหนดในหมวดนี้

การพิจารณาอุทธรณใหพิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน  นับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ
แตหากมีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวใหขยายระยะเวลาไดอีกสองครั้ง ๆ ละ
ไมเกินสามสิบวัน และใหบันทึกแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตองขยายเวลาไวดวย

ขอ 114  การอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน ใหอุทธรณตอคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล  เพื่อสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกขพิจารณาทําความ
เห็น  โดยเมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกขมีความเห็นเปนประการใด  ใหเสนอเรื่องพรอม
ความเห็นไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเพื่อพิจารณา  และเมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีมติ
เปนประการใด ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น  แลวแจง
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ผูอุทธรณ และรายงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย  การใหคํา
ปรึกษา  แนะนํา  ช้ีแจง  และเพื่อใหมีการดําเนินการใหถูกตองเหมาะสม  โดยการรายงานดังกลาวใหสรุปประวัติ
และขอเท็จจริงซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สป.1 ทายหลักเกณฑนี้

การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกขตามวรรคหนึ่ง ใหนําขอ 70 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามสวนที่ 2 และสวนที่ 3 ของหมวดนี้
ขอ 115  การอุทธรณคําสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก ใหอุทธรณตอคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบล  เพื่อสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกขตามขอ 114 พิจารณาทําความเห็น  โดยเมื่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกขมีความเห็นเปนประการใด  ใหเสนอเรื่องพรอมความเห็นไปยัง
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเพื่อพิจารณา  และเมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล มีมติประการใดแลว
ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีมติตามวรรคหนึ่ง หากผูอุทธรณเห็นวามติดังกลาวขัดแยง
กับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให
ออกจากราชการ  หรือมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ  การพิจารณาอุทธรณและการรองทุกข  ใหมีสิทธิ
รองตอคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เพื่อดําเนินการตามมาตรา 19 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

ในกรณีที่ส่ังใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการ  ใหนําขอ 28 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 116  ในการพิจารณาอุทธรณใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีอํานาจตามที่กําหนดไวใน

ขอ 81 และตามขอ 91
ขอ 117  พนักงานสวนตําบลซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถ่ินอื่นหรือขาราชการตามกฏหมายอื่นผูใด

ถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุเปนพนักงานสวนตําบล และผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบพนักงานสวนทองถ่ินอื่นหรือขาราชการตามกฏหมายอื่น ก็ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตามขอ 113 ได  แต
ถาผูนั้นไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานสวนทองถ่ินอื่นหรือขาราชการตามกฎหมายอื่นที่
โอนมาไวแลว และในวันที่ผูนั้นไดโอนมาบรรจุเปนพนักงานสวนตําบล  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณยังไมแลว
เสร็จ  ก็ใหสงเรื่องใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเปนผูพิจารณาอุทธรณ
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สวนท่ี  2
หลักเกณฑวิธีการอุทธรณและการคัดคาน

ขอ 118  การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธี
การที่กําหนดในสวนนี้

ขอ 119  การอุทธรณคําสั่งลงโทษ ใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนผูอ่ืนหรือมอบ
หมายใหผูอ่ืนอุทธรณแทนไมได

การอุทธรณตองทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริง และเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวาไดถูกลงโทษโดย
ไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือไมเปนธรรมอยางไร และลงลายมือช่ือ และที่อยูของผูอุทธรณ

ในการอุทธรณ ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณและรองทุกข หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี ใหแสดงความประสงคไวใน
หนังสืออุทธรณ หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยื่น หรือสงหนังสือขอแถลงการณดวยวาจานั้นตอ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลโดยตรง ภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ

ขอ 120  เพื่อประโยชนในการอุทธรณ ผูจะอุทธรณมีสิทธิขอตรวจ หรือคัดรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวน หรือของผูสอบสวนได สวนการขอตรวจ หรือคัดบันทึกถอยคําบุคคลพยานหลักฐานอื่น
หรือเอกสารที่เกี่ยวของ ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษตามขอ 23 วรรคสาม หรือประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลผูส่ังลงโทษที่จะอนุญาตหรือไม โดยใหพิจารณาถึงประโยชนในการ
รักษาวินัยของพนักงานสวนตําบล ตลอดจนเหตุผล และความจําเปนเปนเรื่อง ๆ ไป

ขอ 121  ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกขหรือกรรมการพนักงานสวน
ตําบลผูพิจารณาอุทธรณ  ถาผูนั้นมีเหตุผลอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(1) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ
 (2) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ

(3) มีสาเหตุโกรธเคืองผูอุทธรณ
 (4) เปนผูกลาวหา หรือเปนผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ หรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือ
พี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดา หรือมารดากับผูกลาวหา หรือผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ

 การคัดคานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข หรือกรรมการพนักงานสวนตําบลผู
พิจารณาอุทธรณนั้น ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสืออุทธรณ หรือแจงเพิ่มเติมเปน
หนังสือกอนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกขหรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  แลวแต
กรณี  เร่ิมพิจารณาอุทธรณ
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เมื่อมีเหตุ หรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่งอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข  หรือกรรมการ
พนักงานสวนตําบลผูนั้น จะขอถอนตัวไมรวมพิจารณาอุทธรณนั้นก็ได  ถาอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรอง
ทุกข หรือกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี  มิไดขอถอนตัวใหประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ
และรองทุกข หรือประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี พิจารณาขอเท็จจริงที่คัดคาน หากเห็นวา
ขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือ ใหแจงผูถูกคัดคานผูนั้นทราบ และมิใหรวมพิจารณาอุทธรณนั้น เวนแตประธานอนุกรรม
การพิจารณาอุทธรณและรองทุกข หรือประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล พิจารณาเห็นวา  การใหผูถูกคัดคาน
ผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณดังกลาว จะเปนประโยชนยิ่งกวาเพราะจะทําใหไดความจริงและเปนธรรม จะอนุญาต
ใหผูถูกคัดคานผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณนั้นก็ได

ขอ 122  เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ ใหถือวันที่ผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่ง
ลงโทษเปนวันทราบคําสั่ง

ถาผูถูกลงโทษไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งลงโทษ  และมีการแจงคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษ
ทราบ กับมอบสําเนาคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษ แลวทําบันทึกลง วัน เดือน ป เวลา และสถานที่ที่แจง และ
ลงลายมือช่ือผูแจง พรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันทราบคําสั่ง

ถาไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือ รับทราบคําสั่งลงโทษไดโดยตรง และไดแจงเปนหนังสือสง
สําเนาคําสั่งลงโทษทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกลงโทษ ณ ที่อยูของผูถูกลงโทษซึ่งปรากฏตามหลัก
ฐานของทางราชการ โดยสงสําเนาคําสั่งลงโทษไปใหสองฉบับ เพื่อใหผูถูกลงโทษเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูก
ลงโทษลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ป ที่รับทราบคําสั่งลงโทษสงกลับคืนมา เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ
ในกรณีเชนนี้ เมื่อลวงพนสามสิบวัน นับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวา ผูถูกลงโทษได
รับเอกสารดังกลาว หรือมีผูรับแทนแลว แมยังไมไดรับสําเนาคําสั่งลงโทษฉบับที่ใหผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือ และ
วัน เดือน ป ที่รับทราบคําสั่งลงโทษกลับคืนมา ใหถือวาผูถูกลงโทษไดทราบคําสั่งแลว

ขอ 123  การอุทธรณใหทําหนังสืออุทธรณถึงประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล  พรอมกับสําเนารับ
รองถูกตองหนึ่งฉบับ โดยออกนามจังหวัด และยื่นที่ศาลากลางจังหวัด

การยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงผานประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลก็ได และใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลนั้นดําเนินการตามขอ 127

ในกรณีที่มีผูนําหนังสืออุทธรณมายื่นเอง ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตรารับหนังสือ
และลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐาน ในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และใหถือวันที่
รับหนังสือตามหลักฐานดังกลาว เปนวันยื่นหนังสืออุทธรณ

ในกรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝากเปน
หลักฐานฝากสง หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปนวันสงหนังสืออุทธรณ
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เมื่อไดยื่น หรือสงหนังสืออุทธรณไวแลว ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงคําแถลงการณ หรือเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมกอนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข  หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  แลวแต
กรณี เร่ิมพิจารณาอุทธรณก็ได โดยยื่นหรือสงตรงตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
         การรองตอคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ตามขอ 115 วรรคสอง  ใหทําหนังสือถึงประธาน
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล หรือเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  พรอมกับสําเนารับ
รองถูกตองหนึ่งฉบับ และยื่นที่สํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล

ขอ 124  อุทธรณที่จะรับไวพิจารณาได ตองเปนอุทธรณที่ถูกตองในสาระสําคัญตามขอ 119 และขอ 123
และยื่นหรือสงภายในกําหนดเวลาตามขอ 113

ในกรณีที่มีปญหาวาอุทธรณรายใด เปนอุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดหรือไม ใหคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณและรองทุกขพิจารณาแลวเสนอความเห็นใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  เปนผูพิจารณา
วินิจฉัย

ในกรณีที่คณะกรรมการพนกังานสวนตําบลมีมติไมรับอุทธรณคําสั่งลงโทษไวพิจารณา ใหคณะกรรม
การพนักงานสวนตําบล แจงมตินั้นใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว และเมื่อคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลมีมติเปนประการใดแลว ผูอุทธรณจะอุทธรณตอไปอีกมิได

ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  มีมติใหรับอุทธรณคําสั่งลงโทษไวพิจารณา  ใหคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกขพิจารณาและทําความเห็น
เสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ เพื่อมีมติตอไป

ขอ 125  ผูอุทธรณจะขอถอนอุทธรณกอนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกขทําความ
เห็น  หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเสร็จสิ้นก็ได โดยทําเปนหนังสือยื่นหรือสง
ตรงตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  เมื่อไดถอนอุทธรณแลว การพิจารณาอุทธรณใหเปนอันระงับ

ขอ 126  ในกรณีที่ผูถูกลงโทษไดโอนไปสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอื่น  ใหยื่นอุทธรณ
ตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลที่ผูอุทธรณไดโอนไปสังกัดนั้น

ในกรณีที่ผูอุทธรณไดโอนไปสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอื่น  หลังจากที่ไดยื่นอุทธรณไว
แลว และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเจาสังกัดเดิมยังมิไดมีมติตามขอ 130 ใหสงเรื่องอุทธรณ และเอกสาร
หลักฐานตาม    ขอ 129 ไปใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลที่ผูอุทธรณไดโอนไปสังกัดนั้น เปนผูพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณตอไป

ในกรณีที่ผูอุทธรณไดโอนไปสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอื่น หลังจากที่คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลเจาสังกัดเดิมไดมีมติตามขอ 130 แลว แตประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
สังกัดเดิม ยังมิไดส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น ใหสงเรื่องอุทธรณ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของพรอมทั้ง
มติที่ไดมีไปแลว และรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ไปใหประธานกรรมการบริหารองค
การบริหารสวนตําบลซึ่งเปนผูบังคับบัญชาคนใหมเปนผูส่ังหรือปฏิบัติตามขอ 132
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ขอ 127  ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ไดรับหนังสืออุทธรณที่ไดยื่น
หรือสงตามขอ 123 วรรคสอง ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล จัดสงหนังสืออุทธรณ
ดังกลาวพรอมทั้งสําเนาหลักฐานการรับทราบคําสั่งลงโทษของผูอุทธรณ สํานวนการสืบสวน หรือการพิจารณาใน
เบื้องตนตามขอ 20 และสํานวนการดําเนินการทางวินัยตามขอ 23  พรอมทั้งคําชี้แจงของประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลผูส่ังลงโทษแลวแตกรณี  (ถามี) ไปยังประธานกรรมการพนกังานสวนตําบล  ภายในเจ็ด
วันทําการนับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ
         ในกรณีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่ผูอุทธรณไดโอนไป
สังกัดไดรับหนังสืออุทธรณตามวรรคหนึ่ง  ใหสงหนังสืออุทธรณไปยังประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล
ภายในสามวันทําการนับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ

ขอ 128  การนับระยะเวลาตามหมวดนี้ สําหรับเวลาเริ่มตน ใหนับวันถัดจากวันแรกแหงเวลานั้น เปนวัน
เร่ิมนับระยะเวลา สวนเวลาสุดสิ้น ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ใหนับวันเริ่มเปดทําการ
ใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา

สวนท่ี  3
การพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน   ลดขั้นเงินเดือน

ขอ 129  การพิจารณาอุทธรณตาม ขอ 114  ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข หรือ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี พิจารณาจากสํานวนการสืบสวน หรือการพิจารณาในเบื้องตนตาม
ขอ 20 และ สํานวนการดําเนินการทางวินัยตามขอ 23   และในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารและหลักฐาน
ที่เกี่ยวของเพิ่มเติม รวมทั้งคําชี้แจงจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่น
ของรัฐ   หางหุนสวน  บริษัท หรือบุคคลใด ๆ หรือขอใหผูแทนหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ
หางหุนสวน  บริษัท  ขาราชการ หรือ บุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือช้ีแจงขอเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาได

ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข หรือ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี พิจารณาเห็นวา การแถลงการณดวยวาจา ไมจําเปนแกการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ จะใหงดการแถลงการณดวยวาจาก็ได

ในกรณีที่นัดใหผูอุทธรณมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม ใหแจงใหประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลที่ส่ังลงโทษ หรือเพิ่มโทษทราบดวยวา ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลง หรือมอบ
หมายเปนหนังสือใหพนักงานสวนตําบลหรือกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ที่เกี่ยวของเปนผูแทนมา
แถลงแกดวยวาจาตอที่ประชุมครั้งนั้นได  ทั้งนี้ใหแจงลวงหนาตามควรแกกรณี และเพื่อประโยชนในการแถลงแก
ดังกลาว  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลที่ส่ังลงโทษ หรือเพิ่มโทษ หรือผูแทนเขาฟงคํา
แถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณได
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ในการพิจารณาอุทธรณ ถาคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข  หรือคณะกรรมการ
พนัก งานสวนตําบล เห็นสมควรที่จะตองสอบสวนใหม หรือสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อประโยชนแหงความถูกตอง
และเหมาะสมตามความเปนธรรม ใหมีมติแจงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการ
สอบสวนใหม  หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นไดตามความจําเปน

ขอ 130  เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามขอ 114 แลว
(1) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตอง และเหมาะสมกับความผิดแลว ใหมีมติยกอุทธรณ

 (2) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตอง หรือไมเหมาะสมกับความผิด และเห็นวาผูอุทธรณได
กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง แตควรไดรับโทษหนักขึ้น ใหมีมติใหเพิ่มโทษเปนสถานโทษ หรืออัตราโทษที่
หนักขึ้น

(3) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตอง  หรือไมเหมาะสมกับความผิด และเห็นวาผูอุทธรณได
กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ควรไดรับโทษเบาลง ใหมีมตใิหลดโทษเปนสถานโทษ หรืออัตราโทษที่เบาลง
 (4) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตอง หรือไมเหมาะสมกับความผิด และเห็นวาผูอุทธรณได
กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ซ่ึงเปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอย และมีเหตุอันควรงดโทษ ใหมีมติใหส่ังงดโทษ
โดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือ หรือวากลาวตักเตือนก็ได

(5) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตอง และเห็นวาการกระทําของผูอุทธรณไมเปนความผิดวินยั
หรือพยานหลักฐานยังฟงไมไดวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัย ใหมีมติใหยกโทษ

(6) ถาเห็นวาขอความในคําสั่งลงโทษไมถูกตอง หรือไมเหมาะสม ใหมีมติใหแกไขเปลี่ยนแปลง
ขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม

(7) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตอง หรือไมเหมาะสมกับความผิด และเห็นวากรณีมีมูลที่ควร
กลาวหาวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 23 วรรคสี่ 

ในกรณีที่เห็นวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง ตามที่กําหนดในสวนที่ 2
ของหมวด 2  หรือเห็นวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรง และไดมีการดําเนินการทางวินัยตามขอ 23 และ
สวนที่ 3 ของหมวด 2 แลว ใหมีมติใหเพิ่มโทษเปนปลดออก หรือไลออกจากราชการตามขอ 70  หรือปลดออก
หรือไลออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่หลักเกณฑนี้ใช
บังคับแลวแตกรณี

(8) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตอง หรือไมเหมาะสม โดยเห็นวาผูอุทธรณมีกรณีที่สมควร
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือใหออกจากราชการตามขอ 85 (4)  ขอ 86 หรือขอ 87 ใหนํา (7) มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

(9) ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมาย และมี
ความเปนธรรม ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี
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การออกจากราชการของผูอุทธรณ ไมเปนเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ แตจะมีมติตาม (2) หรือ (8)
มิได และถาเปนการออกจากราชการเพราะตายจะมีมติตาม (7) มิไดดวย

ในกรณีที่มีผูถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไดกระทํารวมกัน และ เปนความผิดในเรื่องเดียวกันโดยมี
พฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน เมื่อผูถูกลงโทษคนใดคนหนึ่ง ใชสิทธิอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาว และ
ผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณ แมผูถูกลงโทษคนอื่นจะไมไดใชสิทธิอุทธรณ หากพฤติการณของผูไมไดใช
สิทธิอุทธรณเปนเหตุในลักษณะคดีอันเปนเหตุเดียวกับกรณีของผูอุทธรณแลว ใหมีมติใหผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณ
ไดรับการพิจารณาการลงโทษใหมีผลในทางที่เปนคุณเชนเดียวกับผูอุทธรณดวย

ขอ 131  ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 130 (7) หรือ (8) เมื่อคณะกรรมการ
สอบสวน  ไดสอบสวนพิจารณาเสร็จแลว ใหสงเรื่องใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เพื่อพิจารณามีมติตาม
ขอ 130 ตอไป

ขอ 132  เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ไดมีมติตามขอ 130 แลว ใหประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลที่ผูอุทธรณสังกัดสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้นในโอกาสแรกที่ทําได ในกรณีที่มี
เหตุผลความจําเปน จะใหมีการรับรองรายงานการประชุมกอนก็ได และเมื่อไดส่ังหรือปฏิบัติตามมติดังกลาวแลว
ใหแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว
               ขอ 133  ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ส่ังตามขอ 132 แลว  ผูอุทธรณ
จะอุทธรณตอไปอีกมิได

ในกรณีผูอุทธรณเห็นวา  คําสั่งของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลที่ส่ังตามมติของ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลขัดแยงกับมาตรฐานทั่วไป  ผูอุทธรณอาจใชสิทธิตามขอ 115 วรรคสองได

สวนท่ี  4
การพิจารณาอุทธรณคําสั่งไลออก ปลดออกจากราชการ

ขอ 134  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลตามขอ 115 ใหนําขอ 129
วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม  ขอ 130 และขอ 132 มาใชบังคับโดยอนุโลม
              ขอ 135  กรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งตามขอ 134 ผูอุทธรณจะอุทธรณ
ตอไปอีกมิได

ในกรณีผูอุทธรณเห็นวา  คําสั่งของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลที่ส่ังตามมติของ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลขัดแยงกับมาตรฐานทั่วไป  ผูอุทธรณอาจใชสิทธิตามขอ 115 วรรคสองได
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หมวด  5

สิทธิการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข
------------------------------------------

สวนท่ี  1
สิทธิการรองทุกข

ขอ 136  พนักงานสวนตําบลผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามหมวด 3  ดวยเหตุใด ๆ ใหผูนั้นมีสิทธิ
รองทุกขตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในสวนที่ 2 ของหมวดนี้

ขอ 137  ภายใตบังคับขอ 136  พนักงานสวนตําบลผูใดเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอ
ตน โดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย  หรือมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของ
ผูบังคับบัญชาตอตนในกรณีตามที่กําหนดในหมวดนี้ ผูนั้นอาจปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุ  หรืออาจ
รองทุกขตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี ตามที่กําหนดในสวนที่ 3 หรือสวนที่ 4  ของหมวดนี้
เพื่อขอใหแกไขหรือแกความคับของใจได  ทั้งนี้    เวนแตกรณีที่มีสิทธิอุทธรณตามหมวด 4  ซ่ึงตองใชสิทธิ
อุทธรณตามที่กําหนด

การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในหมวดนี้

สวนท่ี 2
การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกขคําสั่งใหออกจากราชการ

ขอ 138  พนักงานสวนตําบลผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามหมวด 3  ดวยเหตุใด ๆ ใหผูนั้นมีสิทธิ
รองทุกขได

การรองทุกขตามวรรคหนึ่งใหรองทุกขตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ภายในสามสิบวันนับแต
วันทราบคําสั่ง  และใหนําขอ 113 วรรคสอง ขอ 115 และขอ 116  ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
สวนที่ 2 และสวนที่ 4 ของหมวด 4  มาใชบังคับโดยอนุโลม
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สวนท่ี  3
การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกขขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตอง

หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย

ขอ 139  การรองทุกข และการพิจารณาเรื่องรองทุกข ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลเห็นวาผูบังคับบัญชา
ใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายตามขอ 137 ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ และวิธีที่กําหนดในสวนนี้

ขอ 140  เพื่อใหเกิดความเขาใจ และความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชา กับผูอยูใตบังคับบัญชา
เมื่อมีกรณีเปนปญหาขึ้นระหวางกันควรจะไดปรึกษาหารือทําความเขาใจ   ฉะนั้น เมื่อผูอยูใตบังคับบัญชามีปญหา
เกี่ยวกับการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย
และแสดงความประสงคที่จะปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชา ใหผูบังคับบัญชานั้นใหโอกาส และรับฟง หรือสอบ
ถามเกี่ยวกับปญหาดังกลาว เพื่อเปนทางแหงการทําความเขาใจ และแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นตน

ถาผูอยูใตบังคับบัญชาไมประสงคที่จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแลว ไมไดรับคําชี้แจงหรือไดรับ
คําชี้แจงไมเปนที่พอใจ ก็ใหรองทุกขตามขอ 141 การรองทุกขตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลตามขอนี้  ให
นําขอ 115 และขอ 116 มาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ 141  การรองทุกข ใหรองทุกขไดสําหรับตนเองเทานั้น จะรองทุกขแทนผูอ่ืน หรือมอบหมายใหผูอ่ืน
รองทุกขแทนไมได และ ใหรองทุกขเปนหนังสือภายในสามสิบวัน นับแตวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข

ขอ 142  หนังสือรองทุกขตองลงลายมือช่ือ และตําแหนงของผูรองทุกข และตองประกอบดวยสาระ
สําคัญที่แสดงขอเท็จจริง และปญหาของเรื่องใหเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง
หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายอยางใด และความประสงคของการรองทุกข

ถาผูรองทุกขประสงคจะแถลงการณดวยวาจา ในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ
และรองทุกข หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณีใหแสดงความประสงคไวในหนังสือรองทุกข
หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยื่นหรือสงกอนที่คณะอนุกรรมพิจารณาอุทธรณและรองทุกข หรือ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลแลวแตกรณี เร่ิมพิจารณาเรื่องรองทุกข โดยยื่นหรือสงตรงตอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล

ขอ 143  ผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข หรือกรรมการพนักงาน
สวนตําบลผูพิจารณาเรื่องรองทุกข  ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(1) เปนผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข
 (2) มีสวนไดเสียในเรื่องที่รองทุกข

 (3) มีสาเหตุโกรธเคืองผูรองทุกข
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(4) เปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดา หรือมารดากับ
ผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข

การคัดคานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข หรือกรรมการพนักงานสวนตําบลผูพิจารณา
เร่ืองรองทุกขนั้น ตองแสดงขอเท็จจริง ที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือรองทุกข หรือแจงเพิ่มเติมเปน
หนังสือกอนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทกุข หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลแลวแต
กรณี เร่ิมพิจารณาเรื่องรองทุกข

เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง  ผูถูกคัดคานผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณาเรื่องรองทุกข
นั้นก็ได  ถาผูถูกคัดคานผูนั้น มิไดขอถอนตัวใหประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข หรือประธาน
กรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาขอเท็จจริงที่คัดคาน  หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือ ใหแจงผูถูกคัดคาน
ผูนั้นทราบ และมิใหรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น เวนแตประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข
หรือประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี พิจารณาเห็นวาการใหผูถูกคัดคานผูนั้นรวมพิจารณาเรื่อง
รองทุกขดังกลาว จะเปนประโยชนยิ่งกวา เพราะจะทําใหไดความจริง และเปนธรรม จะอนุญาตใหผูถูกคัดคานผู
นั้นรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้นก็ได

ขอ 144  เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลารองทุกข
(1) ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากการที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรองทุกขใหถือวา

วันที่ผูถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
 ถาผูถูกสั่งไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่ง และมีการแจงคําสั่งใหผูถูกสั่งทราบกับมอบสําเนาคําสั่ง

ใหผูถูกสั่ง แลวทําบันทึกลง วัน เดือน ป เวลา และสถานที่ที่แจง และลงลายมือช่ือผูแจง พรอมทั้งพยานรูเห็นไว
เปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข

ถาไมอาจแจงใหผูถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งไดโดยตรง และไดแจงเปนหนังสือสงสําเนาคําสั่ง
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกสั่ง ณ ที่อยูของผูถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดย
สงสําเนาคําสั่งไปใหสองฉบับ เพื่อใหผูถูกสั่งเก็บไวหนึ่งฉบบั และใหผูถูกสั่งลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ป ที่รับ
ทราบคําสั่งสงคืนกลับมา เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเชนนี้ เมื่อลวงพนสามสิบวัน นับแตวันที่
ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวาผูถูกสั่งไดรับเอกสารดังกลาว หรือมีผูรับแทนแลว แมยังไมได
รับสําเนาคําสั่งฉบับที่ใหผูถูกสั่งลงลายมือช่ือและวัน เดือน ป ที่รับทราบคําสั่งกลับคืนมา ใหถือวาผูถูกสั่งไดทราบ
คําสั่งแลว

(2) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไมมีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรองทุกขโดยตรง ใหถือวันที่มีหลักฐานยืน
ยันวา ผูรองทุกขรับทราบ หรือควรไดทราบคําสั่งนั้นเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข

(3) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติโดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติใหถูกตองตาม
กฎหมายตอผูรองทุกข โดยไมไดมีคําสั่งอยางใด ใหถือวันที่ผูรองทุกขควรไดทราบถึงการใชอํานาจหนาที่ของผู
บังคับบัญชาดังกลาว เปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
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ขอ 145  การรองทุกขตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ใหทําหนังสือรองทุกขถึงประธานกรรมการ
พนักงานสวนตําบล พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับ โดยออกนามจังหวัด และยื่นที่ศาลากลางจังหวัดนั้น

ผูรองทุกขจะยื่น หรือสงหนังสือรองทุกข พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับผานประธานกรรม
การบริหารองคการบริหารสวนตําบลก็ได และใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการ
ตามขอ 147 วรรคสอง

ในกรณีที่มีผูนําหนังสือรองทุกขมายื่นเอง ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือประทับตรารับหนังสือ
และลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และใหถือวันที่
รับหนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นหนังสือรองทุกข

ในกรณีที่สงหนังสือรองทุกขทางไปรษณีย ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝากเปนหลัก
ฐานฝากสง หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปนวันสงหนังสือรองทุกข

เมื่อไดยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขไวแลว ผูรองทุกขจะยื่นหรือสงหนังสือรองทุกข หรือเอกสารหลัก
ฐานเพิ่มเติมกอนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลว
แตกรณี  จะเริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกขก็ได โดยยื่นหรือสงตรงตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

ขอ 146  ในกรณีที่ผูรองทุกขไมประสงคจะใหมีการพิจารณาเรื่องรองทุกขตอไป จะขอถอนเรื่องรอง
ทุกขกอนที่ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล พิจารณาเรื่องรองทุกขเสร็จสิ้นก็ได โดยทําเปนหนังสือยื่นหรือ
สงตรงตอคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข  หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลแลวแตกรณี
เมื่อไดถอนเรื่องรองทุกขแลว การพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้นใหเปนอันระงับ

ขอ 147  เมื่อไดรับหนังสือรองทุกขตามขอ 145 วรรคหนึ่ง ใหประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ
และรองทุกข  มีหนังสือแจง พรอมทั้งสงสําเนาหนังสือรองทุกข ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข
ทราบโดยเร็ว  และใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขนั้น สงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ และคําชี้แจง
ของตน (ถามี) ไปเพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันไดรับหนังสือ

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ไดรับหนังสือรองทุกขที่ไดยื่น หรือสง
ตามขอ 145 วรรคสอง ใหประธานกรรมการบรหิารองคการบริหารสวนตําบลนั้น   สงหนังสือรองทุกข พรอมทั้ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของตอไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ภายในสามวันทําการนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือรองทุกข

ขอ 148  การพิจารณาเรื่องรองทุกขใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข และคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกข ของผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหง
การรองทุกข และในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม  รวมทั้งคําชี้แจงจาก
หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หางหุนสวน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ หรือ
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ขอใหผูแทนหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ  หางหุนสวน บริษัท ขาราชการ หรือบุคคลใด ๆ มา
ใหถอยคํา หรือช้ีแจงขอเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาได

 ในกรณีที่ผูรองทุกขขอแถลงการณดวยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข หรือ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  พิจารณาเห็นวาการแถลงการณดวยวาจา ไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยเร่ือง
รองทุกข จะใหงดการแถลงการณดวยวาจาเสียก็ได

ในกรณีที่นัดใหผูรองทุกขมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม ใหแจงใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหง
การรองทุกขทราบดวยวา ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลง หรือมอบหมายเปนหนังสือใหพนักงานสวนตําบล
หรือกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงแกดวยวาจา ตอที่ประชุมครั้งนั้นได
ทั้งนี้ ใหแจงลวงหนาตามควรแกกรณี และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหง
การรองทุกข หรือ ผูแทนเขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูรองทุกขได

ขอ 149  ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข  พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือรองทุกขและเอกสารหลักฐานตามขอ 147  แตถามีความจําเปนไมอาจ
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว ใหขยายเวลาพิจารณาไดอีกไมเกินสามสิบวัน และใหบันทึกแสดงเหตุ
ผลความจําเปนที่ตองขยายเวลาไวดวย

ในกรณีที่ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแลวการพิจารณายังไมแลวเสร็จ ใหคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณและรองทุกข ขยายเวลาพิจารณาไดอีกไมเกินสามสิบวัน แตทั้งนี้ใหพิจารณากําหนดมาตรการที่จะทํา
ใหการพิจารณาแลวเสร็จโดยเร็ว และบันทึกไวเปนหลักฐานในรายงานการประชุมดวย และใหสงสําเนารายงาน
การประชุมดังกลาวไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลภายในหาวันนับแตวันที่ครบกําหนดขยายเวลาตาม
วรรคหนึ่ง เพื่อที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจะไดใหขอคิดเห็นหรือใหคําปรึกษาใหการพิจารณาแลวเสร็จ
โดยเร็ว

ขอ 150  เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลไดพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขตามขอ 140 วรรคสอง
แลว

(1) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขนั้นถูกตอง
ตามกฎหมายแลว ใหมีมติยกคํารองทุกข

(2) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขนั้นไมถูก
ตองตามกฎหมาย ใหมีมติใหแกไข โดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมายนั้น หรือใหปฏิบัติ
ตอผูรองทุกข ใหถูกตองตามกฎหมาย

(3) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขนั้นถูกตอง
ตามกฎหมายแตบางสวน และไมถูกตองตามกฎหมายบางสวน ใหมีมติใหแกไข หรือใหปฏิบัติใหถูกตองตาม
กฎหมาย
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(4) ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมาย และมี
ความเปนธรรม ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี

การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่ง ใหบันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัย ไวในรายงานการประชุมดวย
ขอ 151  เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ไดมีมติตามขอ 150 แลวใหประธานกรรมการบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้นในโอกาสแรกที่ทําได  ในกรณีที่มีเหตุผลความ
จําเปนจะใหมีการรับรองรายงานการประชุมเสียกอนก็ได และเมื่อไดส่ังหรือปฏิบัติตามมติดังกลาวแลวใหแจง
ใหผูรองทุกขทราบเปนหนังสือโดยเร็ว

ขอ 152  การนับระยะเวลาตามหมวดนี้  สําหรับเวลาเริ่มตน ใหนับวันถัดจากวันแรกแหงเวลานั้นเปน
วันเริ่มนับระยะเวลา สวนเวลาสุดสิ้น ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ใหนับวันเริ่มเปดทําการ
ใหม เปนวันสุดทายแหงระยะเวลา

ขอ 153  ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลไดยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขตอผูบังคับบัญชาไวแลวกอนวันที่
หลักเกณฑนี้ใชบังคับ และการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขนั้นยังไมแลวเสร็จ ใหผูบังคับบัญชาดังกลาวสงเรื่อง
ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเพื่อพิจารณามีมติตอไป

สวนท่ี  4
การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกขขอใหแกไขความคับของใจ

ขอ 154  การรองทุกข  และการพิจารณาเรื่องรองทุกขในกรณีที่พนักงานสวนตําบลมีความคับของใจ
อันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอตนตามขอ 137 ใหเปนไปตามกรณีและหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในสวนนี้

ขอ 155  พนักงานสวนตําบลซึ่งมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาอาจรองทุกข
ไดในกรณีที่ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอตน  ดังนี้

(1) บริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ิน
กําเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะของบุคคล  ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอกฎหมาย

(2) ไมมอบหมายงานใหปฏิบัติ หรือ
(3) ประวิงเวลาหรือหนวงเหนี่ยวการดําเนินการบางเรื่องเปนเหตุใหเสียสิทธิหรือไมไดรับสิทธิ

ประโยชนอันพึงมีพึงไดในเวลาอันสมควร
ขอ 156  เมื่อผูอยูใตบังคับบัญชามีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอตนในกรณี

ที่กําหนดไวตามขอ 155  ผูอยูใตบังคับบัญชานั้นจะรองทุกขตอผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจก็ได
ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
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ขอ 157  ในกรณีที่ผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีความคับของใจไดรองทุกขตอผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิด
ความคับของใจ  ใหผูบังคับบัญชาจัดใหมีการปรึกษาหารือหรือแกไขความคับของใจนั้นภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับแจงการรองทุกข
              ถาผูบังคับบัญชามิไดดําเนินการใด ๆ  หรือดําเนินการแลวแตไมเปนที่พอใจ  ผูอยูใตบังคับบัญชาอาจ
รองทุกขตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลตอไปไดอีก  ภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาสิบหาวัน
ตามวรรคหนึ่ง  การรองทุกขตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลตามวรรคนี้ใหนําขอ 115 และขอ 116 มาใช
บังคับโดยอนุโลม

ขอ 158  การรองทุกขขอใหแกไขหรือแกความคับของใจจะตองรองทุกขดวยตนเอง
การรองทุกขตอผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจจะกระทําดวยวาจาหรือทําเปนหนังสือ

ก็ได
คํารองทุกขในกรณีที่รองทุกขตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือ

และตําแหนงของผูรองทุกขและตองมีสาระสําคัญที่แสดงขอเท็จจริงและปญหาของเรื่องใหเห็นวาผูบังคับบัญชา
ปฏิบัติตอตนทําใหเกิดความคับของใจอยางไร   และความประสงคของการรองทุกข

ถาผูรองทุกขประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและ
รองทุกข หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี ใหแจงไวในหนังสือรองทุกขหรือจะทําเปนหนังสือ
ตางหากก็ไดแตตองยื่นหรือสงกอนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข หรือคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล แลวแตกรณีเร่ิมพิจารณาเรื่องรองทุกข โดยยื่นหนังสือสงตรงตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

ขอ 159  เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลารองทุกข
(1) ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากการที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรองทุกข  ใหถือวันที่

ผูถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
 ถาผูถูกสั่งไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่ง  และมีการแจงคําสั่งใหผูถูกสั่งทราบกับมอบสําเนา
คําสั่งใหผูถูกสั่ง  แลวทําบันทึกลงวันเดือนป  เวลา  และสถานที่ที่แจงและลงลายมือช่ือผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็น
ไวเปนหลักฐานแลว  ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข

ถาไมอาจแจงใหผูถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งไดโดยตรง  และไดแจงเปนหนังสือสงสําเนา
คําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกสั่ง  ณ ที่อยูของผูถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
โดยสงสําเนาคําสั่งไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกสั่งเก็บไวหนึ่งฉบับ  ในกรณีเชนนี้  เมื่อลวงพนสามสิบวันนับแตวัน
ที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวาผูถูกสั่งไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว  แมยังไมได
รับสําเนาคําสั่งฉบับที่ใหผูถูกสั่งลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปที่รับทราบคําสั่งกลับคืนมา   ใหถือวาผูถูกสั่งไดรับ
ทราบคําสั่งแลว
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(2) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไมไดมีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรองทุกขโดยตรง  ใหถือวาวันที่มีหลัก
ฐานยืนยันวาผูรองทุกขรับทราบหรือควรไดทราบคําสั่งนั้นเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข

(3) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอผูรองทุกขโดยไมไดมีคําสั่งอยางใด  ใหถือวันที่ผูรองทุกข
ควรไดทราบถึงการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข

ขอ 160  การรองทุกขตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ตามขอ 157 วรรคสอง ใหทําหนังสือรอง
ทุกขถึงประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับ  โดยออกนามจังหวัด และ
ยื่นที่ศาลากลางจังหวัดนั้น

ผูรองทุกขจะยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขพรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับผานประธานกรรมการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนผูบังคับบัญชาก็ได  และใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลนั้นดําเนินการตามขอ 165  วรรคสอง

ขอ 161  ในกรณีที่ผูทําหนังสือรองทุกขมายื่นเอง  ใหผูรับหนังสือรองทุกขออกใบรับหนังสือประทับ
ตรารับหนังสือ  และลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ
และใหถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นหนังสือรองทุกข

 ในกรณีที่สงหนังสือรองทุกขทางไปรษณีย  ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝากเปนหลัก
ฐานฝากสงหรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปนวันยื่นหนังสือรองทุกข

ขอ 162  เมื่อไดยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขไวแลว     ผูรองทุกขจะยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขหรือ
เอกสารหลักฐานเพิ่มกอนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข  หรือคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล แลวแตกรณี  เร่ิมพิจารณาเรื่องรองทุกขก็ได  โดยยื่นหรือสงตรงตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

ขอ 163  ในกรณีที่ผูรองทุกขไมประสงคจะใหมีการพิจารณาเรื่องรองทุกขตอไป  จะขอถอนเรื่องรอง
ทุกขกอนที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล พิจารณาเรื่องรองทุกขเสร็จสิ้นก็ได  โดยทําเปนหนังสือยื่นหรือสง
ตรงตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

เมื่อไดถอนเรื่องรองทุกขแลว  การพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้นใหเปนอันระงับไป
ขอ 164  ผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข หรือกรรมการพนักงาน

สวนตําบลผูพิจารณาเรื่องรองทุกข  ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เปนผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจ

 (2) มีสวนไดเสียในเรื่องที่รองทุกข
(3) มีสาเหตุโกรธเคืองผูรองทุกข

 (4) เปนคูสมรส  บุพการี  ผูสืบสันดาน  หรือพี่นองรวมบิดามารดา  หรือรวมบิดาหรือมารดากับ
ผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจ
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การคัดคานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข หรือกรรมการพนักงานสวนตําบลผูพิจารณา
เร่ืองรองทุกขนั้น  ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือรองทุกขหรือแจงเพิ่มเติมเปน
หนังสือกอนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแต
กรณี  เร่ิมพิจารณาเรื่องรองทุกข

เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่งผูถูกคัดคานผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณาเรื่องรองทุกข
นั้นก็ได  ถาผูถูกคัดคานผูนั้นมิไดขอถอนตัว  ใหประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข หรือประธาน
กรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี  พิจารณาขอเท็จจริงที่คัดคาน  หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือให
แจงผูถูกคัดคานผูนั้นทราบและมิใหรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น  เวนแตประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ
และรองทุกข หรือประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี พิจารณาเห็นวาการใหผูถูกคัดคานผูนั้นรวม
พิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาวจะเปนประโยชนยิ่งกวาเพราะจะทําใหไดความจริงและเปนธรรม  จะอนุญาตใหผู
ถูกคัดคานผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้นก็ได

ขอ 165  เมื่อไดรับหนังสือรองทุกขตามขอ 160 วรรคหนึ่ง ใหประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ
และรองทุกข   มีหนังสือแจงพรอมทั้งสงสําเนาหนังสือรองทุกขใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจ
ทราบโดยเร็ว  และใหผูบังคับบัญชาผูนั้นทําคําชี้แจง  และสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ (ถามี)  ไปยังประธาน
อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข  ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือ

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดรับหนังสือรองทุกขที่ไดยื่นหรือสงตาม
ขอ 160 วรรคสอง  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลนั้นสงหนังสือรองทุกขพรอมทั้งสําเนา
ตอไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลภายในสามวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข

ขอ 166  การพิจารณาเรื่องรองทุกขให คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข หรือคณะกรรม
การพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติตอผูรองทุกขของผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุให
เกิดความคับของใจ  ในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม  รวมทั้งคําชี้แจงจาก
หนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หรือบุคคลใด  หรือขอใหผูแทนหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานอื่นของรัฐ  หรือบุคคลใดมาใหถอยคําหรือช้ีแจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได

ในกรณีที่ผูรองทุกขขอแถลงการณดวยวาจา  หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข หรือ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล แลวแตกรณี พิจารณาเห็นวาการแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณา
วินิจฉัยเร่ืองรองทุกขจะใหงดการแถลงการณดวยวาจาเสียก็ได

ในกรณีที่นัดใหผูรองทุกขมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม  ใหแจงใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุ
ใหเกิดความคับของใจทราบดวยวา  ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลงหรือมอบหมายเปนหนังสือใหพนักงาน
สวนตําบลหรือกรรมการบริหารที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงแกดวยวาจาตอที่ประชุมครั้งนั้นได  ทั้งนี้  ใหแจง
ลวงหนาตามควรแกกรณีและเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาวใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับ
ของใจ หรือผูแทนเขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูรองทุกขได
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ขอ 167  ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข  พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําชี้แจงตามขอ 165  แตถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน
เวลาดังกลาว  ใหขยายเวลาพิจารณาไดไมเกินสามสิบวัน  และใหบันทึกแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตองขยายเวลา
ไวดวย

ในกรณีที่ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแลว  แตการพิจารณายังไมแลวเสร็จใหคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณและรองทุกข ขยายเวลาพิจารณาไดอีกไมเกินสามสิบวัน  แตทั้งนี้ใหพิจารณากําหนดมาตรการที่จะทํา
ใหการพิจารณาแลวเสร็จโดยเร็วและบันทึกไวเปนหลักฐานในรายงานการประชุมดวย และใหสงสําเนารายงาน
การประชุมดังกลาวไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ภายในหาวันนับแตวันที่ครบกําหนดขยายเวลาตาม
วรรคหนึ่ง เพื่อที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จะไดใหขอคิดเห็น หรือใหคําปรึกษาใหการพิจารณาแลวเสร็จ
โดยเร็ว

ขอ 168  เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลไดพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขแลว
(1) ถาเห็นวาการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอผูรองทุกขมิไดมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ 155

ใหมีมติยกคํารองทุกข
(2) ถาเห็นวาการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอผูรองทุกขมีลักษณะที่กําหนดในขอ 155  ใหมีมติให

แกไข หรือถาแกไขไมได  ใหส่ังดําเนินการประการอื่นหรือใหขอแนะนําตามที่เห็นสมควรเพื่อใหผูบังคับบัญชาผู
เปนเหตุใหเกิดความคับของใจปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการและจรรยาบรรณ
ของพนักงานสวนตําบล

การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่ง  ใหบันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไวในรายงานการประชุมดวย
ขอ 169  เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ไดมีมติตามขอ 168 แลว ใหประธานกรรมการบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้น และแจงใหผูรองทุกขทราบเปนหนังสือโดยเร็ว
ขอ 170  มติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ตามขอ 169 ใหเปนที่สุด
ขอ 171  การนับระยะเวลาตามสวนนี้  สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจากวันแรกแหงเวลานั้นเปนวัน

เร่ิมนับระยะเวลา  สวนเวลาสิ้นสุด ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ  ใหนับวันเริ่มเปดทําการ
ใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา

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

ขอ 172  พนักงานสวนตําบลผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรใหออกจากราชการอยูกอน
วันที่หลักเกณฑนี้ใชบังคับ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจสั่งลงโทษผูนั้นหรือ
ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือส่ังการ ที่ใชอยูในขณะนั้น สวนการ
สอบสวน  การพิจารณา และการดําเนินการเพื่อลงโทษ หรือใหออกจากราชการ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑนี้
เวนแต
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(1) กรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือส่ังการ ที่ใชอยูในขณะนั้นไปแลวกอนวันที่หลักเกณฑนี้ใชบังคับ
และยังสอบสวนไมเสร็จ ก็ใหสอบสวนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือส่ังการ นั้นตอไปจนกวา
จะเสร็จ

(2) ในกรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
หนังสือส่ังการที่ใชอยูในขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันที่หลักเกณฑนี้ใชบังคับ  ใหการสอบสวนหรือพิจารณาแลว
แตกรณี นั้นเปนอันใชได

(3) กรณีที่ไดมีการรายงานหรือสงเรื่อง หรือนําสํานวนเสนอ หรือสงใหคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลพิจารณา  โดยถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือส่ังการที่ใชอยูในขณะนั้น และ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล พิจารณาเรื่องนั้นยังไมเสร็จ ก็ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณา
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือส่ังการนั้นตอไปจนกวาจะเสร็จ
           ขอ 173  ภายใตบังคับขอ 172 การสั่งใหออกจากราชการหรือส่ังลงโทษปลดออก ไลออกจากราชการ
ตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือส่ังการที่ใชอยูกอนวันที่หลักเกณฑนี้ใชบังคับ ใหนําขอ 110
หรือขอ 112 แลวแตกรณีมาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ 174  ผูใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  ใหผูนั้นมีสิทธิ
อุทธรณไดตามขอ 114  หรือขอ 115  ของหลักเกณฑนี้แลวแตกรณี

ขอ 175  ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ให
ผูนั้นมีสิทธิรองทุกขไดตามขอ 136

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ   ณ   วันที่    24   ตุลาคม  พ.ศ. 2545

วิทย   ลิมานนทวราไชย
(นายวิทย   ลิมานนทวราไชย
ผูวาราชการจังหวัดนครพนม

ประธานกรรมการพนักงานสวนตําบล  จังหวัดนครพนม


