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ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
…………………………………………….. 

 

    โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ
การอุทธรณ-์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นธรรม ประกอบ
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติให้คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย  
การให้ออกจากราชการการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นก าหนด  
   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ได้มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ประกอบกับมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 จึงประกาศหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 

  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘” 
  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
  (1) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์-และ 
การร้องทุกข ์ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 
  (2) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์-และ 
การร้องทุกข ์(แก้ไขเพ่ิมเติม) ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2547 
  (3) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์-และ 
การร้องทุกข ์(แก้ไขเพ่ิมเติม) ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2549 

/(4) ประกาศ... 
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  (4) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์-และ 
การร้องทุกข ์(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2551 
  (5) ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์-และ 
การร้องทุกข ์(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2557 
    ข้อ ๔ ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้  
              ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้หมายความรวมถึง ข้าราชการครูองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและบุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นด้วย 

 
หมวด ๒ 

สิทธิการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ 
 
             ข้อ ๕ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากเหตุหนึ่งเหตุใด
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้ 
             (๑) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามข้อ ๕ (๔) 
             (๒) เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ าเสมอ ตามข้อ ๖ (๑)  
             (๓) ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก าหนด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ตามข้อ ๖ (๕) 
             (๔) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ตามข้อ ๗  
             (๕) ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนซึ่งการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟัง
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ แต่มีมลทินหรือมัวหมองในเรื่องที่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไป
จะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามข้อ ๘  
             (๖) ต้องรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล หรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก
ในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
จากราชการ ตามข้อ ๙  
    ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง การอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ ์ให้เป็นไปตามหมวดนี้   
             การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งลงโทษทางวินัย หรือค าสั่งให้ออกจากราชการ 
             ข้อ ๖ การอุทธรณ์ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าได้ถูกลงโทษ 
ทางวินัย หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ โดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และลงลายมือชื่อ
และท่ีอยู่ของผู้อุทธรณ์  
             ในการอุทธรณ์ ถ้าผู้ อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้น พิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แล้วแต่กรณี ให้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือจะท าเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือ  
ส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจานั้นต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการ

/ข้าราชการ... 
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ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นหรือส่งหนังสือ
อุทธรณ ์
              ข้อ ๗ ในกรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามข้อ ๕ ถึงแก่ความตายก่อนใช้สิทธิอุทธรณ์ ทายาทผู้มีสิทธิ
รับบ าเหน็จตกทอดของผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์แทนได้ 
              กรณีมีทายาทหลายคนก็ดี ทายาทเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถก็ดี  
หากทายาทเหล่านั้นมีความประสงค์จะอุทธรณ์แทนตามวรรคหนึ่ง ให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถมาเทียบเพ่ือการใช้บังคับแล้วแต่กรณีโดย
อนุโลม 
              ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ อาจมอบหมายให้ทนายความ หรือบุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
อุทธรณ์แทนได้ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
              (๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถอุทธรณ์ได้ด้วยตนเอง 
              (๒) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจอุทธรณ์ด้วยตนเองได้ทันเวลาที่ก าหนด 
              (๓) มีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืนที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร 
              การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบ ถ้าผู้มอบไม่
สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือหรือแกงได โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน และให้
มีหลักฐานแสดงตัวผู้ได้รับมอบหมายด้วย 

    ข้อ ๙ การอุทธรณ์ค าสั่งตามข้อ ๕ ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพ่ือส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ท าความเห็นเสนอ และเม่ือคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีมติเป็นประการใดให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแจ้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น  

    ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่งให้
เป็นที่สุด 

    การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามวรรคหนึ่ง ให้น าข้อ ๘๕ วรรค
สาม วรรคสี่ และวรรคห้า ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
     ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้
แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับ
หนังสืออุทธรณ์และเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๕  
     ข้อ ๑๑ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอ านาจตามข้อ ๘๘ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน  
การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
     ข้อ-๑๒-เพ่ือประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจ หรือคัดรายงานการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวนได้ ส่วนการขอตรวจหรือคัดบันทึกถ้อยค าบุคคล 
พยานหลักฐานอ่ืน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะอนุญาต
หรือไม่ โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์ในการรักษาวินัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจน
เหตุผลและความจ าเป็นเป็นเรื่อง ๆ ไป 
     ข้อ ๑๓ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้พิจารณาอุทธรณ์ ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

/(1) รู้เห็น... 
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              (๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ หรือการกระท าที่ผู้อุทธรณ์ถูก
สั่งให้ออกจากราชการ 
              (๒) มีส่วนได้เสียในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ หรือการกระท าที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการ  
              (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์ 
              (๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ หรือสั่งให้ออกจากราชการ 
               (๕) เป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดานหรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดากับ 
ผู้กล่าวหาหรือผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ หรือการกระท าท่ีผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือ 
                  (๖)  มีเหตุอ่ืนที่อาจท าให้เสียความเป็นธรรม 
     การคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้พิจารณาอุทธรณ์นั้น ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสืออุทธรณ์ 
หรือแจ้งเพ่ิมเติมเป็นหนังสือก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาอุทธรณ์ 
     เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านตามวรรคหนึ่ง อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น จะถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้ ถ้าผู้ถูกคัดค้าน
นั้นมิได้ขอถอนตัว ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี  พิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน หากเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ  
ให้แจ้งผู้ถูกคัดค้านนั้นทราบ และมิให้ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้น เว้นแต่ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาเห็นว่าการให้ผู้ถูกคัดค้าน
นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า  เพราะจะท าให้ได้ความจริงและเป็นธรรม จะอนุญาต
ให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้ 
              กรณีประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ถูกคัดค้าน ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
หรือประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นถอนตัวจากการพิจารณา และให้อนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ที่เหลือซึ่งเข้า
ประชุมในคราวนั้นเลือกกันเองหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน 

   ข้อ ๑๔ เพ่ือประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ถือวันที่ผู้ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้
ออกจากราชการ ลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งเป็นวันทราบค าสั่ง 

   ถ้าผู้ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่ง และมีการ
แจ้งค าสั่งให้ผู้นั้นทราบกับมอบส าเนาค าสั่งให้ผู้นั้น แล้วท าบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ท่ีแจ้ง และลง
ลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบค าสั่ง 
    ในกรณีไม่อาจด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองได้ ให้แจ้งเป็นหนังสือส่งส าเนาค าสั่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ ณ ที่อยู่ของผู้นั้น ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ เมื่อล่วงพ้นสิบ
ห้าวัน ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ได้ทราบค าสั่งแล้ว 
    ข้อ ๑๕ การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พร้อมกับส าเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับ โดยออกนามจังหวัด และยื่นที่ศาลากลางจังหวัด หรือองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนั้น 
    การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์  ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งผ่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ก็ได้ และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการตามข้อ ๑๙ 

/ในกรณี... 
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    ในกรณีมีผู้น าหนังสืออุทธรณ์มายื่นเอง ให้ผู้รับหนังสือออกใบรับหนังสือประทับตรารับหนังสือ 
และลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือ ตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และให้ถือวันที่
รับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์ 
    ในกรณีส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากเป็น
หลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันส่งหนังสืออุทธรณ์ 
    เมื่อได้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งค าแถลงการณ์หรือเอกสาร
หลักฐานเพ่ิมเติมก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ โดยยื่นหรือส่งต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง 
     ข้อ ๑๖ อุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้ต้องเป็นอุทธรณ์ที่ถูกต้องในสาระส าคัญตามข้อ ๖ และ
ข้อ ๑๕ และยื่นหรือส่งภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๕ วรรคสอง 
     ในกรณีมีปัญหาว่าอุทธรณ์รายใดเป็นอุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่  ให้คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย 
     ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา  
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งมตินั้นให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ และเมื่อ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใดแล้ว ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้  
     ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา  
ให้ด าเนินการตามข้อ ๙  
      ข้อ-๑๗-ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ก่อนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
ท าความเห็น หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นก็ได้ 
โดยท าเป็นหนังสือยื่นหรือส่งต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง เมื่อได้ถอน
อุทธรณ์แล้วการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ 
     ข้อ ๑๘ การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ ไม่เป็นเหตุให้ยุติการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
              ในกรณีผู้อุทธรณ์ถึงแก่ความตายก่อนการพิจารณาท าความเห็นของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือก่อนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด แล้วแต่กรณี ให้รอการพิจารณาอุทธรณ์นั้นออกไปจนกว่าทายาท ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับสิทธิของผู้นั้น 
จะมีค าขอเข้ามาแทนท่ีผู้อุทธรณ์นั้น หรือผู้มีส่วนได้เสียจะมีค าขอเข้ามาเอง 
              ค าขอเข้ามาแทนที่ผู้อุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ยื่นเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้อุทธรณ์นั้นถึงแก่ความตาย ถ้าไม่มีค าขอ
ดังกล่าวคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะไม่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นต่อไปก็ได้ 
            ข้อ ๑๙ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสืออุทธรณ์ที่ได้ยื่นหรือส่งตาม 
ข้อ ๑๕ วรรคสอง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งส าเนาหลักฐาน
การรับทราบค าสั่งลงโทษของผู้อุทธรณ์  ส านวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องต้น และส านวนการ
ด าเนินการทางวินัย ตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย 
พ.ศ.๒๕๕๘ ไปยังประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันได้รับ
หนังสืออุทธรณ์ 
      ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่ผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัด 
ได้รับหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ภายในสามวันท าการนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์ 

/ข้อ 20... 
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      ข้อ ๒๐ การพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๙ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาจากส านวนการสืบสวน หรือการ
พิจารณาในเบื้องต้น และส านวนการด าเนินการทางวินัย ตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ ในกรณีจ าเป็นและสมควรอาจขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ิมเติม รวมทั้งค าชี้แจงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ห้าง
หุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ หรือขอให้ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได ้

    ในกรณีผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าการ
แถลงการณ์ด้วยวาจา ไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ 
     ในกรณีนัดให้ผู้อุทธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งนายกองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดผู้ออกค าสั่งทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือ  
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมครั้งนั้นได้ ทั้งนี้ 
ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี และเพ่ือประโยชน์ในการแถลงแก้ดังกล่าว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ออกค าสั่งหรือผู้แทนเข้าฟังค าแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์ได้ 
              ข้อ ๒๑ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
ตามข้อ ๙ วรรคหนึ่งแล้ว 
              ก. การอุทธรณค าสั่งลงโทษทางวินัย  
              (๑)-ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้อง และเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติยกอุทธรณ์  
              (๒)-ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้
กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่ควรได้รับโทษหนักขึ้นให้มีมติให้เพ่ิมโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น 
              (๓)-ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ 
ได้กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงควรได้รับโทษเบาลง ให้มีมติให้ลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง 
              (๔)-ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ 
ได้กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ซึ่งเป็นการกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษให้มีมติให้สั่ง  
งดโทษโดยให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือก็ได้ 
              (๕)-ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่าการกระท าของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นความผิดวินัย 
หรือพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดวินัย ให้มีมติให้ยกโทษ 
              (๖)-ถ้าเห็นว่าข้อความในค าสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม 
              (๗)-ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมติแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ตามข้อ ๒๖ วรรคหก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย 
พ.ศ.๒๕๕๘ 
              ในกรณีเห็นว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามข้อ ๔๖ 
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ หรือเห็นว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการด าเนินการทางวินัย ตามข้อ ๒๖ และตามหมวด ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
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ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ แล้ว ให้มีมติให้เพ่ิมโทษเป็นปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 
ตามข้อ ๘๕ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อไป 
     (๘)-ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม โดยเห็นว่าผู้อุทธรณ์ มีกรณีที่สมควร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือให้ออกจากราชการ ตามข้อ-๖-(๔)-ข้อ-๗-หรือข้อ-๘-ของหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้น า (๗) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     (๙)-ถ้าเห็นว่าสมควรด าเนินการโดยประการอ่ืนใด เพ่ือให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและ 
มีความเป็นธรรม ให้มีมติให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
     การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ์ แต่จะมีมติตาม (๒) 
หรือ (๘) มิได้ และถ้าเป็นการออกจากราชการเพราะตาย จะมีมติตาม (๗) มิได้ด้วย 
     ในกรณีมีผู้ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ได้กระท าร่วมกันและเป็นความผิดในเรื่องเดียวกัน
โดยมีพฤติการณ์แห่งการกระท าอย่างเดียวกัน เมื่อผู้ถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษดังกล่าว 
และผลการพิจารณาเป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ แม้ผู้ถูกลงโทษคนอ่ืนจะไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ หากพฤติการณ์ของ  
ผู้ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์เป็นเหตุในลักษณะคดีอันเป็นเหตุเดียวกับกรณีของผู้อุทธรณ์แล้ว ให้มีมติให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้
สิทธิอุทธรณ์ได้รับการพิจารณาการลงโทษให้มีผลในทางท่ีเป็นคุณเช่นเดียวกับผู้อุทธรณ์ด้วย 
             ข. กรณีอุทธรณค าสั่งให้ออกจากราชการ  
             (๑)-ถาเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการไดด าเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และเหมาะสมแก
กรณีแลว ใหมีค าวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ  
             (๒)-ถ าเห็นว าการสั่งให้ออกจากราชการได ด าเนินการไม ถูกต้องตามกฎหมาย-ให มี 
ค าวินิจฉัยใหยกเลิกค าสั่งและให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการเสียใหมใหถูกต้อง 
             (๓)-ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการถูกต้องตามกฎหมายและเห็นว่ายังไมมีเหตุที่จะให้ 
ผูอุทธรณออกจากราชการ ในกรณีเช่นนี้ใหมีค าวินิจฉัยให้ยกเลิกค าสั่งและใหผูอุทธรณ์กลับเข้ารับราชการตอไป  
             (๔)-ถ าเห็นว่ าข้อความในค าสั่ ง ให ออกจากราชการไม ถูกต้องหรือไม่ เหมาะสม- 
ใหมีค าวินิจฉัยใหแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอความใหเป็นการถูกต้องเหมาะสม ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรเยียวยาความเสียหายใหผูอุทธรณหรือด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือประโยชน
แห่งความยุติธรรม ใหมีค าวินิจฉัยได้ตามความเหมาะสมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งตามข้อบัญญัติของกฎหมาย 

   ข้อ-๒๒-ในกรณีมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ-๒๑- (๗)-หรือ-(๘ )-เมื่อ
คณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพ่ือพิจารณามีมติตามข้อ ๒๑ 

   ข้อ ๒๓ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติตามข้อ ๒๑ แล้วให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าว
แล้ว ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
      ข้อ-๒๔-ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งตามข้อ ๒๓ แล้ว ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์
ต่อไปอีกมิได้ 
     ข้อ ๒๕ ในกรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามข้อ ๕ ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้นั้น  
              ในกรณีผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนหลังจากได้ยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว  
แต่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมยังมิได้มีมติ ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ ์
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    ในกรณีผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหลังจากคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมได้มีมติตามข้อ 21 แล้ว แต่ยังมิได้มีการสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามมติ ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมส่งเรื่องอุทธรณ์พร้อมมติไปให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  
โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ท าความเห็นเสนออีก 

 
หมวด  ๓ 

การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
 
    ข้อ ๒๖ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา เมื่อมีกรณีเป็นปัญหาขึ้นระหว่างกันควรจะได้ปรึกษาหารือท าความเข้าใจ ฉะนั้น เมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
มีเหตุเกี่ยวกับการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้อง  
ตามกฎหมาย หรือปฏิบัติ ให้ เกิดความคับข้องใจต่อตน และแสดงความประสงค์ที่จะปรึกษาหารือ 
กับผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชานั้นให้โอกาสและรับฟังหรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่ าว เพ่ือเป็นทาง
แห่งการท าความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น 
    ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ประสงค์ที่จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับค าชี้แจง
หรือได้รับค าชี้แจงไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้ร้องทุกข์ตามข้อ ๒๗ 

  ข้อ ๒๗ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติ
ต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือปฏิบัติ ให้เกิดความคับข้องใจต่อตน หรือมี
กรณีที่ไมอาจยื่นอุทธรณตามหมวด ๒ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ โดยให้ร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบ
เรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์  
            การร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาอ่ืนที่มิใช่ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หากผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับค า
ชี้แจงจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในสิบห้าวัน หรือได้รับค าชี้แจงไม่เป็นที่พอใจ ให้ด าเนินการตาม
วรรคสาม 

   การร้องทุกข์กรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ด าเนินการตามวรรคสอง หรือกรณีเหตุ
แห่งการร้องทุกข์เกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพ่ือส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามข้อ ๙ พิจารณา 
ท าความเห็นเสนอ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเรื่องร้องทุกข์ 
เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นโดยพลัน มติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ให้ถือเป็นที่สุด 

    ข้อ ๒๘ หนังสือร้องทุกข์ต้องลงลายมือชื่อและต าแหน่งของผู้ร้องทุกข์  และต้องประกอบด้วย
สาระส าคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดย  
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อตนอย่างใด และ
ความประสงค์ของการร้องทุกข์ 

 

/ถ้าผู้ร้องทุกข์... 



- ๙ - 
 

              ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้แสดงความ
ประสงค์ไว้ในหนังสือร้องทุกข์ หรือจะท าเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือส่งก่อนวันที่คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี  
เริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ โดยยื่นหรือส่งต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง 
     ข้อ ๒๙ เพ่ือประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์ 

    (๑)-ในกรณีเหตุร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์ ให้ถือ
วันที่ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
     ถ้าผู้ถูกสั่งไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่ง และมีการแจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบกับมอบ
ส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกสั่ง แล้วบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ท่ีแจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยาน
รู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 

    ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือส่งส าเนา
ค าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่ง ณ ที่อยู่ของผู้ถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ 
โดยส่งส าเนาค าสั่งไปให้สองฉบับเพ่ือให้ผู้ถูกสั่งเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี  
ที่รับทราบค าสั่งส่งกลับคืนมา เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่
ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกสั่งได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับ
ส าเนาค าสั่งฉบับที่ให้ ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบค าสั่งกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งได้ทราบ
ค าสั่งแล้ว 
     (๒)-ในกรณีผู้บังคับบัญชาไม่มีค าสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรง ให้ถือวันที่มีหลักฐาน
ยืนยันว่าผู้ร้องทุกข์รับทราบ หรือควรได้ทราบค าสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
               (๓)-ในกรณีผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย หรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ได้มีค าสั่งอย่างใด ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ควรได้
ทราบถึงการใช้อ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์  

   ข้อ-๓๐-เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี มีหนังสือแจ้ง
พร้อมทั้งส่งส าเนาหนังสือร้องทุกข์ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบโดยเร็ว และให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปเพ่ือประกอบการพิจารณา ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วัน
ได้รับหนังสือ 
             ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ได้ยื่นหรือส่งตามข้อ ๒๗  
วรรคสามให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไปยัง
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์  
    ข้อ ๓๑ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติ  หรือไม่
ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ และในกรณีจ าเป็นและสมควรอาจขอ
เอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม รวมทั้งค าชี้แจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
ห้างหุ้นส่วนบริษัท  หรือบุคคลใด ๆ หรือขอให้ผู้แทนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ห้าง
หุ้นส่วน บริษัท ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค า หรือชี้แจง ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาได ้
 

/ในกรณี... 



- ๑๐ - 
 

     ในกรณีผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ  
ร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่า  
การแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาเสียกไ็ด ้
     ในกรณีนัดให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมครั้งนั้นได้ ทั้งนี้ ให้แจ้ง
ล่วงหน้าตามควรแก่กรณี และเพ่ือประโยชน์ในการแถลงแก้ ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการ  
ร้องทุกข์ หรือผู้แทนเข้าฟังค าแถลงการณ์ด้วยวาจา ของผู้ร้องทุกข์ได้ 
     ข้อ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้อง
ทุกข์แล้ว 

    (๑)-ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติให้เกิด
ความคับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้มีมติยกค าร้องทุกข์ 
               (๒)-ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติให้เกิดความ
คับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์นั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีมติให้แก้ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ 
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น หรือให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
               (๓)-ถ้าเห็นว่าการท่ีผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติให้เกิดความ
คับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตามกฎหมายแต่บางส่วนและไม่ถูกต้องตามกฎหมายบางส่วน ให้มีมติให้แก้ไข
หรือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
     (๔)-ถ้าเห็นว่าสมควรด าเนินการโดยประการอ่ืนใด เพ่ือให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและ  
มีความเป็นธรรม ให้มีมติให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 

    การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่ง ให้บันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไว้ในรายงานการ
ประชุมด้วย 

    ข้อ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มีมติตามข้อ ๓๒ แล้ว 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้นในโอกาสแรกที่ท าได้ ในกรณีมีเหตุผล
ความจ าเป็นจะให้มีการรับรองรายงานการประชุมเสียก่อนก็ได้ และเม่ือได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้วให้
แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 

   การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ และคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มิได้ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ ให้น าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
    ข้อ ๓๔ ในกรณีผู้มีสิทธิร้องทุกข์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนให้ยื่นเรื่องร้อง
ทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้นั้น 
             ในกรณีผู้ร้องทุกข์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หลังจากได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์
ไว้แล้ว แต่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมยังมิได้มีมติตามข้อ ๓๒ ให้ส่งเรื่องร้อง
ทุกข์ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ เป็นผู้
พิจารณาวินิจฉัย 

   ในกรณีผู้ร้องทุกข์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หลังจากคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมได้มีมติตามข้อ ๓๒ แล้ว แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัดเดิมยังมิได้สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ให้ส่งเรื่องร้องทุกข์พร้อมมติของคณะกรรมการข้าราชการ

/องค์การ... 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมนั้นไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ เป็น
ผู้พิจารณาวินิจฉัย 

   ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง  
ร้องทุกข์ในทางที่เป็นคุณกับผู้ร้องทุกข์ ให้ส่งมตินั้นไปให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่สั่งหรือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น แล้วแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

   ข้อ ๓๕ ให้น าหมวด ๒ มาใช้บังคับกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ โดยอนุโลม 
    ข้อ ๓๖ การนับระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ ส าหรับเวลาเริ่มต้น ให้นับวันถัดจาก
วันแรกแห่งเวลานั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา ส่วนเวลาสุดสิ้น  ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับ
วันหยุดราชการ ให้นับวันเริ่มเปิดท าการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 
              ข้อ ๓๗ ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ต่อ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้แล้วก่อนวันที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ใช้บังคับ และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยังพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้นไม่แล้วเสร็จ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งเรื่องร้องทุกข์
ดังกล่าวไปให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดใหม่พิจารณาและด าเนินการต่อไป 
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วิเชียร  จันทรโณทัย 
(นายวิเชียร  จันทรโณทัย ) 
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