
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดขอนแก่น 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 

 
 
  โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น เก่ียวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นธรรม 
กอปรกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการ     
ร้องทุกข์  ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่จะต้อง
อยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมาตรฐานกลาง
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกําหนด  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  13 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น  
ในการประชุมครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2559 ประกอบกับมติคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งท่ี  11/2558 เมื่อวันท่ี  26 พฤศจิกายน 2558  
จึงออกประกาศไว้ ดังน้ี 
 

หมวด  1 
บทท่ัวไป 

 
  ข้อ 1  ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดขอนแก่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559” 
  ข้อ 2  ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่  1  มกราคม  พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป 
  ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัด 
ขอนแก่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การ
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์  ลงวันท่ี  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2545 ท้ังน้ี รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ท่ีมีอยู่ก่อนประกาศน้ีใช้บังคับ ให้เป็นอันยกเลิก และให้ใช้ประกาศน้ีแทน
  ข้อ 4  ในประกาศน้ี 
  “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด” ให้หมายความรวมถึง ข้าราชการครูองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ันด้วย 
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หมวด  2 
สิทธิการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ 

 
  ข้อ 5  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากเหตุหน่ึง
เหตุใดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559  ดังต่อไปน้ี 
  (๑) ขาดคุณสมบัติท่ัวไปหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสําหรับข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตามข้อ  5 (4) 
  (๒) เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตนได้โดยสมํ่าเสมอตามข้อ  6 (๑) 
  (๓) ไม่สามารถปฏิบัตริาชการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทาง
ราชการ ตามข้อ 6 (5) 
  (๔) หย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ บกพร่องในหน้าท่ีราชการ หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีราชการ  ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 
ตามข้อ  7 
  (5) ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนซึ่งการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะ
ฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ แต่มีมลทินหรือมัวหมองในเรื่องท่ีถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการ
ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามข้อ  8 
  (๖) ต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้
จําคุกในความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก 
หรือไล่ออกจากราชการ ตามข้อ 9 
  ให้ผู้ น้ันมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง การอุทธรณ์และการ
พิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหมวดน้ี 
  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือคําสั่งให้ออกจาก
ราชการ 
  ข้อ 6  การอุทธรณ์ให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตผุลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าได้ถูกลงโทษทาง
วินัย หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ โดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และลงลายมือช่ือ
และท่ีอยู่ของผู้อุทธรณ์ 
  ในการอุทธรณ์ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงด้วยวาจาในช้ันพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี  ให้
แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือจะทําเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องย่ืนหรือส่งหนังสือขอ
แถลงการณ์ด้วยวาจาน้ันต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ 
  ข้อ 7  ในกรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามข้อ 5  ได้ถึงแก่ความตายก่อนใช้สิทธิอุทธรณ์  ทายาท 
  ผู้มีสิทธิรับบําเหน็จตกทอดของผู้น้ันมีสิทธิอุทธรณ์แทนได้ 
  กรณีมีทายาทหลายคนก็ดี  ทายาทเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถก็ดี 
หากทายาทเหล่าน้ันมีความประสงค์จะอุทธรณ์แทนตามวรรคหน่ึง ให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติทาง
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ปกครอง และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถมาเทียบเพื่อการใช้บังคับแล้วแต่กรณี
โดยอนุโลม 
  ข้อ 8  ผู้มีสิทธิอุทธรณ์อาจมอบหมายให้ทนาย หรือบุคคลอ่ืนซึ่งบรรลนิุติภาวะแล้ว 
อุทธรณ์แทนได้  ในกรณีมีความจําเป็นอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
  (๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถอุทธรณ์ได้ด้วยตนเอง 
  (๒) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจอุทธรณ์ด้วยตนเองได้ทันเวลาท่ีกําหนด 
  (๓) มีเหตุจําเป็นอย่างอ่ืนท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เห็นสมควร 
  การมอบหมายตามวรรคหน่ึง ให้ทําเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบและผู้รับมอบ ถ้าผู้มอบ
ไม่สามารถลงลายมือช่ือได้  ให้พิมพ์ลายน้ิวมือช่ือหรือแกงได โดยมีพยานลงลายมือช่ือรับรองอย่างน้อยสอง
คน และให้มีหลักฐานแสดงตัวผู้ได้รับมอบหมายด้วย 
  ข้อ 9  การอุทธรณ์คําสั่งตามข้อ 5 ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทําความเห็นเสนอ และเม่ือ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีมติเป็นประการใดให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ 
พร้อมท้ังแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ัน 
  คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหน่ึง 
ให้เป็นท่ีสุด 
  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามวรรคหนึ่ง ให้นําข้อ  85 
วรรคสาม  วรรคสี่ และวรรคห้า ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 10 ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ 
แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับ
หนังสืออุทธรณ์และเอกสารหลักฐานตามข้อ  15 
  ข้อ 11  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอํานาจตามข้อ 88  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 
  ข้อ 12  เพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์  ผู้จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจ หรือคัดรายงานการ 
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวนได้  ส่วนการขอตรวจหรือคัดบันทึกถ้อยคําบุคคล 
พยานหลักฐานอ่ืนหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีจะ
อนุญาตหรือไม่  โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์ในการรักษาวินัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตลอดจนเหตุผลและความจําเป็นเป็นเรื่องๆ ไป 
  ข้อ 13  ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้พิจารณาอุทธรณ์  ถ้าผู้น้ันมีเหตุผลอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
  (1) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทําผิดวินัยท่ีผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ หรือการกระทําท่ีผู้อุทธรณ์
ถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
  (2) มีส่วนได้เสียในการกระทําผิดวินัยท่ีผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ  หรือการกระทําท่ีผู้อุทธรณ์ถูก
สั่งให้ออกจากราชการ 
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  (3) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์ 
  (4) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผูส้ั่งลงโทษ หรือสั่งให้ออกจาก 
ราชการ 
  (๕) เป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดานหรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดา
กับผู้กล่าวหา หรือผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ  หรือการกระทําท่ีผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือ 
  (๖) มีเหตุอ่ืนท่ีอาจทําให้เสียความเป็นธรรม 
  การคัดค้านอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้พิจารณาอุทธรณ์น้ัน ต้องแสดงข้อเท็จจริงท่ีเป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือ
อุทธรณ์ หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือก่อนท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี  เริ่มพิจารณาอุทธรณ์ 
  เม่ือมีเหตุหรือมีการคัดค้านตามวรรคหน่ึง อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้น้ัน จะขอถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาอุทธรณ์น้ันก็ได้ ถ้าผู้ถูก
คัดค้านน้ันมิได้ขอถอนตัว ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาข้อเท็จจริงท่ีคัดค้าน หากเห็นว่าข้อเท็จจริงน้ัน
น่าเช่ือถือ ให้แจ้งผู้ถูกคัดค้านน้ันทราบและมิให้ร่วมพิจารณาอุทธรณ์น้ัน เว้นแต่ประธานอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  
การให้ผู้ถูกคัดค้านผู้น้ันร่วมพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ย่ิงกว่า เพราะจะทําให้ได้ความจริง
และเป็นธรรม จะอนุญาตให้ผู้ถูกคัดค้านผู้น้ันร่วมพิจารณาอุทธรณ์น้ันก็ได้ 
  กรณีประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์หรือประธานกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ถูกคัดค้าน  ให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
หรือประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้น้ันถอนตัวจากการพิจารณา  และให้
อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่
กรณี ท่ีเหลือซึ่งเข้าประชุมในคราวน้ันเลือกกันเองหน่ึงคนทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมแทน 
  ข้อ 14  เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์  ให้ถือวันท่ีผู้ถูกลงโทษ หรือถูกสั่งให้ 
ออกจากราชการ ลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งเป็นวันทราบคําสั่ง 
  ถ้าผู้ถูกลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่ง และมี
การแจ้งคําสั่งให้ผู้น้ันทราบกับมอบสําเนาคําสั่งให้ผู้น้ัน แล้วทําบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ท่ี
แจ้ง และลงลายมือช่ือผู้แจ้งพร้อมท้ังพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันท่ีแจ้งน้ันเป็นวันทราบคําสั่ง 
  ในกรณีไม่อาจดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองได้ ให้แจ้งเป็นหนังสือส่งสําเนา
คําสั่งทางทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้  ณ  ท่ีอยู่ของผู้น้ัน ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ  
เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวัน ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ได้ทราบคําสั่งแล้ว 
  ข้อ 15  การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  พร้อมกับสําเนารับรองถูกต้องหน่ึงฉบับ โดยออกนามจังหวัด และยื่นท่ีศาลากลางจังหวัด หรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ัน 
  การย่ืนหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะย่ืนหรือส่งผ่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก็ได้  และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการตามข้อ  19 
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  ในกรณีท่ีมีผู้นําหนังสืออุทธรณ์มาย่ืนเอง ให้ผู้รับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตรารับ
หนังสือ  และลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันท่ีรับหนังสือ ตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ 
และให้ถือวันท่ีรับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าว เป็นวันย่ืนหนังสืออุทธรณ์ 
  ในกรณีท่ีส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ ให้ถือวันท่ีท่ีทําการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับ
ฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันท่ีท่ีทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับท่ีซองหนังสือเป็นวันส่งหนังสือ
อุทธรณ์ 
  เม่ือได้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์จะย่ืนหรือส่งคําแถลงการณ์หรือเอกสาร
หลักฐานเพ่ิมเติมก่อนท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ โดยยื่นหรือส่งต่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง   
  ข้อ 16  อุทธรณ์ท่ีจะรับไว้พิจารณาได้ ต้องเป็นอุทธรณ์ท่ีถูกต้องในสาระสําคัญตามข้อ 6 
และข้อ 15  และยื่นหรือส่งภายในกําหนดเวลาตามข้อ  5 วรรคสอง 
  ในกรณีมีปัญหาว่าอุทธรณ์รายใดเป็นอุทธรณ์ท่ีจะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่  ให้ 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย 
  ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา 
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งมติน้ันให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ  และเม่ือ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใดแล้ว ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีก
มิได้ 
  ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา  
ให้ดําเนินการตามข้อ  9 
  ข้อ 17  ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ก่อนท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ทําความเห็น หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จ
สิ้นก็ได้  โดยทําเป็นหนังสือย่ืนหรือส่งต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง  เมื่อ
ได้ถอนอุทธรณ์แล้ว การพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ 
  ข้อ 18  การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์  ไม่เป็นเหตุให้ยุติการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  
  ในกรณีผู้อุทธรณ์ถึงแก่ความตายก่อนการพิจารณาทําความเห็นของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือก่อนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้รอการพิจารณาอุทธรณ์น้ันออกไปจนกว่าทายาท ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับสิทธิ
ของผู้น้ันจะมีคําขอเข้ามาแทนท่ีผู้อุทธรณ์น้ัน  หรือผู้มีส่วนได้เสียจะมีคําขอเข้ามาเอง 
  คําขอเข้ามาแทนท่ีผู้อุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ย่ืนเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีผู้อุทธรณ์น้ันถึงแก่ความตาย ถ้าไม่มีคําขอ
ดังกล่าว คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะไม่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์น้ันต่อไปก็ได้ 
  ข้อ 19  ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสืออุทธรณ์ท่ีได้ย่ืนหรือส่งตาม
ข้อ 15 วรรคสอง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าว พร้อมท้ังสําเนา
หลักฐานการรับทราบคําสั่งลงโทษของผู้อุทธรณ์ สํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องต้น และ
สํานวนการดําเนินการทางวินัยตามข้อ 24 และข้อ 26 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน        



6 
 

การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 ไปยังประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเจ็ด
วันทําการนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์ 
  ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่ผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัด
ได้รับหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง  ให้ส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ภายในสามวันทําการนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์ 
  ข้อ 20  การพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ 9  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี พิจารณาจากสํานวนการ
สืบสวน หรือการพิจารณาในเบื้องต้น และสํานวนการดําเนินการทางวินัย ตามข้อ 24 และข้อ 26 ของ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 ในกรณีจําเป็นและสมควรอาจขอ
เอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเติม รวมท้ังคําช้ีแจงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ หรือขอให้ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท  ข้าราชการ หรือบุคคลใด 
ๆ มาให้ถ้อยคําช้ีแจงข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
  ในกรณีผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์
ด้วยวาจา ไม่จําเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ 
  ในกรณีท่ีนัดให้ผู้อุทธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อท่ีประชุม ให้แจ้งให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ออกคําสั่งทราบด้วยว่า  ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือ
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้มาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อท่ีประชุมครั้งน้ันได้  ท้ังน้ี
ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี และเพื่อประโยชน์ในการแถลงแก้ดังกล่าว ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้ออกคําสั่งหรือผู้แทนเข้าฟังคําแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์ได้ 
  ข้อ 21  เม่ือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไดพ้ิจารณาวินิจฉัย 
อุทธรณ์ตามข้อ  9 วรรคหน่ึงแล้ว 
  ก. การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัย 
  (1) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้อง และเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติยกอุทธรณ์ 
  (2) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้
กระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่ควรได้รับโทษหนักขึ้น ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษท่ี
หนักขึ้น 
  (3) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้
กระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงควรได้รับโทษเบาลง ให้มีมติให้ลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษท่ีเบาลง
  (4) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้
กระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ซึ่งเป็นการกระทําผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ ให้มีมติให้สั่ง   
งดโทษโดยให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือก็ได้ 
  (5) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง  และเห็นว่าการกระทําของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นความผิด
วินัย หรือพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระทําผิดวินัย ให้มีมติให้ยกโทษ 
  (6) ถ้าเห็นว่าข้อความในคําสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม  ให้มีมติให้แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงขอ้ความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม 
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  (7) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่ากรณีมีมูลท่ี
ควรกล่าวหาว่าผู้อุทธรณ์กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมติแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 26 วรรคหก  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทาง
วินัย พ.ศ. 2559 
  ในกรณีเห็นว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้งตามข้อ  46  
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 หรือเห็นว่าผู้อุทธรณ์กระทําผิด
วินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการดําเนินการทางวินัยตามข้อ 26  และตามหมวด 7  ของหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 แล้ว  ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออก
จากราชการ ตามข้อ 85  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 ต่อไป 
  (8) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม โดยเห็นว่าผู้อุทธรณ์มีกรณีท่ี
สมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือให้ออกจากราชการตามข้อ 6 (4) ข้อ 7 หรือข้อ 8 ของ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559  ให้นํา (7)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  (9) ถ้าเห็นว่าสมควรดําเนินการโดยประการอ่ืนใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและ
มีความเป็นธรรม ให้มีมติให้ดําเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
  การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นเหตุท่ีจะยุติการพิจารณาอุทธรณ์ แต่จะมีมติตาม 
(2) หรือ (8) มิได้ และถ้าเป็นการออกจากราชการเพราะตาย จะมีมติตาม  (7)  มิได้ด้วย  
  ในกรณีมีผู้ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดท่ีได้กระทําร่วมกันและเป็นความผิดในเรื่อง
เดียวกันโดยมีพฤติการณ์แห่งการกระทําอย่างเดียวกัน เม่ือผู้ถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิอุทธรณ์คําสั่ง
ลงโทษดังกล่าว  และผลการพิจารณาเป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ แม้ผู้ถูกลงโทษคนอ่ืนจะไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ หาก
พฤติการณ์ของผู้ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์เป็นเหตุในลักษณะคดีอันเป็นเหตุเดียวกับกรณีของผู้อุทธรณ์แล้ว ให้มี
มติให้ผู้ท่ีไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้รับการพิจารณาการลงโทษให้มีผลในทางท่ีเป็นคุณเช่นเดียวกับผู้อุทธรณ์
ด้วย 
  ข. กรณีอุทธรณ์คําสั่งให้ออกจากราชการ 
  (๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการได้ดําเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และเหมาะสม
แก่กรณีแล้ว  ให้มีคําวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 
  (๒) ถ้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการได้ดําเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย   ให้มีคํา 
วินิจฉัยให้ยกเลิกคําสั่งและให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการเสียใหม่ให้ถูกต้อง 
  (๓) ถ้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการถูกต้องตามกฎหมายและเห็นว่ายังไม่มีเหตุท่ีจะให้
ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ  ในกรณีเช่นน้ีให้มีคําวินิจฉัยให้ยกเลิกคําสั่งและให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ
ต่อไป 
  (๔) ถ้าเห็นว่าข้อความในคําสั่งให้ออกจากราชการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม  ให้มีคํา 
วินิจฉัยให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรเยียวยาความเสียหายให้ผู้อุทธรณ์หรือดําเนินการอ่ืนใด เพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรม ให้มีคําวินิจฉัยได้ตามความเหมาะสมเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งตามข้อบัญญัติของกฎหมาย 
  ข้อ 22  ในกรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 21 (๗)  หรือ (๘)  เมื่อ 
คณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนพิจารณาแล้วเสร็จ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณามีมติตามข้อ  21 
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  ข้อ 23  เม่ือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติตามข้อ 21 แล้ว
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ัน และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าว
แล้ว  ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
  ข้อ 24  ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งตามข้อ 23  แล้ว  ผู้อุทธรณ์จะ 
อุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้ 
  ข้อ 25  ในกรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามข้อ 5 ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
ให้ย่ืนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้น้ัน 
  ในกรณีผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนหลังจากได้ย่ืนอุทธรณ์     
ไว้แล้ว แต่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงักัดเดิมยังมิได้มีมติ ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และ
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ เป็นผู้
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
  ในกรณีผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหลังจากคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมได้มีมติตามข้อ  21 แล้ว  แต่ยังมิได้มีการส่ังหรือปฏิบัติให้
เป็นไปตามมติ ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมส่งเรื่องอุทธรณ์พร้อมมติไป
ให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีผู้อุทธรณ์ได้โอนไปสังกัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์  โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ทําความเห็นเสนออีก 
 

หมวด  3 
การร้องทุกข์  และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 

 
  ข้อ 26  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต ้
บังคับบัญชา  เมื่อมีกรณีเป็นปัญหาข้ึนระหว่างกันควรจะได้ปรึกษาหารือทําความเข้าใจ ฉะน้ัน เมื่อผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชามีเหตุเก่ียวกับการท่ีผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าท่ีปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตน
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  หรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อตน และแสดงความประสงค์ท่ีจะปรึกษาหารือ
กับผู้บังคับบัญชา  ให้ผู้บังคับบัญชาน้ันให้โอกาสและรับฟังเพื่อสอบถามเก่ียวกับปัญหาดังกล่าว  เพื่อเป็น
ทางแห่งการทําความเข้าใจและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในช้ันต้น 
  ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ประสงค์ท่ีจะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับคําช้ีแจง 
หรือได้รับคําช้ีแจงไม่เป็นท่ีพอใจ  ก็ให้ร้องทุกข์ตามข้อ  27 
  ข้อ 27  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าท่ี
ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง  หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจ
ต่อตน  หรือมีกรณีท่ีไม่อาจย่ืนอุทธรณ์ตามหมวด  2  ผู้น้ันมีสิทธิร้องทุกข์ได้ โดยให้ร้องทุกข์ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
  การร้องทุกข์ตามวรรคหน่ึง  ในกรณีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาอ่ืนท่ีมิใช่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ร้องทุกข์ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หากผู้ร้องทุกข์ไม่ได้
รับคําช้ีแจงจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในสิบห้าวัน หรือได้รับคําช้ีแจงไม่เป็นท่ีพอใจ ให้
ดําเนินการตามวรรคสาม 
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  การร้องทุกข์กรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ดําเนินการตามวรรคสอง  หรือกรณี
เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามข้อ  9 
พิจารณาทําความเห็นเสนอ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องพิจารณาวินิจฉัย
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้รับเรื่องร้องทุกข์  เม่ือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใด  ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ันโดยพลัน มติของคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือเป็นท่ีสุด 
  ข้อ 28  หนังสือร้องทุกข์ต้องลงลายมือช่ือและตําแหน่งของผู้ร้องทุกข์  และต้องประกอบ 
ด้วยสาระสําคัญท่ีแสดงข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าท่ีปฏิบัติต่อตน
โดยไม่ถูกต้อง  หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อตนอย่างใด  
และความประสงค์ของการร้องทุกข์ 
  ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในช้ันพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี 
ให้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือร้องทุกข์ หรือจะทําเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องย่ืนหรือส่งก่อนวันท่ี
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ โดยยื่นหรือส่งต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดโดยตรง 
  ข้อ 29  เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์ 
  (1) ในกรณีเหตุร้องทุกข์เกิดจากการท่ีผู้บังคับบัญชามีคําสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์  ให้
ถือวันท่ีผู้ถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
  ถ้าผู้ถูกสั่งไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่ง และมีการแจ้งคําสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบกับมอบ
สําเนาคําสั่งให้ผู้ถูกสั่ง แล้วบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา และสถานท่ีท่ีแจ้ง และลงลายมือช่ือผู้แจ้งพร้อมท้ัง
พยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว  ให้ถือวันท่ีแจ้งน้ันเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
  ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือส่ง
สําเนาคําสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่ง ณ ท่ีอยู่ของผู้ถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของ
ทางราชการ  โดยส่งสําเนาคําสั่งไปให้สองฉบับเพื่อให้ผู้ถูกสั่งเก็บไว้หน่ึงฉบับ และให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือช่ือ 
และวัน เดือน ปี ท่ีรับทราบคําสั่งส่งคืนกลับมา เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหน่ึงฉบับ ในกรณีเช่นน้ี เมื่อล่วงพ้น
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกสั่งได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมี 
ผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับสําเนาคําสั่งฉบับท่ีให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปี ท่ีรับทราบคําสั่ง
กลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งได้ทราบคําสั่งแล้ว 
  (2) ในกรณีผู้บังคับบัญชาไม่มีคําสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรง ให้ถือวันท่ีมีหลักฐาน
ยืนยันว่าผู้ร้องทุกข์รับทราบ  หรือควรได้ทราบคําสั่งน้ันเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
  (3) ในกรณีผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าท่ีปฏิบัติโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย  หรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ได้มีคําสั่งอย่างใด  ให้ถือวันท่ีผู้ร้องทุกข์ควร
ได้ทราบถึงการใช้อํานาจหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
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  ข้อ 30  เม่ือได้รับหนังสือรอ้งทุกข์ตามข้อ 27 วรรคหน่ึง  ให้ประธานอนุกรรมการ 
พิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ หรือประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่
กรณี  มีหนังสือแจ้งพร้อมท้ังส่งสําเนาหนังสือร้องทุกข์ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบโดยเร็ว 
และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง ไปเพ่ือประกอบการพิจารณาภายใน
เจ็ดวันทําการนับแต่วันได้รับหนังสือ 
  ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือร้องทุกข์ท่ีได้ย่ืนหรือส่งตามข้อ 27 
วรรคสาม  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมท้ังเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง
ต่อไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในสามวันทําการนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ
ร้องทุกข์ 
  ข้อ 31  การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติ 
หรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ และในกรณีจําเป็นและสมควรอาจ
ขอเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติม รวมท้ังคําช้ีแจงจากหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ ห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือบุคคลใดๆ หรือขอให้ผู้แทนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
ห้างหุ้นส่วนบริษัท ข้าราชการ หรือบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคํา หรือช้ีแจงข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการ
พิจารณาได้ 
  ในกรณีผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าการ
แถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จําเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาเสีย 
ก็ได้ 
  ในกรณีท่ีนัดให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อท่ีประชุม ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้
เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อท่ีประชุมครั้งน้ันได้ ท้ังน้ี 
ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี และเพื่อประโยชน์ในการแถลงแก้ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่ง
การร้องทุกข์ หรือผู้แทนเข้าฟังคําแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้ร้องทุกข์ได้ 
  ข้อ 32  เม่ือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง 
ร้องทุกข์แล้ว 
  (1) ถ้าเห็นว่าการท่ีผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าท่ีปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติให้เกิด
ความคับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์น้ันถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้มีมติยกคําร้องทุกข์ 
  (2) ถ้าเห็นว่าการท่ีผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าท่ีปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติให้เกิด
ความคับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์น้ันไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีมติให้แก้ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติ
ท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมายน้ัน หรือให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
  (3) ถ้าเห็นว่าการท่ีผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าท่ีปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติให้เกิด
ความคับข้องใจต่อผู้ร้องทุกข์น้ันถูกต้องตามกฎหมายแต่บางส่วน และไม่ถูกต้องตามกฎหมายบางส่วน ให้มี
มติให้แก้ไขหรือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
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  (4) ถ้าเห็นว่าสมควรดําเนินการโดยประการอ่ืนใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและ
มีความเป็นธรรม ให้มีมติให้ดําเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
  การพิจารณามีมติตามวรรคหน่ึง ให้บันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไว้ในรายงาน
การประชุมด้วย 
  ข้อ 33  เม่ือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติตามข้อ 32 แล้ว  
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติน้ันในโอกาสแรกที่ทําได้  ในกรณีมี
เหตุผลความจําเป็นจะให้มีการรับรองรายงานการประชุมเสียก่อนก็ได้  และเม่ือได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติ
ดังกล่าวแล้วให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
  การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ และคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีมิได้กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี  ให้นําหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2559  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 34  ในกรณีผู้มีสิทธิร้องทุกข์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้ย่ืนเรื่อง
ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่ของผู้น้ัน 
  ในกรณีผู้ร้องทุกข์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หลังจากได้ย่ืนเรื่องร้อง
ทุกข์ไว้แล้ว แต่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมยังมิได้มีมติตามข้อ  32  ให้
ส่งเรื่องร้องทุกข์และเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง ไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
สังกัดใหม่ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย 
  ในกรณีผู้ร้องทุกข์ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หลังจากคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมได้มีมติตามข้อ  32  แล้ว  แต่นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสังกัดเดิมยังมิได้สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ  ให้ส่งเรื่องร้องทุกข์พร้อมมติของคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมน้ันไปให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
สังกัดใหม่ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย 
  ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง 
ร้องทุกข์ในทางท่ีเป็นคุณกับผู้ร้องทุกข์  ให้ส่งมติน้ันไปให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดใหม่สั่งหรือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ัน  แล้วแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
  ข้อ 35  ให้นําหมวด 2  มาใช้บังคับกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ โดยอนุโลม 
  ข้อ 36  การนับระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี  สําหรับเวลาเริ่มต้น ให้นับวันถัด
จากวันแรกแห่งเวลาน้ันเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา ส่วนเวลาสุดสิ้น ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับ
วันหยุดราชการ ให้นับวันเริ่มเปิดทําการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 
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  ข้อ 37  ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ย่ืนหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ต่อ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้แล้วก่อนวันท่ีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ีใช้บังคับ และนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยังพิจารณาเรื่องร้องทุกข์น้ันยังไม่แล้วเสร็จ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งเรื่อง
ร้องทุกข์ดังกล่าวไปให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดใหม่พิจารณาและดําเนินการต่อไป 
 
  

         ประกาศ  ณ  วันท่ี    15   กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2559 

             

(นายกําธร   ถาวรสถิตย์) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น 
 

 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 


