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ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

เรื�อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัการให้ออกจากราชการ

ดว้ยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ไดบ้ญัญติัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีความ เป็นอิสระในการ

บริหารงานบุคคลตามความตอ้งการและความเหมาะสมของทอ้งถิ�น ประกอบกบั พระราชบญัญติัระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ. 2542 บญัญติัใหค้ณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั กาํหนดมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัการใหอ้อกจากราชการ ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการบริหารและ

อาํนาจหนา้ที�ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และจะตอ้งอยูภ่ายใตม้าตรฐานกลางเกี�ยวกบัการบริหารงาน

บุคคล ที�คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ�นกาํหนด

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 17 (7 ) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ.

2542 และมติคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในการประชุมครั� งที� 5/2544 เมื�อ

วนัที� 28 มิถุนายน 2544 ใหป้ระกาศมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัการใหอ้อกจากราชการ ไวด้งัต่อไปนี�

หมวด 1

การออกจากราชการ

ข้อ 1 ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัออกจากราชการเมื�อ

(1) ตาย

(2) พน้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�น

(3) ลาออกจากราชการและไดรั้บอนุญาตใหล้าออกหรือการลาออกมีผลตามขอ้ 2

(4) ถูกสั�งใหอ้อกจากราชการตามขอ้ 25 ของมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัวนิยัและการรักษาวนิยั และการ

ดาํเนินการทางวนิยัหรือขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 10 ของมาตรฐานทั�วไปนี�  หรือเนื�องจากไม่ผา่นการ

ทดลองปฏิบติัราชการหรือขาดคุณสมบติัทั�วไป หรือคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งโดยไม่ไดรั้บการ
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ยกเวน้ตามมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มเบื�องตน้สาํหรับขา้ราชการองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั

(5) ถูกสั�งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก

การออกจากราชการตามวรรคหนึ�งใหท้าํเป็นคาํสั�ง เวน้แต่การตายและการพน้จากตาํแหน่งตามกฎหมายวา่

ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญเหตุสูงอายกุรณีผูมี้อายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์

การออกคาํสั�งเกี�ยวกบัการออกจากราชการตามวรรคสอง ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก่อน เวน้แต่คาํสั�งใหอ้อกจากราชการตามขอ้ 7 วรรคหนึ�ง วนัออก

จากราชการตาม (4) และ (5) ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในหมวด 4

การต่อเวลาราชการใหข้า้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัที�ตอ้งออกจากราชการตาม (2) รับราชการต่อ

ไป จะกระทาํมิได้

ข้อ 2 ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการใหย้ื�นหนงัสือขอลาออกต่อ

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เพื�อใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นผูอ้อกคาํสั�งใหล้าออกจาก

ราชการ ทั�งนี�  การออกคาํสั�งใหล้าออกจากราชการตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก่อน

ในกรณีที�นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณาเห็นวา่จาํเป็นเพื�อประโยชนแ์ก่ราชการจะยบัย ั�งการ

อนุญาตใหล้าออกไวเ้ป็นเวลาไม่เกินเกา้สิบวนันบัตั�งแต่วนัขอลาออกกไ็ด ้แต่ตอ้งแจง้การยบัย ั�งการอนุญาต

ใหล้าออกพร้อมทั�งเหตุผลใหผู้ข้อลาออกทราบ และใหก้ารลาออกมีผลตั�งแต่วนัถดัจากวนัครบกาํหนดเวลา

ที�ยบัย ั�ง

ถา้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่ดาํเนินการตามวรรคหนึ�งหรือวรรคสอง ใหก้ารลาออกนั�นมีผล

ตั�งแต่วนัขอลาออก

ภายใตบ้งัคบัวรรคหนึ�ง ในกรณีที�ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการ

เพื�อดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง หรือเพื�อสมคัรรับเลือกตั�งเป็นสมาชิกรัฐสภาสมาชิกสภาทอ้งถิ�น หรือผู ้

บริหารทอ้งถิ�นใหย้ื�นหนงัสือขอลาออกต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และใหก้ารลาออกมีผลนบั

ตั�งแต่วนัที�ผูน้ั�นขอลาออก

การพิจารณาอนุญาตใหล้าออกและการยบัย ั�งการอนุญาตใหล้าออกจากราชการใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดใน

หมวด 3 ของมาตรฐานทั�วไปนี�

ข้อ 3 นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอาํนาจสั�งใหข้า้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัออกจาก

ราชการเพื�อรับบาํเหน็จบาํนาญตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�นไดใ้นกรณีที�

กฎหมายดงักล่าวบญัญติัใหผู้ถู้กสั�งใหอ้อกมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญ และการสั�งใหอ้อกจากราชการเพื�อ

รับบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทน นอกจากใหท้าํไดใ้นกรณีที�กาํหนดไวใ้นมาตรฐานทั�วไปนี�  และกรณีที�
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กฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�นบญัญติัใหผู้ถู้กสั�งใหอ้อก มีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จ

บาํนาญเหตุทดแทนแลว้ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจะเสนอคณะกรรมการขา้ราชการองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัเพื�อส่งเรื�องใหค้ณะอนุกรรมการพิจารณาการดาํเนินการทางวนิยัและการใหอ้อกจาก

ราชการตามขอ้ 68 ของมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัวนิยัและการรักษาวนิยั และการดาํเนินการทางวนิยั

ทาํความเห็นเสนอคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบใหน้ายก

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัออกคาํสั�งใหข้า้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัออกจากราชการเพื�อรับ

บาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทนไดใ้นกรณีต่อไปนี�ดว้ย คือ

(1) เมื�อขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูใ้ดเจบ็ป่วยไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ราชการของตนไดโ้ดย

สมํ�าเสมอ และนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเห็นสมควรใหอ้อกจากราชการ

(2) เมื�อขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูใ้ดสมคัรไปปฏิบติังานใด ๆ ตามความประสงคข์องทาง

ราชการ

(3) เมื�อขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูใ้ดไม่มีสญัชาติไทย ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง ทุพพลภาพ

จนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั�นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที�

กาํหนดในมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มเบื�องตน้สาํหรับขา้ราชการองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ที�พรรคการเมือง เป็นบุคคลลม้ละลาย

(4) เมื�อขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอนัควรสงสยัวา่เป็นผูไ้ม่

เลื�อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธิ� ใจ และนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเห็นวา่กรณีมีมูล กใ็หน้ายก

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการสอบสวนโดย ไม่ชกัชา้ และใหน้าํขอ้ 4 ของมาตรฐาน

ทั�วไปนี�มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ในกรณีที�คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีมติเห็น

ชอบดงักล่าวแลว้ กใ็หน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสั�งใหผู้น้ั�นออกจากราชการ

(5) เมื�อขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูใ้ดไม่สามารถปฏิบติัราชการ ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที�

คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาํหนด ใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลใน

ระดบัอนัเป็นที�พอใจของทางราชการได้

ขอ้ 4 ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอนัควรสงสยัวา่หยอ่นความ

สามารถในอนัที�จะปฏิบติัหนา้ที�ราชการ บกพร่องในหนา้ที�ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบั

ตาํแหน่งหนา้ที�ราชการ และนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเห็นวา่กรณีมีมูล ถา้ใหผู้น้ั�นรับราชการต่อไป

จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ กใ็หน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการสอบสวนโดย

ไม่ชกัชา้ ในการสอบสวนนี�จะตอ้งแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานที�สนบัสนุนขอ้กล่าวหาเท่าที�มี
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ใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื�อพยานกไ็ดแ้ละตอ้งใหโ้อกาสผูถู้กกล่าวหาชี�แจงและ

นาํสืบแกข้อ้กล่าวหาไดด้ว้ย ทั�งนี�  ใหน้าํขอ้ 22 วรรคหา้และวรรคหก ขอ้ 23 และขอ้ 68 ของมาตรฐาน

ทั�วไปเกี�ยวกบัวนิยัและการรักษาวนิยั และการดาํเนินการทางวนิยั มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม เมื�อคณะ

กรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีมติเป็นประการใด กใ็หน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

สั�งหรือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนั�น

ในกรณีที�คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีมติเห็นชอบใหผู้น้ั�นออกจากราชการ กใ็ห้

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสั�งใหผู้น้ั�นออกจากราชการเพื�อรับบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทนตาม

กฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�น

การสอบสวนพิจารณา ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในหมวด 4 ของมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัวนิยัและการรักษา

วนิยั และการดาํเนินการทางวนิยั

ในกรณีตามวรรคหนึ�ง หากเป็นกรณีการกระทาํที�ปรากฏชดัแจง้ตามหมวด 3 ของมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบั

วนิยัและการรักษาวนิยั และการดาํเนินการทางวนิยั จะดาํเนินการโดยไม่สอบสวนกไ็ด้

ข้อ 5 ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูใ้ดมีกรณีถูกแต่งตั�งคณะกรรมการสอบสวน ตามขอ้ 22 ของ

มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัวนิยัและการรักษาวนิยั และการดาํเนินการทางวนิยั และคณะกรรมการสอบสวน

หรือนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเห็นวา่กรณีมีเหตุอนัควรสงสยัอยา่งยิ�งวา่ ผูน้ั�นไดก้ระทาํผดิวนิยั

อยา่งร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ไดค้วามแน่ชดัพอที�จะฟังลงโทษตามขอ้ 68 ของมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบั

วนิยัและการรักษาวนิยัและการดาํเนินการทางวนิยั ถา้ใหรั้บราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็

ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเสนอคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพื�อส่งเรื�อง

ใหค้ณะอนุกรรมการพิจารณาการดาํเนินการทางวนิยัและการใหอ้อกจากราชการ ตามขอ้ 68 วรรคสี� ของ

มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัวนิยัและการรักษาวนิยั และการดาํเนินการทางวนิยั ทาํความเห็นเสนอ และเมื�อ

คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีมติเป็นประการใด ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัสั�งหรือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนั�น

ในกรณีคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีมติใหผู้น้ั�นออกจากราชการเพราะมีมลทิน

หรือมวัหมองในกรณีที�ถูกสอบสวนใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสั�งใหผู้น้ั�นออกจากราชการเพื�อรับ

บาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�น

ข้อ 6 เมื�อขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูใ้ดตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํสั�งของศาล หรือตอ้งรับ

โทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุกในความผดิที�ไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ ซึ�งยงั
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ไม่ถึงกบัจะตอ้งถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจะสั�งใหผู้น้ั�นออกจาก

ราชการเพื�อรับบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�นกไ็ด้

ข้อ 7 เมื�อขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูใ้ดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการ

ทหาร ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสั�งใหผู้น้ั�นออกจากราชการ

ผูใ้ดถูกสั�งใหอ้อกจากราชการตามวรรคหนึ�ง และต่อมาปรากฏวา่ผูน้ั�นมีกรณีที�จะตอ้งถูกสั�งใหอ้อกจาก

ราชการตามขอ้อื�นอยูก่่อนไปรับราชการทหาร กใ็หน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเสนอคณะกรรมการ

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพื�อพิจารณามีมติใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเปลี�ยนแปลง

คาํสั�งใหอ้อกตามวรรคหนึ�งเป็นใหอ้อกจากราชการตามขอ้อื�นนั�นได้

ข้อ 8 ในกรณีที�นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเห็นวา่สมควรที�จะตอ้งสั�งใหผู้ถู้กสั�งใหอ้อกจากราชการ

ตามขอ้ 3 (4) หรือขอ้ 4 กลบัเขา้รับราชการใหน้าํขอ้ 25 ของมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัวนิยัและการรักษาวนิยั

และการดาํเนินการทางวนิยั มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

เมื�อนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัดาํเนินการตามวรรคหนึ�งแลว้ใหร้ายงานคณะกรรมการขา้ราชการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพื�อทราบ

ข้อ 9 เมื�อนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเห็นสมควรใหข้า้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัออกจาก

ราชการในเรื�องใด ถา้คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณาเห็นเป็นการสมควรที�

จะตอ้งสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ�มเติมเพื�อประโยชนแ์ห่งความเป็นธรรม หรือเพื�อประโยชนใ์นการ

ควบคุมดูแลใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปฏิบติัการตามมาตรฐานทั�วไปนี�  หรือมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบั

คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มเบื�องตน้สาํหรับขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักรณีการใหอ้อกจาก

ราชการเนื�องจากมีผลการประเมินตํ�ากวา่มาตรฐานที�กาํหนด หรือขาดคุณสมบติัทั�วไปหรือคุณสมบติั

เฉพาะตาํแหน่งโดยไม่ไดรั้บการยกเวน้ โดยถูกตอ้งและเหมาะสมตามความเป็นธรรม กใ็หค้ณะกรรมการ

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาํหนดประเดน็ หรือขอ้สาํคญัไปใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัเพื�อใหค้ณะกรรมการสอบสวนเดิมทาํการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ�มเติมได้

ข้อ 10 ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัซึ�งโอนมาจากพนกังานส่วนทอ้งถิ�นอื�น หรือขา้ราชการตาม

กฎหมายอื�นผูใ้ดมีกรณีที�สมควรใหอ้อกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมาย วา่ดว้ยระเบียบพนกังาน

ส่วนทอ้งถิ�นอื�น หรือขา้ราชการตามกฎหมายอื�นนั�นอยูก่่อนวนัโอนมาบรรจุ ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัมีอาํนาจพิจารณาดาํเนินการตามมาตรฐานทั�วไปนี�  แต่ถา้เป็นเรื�องที�อยูใ่นระหวา่งการสืบสวนหรือ

สอบสวนของผูบ้งัคบับญัชาเดิมก่อนวนัโอนกใ็หสื้บสวนหรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แลว้ส่งเรื�องให้
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นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัที�ผูน้ั�นสงักดัอยูพิ่จารณาดาํเนินการต่อไปตามมาตรฐานทั�วไปนี�โดย

อนุโลม และในกรณีที�จะตอ้งสั�งใหอ้อกจากราชการ ใหป้รับบทกรณีใหอ้อกตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ

พนกังานส่วนทอ้งถิ�นอื�น หรือขา้ราชการตามกฎหมายอื�นนั�น

หมวด 2

การสั�งพกัราชการ และการสั�งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ข้อ 11 การสั�งใหข้า้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพกัราชการหรือใหอ้อกจากราชการไวก่้อนเพื�อรอ

ฟังผลการสอบสวนพิจารณา ระยะเวลาใหพ้กัราชการและใหอ้อกจากราชการไวก่้อน และการดาํเนินการ

เพื�อใหเ้ป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณาใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในหมวดนี�

ข้อ 12 เมื�อขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหาวา่กระทาํผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงจน

ถูกตั�งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือตอ้งหาวา่กระทาํความผดิอาญา เวน้แต่เป็นความผดิที�

ไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจะสั�งใหผู้น้ั�นพกัราชการไดก้ต่็อเมื�อมีเหตุอยา่งหนึ�ง

อยา่งใด ดงัต่อไปนี�

(1) ผูน้ั�นถูกตั�งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือตอ้งหาวา่กระทาํความผดิอาญาในเรื�องเกี�ยว

กบัการทุจริตต่อหนา้ที�ราชการ หรือเกี�ยวกบัความประพฤติหรือพฤติการณ์อนัไม่น่าไวว้างใจและผูที้�ถูก

ฟ้องนั�นพนกังานอยัการมิไดรั้บเป็นทนายแกต่้างใหแ้ละนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณา เห็นวา่

ถา้ใหผู้น้ั�นคงอยูใ่นหนา้ที�ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ

(2) ผูน้ั�นมีพฤติการณ์ที�แสดงวา่ถา้คงอยูใ่นหนา้ที�ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการ สอบสวนพิจารณา หรือจะ

ก่อใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ�น

(3) ผูน้ั�นอยูใ่นระหวา่งถูกควบคุมหรือขงัโดยเป็นผูถู้กจบัในคดีอาญาหรือตอ้งจาํคุกโดยคาํพิพากษาและได้

ถูกควบคุม ขงั หรือตอ้งจาํคุก เป็นเวลาติดต่อกนัเกินกวา่สิบหา้วนัแลว้

(4) ผูน้ั�นถูกตั�งกรรมการสอบสวนและต่อมามีคาํพิพากษาถึงที�สุดวา่เป็นผูก้ระทาํความผดิอาญาในเรื�องที�

สอบสวนนั�นหรือผูน้ั�นถูกตั�งกรรมการสอบสวนภายหลงัที�มีคาํพิพากษาถึงที�สุดวา่เป็นผูก้ระทาํความผดิ

อาญาในเรื�องที�สอบสวนนั�น และนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณาเห็นวา่ขอ้เทจ็จริงที�ปรากฏตาม
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คาํพิพากษาถึงที�สุดนั�นไดค้วามประจกัษช์ดัอยูแ่ลว้วา่การกระทาํความผดิอาญาของผูน้ั�นเป็นความผดิวนิยั

อยา่งร้ายแรง

ข้อ 13 การสั�งพกัราชการใหส้ั�งพกัตลอดเวลาที�สอบสวนพิจารณา เวน้แต่กรณีผูถู้กสั�งพกั

ไดร้้องทุกขแ์ละคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณาเห็นวา่คาํร้องทุกขฟั์งขึ�นและ

ไม่สมควรที�จะสั�งพกัราชการ กใ็หมี้มติใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัออกคาํสั�งสั�งใหผู้น้ั�นกลบัเขา้

ปฏิบติัหนา้ที�ราชการก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ�นได้

ข้อ 14 ในกรณีที�ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหาวา่กระทาํผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง

จนถูกตั�งกรรมการสอบสวนหลายสาํนวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือตอ้งหาวา่กระทาํความผดิอาญาหลาย

คดี เวน้แต่เป็นความผดิที�ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ หรือผูที้�ถูกฟ้องนั�นพนกังานอยัการ

รับเป็นทนายแกต่้างให ้ถา้จะสั�งพกัราชการใหส้ั�งพกัทุกสาํนวนและทุกคดี

ในกรณีที�ไดส้ั�งพกัราชการในสาํนวนใด หรือคดีใดไวแ้ลว้ ภายหลงัปรากฏวา่ผูถู้กสั�งพกั ราชการนั�นมีกรณี

ถูกกล่าวหาวา่กระทาํผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงจนถูกตั�งกรรมการสอบสวนในสาํนวนอื�น หรือถูกฟ้องคดีอาญา

หรือตอ้งหาวา่กระทาํความผดิอาญาในคดีอื�นเพิ�มขึ�นอีก เวน้แต่เป็นความผดิที�ไดก้ระทาํโดยประมาท หรือ

ความผดิลหุโทษ หรือผูที้�ถูกฟ้องนั�นพนกังานอยัการรับเป็นทนาย แกต่้างให ้กใ็หส้ั�งพกัราชการในสาํนวน

หรือคดีอื�นที�เพิ�มขึ�นนั�นดว้ย

ข้อ 15 การสั�งพกัราชการ หา้มมิใหส้ั�งพกัยอ้นหลงัไปก่อนวนัออกคาํสั�ง เวน้แต่

(1) ผูซึ้� งจะถูกสั�งพกัราชการอยูใ่นระหวา่งถูกควบคุมหรือขงัโดยเป็นผูถู้กจบัในคดีอาญาหรือตอ้งจาํคุกโดย

คาํพิพากษา การสั�งพกัราชการในเรื�องนั�นใหส้ั�งพกัยอ้นหลงัไปถึงวนัที�ถูกควบคุม ขงั หรือตอ้งจาํคุก

(2) ในกรณีที�ไดมี้การสั�งพกัราชการไวแ้ลว้ถา้จะตอ้งสั�งใหม่เพราะคาํสั�งเดิมไม่ชอบหรือไม่ถูกตอ้ง ใหส้ั�ง

พกัตั�งแต่วนัใหพ้กัราชการตามคาํสั�งเดิม หรือตามวนัที�ควรตอ้งพกัราชการในขณะที�ออกคาํสั�งเดิม

ข้อ 16 คาํสั�งพกัราชการตอ้งระบุชื�อและตาํแหน่งของผูถู้กสั�งพกั ตลอดจนกรณีและเหตุที�สั�งใหพ้กัราชการ

เมื�อไดมี้คาํสั�งใหข้า้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูใ้ดพกัราชการแลว้ ใหแ้จง้คาํสั�งใหผู้น้ั�นทราบ

พร้อมทั�งส่งสาํเนาคาํสั�งใหด้ว้ยโดยพลนั ในกรณีที�ไม่อาจแจง้ใหผู้น้ั�นทราบได ้หรือผูน้ั�นไม่ยอมรับทราบ

คาํสั�ง ใหปิ้ดสาํเนาคาํสั�งไว ้ณ ที�ทาํการที�ผูน้ั�นรับราชการอยูแ่ละมีหนงัสือแจง้พร้อมกบัส่งสาํเนาคาํสั�งทาง
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ไปรษณียล์งทะเบียนไปใหผู้น้ั�น ณ ที�อยูข่องผูน้ั�นซึ� งปรากฏตามหลกัฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี�

เมื�อล่วงพน้สิบวนันบัแต่วนัที�ไดด้าํเนินการดงักล่าว ใหถื้อวา่ผูน้ั�นไดท้ราบคาํสั�งพกัราชการแลว้

ข้อ 17 เมื�อขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูใ้ดมีเหตุที�อาจถูกสั�งพกัราชการตามขอ้ 12 และนายก

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณาเห็นวา่การสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที�เป็นเหตุที�อาจถูก

สั�งพกัราชการนั�นจะไม่แลว้เสร็จโดยเร็ว นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยความเห็นชอบของคณะ

กรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจะสั�งใหผู้น้ั�นออกจากราชการไวก่้อนกไ็ด้

ใหน้าํขอ้ 13 ขอ้ 14 และขอ้ 16 มาใชบ้งัคบัแก่การสั�งใหอ้อกจากราชการไวก่้อนโดยอนุโลม

ข้อ 18 เมื�อไดส้ั�งใหข้า้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูใ้ดพกัราชการไวแ้ลว้ นายกองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัจะพิจารณาตามขอ้ 17 และสั�งใหผู้น้ั�นออกจากราชการไวก่้อนอีกชั�นหนึ�งกไ็ด ้ทั�งนี�  ตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก่อน

ข้อ 19 การสั�งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน จะสั�งใหอ้อกตั�งแต่วนัใด ใหน้าํขอ้ 15 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

แต่สาํหรับการสั�งใหอ้อกจากราชการไวก่้อนในกรณีตามขอ้ 18 ใหส้ั�งใหอ้อกตั�งแต่วนัพกัราชการเป็นตน้

ไป

ข้อ 20 เมื�อไดส้ั�งใหข้า้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูใ้ดพกัราชการหรือใหอ้อกจากราชการไวก่้อน

เพื�อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ถา้ภายหลงัปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาเป็นประการใดแลว้ ให้

ดาํเนินการดงัต่อไปนี�

(1) ในกรณีที�ปรากฏวา่ผูน้ั�นกระทาํผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง กใ็หด้าํเนินการตามขอ้ 68 ของมาตรฐานทั�วไป

เกี�ยวกบัวนิยัและการรักษาวนิยั และการดาํเนินการทางวนิยั หรือขอ้ 31 ของ มาตรฐานทั�วไปนี�  แลว้แต่กรณี

(2) ในกรณีที�ปรากฏวา่ผูถู้กสั�งพกัราชการนั�นกระทาํผดิวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที�จะตอ้งถูกสั�ง

ใหอ้อกจากราชการ กใ็หน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสั�งใหผู้น้ั�นกลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ที�ราชการใน

ตาํแหน่งเดิม หรือตาํแหน่งในระดบัเดียวกนัที�ผูน้ั�นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง

นั�น ทั�งนี�สาํหรับการสั�งใหผู้ถู้กสั�งพกัราชการกลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ที�ราชการในตาํแหน่งในระดบัเดียวกนัที�ผู ้

นั�นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนั�น ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก่อน แลว้ดาํเนินการตามขอ้ 67 ของมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัวนิยั

และการรักษาวนิยัและการดาํเนินการทางวนิยัหรือขอ้ 31 ของมาตรฐานทั�วไปนี�แลว้แต่กรณี
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(3) ในกรณีที�ปรากฏวา่ผูถู้กสั�งใหอ้อกจากราชการไวก่้อนนั�นกระทาํผดิวนิยัอยา่ง ไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณี

ที�จะตอ้งถูกสั�งใหอ้อกจากราชการ กใ็หน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสั�งใหผู้น้ั�นกลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ที�

ราชการในตาํแหน่งเดิมหรือตาํแหน่งในระดบัเดียวกนัที�ผูน้ั�นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับ

ตาํแหน่งนั�น ทั�งนี�  สาํหรับการสั�งใหผู้ถู้กสั�งใหอ้อกจากราชการไวก่้อนกลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ที�ราชการใน

ตาํแหน่งเดิมหรือตาํแหน่งในระดบัเดียวกนัที�ผูน้ั�นมีคุณสมบติัตรงตาม คุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง

นั�น ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก่อน แลว้ดาํเนินการ

ตามขอ้ 67 ของมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัวนิยัและการรักษาวนิยัและการดาํเนินการทางวนิยั หรือขอ้ 31 ของ

มาตรฐานทั�วไปนี�  แลว้แต่กรณี

(4) ในกรณีที�ปรากฏวา่ผูถู้กสั�งพกัราชการนั�นกระทาํผดิวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรง และ ไม่มีกรณีที�จะตอ้งถูกสั�ง

ใหอ้อกจากราชการดว้ยเหตุอื�น แต่ไม่อาจสั�งใหผู้น้ั�นกลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ที� ราชการได ้เนื�องจากมีอายคุรบ

หกสิบปีบริบูรณ์และไดพ้น้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�นแลว้ก็

ใหด้าํเนินการตามขอ้ 67 ของมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัวนิยัและการรักษาวนิยั และการดาํเนินการทางวนิยั

หรือขอ้ 31 ของมาตรฐานทั�วไปนี�  แลว้แต่กรณี โดยไม่ตอ้งสั�งใหก้ลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ที�ราชการ

การดาํเนินการตามขอ้ 67 ของมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัวนิยัและการรักษาวนิยั และการดาํเนินการทางวนิยั

หรือขอ้ 31 ของมาตรฐานทั�วไปนี�  ในกรณีที�จะสั�งลงโทษตดัเงินเดือน หรือลดขั�นเงินเดือน การสั�งลงโทษ

ดงักล่าวใหส้ั�งยอ้นหลงัไปถึงวนัสุดทา้ยก่อนวนัพน้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญ

ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�น

(5) ในกรณีที�ปรากฏวา่ผูถู้กสั�งใหอ้อกจากราชการไวก่้อนนั�นกระทาํผดิวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรงและไม่มีกรณีที�

จะตอ้งถูกสั�งใหอ้อกจากราชการดว้ยเหตุอื�น แต่ไม่อาจสั�งใหก้ลบัเขา้รับราชการได ้เนื�องจากมีอายคุรบหก

สิบปีบริบูรณ์และสิ�นปีงบประมาณที�มีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์นั�นแลว้ กใ็หด้าํเนินการตามขอ้ 67 ของ

มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัวนิยัและการรักษาวนิยั และการดาํเนินการทางวนิยั หรือขอ้ 31 ของมาตรฐาน

ทั�วไปนี�  และมีคาํสั�งยกเลิกคาํสั�งใหอ้อกจากราชการไวก่้อนเพื�อใหผู้น้ั�นเป็นผูพ้น้จากราชการตามกฎหมาย

วา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�น และใหน้าํ (4) วรรคสอง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

(6) ในกรณีที�ปรากฏวา่ผูน้ั�นกระทาํผดิวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีที�จะตอ้งถูกสั�งใหอ้อกจากราชการ

ดว้ยเหตุอื�น กใ็หด้าํเนินการตามขอ้ 67 ของมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัวนิยัและการรักษาวนิยั และการดาํเนิน

การทางวนิยั หรือขอ้ 31 ของมาตรฐานทั�วไปนี�  แลว้แต่กรณี แลว้ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเสนอ

คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบใหน้ายกองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัสั�งใหผู้น้ั�นออกจากราชการตามเหตุนั�น โดยไม่ตอ้งสั�งใหก้ลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ที�ราชการหรือ

กลบัเขา้รับราชการ และใหน้าํ (4) วรรคสอง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม
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(7) ในกรณีที�ปรากฏวา่ผูน้ั�นมิไดก้ระทาํผดิวนิยั และไม่มีกรณีที�จะตอ้งออกจากราชการ กใ็หส้ั�งยติุเรื�อง

และใหผู้น้ั�นกลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ที�ราชการหรือกลบัเขา้รับราชการตาม (2) หรือ (3) แลว้แต่กรณี

(8) ในกรณีที�ปรากฏวา่ผูถู้กสั�งพกัราชการนั�นมิไดก้ระทาํผดิวนิยัและไม่มีกรณีที� จะตอ้งถูกสั�งใหอ้อกจาก

ราชการดว้ยเหตุอื�น แต่ไม่อาจสั�งใหผู้น้ั�นกลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ที�ราชการไดเ้นื�องจากมีอายคุรบหกสิบปีบริ

บูรณ์และไดพ้น้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญ ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�นแลว้ กใ็หส้ั�งยติุ

เรื�อง

(9) ในกรณีที�ปรากฏวา่ผูถู้กสั�งใหอ้อกจากราชการไวก่้อนนั�นมิไดก้ระทาํผดิวนิยั และไม่มีกรณีที�จะตอ้งถูก

สั�งใหอ้อกจากราชการดว้ยเหตุอื�น แต่ไม่อาจสั�งใหผู้น้ั�นกลบัเขา้รับราชการ ได ้เนื�องจากมีอายคุรบหกสิบ

ปีบริบูรณ์และสิ�นปีงบประมาณที�มีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์นั�นแลว้ กใ็หส้ั�งยติุเรื�องและมีคาํสั�งยกเลิกคาํ

สั�งใหอ้อกจากราชการไวก่้อนเพื�อใหผู้น้ั�นเป็นผูพ้น้จากราชการ ตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญ

ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�น

(10) ในกรณีที�ปรากฏวา่ผูน้ั�นมิไดก้ระทาํผดิวนิยั แต่มีกรณีที�จะตอ้งถูกสั�งใหอ้อก จากราชการดว้ยเหตุอื�น

กใ็หน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเสนอคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณา

ใหค้วามเห็นชอบ แลว้ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสั�งใหผู้น้ั�นออกจากราชการตามเหตุนั�นโดยไม่

ตอ้งสั�งใหก้ลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ที�ราชการหรือกลบัเขา้รับราชการ

ข้อ 21 การออกคาํสั�งพกัราชการ คาํสั�งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน หรือคาํสั�งใหก้ลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ที�

ราชการ หรือกลบัเขา้รับราชการ ใหมี้สาระสาํคญัตามแบบ พอก.� แบบ พอก.� แบบ พอก.� หรือ แบบ

พอก.� แลว้แต่กรณี ทา้ยมาตรฐานทั�วไปนี�

หมวด 3

การลาออกจากราชการ

ข้อ 22 ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการตามขอ้ 2 ใหย้ื�นหนงัสือ

ขอลาออกจากราชการต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ตามแบบ ลก.� ทา้ยมาตรฐานทั�วไปนี�

การยื�นหนงัสือขอลาออกจากราชการ นอกจากกรณีลาออกเพื�อดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองหรือเพื�อสมคัร

รับเลือกตั�งตามขอ้ 2 วรรคสี� ใหย้ื�นล่วงหนา้ก่อนวนัขอลาออกไม่นอ้ยวา่ 30 วนั
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ในกรณีที�นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเห็นวา่มีเหตุผลความจาํเป็นเป็นพิเศษ นายกองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัจะอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัขอลาออกใหผู้ที้�ประสงคจ์ะลาออกจากราชการยื�นหนงัสือ

ขอลาออกล่วงหนา้นอ้ยกวา่ 30 วนักไ็ด้

หนงัสือขอลาออกจากราชการที�ยื�นล่วงหนา้ก่อนวนัขอลาออกนอ้ยกวา่ 30 วนั โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรจากนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือที�มิไดร้ะบุวนัขอลาออกใหถื้อวนัถดัจากวนั

ครบกาํหนด 30 วนันบัแต่วนัยื�นเป็นวนัขอลาออก

ข้อ 23 เมื�อนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดรั้บหนงัสือขอลาออกแลว้ ใหบ้นัทึกวนัยื�นหนงัสือขอลา

ออกนั�นไวเ้ป็นหลกัฐาน และใหต้รวจสอบวา่หนงัสือขอลาออกดงักล่าวไดย้ื�นล่วงหนา้ก่อนวนัขอลาออก

ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัหรือไม่ พร้อมทั�งพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัภายใน 7 วนั นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือขอลาออก

ข้อ 24 เมื�อนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดรั้บหนงัสือขอลาออกจากราชการของขา้ราชการองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัผูใ้ดแลว้ ถา้เป็นหนงัสือขอลาออกจากราชการที�ยื�นล่วงหนา้ก่อนวนัขอลาออกไม่นอ้ย

กวา่สามสิบวนั หรือที�มิไดร้ะบุวนัขอลาออก ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณาวา่ควรอนุญาต

ใหผู้น้ั�นลาออกจากราชการหรือจะสั�งยบัย ั�งการอนุญาตใหล้าออก โดยใหด้าํเนินการดงันี�

(1) ในกรณีที�นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณาเห็นวา่ควรอนุญาตใหล้าออกจากราชการได ้ให้

เสนอคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบใหผู้น้ั�นลาออกจาก

ราชการ และใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัออกคาํสั�งใหล้าออกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามแบบ ลก.�

ทา้ยมาตรฐานทั�วไปนี�  ใหเ้สร็จสิ�นก่อนวนัขอลาออก แลว้แจง้คาํสั�งดงักล่าวใหผู้ข้อลาออกทราบก่อนวนัขอ

ลาออกดว้ย

(2) ในกรณีที�นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณาเห็นวา่ควรยบัย ั�งการอนุญาตใหล้าออก เนื�องจาก

จาํเป็นเพื�อประโยชนแ์ก่ราชการ ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีคาํสั�งยบัย ั�งการอนุญาตใหล้าออก

เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหเ้สร็จสิ�นก่อนวนัขอลาออก แลว้แจง้คาํสั�งดงักล่าวพร้อมทั�งเหตุผลใหผู้ข้อลาออก

ทราบก่อนวนัขอลาออกดว้ย ทั�งนี�  การยบัย ั�งการอนุญาตใหล้าออก ใหส้ั�งยบัย ั�งไดเ้พียงครั� งเดียวและจะ

ขยายอีกไม่ได ้เมื�อนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัยบัย ั�งการอนุญาตใหล้าออกตาม (2) ก่อนครบกาํหนด

เวลาที�ยบัย ั�งตามขอ้ 2 วรรคสอง หากผูข้อลาออกจากราชการประสงคจ์ะถอนหนงัสือขอลาออก

ยอ่มมีสิทธิกระทาํไดโ้ดยทาํหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามแบบ ลก.� ทา้ยมาตรฐานทั�วไปนี�  ยื�นต่อ

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั การจาํกดัสิทธิดงักล่าวจะกระทาํมิได้
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ในกรณีเป็นหนงัสือขอลาออกจากราชการที�ยื�นล่วงหนา้ก่อนวนัขอลาออกนอ้ยกวา่ 30 วนั เมื�อนายก

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดรั้บหนงัสือขอลาออกดงักล่าวแลว้ ใหมี้คาํสั�งเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนั

ขอลาออกวา่จะอนุญาตใหย้ื�นล่วงหนา้ก่อนวนัขอลาออกนอ้ยกวา่ 30 วนั ตามที�ผูข้อลาออกไดย้ื�นไวห้รือไม่

ทั�งนี�  เพื�อจะไดท้ราบวา่วนัขอลาออกในกรณีดงักล่าวคือวนัที�ระบุไวใ้นหนงัสือขอลาออกหรือวนัถดัจาก

วนัครบกาํหนด 30 วนันบัแต่วนัยื�นหนงัสือขอลาออก แลว้ใหพิ้จารณาดาํเนินการตาม (1) หรือ (2) แลว้แต่

กรณี

ข้อ 25 ในกรณีที�ผูข้อลาออกไดอ้อกจากราชการไปตามขอ้ 2 วรรคสอง และวรรคสาม ใหน้ายกองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัมีหนงัสือแจง้วนัออกจากราชการใหผู้ข้อลาออกทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที�ผูน้ั�น

ออกจากราชการและแจง้ใหส่้วนราชการที�เกี�ยวขอ้งทราบดว้ย

ข้อ 26 การยื�นหนงัสือขอลาออกจากราชการเพื�อดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองหรือเพื�อสมคัร

รับเลือกตั�งตามขอ้ 2 วรรคสี� ใหย้ื�นต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอยา่งชา้ภายในวนัที�ขอลาออก และ

ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเสนอหนงัสือขอลาออกนั�นต่อคณะกรรมการขา้ราชการองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัเพื�อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการลาออกโดยเร็ว

เมื�อคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการลาออกตามวรรค

หนึ�งแลว้ ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัออกคาํสั�งอนุญาตใหล้าออกจากราชการไดต้ั�งแต่วนัที�ขอลา

ออก

หมวด 4

วนัออกจากราชการ

ข้อ 27 การออกจากราชการของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ตามขอ้ 1 (4) และ (5) จะออกจาก

ราชการตั�งแต่วนัใดใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในหมวดนี�

ข้อ 28 การสั�งใหอ้อกจากราชการตามขอ้ 25 ของมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัวนิยัและการรักษาวนิยัและการ

ดาํเนินการทางวนิยั หรือขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 10 ของมาตรฐานทั�วไปนี�  หรือเนื�องจากไม่ผา่น

การทดลองปฏิบติัราชการหรือขาดคุณสมบติัทั�วไป หรือคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งโดยไม่ไดรั้บการ

ยกเวน้ตามมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มเบื�องตน้สาํหรับขา้ราชการองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั หา้มมิใหส้ั�งใหอ้อกยอ้นหลงัไปก่อนวนัออกคาํสั�ง เวน้แต่
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(1) การสั�งใหอ้อกจากราชการตามขอ้ 6 โดยปกติใหส้ั�งใหอ้อกตั�งแต่วนัตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํสั�งของศาล

หรือโดยคาํพิพากษาถึงที�สุด แลว้แต่กรณี

(2) การสั�งใหอ้อกจากราชการตามขอ้ 7 วรรคหนึ�ง ใหส้ั�งใหอ้อกตั�งแต่วนัไปรับราชการทหารตามกฎหมาย

วา่ดว้ยการรับราชการทหาร

(3) ในกรณีที�ไดมี้การสั�งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการไปแลว้ ถา้จะตอ้งสั�งใหม่หรือ

เปลี�ยนแปลงคาํสั�งเป็นใหอ้อกจากราชการตามขอ้ 25 ของมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัวนิยัและการรักษาวนิยั

และการดาํเนินการทางวนิยั ใหอ้อกจากราชการตามขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 และขอ้ 10 ของมาตรฐาน

ทั�วไปนี�  หรือใหอ้อกจากราชการเนื�องจากไม่ผา่นการทดลองปฏิบติัราชการหรือขาดคุณสมบติัทั�วไปหรือ

คุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งโดยไม่ไดรั้บการยกเวน้ตามมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัคุณสมบติัและ

ลกัษณะตอ้งหา้มเบื�องตน้สาํหรับขา้ราชการองคก์ารบริหาร ส่วนจงัหวดั กใ็หส้ั�งใหอ้อกยอ้นหลงัไปถึงวนั

ที�ควรตอ้งออกจากราชการตามกรณีนั�นในขณะที�ออกคาํสั�งเดิม

(4) กรณีใดมีเหตุสมควรสั�งใหอ้อกจากราชการยอ้นหลงั กส็ั�งใหอ้อกยอ้นหลงัไปถึงวนัที�ควรจะตอ้งออก

จากราชการตามกรณีนั�นได ้แต่ทั�งนี�ตอ้งไม่เป็นการทาํใหเ้สียประโยชนต์ามสิทธิโดยชอบธรรมของผูถู้กสั�ง

ใหอ้อกนั�น

ข้อ 29 การสั�งใหอ้อกจากราชการไวก่้อนตามขอ้ 25 ของมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัวนิยัและการรักษาวนิยั

และการดาํเนินการทางวนิยั จะสั�งใหอ้อกตั�งแต่วนัใดใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในขอ้ 19 ของมาตรฐาน

ทั�วไปนี�

ข้อ 30 การสั�งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หา้มมิใหส้ั�งปลดออก หรือไล่ออกยอ้นหลงัไปก่อน

วนัออกคาํสั�ง เวน้แต่

(1) ในกรณีที�ไดมี้คาํสั�งใหพ้กัราชการหรือใหอ้อกจากราชการไวก่้อน เมื�อจะสั�งลงโทษปลดออก หรือไล่

ออกจากราชการ ใหส้ั�งปลดออกหรือไล่ออกตั�งแต่วนัพกัราชการ หรือวนัใหอ้อกจากราชการไวก่้อน แลว้

แต่กรณี

(2) การสั�งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทาํผดิวนิยัโดยละทิ�งหนา้ที�ราชการติดต่อ

ในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินกวา่สิบหา้วนัและไม่กลบัมาปฏิบติัราชการอีกใหป้ลดออกหรือไล่ออกตั�งแต่

วนัละทิ�งหนา้ที�ราชการนั�น
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(3) การสั�งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทาํความผดิอาญาจนไดรั้บโทษจาํคุก หรือ

โทษที�หนกักวา่จาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก หรือใหรั้บโทษที�หนกักวา่จาํคุก โดยปกติใหส้ั�งปลด

ออกหรือไล่ออกตั�งแต่วนัตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุด หรือวนัตอ้งคาํพิพากษาถึงที�สุด หรือ

วนัถูกคุมขงัติดต่อกนัจนถึงวนัตอ้งคาํพิพากษาถึงที�สุด แลว้แต่กรณี

(4) ในกรณีที�ไดมี้การสั�งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการไปแลว้ ถา้จะตอ้งสั�งใหม่หรือ

เปลี�ยนแปลงคาํสั�ง การลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ในกรณีเช่นนี�  ใหส้ั�งยอ้นหลงัไปถึงวนัออกจาก

ราชการตามคาํสั�งเดิม แต่ถา้วนัออกจากราชการตามคาํสั�งเดิมไม่ถูกตอ้ง กใ็หส้ั�งลงโทษปลดออกหรือไล่

ออกยอ้นหลงัไปถึงวนัที�ควรตอ้งออกจากราชการตามกรณีนั�นในขณะที�ออกคาํสั�งเดิม

(5) ในกรณีที�ไดมี้การสั�งใหอ้อกจากราชการดว้ยเหตุอื�นอนัมิใช่เป็นการลงโทษทางวนิยัไปแลว้ ถา้จะตอ้ง

สั�งใหม่หรือเปลี�ยนแปลงคาํสั�งเป็นลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการใหส้ั�งปลดออกหรือไล่ออก

ยอ้นหลงัไปถึงวนัที�ควรตอ้งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามกรณีนั�นขณะที�ออกคาํสั�งเดิม

(6) การสั�งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที�ผูซึ้� งจะตอ้งถูกสั�งนั�นไดอ้อกจากราชการ

โดยถูกสั�งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือถูกสั�งใหอ้อกจากราชการในกรณีอื�น หรือไดรั้บอนุญาตใหล้า

ออกจากราชการไปก่อนแลว้ ใหส้ั�งปลดออกหรือไล่ออกยอ้นหลงัไปถึงวนัออกจากราชการนั�น

(7) การสั�งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที�ผูซึ้� งจะตอ้งถูกสั�งนั�นไดพ้น้จากราชการตาม

กฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�นไปก่อนแลว้ ใหส้ั�งปลดออกหรือไล่ออกยอ้นหลงั

ไปถึงวนัสิ�นปีงบประมาณที�ผูน้ั�นมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์

(8) กรณีใดมีเหตุสมควรสั�งปลดออก หรือไล่ออกจากราชการยอ้นหลงั กใ็หส้ั�งปลดออกหรือไล่ออกยอ้น

หลงัไปถึงวนัที�ควรจะตอ้งออกจากราชการตามกรณีนั�นได ้แต่ทั�งนี�ตอ้งไม่เป็นการทาํใหเ้สียประโยชนต์าม

สิทธิโดยชอบธรรมของผูถู้กสั�งลงโทษนั�น

ข้อ 31 ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูใ้ดมีกรณีที�สมควรใหอ้อกอยูก่่อนวนัที�มาตรฐานทั�วไปนี� ใช้

บงัคบั ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสั�งใหผู้น้ั�นออกจากราชการตามกฎหมายที�ใชอ้ยูใ่นขณะนั�น

ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการดาํเนินการออกคาํสั�งใหอ้อกจากราชการ ใหด้าํเนินการตาม

มาตรฐานทั�วไปนี�  เวน้แต่

(1) กรณีที�ผูบ้งัคบับญัชาไดส้ั�งใหส้อบสวนโดยถูกตอ้งตามกฎหมายที�ใชอ้ยูใ่นขณะนั�นไปแลว้ก่อนที�

มาตรฐานทั�วไปนี� ใชบ้งัคบัและยงัสอบสวนไม่เสร็จกใ็หส้อบสวนตามกฏหมายนั�นต่อไปจนกวา่จะเสร็จ
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(2) ในกรณีที�ไดมี้การสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตอ้งตามกฎหมายที�ใชอ้ยูใ่น ขณะนั�นเสร็จไปแลว้ก่อน

วนัที�มาตรฐานทั�วไปนี� ใชบ้งัคบั ใหก้ารสอบสวนหรือพิจารณาแลว้แต่กรณีเป็นอนัใชไ้ด้

(3) กรณีที�ไดมี้การรายงาน หรือส่งเรื�อง หรือสาํนวนเสนอใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั หรือ อ.ก.จ.จงัหวดั หรือ

ก.จ. หรือรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยพิจารณาโดยถูกตอ้งตาม กฎหมายที�ใชอ้ยูใ่นขณะนั�นและการ

พิจารณายงัไม่แลว้เสร็จ ใหส่้งเรื�องใหค้ณะกรรมการขา้ราชการ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณาตาม

กฎหมายนั�นต่อไป เมื�อมีมติเป็นประการใดใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสั�งหรือปฏิบติัใหเ้ป็นไป

ตามนั�น

ทั�งนี�  ตั�งแต่บดันี� เป็นตน้ไป

ประกาศ ณ วนัที� 22 สิงหาคม พ.ศ. 2544

 

 

ร้อยตํารวจเอก ปุระชยั เปี� ยมสมบูรณ์

(ปุระชยั เปี� ยมสมบูรณ์)

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

 

 

 

แบบ พอก.�

คาํสั�ง……….(ระบุชื�อองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั)
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ที�………/………..(เลข พ.ศ.)

เรื�อง ใหข้า้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพกัราชการ

---------------------------

ดว้ย…ระบุชื�อผูถู้กสั�งพกัราชการ)…ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั….………

ตาํแหน่ง……………………..………ระดบั…………สงักดั………………………………………..….

รับเงินเดือนในอนัดบั…………….ขั�น………………..บาท มีกรณี…………......……..……..(ถูกกล่าวหา

วา่

กระทาํผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงจนถูกตั�งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือตอ้งหาวา่กระทาํ

ความผดิอาญา) ในเรื�อง……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

และมีเหตุใหพ้กัราชการไดต้ามขอ้ 12 (…..…..) ของมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัการใหอ้อกจากราชการ

คือ……………………………………………………………………………………………..…………….

ฉะนั�น อาศยัอาํนาจตามมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ.���� ขอ้

25 ของมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัวนิยัและการรักษาวนิยั และการดาํเนินการทางวนิยั ขอ้ 12 (…..…) ของ

มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัการใหอ้อกจากราชการ และมติของคณะกรรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัในการประชุมครั� งที�……/……เมื�อวนัที�……..เดือน………..……………………

พ.ศ…………จึงให…้……….……..(ระบุชื�อผูถู้กสั�งพกัราชการ)……………..……..พกัราชการเพื�อรอฟัง

ผล

การสอบสวนพิจารณา

ทั�งนี�  ตั�งแต่วนัที�…………………………….เป็นตน้ไป

สั�ง ณ วนัที�……………………….. พ.ศ. …………
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(ลงชื�อ)

(…………ชื�อผูส้ั�ง…………..)

…………..(ตาํแหน่ง)………..

 

 

หมายเหตุ 1. การระบุชื�อและตาํแหน่งของผูถู้กสั�งใหร้ะบุ ชื�อตวั ชื�อสกลุ ตาํแหน่งในการ

บริหารงาน และตาํแหน่งในสายงาน

2. การระบุเรื�องที�ถูกตั�งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือตอ้งหาวา่

กระทาํความผดิอาญา ถา้มีหลายเรื�องใหร้ะบุทุกเรื�อง

3. การระบุเหตุการพกัราชการตามขอ้ 12 ของมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัการใหอ้อก

จากราชการ ถา้มีหลายเหตุใหร้ะบุทุกเหตุ

 

 

แบบ พอก.�

คาํสั�ง……..(ระบุชื�อองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั)

ที�………./………..(เลข พ.ศ.)

เรื�อง ใหข้า้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัออกจากราชการไวก่้อน

----------------------------
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ดว้ย…..(ระบุชื�อผูถู้กสั�งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน)…………ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั…….

…… ตาํแหน่ง…………………………..…ระดบั……สงักดั……………………….……รับเงินเดือนใน

อนัดบั…………..ขั�น………………บาท มีกรณี………………(ถูกกล่าวหาวา่กระทาํผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง

จนถูกตั�งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือตอ้งหาวา่กระทาํความผดิอาญา) ใน

เรื�อง…………………………………….………………………………………...

…………………………… และมีเหตุใหพ้กัราชการไดต้ามขอ้ 12 (……) ของมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัการ

ใหอ้อกจากราชการ คือ…………………………………………………………..……………………และ

ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ การสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีที�เป็นเหตุใหส้ั�งพกัราชการนั�นจะไม่แลว้

เสร็จโดยเร็ว

ฉะนั�น อาศยัอาํนาจตามมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ.���� ขอ้

25 ของมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัวนิยัและการรักษาวนิยั และการดาํเนินการทางวนิยั ขอ้ 17 ของมาตรฐาน

ทั�วไปเกี�ยวกบัการใหอ้อกจากราชการ ประกอบกบัมติของคณะกรรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัในการประชุมครั� งที�………../………เมื�อวนัที�……..…เดือน……………… พ.ศ……….. จึงให…้..

……...(ระบุชื�อผูถู้กสั�งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน) ……… เพื�อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา

ทั�งนี�  ตั�งแต่………………………………เป็นตน้ไป

สั�ง ณ วนัที�…………………………. พ.ศ. ………..

(ลงชื�อ)

(………….ชื�อผูส้ั�ง……………)

………….(ตาํแหน่ง)…………..

 

 

หมายเหตุ 1. การระบุชื�อและตาํแหน่งของผูถู้กสั�งใหร้ะบุชื�อตวั ชื�อสกลุ ตาํแหน่งในการบริหาร

งาน และตาํแหน่งในสายงาน

2. การระบุเรื�องที�ถูกตั�งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือตอ้งหาวา่

กระทาํความผดิอาญา ถา้มีหลายเรื�องใหร้ะบุทุกเรื�อง

3. การระบุเหตุการพกัราชการตามขอ้ 12 ของมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัการใหอ้อกจาก
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ราชการ ถา้มีหลายเหตุใหร้ะบุทุกเหตุ

 

 

แบบ พอก.�

(ใหก้ลบัโดยไม่มีความผดิ)

คาํสั�ง……….(ระบุชื�อองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั)

ที�………/………..(เลข พ.ศ.)

เรื�อง ใหข้า้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

(กลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ที�ราชการหรือกลบัเขา้รับราชการ)

----------------------------

 

ตามคาํสั�ง………………………….……………ที�…………/………….วนัที�…………..

พ.ศ. ………….. สั�งให…้…(ระบุชื�อผูถู้กสั�งพกัราชการหรือผูถู้กสั�งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน)

…………..ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั……….. ตาํแหน่ง………….

…….ระดบั…..สงักดั………………..รับเงินเดือนในอนัดบั…..…ขั�น…….….บาท พกัราชการหรือออก

จากราชการไวก่้อนตั�งแต่………………. เป็นตน้ไป นั�น

บดันี�  ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวา่…………………….(ระบุชื�อผูถู้กสั�งพกัราชการหรือถูกสั�งให้

ออกจากราชการไวก่้อน) มิไดก้ระทาํผดิวนิยัและไม่มีกรณีที�จะตอ้งออกจากราชการ

ฉะนั�น อาศยัอาํนาจตามมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ.���� ขอ้

25 ของมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัวนิยัและการรักษาวนิยัและการดาํเนินการทางวนิยั ขอ้ 20 (…….) ของ
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มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัการใหอ้อกจากราชการ ประกอบกบัมติของคณะกรรรมการขา้ราชการองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัในการประชุมครั� งที�……./……เมื�อวนัที�………เดือน……………..

พ.ศ……….. จึงให…้……...(ระบุชื�อผูถู้กสั�งพกัราชการหรือผูถู้กสั�งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน)

……………

กลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ที�ราชการ (หรือกลบัเขา้รับราชการ) ใน

ตาํแหน่ง……………………………………….ระดบั………..สงักดั……….………..…………ตาํแหน่ง

เลขที�……………………โดยใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบั……………ขั�น…………………….บาท

ทั�งนี�  ตั�งแต่………………………………เป็นตน้ไป

สั�ง ณ วนัที�………………………… พ.ศ. ………….

(ลงชื�อ)

(………....ชื�อผูส้ั�ง……………..)

………..(ตาํแหน่ง)…………….

 

 

หมายเหตุ 1. การระบุชื�อตาํแหน่งของผูถู้กสั�งใหร้ะบุชื�อตวั ชื�อสกลุ ตาํแหน่งในการบริหาร

งาน และตาํแหน่งในสายงาน

2. ขอ้ความใดที�มิไดใ้ชใ้หต้ดัออก

 

 

แบบ พอก.�
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(ใหก้ลบัโดยมีความผดิ)

คาํสั�ง………(ระบุชื�อองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั)

ที�………./……….(เลข พ.ศ.)

เรื�อง ใหข้า้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

(กลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ที�ราชการหรือกลบัเขา้รับราชการ)

----------------------------

ตามคาํสั�ง……………………………..ที�………./…………..วนัที�………พ.ศ. ………….. สั�งให…้….

(ระบุชื�อผูถู้กสั�งพกัราชการหรือผูถู้กสั�งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน)……… ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั ตาํแหน่ง………………………ระดบั………...สงักดั……………………….รับเงินเดือนใน

อนัดบั…………ขั�น………..บาท พกัราชการหรือออกจากราชการไวก่้อนตั�งแต่……………………

เป็นตน้ไป นั�น

บดันี�  ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวา่………………...…(ระบุชื�อผูถู้กสั�งพกัราชการหรือถูกสั�งใหอ้อก

จากราชการไวก่้อน)..……กระทาํผดิวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรงและไม่มีกรณีที�จะตอ้งออกจากราชการ

ฉะนั�น อาศยัอาํนาจตามมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ทอ้งถิ�น พ.ศ.����

ขอ้ 25 ของมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัวนิยัและการรักษาวนิยั และการดาํเนินการทางวนิยั ขอ้ 20 (..……) ของ

มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัการใหอ้อกจากราชการ และมติคณะกรรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัในการประชุมครั� งที�…..……./………..เมื�อวนัที�……….เดือน…………………พ.ศ…...…..จึง

ให…้……………………………..………..(ระบุชื�อผูถู้กสั�งพกัราชการหรือผูถู้กสั�งใหอ้อกจากราชการไว้

ก่อน).…………………………………….กลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ที�ราชการ (หรือกลบัเขา้รับราชการ) ใน

ตาํแหน่ง……………….….ระดบั…………..สงักดั……….…………..……ตาํแหน่งเลขที�………………

โดยใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบั…………ขั�น…………………….บาท

ทั�งนี�  ตั�งแต่………………………………เป็นตน้ไป

สั�ง ณ วนัที�………………………… พ.ศ. ………….

(ลงชื�อ)

(………....ชื�อผูส้ั�ง……………..)
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………..(ตาํแหน่ง)…………….

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. การระบุชื�อตาํแหน่งของผูถู้กสั�งใหร้ะบุชื�อตวั ชื�อสกลุ ตาํแหน่งในการบริหาร

งาน และตาํแหน่งในสายงาน

2. ขอ้ความใดที�มิไดใ้ชใ้หต้ดัออก

 

 

 

 

 

 

แบบ ลก.�

แบบหนงัสือขอลาออกจากราชการ

เขียนที�……………………………

วนัที�…………..เดือน…………………พ.ศ…………….
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เรื�อง ขอลาออกจากราชการ

เรียน นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั………………………….

ดว้ยขา้พเจา้……………………………………………………...ไดเ้ริ�มรับราชการเมื�อวนัที�……

เดือน……………พ.ศ……….. สงักดั…..(ชื�อหน่วยงานที�บรรจุครั� งแรก)………..………………..ปัจจุบนั

ดาํรงตาํแหน่ง…………………………..ระดบั…………..กอง/ส่วน/สาํนกั…………………...….…

องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั………………………..อาํเภอ…………………….จงัหวดั…………………….ไดรั้บเงินเดือน

อนัดบั………………………….ขั�น……….………….…บาท มีความประสงคข์อลาออกจากราชการ

เนื�องจาก………………………………………….…………………………………………………...

จึงเรียนมาเพื�อขอลาออกจากราชการตั�งแต่วนัที�…….เดือน……………..พ.ศ………………

ขอแสดงความนบัถือ

(ลงชื�อ)…………………………………

(………………………………)

หมายเหตุ ตามมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัการใหอ้อกจากราชการ

1. ใหย้ื�นหนงัสือขอลาออกจากราชการต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั .

โดยใหย้ื�นล่วงหนา้ก่อนวนัขอลาออกไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั เวน้แต่ในกรณีที�มีเหตุผล

ความจาํเป็นเป็นพิเศษ หรือกรณีลาออกเพื�อดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองหรือเพื�อสมคัร

รับเลือกตั�ง

2. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จะอนุญาตใหย้ื�นใบลาออกล่วงหนา้ก่อนวนัขอลา

ออกนอ้ยกวา่ 30 วนักไ็ดโ้ดยใหมี้คาํสั�งอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัอลาออก

3. ถา้ยื�นหนงัสือขอลาออกจากราชการล่วงหนา้ก่อนวนัขอลาออกนอ้ยกวา่ 30 วนั โดย
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ไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือยื�น

หนงัสือขอลาออกจากราชการโดยมิไดร้ะบุวนัขอลาออก ใหถื้อวนัถดัจากวนัครบ

กาํหนด 30 วนั นบัแต่วนัยื�นเป็นวนัขอลาออก

4. ในกรณีลาออกเพราะป่วย ใหแ้นบใบรับรองแพทยเ์สนอไปดว้ยวา่ป่วยเป็นโรคอะไร

 

 

 

 

แบบ ลก.�

แบบถอนหนงัสือขอลาออกจากราชการ

เขียนที�………………………………

วนัที�…………..เดือน…………………พ.ศ…………..

เรื�อง ขอลาออกจากราชการ

เรียน นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั……………………………….

อา้งถึง หนงัสือขอลาออกจากราชการ ลงวนัที�………….เดือน………………………..พ.ศ…………..

ตามที�ขา้พเจา้…………………………………..………………...ไดเ้ริ�มรับราชการเมื�อวนัที�……

เดือน………………พ.ศ……….. สงักดั…………..(ชื�อหน่วยงานที�บรรจุครั� งแรก)……….…….ปัจจุบนั

ดาํรงตาํแหน่ง…………………………..ระดบั………..กอง/ส่วน/สาํนกั……….……..…………...

องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั……………………..อาํเภอ………………..จงัหวดั…………………………….ไดรั้บเงินเดือน
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อนัดบั………….ขั�น……….……………บาท ไดย้ื�นความประสงคข์อลาออกจากราชการ

เนื�องจาก…………………………………………………………………. นั�น

บดันี�  ขา้พเจา้……………………………มีความประสงคถ์อนหนงัสือขอลาออกจากราชการ (ลก.�) ที�ได้

ยื�นไวด้งักล่าวแลว้ เนื�องจาก…..….(เหตุผลประกอบ)……….…………………………

จึงเรียนมาเพื�อโปรดดาํเนินการต่อไป

ขอแสดงความนบัถือ

(ลงชื�อ)……………………………….

(……………………………..)

 

 

 

หมายเหตุ ตามมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัการใหอ้อกจากราชการ

1. ใหย้ื�นแบบถอนหนงัสือขอลาออกจากราชการ (ลก. 2) ต่อนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั ก่อนครบกาํหนดเวลาที�ยบัย ั�ง /ก่อนมีคาํสั�งอนุญาตใหล้าออกจากราชการ /

ก่อนวนัครบกาํหนด 30 วนั แลว้แต่กรณี

2. ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัที�ไดรั้บแบบขอถอนหนงัสือลาออกจากราชการ

(ลก.�) ดาํเนินการเพิกถอนหนงัสือขอลาออกจากราชการ (ลก.�) โดยไม่ชกัชา้

3. การถอนหนงัสือขอลาออกจากราชการ เมื�อไดย้ื�นตามระเบียบงานสารบรรณแลว้ ให้

ถือวา่ไดย้ื�นต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยชอบแลว้ ซึ� งเจา้หนา้ที�ผูรั้บผดิชอบ

ตอ้งดาํเนินการต่อไปโดยไม่ชกัชา้ การจาํกดัสิทธิในอนัที�จะมิใหมี้การถอนหนงัสือ

ขอลาออกจากราชการดงักล่าว จะกระทาํมิได้
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แบบ ลก.�

คาํสั�ง………..(ระบุชื�อองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั)

ที�………../………..(เลข พ.ศ.)

เรื�อง ใหข้า้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัลาออกจากราชการ

--------------------------------

ดว้ย……(ระบุชื�อผูล้าออกราชการ)……ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั.……… …

ตาํแหน่ง……………………..………ระดบั…………องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั…………………………. อาํเภอ……………………….จงัหวดั……………………รับเงินเดือนใน

อนัดบั……….ขั�น……………บาท ขอลาออกจากราชการ

เนื�องจาก………………………………………………………………………………

ฉะนั�น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ�น

พ.ศ.���� และมติของคณะกรรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในการประชุมครั� ง

ที�………….…/…………..….เมื�อวนัที�……….เดือน…………………พ.ศ………..…จึงอนุญาต

ให…้……………………… (ระบุชื�อผูข้อลาออกจากราชการ)………………….……..…ลาออกจาก

ราชการ

เพื�อ……………………………………………………………………………………………………………

ทั�งนี�  ตั�งแต่วนัที�……………………………………เป็นตน้ไป

สั�ง ณ วนัที�………………………..พ.ศ…………

(ลงชื�อ)

(……….ชื�อผูส้ั�ง)……………)

………..(ตาํแหน่ง)…………….
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