ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558
………………………………………………
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข์ ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.๒๕๔5 ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นธรรม กอปรกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ การให้ออกจากราชการ ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและ
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 13 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 ประกอบกับมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่
11/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบให้ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558
และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 14/2558
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 จึงมีมติเห็นชอบให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก หมวด 3 การให้ออกจากราชการ ข้อ 83 ถึงข้อ 112 และบทเฉพาะกาล
ข้อ 173 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่
1 มีนาคม พ.ศ.๒๕๔5
ข้อ ๔ ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
“ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ” ให้หมายความรวมถึง ข้าราชการครูองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นด้วย
หมวด 2...

-2หมวด ๒
การออกจากราชการ
ข้อ ๕ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการลาออกมีผลตามข้อ ๒๔
(๔) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๒๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ หรือข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
หรือเนื่องจากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
โดยไม่ได้รับการยกเว้นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติแ ละลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
การออกจากราชการตามวรรคหนึ่งให้ทาเป็นคาสั่ง เว้นแต่กรณีตาม (๑) และ (๒)
การออกคาสั่งเกี่ยวกับการออกจากราชการตามวรรคสอง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน เว้นแต่คาสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่งเรื่องการออกจากราชการ
ตาม (๔) และ (๕) ให้คณะอนุกรรมด้านวินัยและการให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๕ วรรคสาม ของหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ พิจารณาทาความเห็นเสนอ และให้นาหมวด ๘
และหมวด ๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าว มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามหมวด ๕
ข้อ ๖ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ในกรณีที่
กฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญ และการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จ
บานาญเหตุทดแทน นอกจากให้ทาได้ในกรณีที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ และกรณีที่กฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนแล้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อส่งเรื่องให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๕ ของหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ ทาความเห็นเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริ ห ารส่ วนจั งหวัดพิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบให้ นายกองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดออกคาสั่ งให้ ข้าราชก าร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของตนได้โดยสม่าเสมอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรให้ออกจากราชการ
(๒) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์
ของทางราชการ
(3) เมื่อข้าราชการ...

-3(๓) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่มีสัญชาติไทย ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค
ตามที่กาหนดในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ากรณีมีมูล ก็ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า และให้นาข้อ ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีมติเห็นชอบดังกล่าวแล้ว ก็ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
(๕) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ดไม่สามารถปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการได้
ข้อ ๗ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
กับตาแหน่งหน้าที่ราชการ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป
จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวน
โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้นาข้อ ๒๖ วรรคหก วรรคเจ็ด วรรคแปด ข้อ ๒๗ และข้อ ๘๕ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเห็นชอบให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากเป็นกรณีการกระทาที่ปรากฏชัดแจ้งตามหมวด ๖ ของหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ จะดาเนินการโดยไม่สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้
ข้อ ๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตามข้อ ๒๖ วรรคหก ของหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ และ
คณะกรรมการสอบสวน หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้นั้นได้
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษตามข้ อ ๘๕ ของหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ
ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อส่งเรื่อง
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๕ วรรคสาม ของ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ ทาความเห็นเสนอ และเมื่อคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนั้น
ในกรณี...

-4ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการ
เพราะมีมลทิน หรือมัว หมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ให้นายกองค์การบริหารส่ว นจังหวัดสั่งให้ผู้ นั้นออกจาก
ราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๙ เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดต้องรับโทษจาคุกโดยคาสั่งของศาล หรือ
ต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้ผู้นั้น
ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้
ข้อ ๑๐ เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้อง
ถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่นอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณามีมติให้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เปลี่ยนแปลงคาสั่งให้ออกตามวรรคหนึ่งเป็นให้ออกจากราชการในกรณีอื่นนั้นได้
ข้อ ๑๑ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการตามข้อ ๖ (๔) หรือข้อ ๗ กลับเข้ารับราชการ ให้นาข้อ ๒๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่ อ นายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด ด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ให้ รายงาน
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อทราบ
ข้อ ๑๒ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ออกจากราชการในเรื่องใด ถ้าคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นเป็นการสมควร
ทีจ่ ะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแล
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่ว นจังหวัดกรณีการให้ออกจาก
ราชการเนื่องจากมีผลการประเมินต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนด หรือขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่ งโดยไม่ได้รั บ การยกเว้น โดยถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ก็ให้คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริ หารส่ วนจั งหวัด กาหนดประเด็น หรือ ข้อ ส าคัญ ไปให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เพื่อ ให้
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมทาการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมได้
หมวด ๓
การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ข้อ ๑๓ การสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพักราชการหรือให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจ ารณา ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และ
การดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่กาหนดในหมวดนี้
ข้อ ๑๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จะสั่งให้ผู้นั้นพักราชการ เพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้ต่อเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ผู้นั้น...

-5(๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่า
ถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(๒) ผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญา ในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยทุจริต หรือเกี่ยวกับความประพฤติ หรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ โดยพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนาย
แก้ต่างให้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหาย
แก่ราชการ
(๓) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน
พิจารณา หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น
(๔) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจาคุก
โดยคาพิพากษา และได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจาคุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว
(๕) ผู้นั้นถูกแต่งตั้งกรรมการขึ้นทาการสอบสวนและต่อมามีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็น
ผู้กระทาความผิดอาญา ในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผู้นั้นถูกแต่งตั้งกรรมการขึ้นทาการสอบสวนภายหลังที่มี
คาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทาความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิจารณา เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิพากษาถึงที่สุดนั้น ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่า การกระทา
ความผิดอาญาของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นพักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวน
หรือพิจารณา หรือรอผลคดีก็ได้
การพิจารณามีมติตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตรวจสอบ หากพบว่าเป็นความจริง จึงจะพิจารณามีมติเห็นชอบได้
ข้อ ๑๕ การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา เว้นแต่กรณีผู้ถูกสั่งพักราชการ
ได้ร้องทุกข์ และคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าคาร้องทุกข์ฟังขึ้นและ
ไม่สมควรที่จะสั่งพักราชการอีกต่อไป ต้องมีมติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคาสั่งสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้น
ข้อ ๑๖ ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรงจนถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนหลายสานวน หรือถูกฟ้องคดีอาญาหลายคดี เว้นแต่
เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือผู้ที่ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้
ถ้าจะสั่งพักราชการให้สั่งพักทุกสานวนและทุกคดี
ในกรณีได้สั่งพักราชการในสานวนใด หรือคดีใดไว้แล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกสั่ง
พักราชการนั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวน
ในสานวนอื่น หรือถูกฟ้องคดีอาญา ในคดีอื่นเพิ่มขึ้น อีก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ หรือผู้ที่ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ ก็ให้สั่งพักราชการในสานวนหรือ
คดีอื่นที่เพิ่มขึ้นนั้นด้วย
ข้อ ๑๗ การสั่งพักราชการ ห้ามมิให้สั่งพักย้อนหลังไปก่อนวันออกคาสั่งเว้นแต่
(๑) ผู้ซึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยู่ในระหว่างถูกควบคุม หรือขัง โดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา
หรือต้องจาคุกโดยคาพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้นให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขัง หรือ
ต้องจาคุก
(2) ในกรณี...

-6(๒) ในกรณีได้มีการสั่งพักราชการไว้แล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะคาสั่งเดิมไม่ชอบหรือ
ไม่ถกู ต้อง ให้สั่งพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามคาสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรต้องพักราชการในขณะที่ออกคาสั่งเดิม
ข้อ ๑๘ คาสั่งพักราชการต้องระบุชื่อและตาแหน่งของผู้ถูกสั่งพัก ตลอดจนกรณีและเหตุที่
สั่งให้พักราชการ
เมื่อได้มีคาสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการแล้ว ต้องมีหนังสือ
แจ้งคาสั่งให้ผู้นั้นทราบพร้อมทั้งส่งสาเนาคาสั่งให้ด้วยโดยพลัน ในกรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้นั้นทราบได้ หรือผู้นั้น
ไม่ยอมรับทราบคาสั่ง ให้ปิดสาเนาคาสั่งไว้ ณ ที่ทาการที่ผู้นั้นรับราชการอยู่และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งสาเนา
คาสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปให้ผู้นั้น ณ ที่อยู่ของผู้นั้นซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้
เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคาสั่งพักราชการแล้ว
ข้อ ๑๙ เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามข้อ ๑๔
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนหรือพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุ
ที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้น จะไม่แล้ว เสร็จโดยเร็ว นายกองค์การบริหารส่ว นจังหวัดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้
ให้นาข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๘ มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
โดยอนุโลม
ข้อ ๒๐ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการไว้แล้ว นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณาตามข้อ ๑๙ และสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนอีกชั้นหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน และให้นาความในข้อ ๑๔ วรรคสาม
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๑ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใด ให้นาข้อ ๑๗ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม แต่สาหรับการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีตามข้อ ๒๐ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันพักราชการ
เป็นต้นไป
ข้อ ๒๒ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการ หรือให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาเป็นประการใดแล้ว
ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ดาเนินการตามข้อ ๘๕
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขนี้ แล้วแต่กรณี
(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มี
กรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตาแหน่งเดิม หรื อตาแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนั้น ทั้งนี้ สาหรับการสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งในระดับเดียวกัน
ที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน แล้วดาเนินการตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณี...

-7(๓) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระทาผิดวินัยอย่าง
ไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้ น
กลับ เข้ารับราชการในตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนั้น ทั้งนี้ สาหรับการสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งเดิม
หรือตาแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน แล้วดาเนินการตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์
และเงื่อ นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขนี้
แล้วแต่กรณี
(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และ
ไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
เนื่องจากได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้ดาเนินการ
ตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขนี้ แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การดาเนินการตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ ในกรณีจะสั่งลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
การสั่งลงโทษดังกล่าวให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันสุดท้ายก่อนวันพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๕) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่ อนนั้นกระทาผิดวินัยอย่าง
ไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการได้
เนื่องจากได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้ดาเนินการ
ตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ หรือข้อ ๓๔ ของ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ และมีคาสั่งยกเลิกคาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจากราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และให้นา (๔) วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๖) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ดาเนินการตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ หรือข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ แล้วแต่กรณี แล้วให้นายกองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบสั่งให้ผู้นั้น
ออกจากราชการตามเหตุนั้น โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ และให้นา
(๔) วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๗) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทาผิดวินัย และไม่มีกรณีจะต้องออกจากราชการ
ก็ให้สั่งยุติเรื่อง และให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือกลับเข้ารับราชการตาม (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
(๘) ในกรณีที่ปรากฏว่ าผู้ ถูก สั่ งพัก ราชการนั้ นมิได้ กระท าผิ ดวิ นัย และไม่ มีกรณี
จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เนื่องจากมีอายุครบ
ตามกฎหมายว่าด้ว ยบ าเหน็ จ บ านาญข้าราชการส่ ว นท้องถิ่น และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้ว ย
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้สั่งยุติเรื่อง
(9) ในกรณี...

-8(๙) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นมิได้กระทาผิดวินัย และ
ไม่มีกรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการได้ เนื่องจากมีอายุ
ครบตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ ให้สั่งยุติเรื่องและมีคาสั่งยกเลิกคาสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
(๑๐) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทาผิดวินัย แต่มีกรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามเหตุนั้น
โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
ข้อ ๒๓ การออกคาสั่งพักราชการ คาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือคาสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือกลับเข้ารับราชการ ให้มีสาระสาคัญตามแบบ พอก.๑ แบบ พอก.๒ แบบ พอก.๓ หรือแบบ
พอก.๔ แล้วแต่กรณี ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
หมวด ๔
การลาออกจากราชการ
ข้อ ๒๔ ข้าราชการองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ ยื่น
หนังสือขอลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีสาระสาคัญ ตามแบบ ลก.๑ ท้ายหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขนี้ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ออกคาสั่งให้ลาออกจากราชการ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน
ในกรณีผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวันและ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ามีเหตุผลและความจาเป็น จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลาออก
ตามวันที่ขอลาออกก็ได้
หนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก
ให้ถือวันถัดจากวันครบกาหนดสามสิบวันนับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก
ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
จะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้ และต้องแจ้งการยับยั้ง
การอนุญาตให้ลาออกพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกมีผล และให้การลาออกมีผลตั้งแต่
วันถัดจากวันครบกาหนดเวลาที่ยับยั้ง แต่จะอ้างการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนมาเป็นเหตุ
แห่งการยับยั้งมิได้
ข้อ ๒๕ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดแล้ว ถ้าเป็นหนังสื อขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่ว งหน้าก่อนวันขอลาออก
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาว่าควรอนุญาต
ให้ผู้นั้นลาออกจากราชการ หรือจะสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก โดยให้ดาเนินการดังนี้
(1) ในกรณี...

-9(๑) ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าควรอนุญาตให้ลาออก
จากราชการได้ ให้เสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ผู้นั้น
ลาออกจากราชการ และให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ออกคาสั่ง ให้ล าออกเป็น ลายลัก ษณ์อัก ษร
ตามแบบ ลก.๓ ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ แล้วแจ้งคาสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย
(๒) ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าควรยับยั้งการอนุญาต
ให้ล าออก ให้น ายกองค์การบริห ารส่ว นจัง หวัดมีคาสั่งยับ ยั้ง การอนุญาตให้ล าออกเป็น ลายลัก ษณ์อัก ษร
แล้วแจ้งคาสั่งดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบด้วย ทั้งนี้ การยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ให้สั่งยับยั้ง
ได้เพียงครั้งเดียวและจะขยายอีกไม่ได้
เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกตาม (๒) ก่อนครบ
กาหนดเวลาที่ยับ ยั้งตามข้อ ๒๔ วรรคห้า หากผู้ขอลาออกจากราชการประสงค์จะถอนหนังสือขอลาออก
ย่อมมีสิทธิกระทาได้ โดยทาหนังสือ ตามแบบ ลก.๒ ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ ยื่นต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด การจากัดสิทธิดังกล่าวจะกระทามิได้
การขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือขอลาออกดังกล่าวแล้ว ให้มีคาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออก
ว่าจะอนุญาตให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน ตามที่ผู้ขอลาออกได้ยื่นไว้หรือไม่ แล้วแจ้ง
การสั่งดังกล่าวพร้อมเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันที่การขอลาออกมีผล ทั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบว่าวันขอลาออก
ในกรณีดังกล่าวคือวันที่ระบุไว้ในหนังสือขอลาออก หรือวันถัดจากวันครบกาหนดสามสิบวันนับแต่วันยื่นหนังสือ
ขอลาออก แล้วให้พิจารณาดาเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
ถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ดาเนินการตามข้อ ๒๔ วรรคสี่ หรือวรรคห้า และ
ข้อ ๒๕ วรรคสาม ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก
การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ตาแหน่ งทางการเมือง ตาแหน่งผู้พิพากษาหรือตุล าการ ตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการใดที่กฎหมาย
กาหนดว่า ต้องไม่เ ป็น ข้า ราชการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น หรือ เพื่อ สมัค รรับ เลือ กตั้ง เป็น สมาชิก รัฐ สภา
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างช้าภายในวันที่ขอลาออก
และให้การลาออกมีผลนับแต่วันขอลาออก
กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดขออนุญาตสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
หรือแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานในองค์กรอื่นของรัฐ แล้วแต่กรณี หากประสงค์จะลาออกจากราชการ
เพื่อเข้ารับการบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานในองค์กรอื่นของรัฐ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างช้าภายในวันที่ขอลาออก และให้การลาออกมีผลนับแต่วันขอลาออก
ข้อ ๒๖ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือขอลาออกแล้ว ให้บันทึกวันยื่นหนังสือ
ขอลาออกนั้นไว้เป็นหลักฐาน และให้ตรวจสอบว่าหนังสือขอลาออกดังกล่าวได้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออก
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันหรือไม่ พร้อมทั้งพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับหนังสือขอลาออก
ข้อ ๒๗ ในกรณีผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไปตามข้อ ๒๕ วรรคสี่ ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ขอลาออกทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
และแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
ข้อ 28 การยื่น...

- 10 ข้อ ๒๘ การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตามข้อ ๒๕ วรรคห้า และวรรคหก ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอหนังสือขอลาออกนั้นพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการลาออกโดยเร็ว
เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การลาออกตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคาสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้
ตั้งแต่วันที่ขอลาออก
ข้อ ๒๙ ผู้ขอลาออกอาจยื่นหนังสือขอถอนหรือระงับการลาออกต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้ โดยต้องยื่นก่อนวันที่การขอลาออกมีผล
หมวด ๕
วันออกจากราชการ
ข้อ ๓๐ การออกจากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ ๕ (๔) และ (๕)
จะออกจากราชการตั้งแต่วันใดให้เป็นไปตามที่กาหนดในหมวดนี้
ข้อ ๓๑ การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๒๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ หรือข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๓๓ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้
หรือเนื่องจากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
โดยไม่ได้รับการยกเว้นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ห้ามมิให้สั่งให้ออกย้อนหลังไปก่อนวันออกคาสั่ง เว้นแต่
(๑) การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๙ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันต้องรับโทษจาคุก
โดยคาสั่งของศาล หรือโดยคาพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
(๒) การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันไปรับราชการ
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(๓) ในกรณีได้มีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่
หรือเปลี่ยนแปลงคาสั่งเป็นให้ออกจากราชการ ตามข้อ ๒๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ออกจากราชการตามข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๓๔ ของหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขนี้ หรือให้ออกจากราชการเนื่องจากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป
หรือคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สาหรับ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ให้สั่ งให้ออกย้อนหลังไปถึงวันที่
ควรต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคาสั่งเดิม
(๔) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งให้ออกจากราชการย้อนหลัง ก็สั่งให้ออกย้อนหลังไปถึงวันที่
ควรจะต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการทาให้ เสียประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรม
ของผู้ถูกสั่งให้ออกนั้น
ข้อ ๓๒ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อ ๒๙ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใดให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อ ๒๑ ของหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขนี้
ข้อ 33 การสั่ง...

- 11 ข้อ ๓๓ การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ห้ามมิให้สั่งปลดออก หรือไล่ออกย้อนหลัง
ไปก่อนวันออกคาสั่ง เว้นแต่
(๑) ในกรณีได้มีคาสั่งให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน เมื่อจะสั่งลงโทษ
ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันพักราชการ หรือวันให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน แล้วแต่กรณี
(๒) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทาผิดวินัยโดยละทิ้ง
หน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันและไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกให้ปลดออกหรือ
ไล่ออกตั้งแต่วันละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น
(๓) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทาความผิดอาญา
จนได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก
โดยปกติให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่ สุด หรือวันต้องคาพิพากษา
ถึงที่สุด หรือวันถูกคุมขังติดต่อกันจนถึงวันต้องคาพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
(๔) ในกรณีได้มีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่
หรือเปลี่ยนแปลงคาสั่งการลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ในกรณีเช่นนี้ ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการ
ตามคาสั่งเดิม แต่ถ้าวันออกจากราชการตามคาสั่งเดิมไม่ถูกต้อง ก็ให้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลัง
ไปถึงวันที่ควรต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคาสั่งเดิม
(๕) ในกรณีได้มีการสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นอันมิใช่เป็นการลงโทษทางวินั ย
ไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงคาสั่งเป็นลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการให้สั่งปลดออกหรือ
ไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามกรณีนั้นขณะที่ออกคาสั่งเดิม
(๖) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งนั้ น
ได้ออกจากราชการ โดยถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น หรือได้รับ
อนุญาตให้ลาออกจากราชการไปก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการนั้น
(๗) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูก สั่งนั้น
ได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือ
ไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
(๘) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออก หรือไล่ออกจากราชการย้อนหลัง ก็ให้สั่งปลดออก
หรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรจะต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการทาให้เสียประโยชน์
ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งลงโทษนั้น
ข้อ ๓๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีสมควรให้ออกอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขนี้ใช้บังคับ หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ
ข้าราชการตามกฎหมายอื่นผู้ใดมีกรณีสมควรให้ออกจากงาน หรือออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการหรื อพนั กงานส่ ว นท้ องถิ่ น อื่น หรื อข้า ราชการตามกฎหมายอื่น นั้นอยู่ก่อ นวัน โอนมาบรรจุ เป็ น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตาม
กฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการดาเนินการออกคาสั่งให้ออกจากราชการ
ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ เว้นแต่
(๑) ในกรณีผู้บังคับบัญชาสังกัดเดิมได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่
ในขณะนั้นไปแล้วก่อนที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ใช้บังคับและยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั้น
ต่อไปจนกว่าจะเสร็จ
(2) ในกรณี...

- 12 (๒) ในกรณีได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ ในขณะนั้น
เสร็จไปแล้วก่อนวันที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ใช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณาแล้วแต่กรณีเป็นอันใช้ได้
(๓) ในกรณีได้มีการรายงานหรือส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อ ยู่ในขณะนั้น และ
การพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดปัจจุบัน
พิจารณา เมื่อมีมติเป็นประการใดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ปวิณ ชานิประศาสน์
(นายปวิณ ชานิประศาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่

