ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน
เรื่อง หลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
--------------------------------------------โดยที่ เ ปนการสมควรใหมี ก ารปรั บ ปรุ ง ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ลํ า พู น
เรื่ อง หลักเกณฑ% และเงื่ อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินั ย การใหออกจากราชการ การอุ ทธรณ% และ
การรองทุกข% ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544 ใหเปนป1จจุบัน ถูกตอง และเปนธรรม กอปรกับพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส5 ว นทองถิ่ น พ.ศ..๒๕๔๒ บั ญ ญั ติ ใ หคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลกํ า หนด
หลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ ใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจหนาที่ของ
เทศบาล แต5 จ ะตองอยู5 ภ ายใตกรอบมาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ คคลที่ คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด
อาศั ยอํ า นาจตามความในมาตรา 13 (3) ประกอบ 23 วรรคทาย แห5 งพระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บ
บริ หารงานบุ คคลส5 วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และมติ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหออกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน ในการประชุมครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558
จึงมีมติใหมีประกาศ ดังต5อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกว5า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ%
และเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแต5วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ% และการรองทุกข% ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544
(๒) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออก
จากราชการ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2549
ขอ ๔ ในหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้
“พนักงานเทศบาล” ใหหมายความรวมถึง พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เทศบาลนั้นดวย
/หมวด ๒…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-2หมวด ๒
การออกจากราชการ
ขอ ๕ พนักงานเทศบาลออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พนจากราชการตามกฎหมายว5าดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการส5วนทองถิ่น
(๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออก หรือการลาออกมีผลตามขอ ๒๔
(๔) ถูกสั่งใหออกจากราชการตามขอ ๒๙ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๓๔ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ หรือเนื่องจาก
ไม5ผ5านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน5ง โดยไม5ไดรับ
การยกเวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานเทศบาล
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล5ออกจากราชการ
การออกจากราชการตามวรรคหนึ่งใหทําเปนคําสั่ง เวนแต5กรณีตาม (๑) และ (๒)
การออกคํ า สั่ ง เกี่ ย วกั บ การออกจากราชการตามวรรคสอง ตองไดรั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลก5อน เวนแต5คําสั่งใหออกจากราชการตามขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง
ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ส5งเรื่องการออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ใหคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการตามขอ ๘๕ วรรคสาม ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไข
ในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจารณาทําความเห็นเสนอ และใหนําหมวด ๘ และหมวด ๙
ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขดังกล5าว มาใชบังคับโดยอนุโลม
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามหมวด ๕
ขอ ๖ นายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งใหพนักงานเทศบาลออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญตาม
กฎหมายว5าดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการส5วนทองถิ่นไดในกรณีที่กฎหมายดังกล5าวบัญญัติใหผูถูกสั่งใหออก
มีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ และการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน นอกจากใหทํา
ไดในกรณีที่กําหนดไวในหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ และกรณีที่กฎหมายว5าดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการส5วนทองถิ่น
บัญญัติใหผูถูกสั่งใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนแลว นายกเทศมนตรีจะเสนอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเพื่อส5งเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ
ตามขอ ๘๕ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําความเห็นเสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบใหนายกเทศมนตรีออกคําสั่งใหพนักงานเทศบาลออก
จากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนไดในกรณีต5อไปนี้ดวย คือ
(๑) เมื่อพนักงานเทศบาลผูใดเจ็บปVวยไม5อาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ และ
นายกเทศมนตรีเห็นสมควรใหออกจากราชการ
(๒) เมื่อพนักงานเทศบาลผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค%ของทางราชการ
(๓) เมื่อพนักงานเทศบาลผูใดไม5มีสัญชาติไทย ดํารงตําแหน5งทางการเมือง ทุพพลภาพจนไม5สามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟ1YนเฟZอนไม5สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานเทศบาล เปนกรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่พรรคการเมือง เปนบุคคลลมละลาย
/(๔) เมื่อ…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-3(๔).เมื่ อพนั กงานเทศบาลผู ใดมี กรณี ถูกกล5 าวหาหรื อมี เหตุ อันควรสงสัย ว5า เปนผู ไม5เ ลื ่อ มใสการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย%ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย
ดวยความบริ สุ ทธิ์ ใจและนายกเทศมนตรี เ ห็ น ว5 า กรณี มีมู ล ก็ ใหนายกเทศมนตรี สั ่ง แต5ง ตั ้ง คณะกรรมการ
สอบสวนโดยไม5ชักชา และใหนําขอ ๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล มีมติ
เห็นชอบดังกล5าวแลว ก็ใหนายกเทศมนตรีสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
(๕) เมื่อพนักงานเทศบาลผูใดไม5สามารถปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ%และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนด ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการได
ขอ ๗ พนักงานเทศบาลผูใดมีกรณีถูกกล5าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว5าหย5อนความสามารถในอัน
ที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพร5องในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไม5เหมาะสมกับตําแหน5งหนาที่ราชการ
และนายกเทศมนตรี เ ห็ น ว5 า กรณี มี มู ล ถาใหผู นั้ น รั บ ราชการต5 อ ไปจะเปนการเสี ย หายแก5 ร าชการ ก็ ใ ห
นายกเทศมนตรีสั่งแต5งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนโดยไม5ชักชา ทั้งนี้ ใหนําขอ ๒๖ วรรคหก วรรคเจ็ด
วรรคแปด ขอ ๒๗ และขอ ๘๕ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕8
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเห็นชอบใหผูนั้นออกจากราชการ ก็ใหนายกเทศมนตรี
สั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว5าดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ส5วนทองถิ่น
การสอบสวนพิจารณา ใหเปนไปตามหมวด ๗ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากเปนกรณีการกระทําที่ปรากฏชัดแจงตามหมวด ๖ ของหลักเกณฑ%และ
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ จะดําเนินการโดยไม5สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได
ขอ ๘ พนักงานเทศบาลผูใดมีกรณีถูกแต5งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามขอ ๒๖ วรรคหก ของ
หลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะกรรมการสอบสวน หรือ
นายกเทศมนตรีเห็นว5ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย5างยิ่งว5าผูนั้นไดกระทําผิดวินัยอย5างรายแรง แต5การสอบสวน
ไม5ไดความแน5ชัดพอที่จะฟ1งลงโทษตามขอ ๘๕ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ ถาใหรับราชการต5อไปจะเปนการเสียหายแก5ราชการ ก็ใหนายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเพื่อส5งเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ
ตามขอ ๘๕..วรรคสาม ของหลั ก เกณฑ% แ ละเงื่ อ นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวิ นั ย พ.ศ. ๒๕๕๘
ทําความเห็นเสนอ และเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเปนประการใด ใหนายกเทศมนตรีสั่งหรือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
ในกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติใหผูนั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองใน
กรณีที่ถูกสอบสวน ใหนายกเทศมนตรีสั่งใหผู นั้น ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายว5าดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการส5วนทองถิ่น
ขอ ๙ เมื่อพนักงานเทศบาลผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล หรือตองรับโทษจําคุกโดย
คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม5ถึงกับจะตองถูก
ลงโทษปลดออก หรือไล5ออกจากราชการ นายกเทศมนตรีจะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
เหตุทดแทนตามกฎหมายว5าดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการส5วนทองถิ่นก็ได
ขอ ๑๐ เมื่อพนักงานเทศบาลผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว5าดวยการรับราชการทหาร
ใหนายกเทศมนตรีสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
/ผูใด…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-4ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต5อมาปรากฏว5าผูนั้นมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจาก
ราชการในกรณีอื่นอยู5ก5อนไปรับราชการทหาร ก็ใหนายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อ
พิจารณามีมติใหนายกเทศมนตรีเปลี่ยนแปลงคําสั่งใหออกตามวรรคหนึ่งเปนใหออกจากราชการในกรณีอื่นนั้นได
ขอ ๑๑ ในกรณีนายกเทศมนตรีเห็นสมควรที่จะตองสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการตามขอ ๖ (๔)
หรือขอ ๗ กลับเขารับราชการ ใหนําขอ ๒๙ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อนายกเทศมนตรีดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ใหรายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อทราบ
ขอ ๑๒..เมื่ อ นายกเทศมนตรี เ ห็ น สมควรใหพนั ก งานเทศบาลออกจากราชการในเรื่ อ งใด ถา
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาเห็น เปนการสมควรที่จะตองสอบสวนใหม5หรือสอบสวนเพิ่มเติ ม
เพื่อประโยชน%แห5งความเปนธรรม หรือเพื่อประโยชน%ในการควบคุมดูแลใหเทศบาลปฏิบัติการตามหลักเกณฑ%
และเงื่อนไขนี้ หรือมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานเทศบาล
กรณีการใหออกจากราชการเนื่องจากมีผลการประเมินต่ํากว5ามาตรฐานที่กําหนด หรือขาดคุณสมบัติทั่วไป
หรื อคุณสมบั ติ เฉพาะตํ าแหน5งโดยไม5ไดรับ การยกเวน โดยถู กตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ก็ ให
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนดประเด็น หรือขอสําคัญไปใหนายกเทศมนตรีเพื่อใหคณะกรรมการ
สอบสวนคณะเดิมทําการสอบสวนใหม5หรือสอบสวนเพิ่มเติมได
หมวด ๓
การสั่งพักราชการ และการสั่งใหออกจากราชการไวก5อน
ขอ ๑๓.การสั่ งใหพนักงานเทศบาลพั กราชการหรื อใหออกจากราชการไวก5อนเพื่อรอฟ1 งผลการ
สอบสวนพิจารณา ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจากราชการไวก5อน และการดําเนินการเพื่อใหเปนไป
ตามผลการสอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวดนี้
ขอ ๑๔ พนักงานเทศบาลผูใดมีกรณีถูกกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัยอย5างรายแรง จนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน หรื อ ถู ก ฟ] อ งคดี อ าญา เวนแต5 เ ปนความผิ ด ที่ ไ ดกระทํ า โดยประมาทหรื อ ความผิ ด ลหุ โ ทษ
นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจะสั่งใหผูนั้นพักราชการ เพื่อรอฟ1งผล
การสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห5งคดีไดต5อเมื่อมีเหตุอย5างหนึ่งอย5างใด ดังต5อไปนี้
(๑) ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน และนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นว5าถาผูนั้นคงอยู5ในหนาที่ราชการ
ต5อไปอาจเกิดการเสียหายแก5ราชการ
(๒) ผูนั้นถูกฟ]องคดีอาญา ในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือ ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต
หรือเกี่ยวกับความประพฤติ หรือพฤติการณ%อันไม5น5าไววางใจ โดยพนักงานอัยการมิไดรับเปนทนายแกต5างให
และนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นว5าถาผูนั้นคงอยู5ในหนาที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก5ราชการ
(๓) ผูนั้นมีพฤติการณ%ที่แสดงว5าถาคงอยู5ในหนาที่ราชการจะเปนอุปสรรคต5อการสอบสวนพิจารณา
หรือจะก5อใหเกิดความไม5สงบเรียบรอยขึ้น
(๔) ผูนั้นอยู5ในระหว5างถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับในคดีอาญาหรือตองจําคุกโดยคําพิพากษา
และไดถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุก เปนเวลาติดต5อกันเกินกว5าสิบหาวันแลว

/(๕) ผูนั้น…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-5(๕) ผูนั้ นถูกแต5 งตั้ งกรรมการขึ้น ทํา การสอบสวนและต5อมามี คํา พิพากษาถึ งที่สุ ดว5 าเปนผู กระทํ า
ความผิดอาญา ในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผูนั้นถูกแต5งตั้งกรรมการขึ้นทําการสอบสวนภายหลังที่มีคําพิพากษา
ถึงที่สุดว5าเปนผูกระทํา ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และนายกเทศมนตรีพิจารณา เห็นว5าขอเท็จจริง
ที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้น ไดความประจักษ%ชัดอยู5แลวว5าการกระทําความผิดอาญาของผูนั้นเปน
ความผิดวินัยอย5างรายแรง
นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจะสั่งใหพนักงานเทศบาลผูนั้น
พักราชการเพื่อรอฟ1งผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือรอผลคดีก็ได
การพิจารณามีมติตามวรรคสอง ใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตรวจสอบ หากพบว5าเปนความจริง
จึงจะพิจารณามีมติเห็นชอบได
ขอ ๑๕ การสั่งพักราชการใหสั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา เวนแต5กรณีผูถูกสั่งพักราชการได
รองทุกข% และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาเห็นว5าคํารองทุกข%ฟ1งขึ้นและไม5สมควรที่จะสั่งพักราชการ
อีกต5 อไป ตองมี มติ ใหนายกเทศมนตรี ออกคํา สั่งสั่งใหผูนั้ นกลับเขาปฏิบั ติห นาที่ ราชการก5 อนการสอบสวน
พิจารณาเสร็จสิ้น
ขอ ๑๖ ในกรณีพนักงานเทศบาลผูใดมีกรณีถูกกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัยอย5างรายแรงจนถูกแต5งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนหลายสํานวน หรือถูกฟ]องคดีอาญาหลายคดี เวนแต5เปนความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือผูที่ถูกฟ]องนั้นพนักงานอัยการรับเปนทนายแกต5างให ถาจะสั่งพักราชการ
ใหสั่งพักทุกสํานวนและทุกคดี
ในกรณีไดสั่งพักราชการในสํานวนใด หรือคดีใดไวแลว ภายหลังปรากฏว5าผูถูกสั่งพักราชการนั้นมี
กรณีถูกกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัยอย5างรายแรงจนถูกแต5งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนในสํานวนอื่น หรือ
ถูกฟ]องคดีอาญา ในคดีอื่นเพิ่มขึ้นอีก เวนแต5เปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือ
ผูที่ถูกฟ]องนั้นพนักงานอัยการรับเปนทนายแกต5างให ก็ใหสั่งพักราชการในสํานวนหรือคดีอื่นที่เพิ่มขึ้นนั้นดวย
ขอ ๑๗ การสั่งพักราชการ หามมิใหสั่งพักยอนหลังไปก5อนวันออกคําสั่งเวนแต5
(๑) ผูซึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยู5ในระหว5างถูกควบคุม หรือขัง โดยเปนผูถูกจับในคดีอาญา หรือตองจําคุก
โดยคําพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้นใหสั่งพักยอนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุก
(๒) ในกรณีไดมีการสั่งพักราชการไวแลว ถาจะตองสั่งใหม5เพราะคําสั่งเดิมไม5ชอบหรือไม5ถูกตอง ให
สั่งพักตั้งแต5วันใหพักราชการตามคําสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรตองพักราชการในขณะที่ออกคําสั่งเดิม
ขอ ๑๘ คํ าสั่งพักราชการตองระบุชื่อและตําแหน5งของผู ถูกสั่งพัก ตลอดจนกรณีและเหตุที่สั่งให
พักราชการ
เมื่อไดมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาลผูใดพักราชการแลว ตองมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูนั้นทราบพรอมทั้ง
ส5งสําเนาคําสั่งใหดวยโดยพลัน ในกรณีไม5อาจแจงใหผูนั้นทราบได หรือผูนั้นไม5ยอมรับทราบคําสั่ง ใหป^ดสําเนา
คําสั่งไว ณ ที่ทําการที่ผูนั้นรับราชการอยู5และมีหนังสือแจงพรอมกับส5งสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย%ลงทะเบียน
ไปใหผูนั้น ณ ที่อยู5ของผูนั้นซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช5นนี้เมื่อล5วงพนสิบหาวันนับแต5
วันที่ไดดําเนินการดังกล5าว ใหถือว5าผูนั้นไดทราบคําสั่งพักราชการแลว
ขอ ๑๙ เมื่อพนักงานเทศบาลผูใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามขอ ๑๔ และนายกเทศมนตรี
พิจารณาเห็นว5าการสอบสวนหรือพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เปนเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม5แลวเสร็จ
โดยเร็ว นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการไว
ก5อนก็ได
ใหนําขอ ๑๕ ขอ ๑๖ และขอ ๑๘ มาใชบังคับแก5การสั่งใหออกจากราชการไวก5อนโดยอนุโลม
/ขอ ๒๐…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-6ขอ ๒๐ เมื่อไดสั่งใหพนักงานเทศบาลผูใดพักราชการไวแลว นายกเทศมนตรีจะพิจารณาตามขอ ๑๙
และสั่ งใหผู นั้ น ออกจากราชการไวก5 อนอี กชั้ น หนึ่ ง ก็ ได ทั้ งนี้ ตองไดรั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลก5อน และใหนําความในขอ ๑๔ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๑ การสั่งใหออกจากราชการไวก5อน จะสั่งใหออกตั้งแต5วันใด ใหนําขอ ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
แต5สําหรับการสั่งใหออกจากราชการไวก5อนในกรณีตามขอ ๒๐ ใหสั่งใหออกตั้งแต5วันพักราชการเปนตนไป
ขอ ๒๒ เมื่อไดสั่งใหพนักงานเทศบาลผูใดพักราชการ หรือใหออกจากราชการไวก5อนเพื่อรอฟ1งผล
การสอบสวนพิจารณา ถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาเปนประการใดแลว ใหดําเนินการดังต5อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ปรากฏว5าผูนั้นกระทําผิดวินัยอย5างรายแรง ก็ใหดําเนินการตามขอ ๘๕ ของหลักเกณฑ%
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือขอ ๓๔ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้
แลวแต5กรณี
(๒) ในกรณีที่ปรากฏว5าผูถูกสั่งพักราชการนั้นกระทําผิดวินัยอย5างไม5รายแรง และไม5มีกรณีที่จะตอง
ถูกสั่งใหออกจากราชการ ก็ใหนายกเทศมนตรีสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตํา แหน5งเดิม หรือ
ตําแหน5งในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน5งนั้น ทั้งนี้ สําหรับการสั่ง
ใหผูถูกสั่งพักราชการกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหน5งในระดับเดี ยวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุ ณสมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน5 งนั้ น ตองไดรั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลก5 อ น
แลวดําเนินการตามขอ ๘๔ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ
ขอ ๓๔ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้แลวแต5กรณี
(๓) ในกรณีที่ปรากฏว5าผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวก5อนนั้นกระทําผิดวินัยอย5างไม5รายแรง และไม5มี
กรณีจะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ ก็ใหนายกเทศมนตรีสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการในตําแหน5งเดิมหรือ
ตําแหน5งในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน5งนั้น ทั้งนี้ สําหรับการสั่งให
ผูถู กสั่ งใหออกจากราชการไวก5 อนกลับ เขารับ ราชการในตํา แหน5 งเดิมหรือตํา แหน5 งในระดับ เดีย วกั น ที่ผู นั้ น
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน5งนั้น ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลก5อน แลวดําเนินการตามขอ ๘๔ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือขอ ๓๔ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ แลวแต5กรณี
(๔) ในกรณีที่ปรากฏว5าผูถูกสั่งพักราชการนั้นกระทําผิดวินัยอย5างไม5รายแรง และไม5มีกรณีที่จะตอง
ถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอื่น แต5ไม5อาจสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการได เนื่องจากไดพนจาก
ราชการตามกฎหมายว5าดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการส5วนทองถิ่นแลว ก็ใหดําเนินการตามขอ ๘๔ ของ
หลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ ขอ ๓๔ ของหลักเกณฑ%และ
เงื่อนไขนี้ แลวแต5กรณี โดยไม5ตองสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
การดําเนินการตามขอ ๘๔ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.
๒๕๕๘ หรือขอ ๓๔ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ ในกรณีจะสั่งลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
การสั่งลงโทษดังกล5าวใหสั่งยอนหลังไปถึงวันสุดทายก5อนวัน พนจากราชการตามกฎหมายว5าดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการส5วนทองถิ่น
(๕) ในกรณีที่ปรากฏว5าผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวก5อนนั้นกระทําผิดวินัยอย5างไม5รายแรง และไม5มี
กรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอื่น แต5ไม5อาจสั่งใหกลับเขารับราชการได เนื่องจากไดพนจาก
ราชการตามกฎหมายว5าดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการส5วนทองถิ่นแลว ก็ใหดําเนินการตามขอ ๘๔ ของ
หลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือขอ ๓๔ ของหลักเกณฑ%และ
เงื่อนไขนี้ และมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหออกจากราชการไวก5อนเพื่อใหผูนั้นเปนผูพนจากราชการตามกฎหมาย
ว5าดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการส5วนทองถิ่น และใหนํา (๔) วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวั/(๖)
ดลําพูใน
น…

-7(๖) ในกรณีที่ปรากฏว5าผูนั้นกระทําผิดวินัยอย5างไม5รายแรง แต5มีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจาก
ราชการดวยเหตุอื่น ก็ใ หดํา เนิน การตามขอ ๘๔ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือขอ ๓๔ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ แลวแต5กรณี แลวใหนายกเทศมนตรีเสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามเหตุนั้น โดยไม5ตอง
สั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการ และใหนํา (๔) วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๗) ในกรณีที่ปรากฏว5าผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัย และไม5มีกรณีจะตองออกจากราชการ ก็ใหสั่งยุติ
เรื่อง และใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกลับเขารับราชการตาม (๒) หรือ (๓) แลวแต5กรณี
(๘) ในกรณีที่ปรากฏว5าผูถูกสั่งพักราชการนั้นมิไดกระทําผิดวินัย และไม5มีกรณีจะตองถูกสั่งใหออก
จากราชการดวยเหตุอื่น แต5ไม5อาจสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดเนื่องจากมีอายุครบตามกฎหมาย
ว5าดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการส5วนทองถิ่น และไดพนจากราชการตามกฎหมายว5าดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการส5วนทองถิ่นแลว ก็ใหสั่งยุติเรื่อง
(๙) ในกรณีที่ปรากฏว5าผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวก5อนนั้นมิไดกระทําผิดวินัย และไม5มีกรณี
จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอื่น แต5ไม5อาจสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการได เนื่องจากมีอายุครบตาม
กฎหมายว5าดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการส5วนทองถิ่นแลว ก็ใหสั่งยุติเรื่องและมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหออกจาก
ราชการไวก5อนเพื่อใหผูนั้นเปนผูพนจากราชการตามกฎหมายว5าดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการส5วนทองถิ่น
(๑๐) ในกรณีที่ปรากฏว5าผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัย แต5มีกรณีจะตองถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอื่น
ก็ใหนายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบแลวใหนายกเทศมนตรี
สั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไม5ตองสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการ
ขอ ๒๓ การออกคําสั่งพักราชการ คําสั่งใหออกจากราชการไวก5อน หรือคําสั่งใหกลับเขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการ หรือกลับเขารับราชการ ใหมีสาระสําคัญตามแบบ พอก.๑ แบบ พอก.๒ แบบ พอก.๓ หรือ
แบบ พอก.๔ แลวแต5กรณี ทายหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้
หมวด ๔
การลาออกจากราชการ
ขอ ๒๔ พนักงานเทศบาลผูใดประสงค%จะลาออกจากราชการใหยื่นหนังสือขอลาออกต5อนายกเทศมนตรี
ซึ่งมีสาระสําคัญ ตามแบบ ลก.๑ ทายหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ เพื่อใหนายกเทศมนตรีเปนผูออกคําสั่งใหลาออก
จากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ใหยื่นล5วงหนาก5อนวันขอลาออกไม5นอยว5าสามสิบวัน
ในกรณีผูประสงค%จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล5วงหนานอยกว5าสามสิบวันและนายกเทศมนตรี
เห็นว5ามีเหตุผลและความจําเปน จะอนุญาตเปนลายลักษณ%อักษรใหลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได
หนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่ นล5 วงหนาก5อนวัน ขอลาออกนอยกว5 าสามสิ บวัน โดยไม5ไดรั บ
อนุญาตเปนลายลักษณ%อักษรจากนายกเทศมนตรี หรือที่มิไดระบุวันขอลาออก ใหถือวันถัดจากวันครบกําหนด
สามสิบวันนับแต5วันยื่นเปนวันขอลาออก
ในกรณีนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นว5าจําเปนเพื่อประโยชน%แก5ราชการจะยับยั้งการอนุญาตให
ลาออกไวเปนเวลาไม5เกินเกาสิบวันนับแต5วันขอลาออกก็ได และตองแจงการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกพรอม
ทั้ ง เหตุ ผ ลใหผู ขอลาออกทราบก5 อ นวั น ขอลาออกมี ผ ล และใหการลาออกมี ผ ลตั้ ง แต5 วั น ถั ด จากวั น ครบ
กําหนดเวลาที่ยับยั้ง แต5จะอางการถูกแต5งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนมาเปนเหตุแห5งการยับยั้งมิได
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจั/ขอ
งหวัดลํ๒๕
าพูน…

-8ขอ ๒๕ เมื่อนายกเทศมนตรีไดรับหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานเทศบาลผูใดแลว ถาเปน
หนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล5วงหนาก5อนวันขอลาออกไม5นอยกว5าสามสิบวัน หรือที่มิไดระบุวันขอลาออก
ใหนายกเทศมนตรีพิจารณาว5าควรอนุญาตใหผูนั้นลาออกจากราชการ หรือจะสั่งยับยั้งการอนุญาตใหลาออก
โดยใหดําเนินการดังนี้
(๑).ในกรณี น ายกเทศมนตรี พิ จ ารณาเห็ น ว5 า ควรอนุ ญ าตใหลาออกจากราชการได ใหเสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบใหผูนั้นลาออกจากราชการ และใหนายกเทศมนตรีออก
คําสั่งใหลาออกเปนลายลักษณ%อักษร ตามแบบ ลก.๓ ทายหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ แลวแจงคําสั่งดังกล5าวให
ผูขอลาออกทราบก5อนวันขอลาออกดวย
(๒) ในกรณีนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นว5าควรยับยั้งการอนุญาตใหลาออก ใหนายกเทศมนตรีมี
คําสั่งยับยั้งการอนุญาตใหลาออกเปนลายลักษณ%อักษร แลวแจงคําสั่งดังกล5าวพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออก
ทราบดวย ทั้งนี้ การยับยั้งการอนุญาตใหลาออก ใหสั่งยับยั้งไดเพียงครั้งเดียวและจะขยายอีกไม5ได
เมื่อนายกเทศมนตรียับยั้งการอนุญาตใหลาออกตาม (๒) ก5อนครบกําหนดเวลาที่ยับยั้งตามขอ ๒๔
วรรคหา หากผูขอลาออกจากราชการประสงค%จะถอนหนังสือขอลาออกย5อมมีสิทธิกระทําได โดยทําหนังสือ
ตามแบบ ลก.๒ ทายหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ ยื่นต5อนายกเทศมนตรี การจํากัดสิทธิดังกล5าวจะกระทํามิได
การขอลาออกจากราชการที่ยื่นล5วงหนาก5อนวันขอลาออกนอยกว5าสามสิบวัน เมื่อนายกเทศมนตรี
ไดรับหนังสื อขอลาออกดังกล5าวแลว ใหมี คําสั่งเปนลายลักษณ% อักษรก5อนวันขอลาออกว5าจะอนุญาตใหยื่ น
ล5วงหนาก5อนวันขอลาออกนอยกว5าสามสิบวัน ตามที่ผูขอลาออกไดยื่นไวหรือไม5 แลวแจงการสั่งดังกล5าวพรอม
เหตุผลใหผูขอลาออกทราบก5อนวันที่การขอลาออกมีผล ทั้งนี้ เพื่อจะไดทราบว5าวันขอลาออกในกรณีดังกล5าว
คือวันที่ระบุไวในหนังสือขอลาออก หรือวันถัดจากวันครบกําหนดสามสิบวันนับแต5วันยื่นหนังสือขอลาออก
แลวใหพิจารณาดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แลวแต5กรณี
ถานายกเทศมนตรีไม5ดําเนินการตามขอ ๒๔ วรรคสี่ หรือวรรคหา และขอ ๒๕ วรรคสาม ใหการ
ลาออกนั้นมีผลตั้งแต5วันขอลาออก
การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน5งในองค%กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตําแหน5ง
ทางการเมือง ตําแหน5งผูพิพากษาหรือตุลาการ ตําแหน5งกรรมการในคณะกรรมการใดที่กฎหมายกําหนดว5า
ตองไม5เปนขาราชการหรือพนักงานส5วนทองถิ่น หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น ใหยื่นต5อนายกเทศมนตรีอย5างชาภายในวันที่ขอลาออก และใหการลาออกมีผลนับแต5
วันขอลาออก
กรณีพนักงานเทศบาลผูใดขออนุญาตสมัครสอบแข5งขันเพื่อบรรจุหรือแต5งตั้งเปนขาราชการหรือ
พนักงานในองค%กรอื่นของรัฐ แลวแต5กรณี หากประสงค%จะลาออกจากราชการเพื่อเขารับการบรรจุหรือแต5งตั้ง
เปนขาราชการหรือพนักงานในองค%กรอื่นของรัฐ ใหยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต5อนายกเทศมนตรีอย5างชา
ภายในวันที่ขอลาออก และใหการลาออกมีผลนับแต5วันขอลาออก
ขอ ๒๖ เมื่อนายกเทศมนตรีไดรับหนังสือขอลาออกแลว ใหบันทึกวันยื่นหนังสือขอลาออกนั้นไว
เปนหลักฐาน และใหตรวจสอบว5าหนังสือขอลาออกดังกล5าวไดยื่นล5วงหนาก5อนวันขอลาออกไม5นอยกว5าสามสิบวัน
หรือไม5 พรอมทั้งพิจารณาเสนอความเห็นต5อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายในเจ็ดวันนับแต5วันไดรับ
หนังสือขอลาออก

/ขอ ๒๗…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-9ขอ ๒๗ ในกรณีผูขอลาออกไดออกจากราชการไปตามขอ ๒๕ วรรคสี่ ใหนายกเทศมนตรีมีหนังสือ
แจงวัน ออกจากราชการใหผู ขอลาออกทราบภายในสิ บหาวั นนับ แต5 วัน ที่ผู นั้น ออกจากราชการและแจงให
ส5วนราชการที่เกี่ยวของทราบดวย
ขอ ๒๘ การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตามขอ ๒๕ วรรคหา และวรรคหก ใหนายกเทศมนตรี
เสนอหนังสือขอลาออกนั้นพรอมความเห็นต5อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
การลาออกโดยเร็ว
เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบการลาออกตามวรรคหนึ่งแลว ให
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการไดตั้งแต5วันที่ขอลาออก
ขอ ๒๙ ผูขอลาออกอาจยื่นหนังสือขอถอนหรือระงับการลาออกต5อนายกเทศมนตรีได โดยตองยื่น
ก5อนวันที่การขอลาออกมีผล
หมวด ๕
วันออกจากราชการ
ขอ ๓๐ การออกจากราชการของพนักงานเทศบาล ตามขอ ๕ (๔) และ (๕) จะออกจากราชการตั้งแต5
วันใดใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวดนี้
ขอ ๓๑ การสั่งใหออกจากราชการตามขอ ๒๙ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ และขอ ๓๓ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้
หรือเนื่องจากไม5ผ5านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน5ง
โดยไม5ไดรับการยกเวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนสํา หรับ พนักงาน
เทศบาล หามมิใหสั่งใหออกยอนหลังไปก5อนวันออกคําสั่ง เวนแต5
(๑) การสั่งใหออกจากราชการตามขอ ๙ ใหสั่งใหออกตั้งแต5วันตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล
หรือโดยคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแต5กรณี
(๒) การสั่งใหออกจากราชการตามขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง ใหสั่งใหออกตั้งแต5วันไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว5าดวยการรับราชการทหาร
(๓).ในกรณี ไ ดมี ก ารสั่ ง ลงโทษปลดออก หรื อ ไล5 ออกจากราชการไปแลว ถาจะตองสั่ ง ใหม5 ห รื อ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งเปนใหออกจากราชการ ตามขอ ๒๙ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหออกจากราชการตามขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ และขอ ๓๔ ของหลักเกณฑ%
และเงื่อนไขนี้ หรือใหออกจากราชการเนื่องจากไม5ผ5านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน5งโดยไม5ไดรับการยกเวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานเทศบาล ก็ใหสั่งใหออกยอนหลังไปถึงวันที่ควรตองออกจากราชการตามกรณีนั้น
ในขณะที่ออกคําสั่งเดิม
(๔) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งใหออกจากราชการยอนหลัง ก็สั่งใหออกยอนหลังไปถึงวันที่ควรจะตอง
ออกจากราชการตามกรณีนั้นได แต5ทั้งนี้ตองไม5เปนการทําใหเสียประโยชน%ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผูถูกสั่ง
ใหออกนั้น
ขอ ๓๒ การสั่งใหออกจากราชการไวก5อนตามขอ ๒๙ ของหลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ จะสั่งใหออกตั้งแต5วันใดใหเปนไปตามที่กําหนดในขอ ๒๑ ของหลักเกณฑ%
และเงื่อนไขนี้
/ขอ ๓๓…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-10ขอ ๓๓ การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล5ออกจากราชการ หามมิใหสั่งปลดออก หรือไล5ออกยอนหลัง
ไปก5อนวันออกคําสั่ง เวนแต5
(๑) ในกรณีไดมีคําสั่งใหพักราชการหรือใหออกจากราชการไวก5อน เมื่อจะสั่งลงโทษปลดออก หรือ
ไล5ออกจากราชการ ใหสั่งปลดออกหรือไล5ออกตั้งแต5วันพักราชการ หรือวันใหออกจากราชการไวก5อน แลวแต5กรณี
(๒) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล5ออกจากราชการ ในกรณีกระทําผิดวินัยโดยละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดต5อในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกว5าสิบหาวันและไม5กลับมาปฏิบัติราชการอีกใหปลดออกหรือไล5ออกตั้งแต5
วันละทิ้งหนาที่ราชการนั้น
(๓) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล5ออกจากราชการ ในกรณีกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก
หรือโทษที่หนักกว5าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก หรือใหรับโทษที่หนักกว5าจําคุก โดยปกติใหสั่งปลดออก
หรือไล5ออกตั้งแต5วันตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด หรือวันตองคําพิพากษาถึงที่สุด หรือวันถูกคุมขัง
ติดต5อกันจนถึงวันตองคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแต5กรณี
(๔) ในกรณีไดมีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไล5ออกจากราชการไปแลว ถาจะตองสั่งใหม5หรือเปลี่ยนแปลง
คําสั่งการลงโทษปลดออกหรือไล5ออก ในกรณีเช5นนี้ ใหสั่งยอนหลังไปถึงวันออกจากราชการตามคําสั่งเดิม แต5ถา
วันออกจากราชการตามคําสั่งเดิมไม5ถูกตอง ก็ใหสั่งลงโทษปลดออกหรือไล5ออกยอนหลังไปถึงวันที่ควรตองออก
จากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคําสั่งเดิม
(๕) ในกรณีไดมีการสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอื่นอันมิใช5เปนการลงโทษทางวินัยไปแลว ถาจะตอง
สั่งใหม5หรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเปนลงโทษปลดออกหรือไล5ออกจากราชการใหสั่งปลดออกหรือไล5ออกยอนหลัง
ไปถึงวันที่ควรตองลงโทษปลดออกหรือไล5ออกตามกรณีนั้นขณะที่ออกคําสั่งเดิม
(๖) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล5ออกจากราชการ ในกรณีที่ผูซึ่งจะตองถูกสั่งนั้นไดออกจากราชการ
โดยถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล5ออก หรือถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอื่น หรือไดรับอนุญาตใหลาออก
จากราชการไปก5อนแลว ใหสั่งปลดออกหรือไล5ออกยอนหลังไปถึงวันออกจากราชการนั้น
(๗) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล5ออกจากราชการ ในกรณีที่ผูซึ่งจะตองถูกสั่งนั้นไดพนจากราชการ
ตามกฎหมายว5าดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการส5วนทองถิ่นไปก5อนแลว ใหสั่งปลดออกหรือไล5ออกยอนหลังไปถึง
วันสิ้นปaงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบปaบริบูรณ%
(๘) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออก หรือไล5ออกจากราชการยอนหลัง ก็ใหสั่งปลดออกหรือไล5ออก
ยอนหลังไปถึงวันที่ควรจะตองออกจากราชการตามกรณีนั้นได แต5ทั้งนี้ตองไม5เปนการทําใหเสียประโยชน%ตาม
สิทธิโดยชอบธรรมของผูถูกสั่งลงโทษนั้น
ขอ ๓๔ พนักงานเทศบาลผูใดมีกรณีสมควรใหออกอยู5ก5อนวันที่หลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ใชบังคับ หรือ
พนักงานเทศบาลซึ่งโอนมาจากพนักงานส5วนทองถิ่นอื่น หรือขาราชการตามกฎหมายอื่นผูใดมีกรณีสมควร
ใหออกจากงาน หรือออกจากราชการตามกฎหมายว5าดวยระเบียบขาราชการหรือพนักงานส5วนทองถิ่นอื่น หรือ
ขาราชการตามกฎหมายอื่นนั้นอยู5ก5อนวันโอนมาบรรจุเปนพนักงานเทศบาล ใหนายกเทศมนตรีสั่งใหผูนั้นออก
จากราชการตามกฎหมายที่ใชอยู5ในขณะนั้น ส5วนการสอบสวน การพิจารณา และการดําเนินการออกคําสั่งให
ออกจากราชการ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ เวนแต5
(๑) ในกรณีผูบังคับบัญชาสังกัดเดิมไดสั่งใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยู5ในขณะนั้นไปแลว
ก5อนที่หลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ใชบังคับและยังสอบสวนไม5เสร็จก็ใหสอบสวนตามกฎหมายนั้นต5อไปจนกว5าจะเสร็จ
(๒) ในกรณีไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยู5ในขณะนั้นเสร็จไปแลวก5อน
วันที่หลักเกณฑ%และเงื่อนไขนี้ใชบังคับ ใหการสอบสวนหรือพิจารณาแลวแต5กรณีเปนอันใชได
/(๓)…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-๑1(๓) ในกรณีไดมีการรายงานหรือส5งเรื่องใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานส5วนทองถิ่น หรือ
คณะกรรมการตามกฎหมายอื่ น พิ จ ารณาโดยถู ก ตองตามกฎหมายที่ ใ ชอยู5 ในขณะนั้ น และการพิ จ ารณา
ยังไม5แลวเสร็จ ใหส5งเรื่องใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสังกัดป1จจุบันพิจารณา เมื่อมีมติเปนประการใด
ใหนายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน

กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

