ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําพูน
เรื่อง หลักเกณฑ%และเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
--------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีการปรั บปรุงประกาศคณะกรรมการพนั กงานสวนตํ าบลจังหวั ด
ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ'และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ'
และการรองทุ ก ข' ลงวั น ที่ 18 มกราคม 2545 ใหเปนป4 จ จุ บั น ถู ก ตอง และเปนธรรม กอปรกั บ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
กําหนดหลักเกณฑ'และเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ ใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจหนาที่
ขององค' การบริ ห ารสวนตํ า บล แตจะตองอยู ภายใตกรอบมาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ คคล
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (3) ประกอบมาตรา 25 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลสวนทองถิ่ น พ.ศ. 2542 และมติ ค ณะกรรมการกลางพนั ก งานสวนตํ า บล
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหออกประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ 24
ธั น วาคม 2558 คณะกรรมการพนั ก งานสวนตํ า บลจั ง หวั ด ลํ า พู น ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 13/2558
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จึงมีมติใหมีประกาศ ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กวา “ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานสวนตํ า บลจั ง หวั ด ลํ า พู น เรื่ อ ง
หลักเกณฑ'และเงื่อนไขในการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลั กเกณฑ'และ
เงื่ อ นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวิ นั ย การใหออกจากราชการ การอุ ท ธรณ' และการรองทุ ก ข'
ลงวันที่ 18 มกราคม 2545
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“พนักงานสวนตําบล” ใหหมายความรวมถึง พนักงานครูองค'การบริหารสวนตําบลและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดองค'การบริหารสวนตําบลนั้นดวย

/หมวด ๒…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-2หมวด ๒
การออกจากราชการ
ขอ ๕ พนักงานสวนตําบลออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
(๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออก หรือการลาออกมีผลตามขอ ๒๔
(๔) ถูกสั่งใหออกจากราชการตามขอ ๒๙ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๓๔ ของประกาศนี้ หรือเนื่องจากไมผานการทดลองปฏิบัติ
ราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดยไมไดรับการยกเวนตามประกาศ
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานสวนตําบล
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ
การออกจากราชการตามวรรคหนึ่งใหทําเปนคําสั่ง เวนแตกรณีตาม (๑) และ (๒)
การออกคํ า สั่ ง เกี่ ย วกั บ การออกจากราชการตามวรรคสอง ตองไดรั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกอน เวนแตคําสั่งใหออกจากราชการตามขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง
ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล สงเรื่องการออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ใหคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการตามขอ ๘๕ วรรคสาม ของประกาศเกี่ยวกั บ
การสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจารณาทําความเห็นเสนอ และใหนําหมวด ๘ และหมวด ๙ ของ
ประกาศดังกลาว มาใชบังคับโดยอนุโลม
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามหมวด ๕
ขอ ๖ นายกองค'การบริหารสวนตําบลมีอํานาจสั่งใหพนักงานสวนตําบลออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็ จบํ านาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่ นไดในกรณี ที่กฎหมายดั งกลาว
บัญญัติใหผูถูกสั่งใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ และการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับ บําเหน็จบํา นาญ
เหตุทดแทน นอกจากใหทําไดในกรณีที่กํา หนดไวในประกาศนี้ และกรณีที่กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่นบัญญัติใหผูถูกสั่งใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนแลว นายกองค'การ
บริหารสวนตําบลจะเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเพื่อสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการตามขอ ๘๕ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําความเห็นเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบใหนายก
องค'การบริหารสวนตําบลออกคําสั่งใหพนักงานสวนตําบลออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
ไดในกรณีตอไปนี้ดวย คือ
(๑) เมื่อพนักงานสวนตําบลผูใดเจ็บปUวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ และ
นายกองค'การบริหารสวนตําบลเห็นสมควรใหออกจากราชการ
(๒) เมื่อพนักงานสวนตําบลผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค'ของทางราชการ
(๓).เมื่ อ พนั ก งานสวนตํ า บลผู ใดไมมี สั ญ ชาติ ไ ทย ดํ า รงตํ า แหนงทางการเมื อง ทุ พพลภาพจน
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟ4XนเฟYอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในประกาศ
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานสวนตําบล เปนกรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่พรรคการเมือง เปนบุคคลลมละลาย
/(๔)…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-3(๔)..เมื่อพนักงานสวนตําบลผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผู ไมเลื่อมใสการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ดวยความบริสุทธิ์ใจและนายกองค'การบริหารสวนตําบลเห็นวากรณีมีมูล ก็ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบล
สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา และใหนําขอ ๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล มีมติเห็นชอบดังกลาวแลว ก็ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
(๕).เมื่ อ พนั ก งานสวนตํ า บลผู ใดไมสามารถปฏิ บั ติ ร าชการ ตามหลั ก เกณฑ' แ ละเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนด ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของ
ทางราชการได
ขอ ๗ พนักงานสวนตําบลผูใดมีกรณีถูกกลาวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถใน
อัน ที่จ ะปฏิบัติห นาที่ร าชการ บกพรองในหนาที ่ร าชการหรือประพฤติต นไมเหมาะสมกับ ตํา แหนงหนาที่
ราชการ และนายกองค'การบริหารสวนตําบลเห็นวากรณีมีมูล ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหาย
แกราชการ ก็ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนโดยไมชักชา ทั้งนี้
ใหนําขอ ๒๖ วรรคหก วรรคเจ็ด วรรคแปด ขอ ๒๗ และขอ ๘๕ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีมติเห็นชอบใหผูนั้นออกจากราชการ ก็ใหนายกองค'การ
บริหารสวนตําบลสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
การสอบสวนพิจารณา ใหเปนไปตามหมวด ๗ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากเปนกรณีการกระทําที่ปรากฏชัดแจงตามหมวด ๖ ของประกาศเกี่ยวกับ
การสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ จะดําเนินการโดยไมสอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได
ขอ ๘ พนักงานสวนตําบลผูใดมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามขอ ๒๖ วรรคหก ของ
ประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะกรรมการสอบสวน หรือนายกองค'การ
บริหารสวนตําบลเห็นวากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูนั้นไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวน
ไมไดความแนชั ดพอที่จ ะฟ4งลงโทษตามขอ ๘๕ ของประกาศเกี่ย วกับการสอบสวน การลงโทษทางวินั ย
พ.ศ. ๒๕๕๘ ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลเสนอ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเพื่อสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให
ออกจากราชการตามขอ ๘๕ วรรคสาม ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ทําความเห็นเสนอ และเมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีมติเปนประการใด ใหนายกองค'การบริหาร
สวนตําบลสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
ในกรณีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีมติใหผูนั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวน ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
เหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
ขอ ๙ เมื่อพนักงานสวนตํา บลผู ใดตองรับโทษจํา คุกโดยคํา สั่งของศาล หรือตองรับโทษจําคุก
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไมถึงกับจะตอง
ถูกลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ นายกองค'การบริหารสวนตําบลจะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อ
รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นก็ได
/ขอ ๑๐…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-4ขอ ๑๐ เมื่อพนักงานสวนตําบลผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออก
จากราชการในกรณีอื่นอยูกอนไปรับราชการทหาร ก็ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลเสนอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลเพื่อพิจารณามีมติใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลเปลี่ยนแปลงคําสั่งใหออกตามวรรคหนึ่ง
เปนใหออกจากราชการในกรณีอื่นนั้นได
ขอ ๑๑ ในกรณีนายกองค'การบริหารสวนตําบลเห็นสมควรที่จะตองสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการ
ตามขอ ๖ (๔) หรือขอ ๗ กลับเขารับราชการ ใหนําขอ ๒๙ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่ อนายกองค' การบริ ห ารสวนตํ า บลดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ งแลว ใหรายงานคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลเพื่อทราบ
ขอ ๑๒ เมื่อนายกองค'การบริหารสวนตําบลเห็นสมควรใหพนักงานสวนตําบลออกจากราชการใน
เรื่องใด ถาคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาเห็นเปนการสมควรที่จะตองสอบสวนใหมหรือสอบสวน
เพิ่มเติมเพื่อประโยชน'แหงความเปนธรรม หรือเพื่อประโยชน'ในการควบคุมดูแลใหองค'การบริหารสวนตําบล
ปฏิบัติการตามประกาศนี้ หรือประกาศเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานสวน
ตําบลกรณีการใหออกจากราชการเนื่องจากมีผลการประเมินต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด หรือขาดคุณสมบัติ
ทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงโดยไมไดรับการยกเวน โดยถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ก็ให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนดประเด็น หรือขอสําคัญไปใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลเพื่อให
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมทําการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมได
หมวด ๓
การสั่งพักราชการ และการสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ขอ ๑๓ การสั่งใหพนักงานสวนตําบลพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟ4งผลการ
สอบสวนพิจารณา ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน และการดําเนินการเพื่อใหเปนไป
ตามผลการสอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวดนี้
ขอ ๑๔ พนักงานสวนตําบลผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง จนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟ\องคดีอาญา เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ นายกองค'การ
บริหารสวนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจะสั่งใหผูนั้นพักราชการ เพื่อรอฟ4ง
ผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแหงคดีไดตอเมื่อมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน และนายกองค'การบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวาถาผูนั้นคงอยู
ในหนาที่ราชการตอไปอาจเกิดการเสียหายแกราชการ
(๒) ผูนั้นถูกฟ\องคดีอาญา ในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือ ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต
หรือเกี่ยวกับความประพฤติ หรือพฤติการณ'อันไมนาไววางใจ โดยพนักงานอัยการมิไดรับเปนทนายแกตางให
และนายกองค'การบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวาถาผูนั้นคงอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแกราชการ
(๓) ผูนั้นมีพฤติการณ'ที่แสดงวาถาคงอยูในหนาที่ราชการจะเปนอุปสรรคตอการสอบสวนพิจารณา
หรือจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้น
(๔) ผูนั้นอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับในคดีอาญาหรือตองจําคุกโดยคําพิพากษา
และไดถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุก เปนเวลาติดตอกันเกินกวาสิบหาวันแลว
/(๕)…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-5(๕) ผูนั้ นถูกแตงตั้ งกรรมการขึ้น ทํา การสอบสวนและตอมามี คํา พิพากษาถึ งที่สุ ดวาเปนผู กระทํ า
ความผิดอาญา ในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผูนั้นถูกแตงตั้งกรรมการขึ้นทําการสอบสวนภายหลังที่มีคําพิพากษา
ถึงที่สุดวาเปนผูกระทํา ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และนายกองค'การบริหารสวนตําบลพิจารณา
เห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้น ไดความประจักษ'ชัดอยูแลววาการกระทําความผิดอาญา
ของผูนั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
นายกองค'การบริหารสวนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจะสั่งให
พนักงานสวนตําบลผูนั้นพักราชการเพื่อรอฟ4งผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือรอผลคดีก็ได
การพิจารณามีมติตามวรรคสอง ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลตรวจสอบ หากพบวาเปนความจริง
จึงจะพิจารณามีมติเห็นชอบได
ขอ ๑๕ การสั่งพักราชการใหสั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา เวนแตกรณีผูถูกสั่งพักราชการได
รองทุกข' และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาเห็นวาคํารองทุกข'ฟ4งขึ้นและไมสมควรที่จะสั่งพัก
ราชการอีกตอไป ตองมีมติใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลออกคําสั่งสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
กอนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้น
ขอ ๑๖ ในกรณีพนักงานสวนตําบลผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูก
แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนหลายสํานวน หรือถูกฟ\องคดีอาญาหลายคดี เวนแตเปนความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือผูที่ถูกฟ\องนั้นพนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางให ถาจะสั่ง
พักราชการใหสั่งพักทุกสํานวนและทุกคดี
ในกรณีไดสั่งพักราชการในสํานวนใด หรือคดีใดไวแลว ภายหลังปรากฏวาผูถูกสั่งพักราชการนั้นมี
กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนในสํานวนอื่น หรือ
ถูกฟ\องคดีอาญา ในคดีอื่นเพิ่มขึ้นอีก เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือ
ผูที่ถูกฟ\องนั้นพนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางให ก็ใหสั่งพักราชการในสํานวนหรือคดีอื่นที่เพิ่มขึ้นนั้นดวย
ขอ ๑๗ การสั่งพักราชการ หามมิใหสั่งพักยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่งเวนแต
(๑) ผูซึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยูในระหวางถูกควบคุม หรือขัง โดยเปนผูถูกจับในคดีอาญา หรือตองจําคุก
โดยคําพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้นใหสั่งพักยอนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุก
(๒) ในกรณีไดมีการสั่งพักราชการไวแลว ถาจะตองสั่งใหมเพราะคําสั่งเดิมไมชอบหรือไมถูกตอง
ใหสั่งพักตั้งแตวันใหพักราชการตามคําสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรตองพักราชการในขณะที่ออกคําสั่งเดิม
ขอ ๑๘ คํ าสั่งพักราชการตองระบุชื่อและตําแหนงของผู ถูกสั่งพัก ตลอดจนกรณีและเหตุที่สั่งให
พักราชการ
เมื่อไดมีคําสั่งใหพนักงานสวนตําบลผูใดพักราชการแลว ตองมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูนั้นทราบพรอมทั้ง
สงสําเนาคําสั่งใหดวยโดยพลัน ในกรณีไมอาจแจงใหผูนั้นทราบได หรือผูนั้นไมยอมรับทราบคําสั่ง ใหป]ดสําเนา
คําสั่งไว ณ ที่ทําการที่ผูนั้นรับราชการอยูและมีหนังสือแจงพรอมกับสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย'ลงทะเบียน
ไปใหผูนั้น ณ ที่อยูของผูนั้นซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเชนนี้เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแต
วันที่ไดดําเนินการดังกลาว ใหถือวาผูนั้นไดทราบคําสั่งพักราชการแลว
ขอ ๑๙ เมื่อพนักงานสวนตําบลผูใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามขอ ๑๔ และนายกองค'การ
บริ หารสวนตํ าบลพิจารณาเห็ นวาการสอบสวนหรื อพิ จารณา หรื อการพิจารณาคดี ที่เปนเหตุ ที่อาจถู กสั่ งพั ก
ราชการนั้นจะไมแลวเสร็จโดยเร็ว นายกองค'การบริหารสวนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการไวกอนก็ได
ใหนําขอ ๑๕ ขอ ๑๖ และขอ ๑๘ มาใชบังคับแกการสั่งใหออกจากราชการไวกอนโดยอนุโลม
/ขอ 20…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-6ขอ ๒๐ เมื่อไดสั่งใหพนักงานสวนตําบลผูใดพักราชการไวแลว นายกองค'การบริหารสวนตําบลจะ
พิจารณาตามขอ ๑๙ และสั่งใหผูนั้นออกจากราชการไวกอนอีกชั้นหนึ่งก็ได ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกอน และใหนําความในขอ ๑๔ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๑ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน จะสั่งใหออกตั้งแตวันใด ใหนําขอ ๑๗ มาใชบังคั บ
โดยอนุโลม แตสําหรับการสั่งใหออกจากราชการไวกอนในกรณีตามขอ ๒๐ ใหสั่งใหออกตั้งแตวันพักราชการ
เปนตนไป
ขอ ๒๒ เมื่อไดสั่งใหพนักงานสวนตําบลผูใดพักราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟ4งผล
การสอบสวนพิจารณา ถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาเปนประการใดแลว ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ก็ใหดําเนินการตามขอ ๘๕ ของประกาศ
เกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือขอ ๓๔ ของประกาศนี้ แลวแตกรณี
(๒) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งพักราชการนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง และไมมีกรณีที่จะตอง
ถูกสั่งใหออกจากราชการ ก็ใหนายกองค'การบริห ารสวนตําบลสั่งใหผู นั้นกลับเขาปฏิบัติห นาที่ร าชการใน
ตําแหนงเดิม หรือตํา แหนงในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติต รงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ทั้งนี้ สําหรับการสั่งใหผูถูกสั่งพักราชการกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลกอน แลวดําเนินการตามขอ ๘๔ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
หรือขอ ๓๔ ของประกาศนี้แลวแตกรณี
(๓) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง และไมมี
กรณีจะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ ก็ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการใน
ตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ทั้งนี้
สําหรับการสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับ
เดี ย วกั น ที่ ผู นั้ น มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหนงนั้ น ตองไดรั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกอน แลวดําเนินการตามขอ ๘๔ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือขอ ๓๔ ของประกาศนี้ แลวแตกรณี
(๔) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งพักราชการนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง และไมมีกรณีที่จะตอง
ถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอื่น แตไมอาจสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการได เนื่องจากไดพนจาก
ราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นแลว ก็ใหดําเนินการตามขอ ๘๔ ของ
ประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือขอ ๓๔ ของประกาศนี้ แลวแตกรณี
โดยไมตองสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
การดําเนินการตามขอ ๘๔ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘
หรือขอ ๓๔ ของประกาศนี้ ในกรณีจะสั่งลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน การสั่งลงโทษดังกลาวใหสั่ง
ยอนหลังไปถึงวันสุดทายกอนวันพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
(๕) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง และไมมี
กรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอื่น แตไมอาจสั่งใหกลับเขารับราชการได เนื่องจากไดพนจาก
ราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นแลว ก็ใหดําเนินการตามขอ ๘๔ ของ
ประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือขอ ๓๔ ของประกาศนี้ และมีคําสั่งยกเลิก
คํ า สั่ ง ใหออกจากราชการไวกอนเพื่ อ ใหผู นั้ น เปนผู พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบํ า เหน็ จ บํ า นาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น และใหนํา (๔) วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
/(๖)…
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-7(๖) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง แตมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจาก
ราชการดวยเหตุอื่น ก็ใหดําเนินการตามขอ ๘๔ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.
๒๕๕๘ หรือขอ ๓๔ ของประกาศนี้ แลวแตกรณี แลวใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลเสนอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามเหตุนั้น โดยไมตองสั่งใหกลับเขา
ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการ และใหนํา (๔) วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๗) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัย และไมมีกรณีจะตองออกจากราชการ ก็ใหสั่งยุติ
เรื่อง และใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกลับเขารับราชการตาม (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี
(๘) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งพักราชการนั้นมิไดกระทําผิดวินัย และไมมีกรณีจะตองถูกสั่งใหออก
จากราชการดวยเหตุอื่น แตไมอาจสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดเนื่องจากมีอายุครบตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น และไดพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่นแลว ก็ใหสั่งยุติเรื่อง
(๙) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนนั้นมิไดกระทําผิดวินัย และไมมีกรณี
จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอื่น แตไมอาจสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการได เนื่องจากมีอายุครบตาม
กฎหมายวาดวยบํา เหน็จ บํา นาญขาราชการสวนทองถิ่น แลว ก็ใหสั่งยุติเรื่องและมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหออก
จากราชการไวกอนเพื่อใหผูนั้นเปนผูพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
(๑๐) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัย แตมีกรณีจะตองถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอื่น
ก็ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบแลวให
นายกองค'การบริหารสวนตําบลสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไมตองสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือกลับเขารับราชการ
ขอ ๒๓ การออกคําสั่งพักราชการ คําสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือคําสั่งใหกลับเขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการ หรือกลับเขารับราชการ ใหมีสาระสําคัญตามแบบ พอก.๑ แบบ พอก.๒ แบบ พอก.๓ หรือ
แบบ พอก.๔ แลวแตกรณี ทายประกาศนี้
หมวด ๔
การลาออกจากราชการ
ขอ ๒๔ พนักงานสวนตําบลผูใดประสงค'จะลาออกจากราชการใหยื่นหนังสือขอลาออกตอนายก
องค'การบริหารสวนตําบล ซึ่งมีสาระสําคัญ ตามแบบ ลก.๑ ทายประกาศนี้ เพื่อใหนายกองค'การบริหารสวน
ตําบลเปนผูออกคําสั่งใหลาออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ใหยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยวาสามสิบวัน
ในกรณีผูประสงค'จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวาสามสิบวันและนายกองค'การบริหาร
สวนตําบลเห็นวามีเหตุผลและความจําเปน จะอนุญาตเปนลายลักษณ'อักษรใหลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได
หนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่ นลวงหนากอนวัน ขอลาออกนอยกวาสามสิ บวัน โดยไมไดรั บ
อนุญาตเปนลายลักษณ'อักษรจากนายกองค'การบริหารสวนตําบล หรือที่มิไดระบุวันขอลาออก ใหถือวันถัด
จากวันครบกําหนดสามสิบวันนับแตวันยื่นเปนวันขอลาออก
ในกรณีนายกองค'การบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชน'แกราชการจะยับยั้ง
การอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันขอลาออกก็ได และตองแจงการยับยั้งการอนุญาตให
ลาออกพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบกอนวันขอลาออกมีผล และใหการลาออกมีผลตั้งแตวันถัดจากวัน
ครบกําหนดเวลาที่ยับยั้ง แตจะอางการถูกแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนมาเปนเหตุแหงการยับยั้งมิได
/ขอ ๒๕…
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-8ขอ ๒๕ เมื่อนายกองค'การบริหารสวนตําบลไดรับหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานสวน
ตําบลผูใดแลว ถาเปนหนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวาสามสิบวัน หรือ
ที่มิไดระบุวันขอลาออก ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลพิจารณาวาควรอนุญาตใหผูนั้นลาออกจากราชการ
หรือจะสั่งยับยั้งการอนุญาตใหลาออก โดยใหดําเนินการดังนี้
(๑) ในกรณีนายกองค'การบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวาควรอนุญาตใหลาออกจากราชการได
ใหเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบใหผูนั้นลาออกจากราชการ และใหนายก
องค'การบริหารสวนตําบลออกคําสั่งใหลาออกเปนลายลักษณ'อักษร ตามแบบ ลก.๓ ทายประกาศนี้ แลวแจง
คําสั่งดังกลาวใหผูขอลาออกทราบกอนวันขอลาออกดวย
(๒) ในกรณีน ายกองค' การบริห ารสวนตํ าบลพิจารณาเห็น วาควรยั บยั้งการอนุญ าตใหลาออก
ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลมีคําสั่งยับยั้งการอนุญ าตใหลาออกเปนลายลักษณ'อักษร แลวแจงคํา สั่ง
ดังกลาวพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบดวย ทั้งนี้ การยับยั้งการอนุญาตใหลาออก ใหสั่งยับยั้งไดเพียงครั้งเดียว
และจะขยายอีกไมได
เมื่อนายกองค'การบริหารสวนตําบลยับยั้งการอนุญาตใหลาออกตาม (๒) กอนครบกําหนดเวลาที่
ยับยั้งตามขอ ๒๔ วรรคหา หากผูขอลาออกจากราชการประสงค'จะถอนหนังสือขอลาออกยอมมีสิทธิกระทําได
โดยทําหนังสือ ตามแบบ ลก.๒ ทายประกาศนี้ ยื่นตอนายกองค'การบริหารสวนตําบล การจํากัดสิทธิดังกลาว
จะกระทํามิได
การขอลาออกจากราชการที่ยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวาสามสิบวัน เมื่อนายกองค'การ
บริหารสวนตําบลไดรับหนังสือขอลาออกดังกลาวแลว ใหมีคําสั่งเปนลายลักษณ'อักษรกอนวันขอลาออกวาจะ
อนุญาตใหยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวาสามสิบวัน ตามที่ผูขอลาออกไดยื่นไวหรือไม แลวแจงการสั่ง
ดังกลาวพรอมเหตุผลใหผูขอลาออกทราบกอนวันที่การขอลาออกมีผล ทั้งนี้ เพื่อจะไดทราบวาวันขอลาออก
ในกรณีดังกลาวคือวันที่ระบุไวในหนังสือขอลาออก หรือวันถัด จากวัน ครบกําหนดสามสิบ วัน นับแตวัน ยื่น
หนังสือขอลาออก แลวใหพิจารณาดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี
ถานายกองค'การบริหารสวนตําบลไมดําเนินการตามขอ ๒๔ วรรคสี่ หรือวรรคหา และขอ ๒๕ วรรคสาม
ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก
การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงในองค'กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตําแหนง
ทางการเมือง ตําแหนงผูพิพากษาหรือตุลาการ ตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการใดที่กฎหมายกําหนดวา
ตองไมเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่ น ใหยื่ นตอนายกองค' การบริ หารสวนตํ าบลอยางชาภายในวั นที่ขอลาออก และใหการ
ลาออกมีผลนับแตวันขอลาออก
กรณีพนักงานสวนตําบลผูใดขออนุญาตสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุหรือแตงตั้งเปนขาราชการหรือ
พนักงานในองค'กรอื่นของรัฐ แลวแตกรณี หากประสงค'จะลาออกจากราชการเพื่อเขารับการบรรจุหรือแตงตั้ง
เปนขาราชการหรือพนักงานในองค'กรอื่นของรัฐ ใหยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตอนายกองค'การบริหาร
สวนตําบลอยางชาภายในวันที่ขอลาออก และใหการลาออกมีผลนับแตวันขอลาออก
ขอ ๒๖ เมื่อนายกองค'การบริหารสวนตําบลไดรับหนังสือขอลาออกแลว ใหบันทึกวันยื่นหนังสือขอ
ลาออกนั้นไวเปนหลักฐาน และใหตรวจสอบวาหนังสือขอลาออกดังกลาวไดยื่นลวงหนากอนวันขอลาออก
ไมนอยกวาสามสิบวันหรือไม พรอมทั้งพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลภายใน
เจ็ดวันนับแตวันไดรับหนังสือขอลาออก
/ขอ ๒๗…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-9ขอ ๒๗ ในกรณีผูขอลาออกไดออกจากราชการไปตามขอ ๒๕ วรรคสี่ ใหนายกองค'การบริหารสวน
ตําบลมีหนังสือแจงวันออกจากราชการใหผูขอลาออกทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูนั้นออกจากราชการ
และแจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบดวย
ขอ ๒๘ การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตามขอ ๒๕ วรรคหา และวรรคหก ใหนายกองค'การ
บริห ารสวนตํา บลเสนอหนัง สือ ขอลาออกนั้น พรอมความเห็น ตอคณะกรรมการพนัก งานสวนตํา บลเพื่ อ
พิจารณาใหความเห็นชอบการลาออกโดยเร็ว
เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตํา บลพิจารณาใหความเห็น ชอบการลาออกตามวรรคหนึ่งแลว
ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลออกคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการไดตั้งแตวันที่ขอลาออก
ขอ ๒๙ ผูขอลาออกอาจยื่นหนังสือขอถอนหรือระงับการลาออกตอนายกองค'การบริหารสวนตําบลได
โดยตองยื่นกอนวันที่การขอลาออกมีผล
หมวด ๕
วันออกจากราชการ
ขอ ๓๐ การออกจากราชการของพนักงานสวนตําบล ตามขอ ๕ (๔) และ (๕) จะออกจากราชการ
ตั้งแตวันใดใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวดนี้
ขอ ๓๑ การสั่งใหออกจากราชการตามขอ ๒๙ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทาง
วินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ และขอ ๓๓ ของประกาศนี้ หรือเนื่องจากไมผานการ
ทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดยไมไดรับการยกเวน
ตามประกาศเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานสวนตําบล หามมิใหสั่งใหออก
ยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแต
(๑) การสั่งใหออกจากราชการตามขอ ๙ ใหสั่งใหออกตั้งแตวันตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล
หรือโดยคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี
(๒) การสั่งใหออกจากราชการตามขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง ใหสั่งใหออกตั้งแตวันไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
(๓) ในกรณี ไดมีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการไปแลว ถาจะตองสั่งใหมหรื อ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งเปนใหออกจากราชการ ตามขอ ๒๙ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหออกจากราชการตามขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ และขอ ๓๔ ของประกาศนี้ หรือใหออก
จากราชการเนื่องจากไมผานการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงโดยไมไดรับการยกเวนตามประกาศเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงาน
สวนตําบล ก็ใหสั่งใหออกยอนหลังไปถึงวันที่ควรตองออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคําสั่งเดิม
(๔) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งใหออกจากราชการยอนหลัง ก็สั่งใหออกยอนหลังไปถึงวันที่ควรจะตอง
ออกจากราชการตามกรณีนั้นได แตทั้งนี้ตองไมเปนการทําใหเสียประโยชน'ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผูถูกสั่ง
ใหออกนั้น
ขอ ๓๒ การสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามขอ ๒๙ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ จะสั่งใหออกตั้งแตวันใดใหเปนไปตามที่กําหนดในขอ ๒๑ ของประกาศนี้
/ขอ ๓๓…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-10ขอ ๓๓ การสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ หามมิใหสั่งปลดออก หรือไลออกยอนหลัง
ไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแต
(๑) ในกรณีไดมีคําสั่งใหพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน เมื่อจะสั่งลงโทษปลดออก หรือ
ไลออกจากราชการ ใหสั่งปลดออกหรือไลออกตั้งแตวันพักราชการ หรือวันใหออกจากราชการไวกอน แลวแตกรณี
(๒) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ ในกรณีกระทําผิดวินัยโดยละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันและไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกใหปลดออกหรือไลออกตั้งแต
วันละทิ้งหนาที่ราชการนั้น
(๓) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ ในกรณีกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก
หรื อโทษที่ หนั กกวาจํ าคุ กโดยคํ าพิ พากษาถึ งที่ สุ ดใหจํ าคุ ก หรื อใหรั บโทษที่ หนั กกวาจํ า คุ ก โดยปกติ ใหสั่ ง
ปลดออกหรือไลออกตั้งแตวันตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด หรือวันตองคําพิพากษาถึงที่สุด หรือ
วันถูกคุมขังติดตอกันจนถึงวันตองคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี
(๔).ในกรณีไดมีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการไปแลว ถาจะตองสั่งใหมหรือเปลี่ยนแปลง
คําสั่งการลงโทษปลดออกหรือไลออก ในกรณีเชนนี้ ใหสั่งยอนหลังไปถึงวันออกจากราชการตามคําสั่งเดิม
แตถาวันออกจากราชการตามคําสั่งเดิมไมถูกตอง ก็ใหสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกยอนหลังไปถึงวันที่ควร
ตองออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคําสั่งเดิม
(๕) ในกรณีไดมีการสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอื่นอันมิใชเปนการลงโทษทางวินัยไปแลว ถาจะตองสั่ง
ใหมหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเปนลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการใหสั่งปลดออกหรือไลออกยอนหลังไป
ถึงวันที่ควรตองลงโทษปลดออกหรือไลออกตามกรณีนั้นขณะที่ออกคําสั่งเดิม
(๖) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ ในกรณีที่ผูซึ่งจะตองถูกสั่งนั้นไดออกจาก
ราชการ โดยถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก หรือถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอื่น หรือไดรับอนุญาตให
ลาออกจากราชการไปกอนแลว ใหสั่งปลดออกหรือไลออกยอนหลังไปถึงวันออกจากราชการนั้น
(๗) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ ในกรณีที่ผูซึ่งจะตองถูกสั่งนั้นไดพนจากราชการ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นไปกอนแลว ใหสั่งปลดออกหรือไลออกยอนหลังไปถึง
วันสิ้นปaงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบปaบริบูรณ'
(๘) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออก หรือไลออกจากราชการยอนหลัง ก็ใหสั่งปลดออกหรือไลออก
ยอนหลังไปถึงวั นที่ ควรจะตองออกจากราชการตามกรณีนั้น ได แตทั้งนี้ตองไมเปนการทํ าใหเสี ยประโยชน'
ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผูถูกสั่งลงโทษนั้น
ขอ ๓๔ พนักงานสวนตําบลผูใดมีกรณีสมควรใหออกอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ หรือพนักงาน
สวนตําบลซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือขาราชการตามกฎหมายอื่น ผูใดมีกรณีส มควรใหออก
จากงาน หรือ ออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือ
ขาราชการตามกฎหมายอื่นนั้นอยูกอนวันโอนมาบรรจุเปนพนักงานสวนตําบล ใหนายกองค'การบริหารสวน
ตํ า บลสั่ งใหผู นั้ น ออกจากราชการตามกฎหมายที่ ใชอยู ในขณะนั้ น สวนการสอบสวน การพิ จ ารณา และ
การดําเนินการออกคําสั่งใหออกจากราชการ ใหดําเนินการตามประกาศนี้ เวนแต
(๑) ในกรณีผูบังคับบัญชาสังกัดเดิมไดสั่งใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้นไปแลว
กอนที่ประกาศนี้ใชบังคับและยังสอบสวนไมเสร็จก็ใหสอบสวนตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะเสร็จ
(๒) ในกรณีไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้นเสร็จไปแลวกอน
วันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหการสอบสวนหรือพิจารณาแลวแตกรณีเปนอันใชได
/(๓) ในกรณี…
กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-๑1(๓) ในกรณีไดมีการรายงานหรือสงเรื่องใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น หรือ
คณะกรรมการตามกฎหมายอื่ น พิ จ ารณาโดยถู ก ตองตามกฎหมายที่ ใ ชอยู ในขณะนั้ น และการพิ จ ารณา
ยังไมแลวเสร็จ ใหสงเรื่องใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลสังกัดป4จจุบันพิจารณา เมื่อมีมติเปนประการใด
ใหนายกองค'การบริหารสวนตําบลสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธานกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําพูน

กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

