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ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน 
เรื่อง  หลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการให�ออกจากราชการ พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

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

 โดยท่ีเป
นการสมควรให�มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน       
เรื่อง หลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให�ออกจากราชการ การอุทธรณ% และ    
การร�องทุกข% ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2544 ให�เป
นป1จจุบัน ถูกต�อง และเป
นธรรม กอปรกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส5วนท�องถ่ิน พ.ศ..๒๕๔๒ บัญญัติให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด
หลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการให�ออกจากราชการ ให�เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจหน�าท่ีของ
เทศบาล แต5จะต�องอยู5ภายใต�กรอบมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (3) ประกอบ 23 วรรคท�าย แห5งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส5วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุม     
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให�ออกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการให�ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน ในการประชุมครั้งท่ี 14/2558 เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
จึงมีมติให�มีประกาศ ดังต5อไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
ข�อ ๑ ประกาศนี้เรียกว5า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ%

และเง่ือนไขในการให�ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” 
ข�อ ๒ ประกาศนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต5วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป
นต�นไป 
ข�อ ๓ ให�ยกเลิก 
(๑) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการสอบสวน 

การลงโทษทางวินัย การให�ออกจากราชการ การอุทธรณ% และการร�องทุกข% ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2544 
(๒) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการให�ออก

จากราชการ (เพ่ิมเติม) ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2549 
ข�อ ๔ ในหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ 
“พนักงานเทศบาล” ให�หมายความรวมถึง พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

เทศบาลนั้นด�วย 
 

/หมวด ๒… 
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หมวด ๒ 
การออกจากราชการ 

 
    ข�อ ๕ พนักงานเทศบาลออกจากราชการเม่ือ 
             (๑) ตาย 
             (๒) พ�นจากราชการตามกฎหมายว5าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส5วนท�องถ่ิน 
             (๓) ลาออกจากราชการและได�รับอนุญาตให�ลาออก หรือการลาออกมีผลตามข�อ ๒๔ 
             (๔) ถูกสั่งให�ออกจากราชการตามข�อ ๒๙ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข�อ ๖ ข�อ ๗ ข�อ ๘ ข�อ ๙ ข�อ ๑๐ ข�อ ๓๔ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ หรือเนื่องจาก
ไม5ผ5านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติท่ัวไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน5ง โดยไม5ได�รับ
การยกเว�นตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�นสําหรับพนักงานเทศบาล 

   (๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล5ออกจากราชการ  
    การออกจากราชการตามวรรคหนึ่งให�ทําเป
นคําสั่ง เว�นแต5กรณีตาม (๑) และ (๒) 
     การออกคําสั่ง เ ก่ียวกับการออกจากราชการตามวรรคสอง ต�องได�รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลก5อน เว�นแต5คําสั่งให�ออกจากราชการตามข�อ ๑๐ วรรคหนึ่ง 
            ให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ส5งเรื่องการออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให�คณะอนุกรรมการ
พิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให�ออกจากราชการตามข�อ ๘๕ วรรคสาม ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไข
ในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจารณาทําความเห็นเสนอ และให�นําหมวด ๘ และหมวด ๙ 
ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขดังกล5าว มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

  วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให�เป
นไปตามหมวด ๕ 
            ข�อ ๖ นายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งให�พนักงานเทศบาลออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญตาม
กฎหมายว5าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส5วนท�องถ่ินได�ในกรณีท่ีกฎหมายดังกล5าวบัญญัติให�ผู�ถูกสั่งให�ออก  
มีสิทธิได�รับบําเหน็จบํานาญ และการสั่งให�ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน นอกจากให�ทํา
ได�ในกรณีท่ีกําหนดไว�ในหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ และกรณีท่ีกฎหมายว5าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส5วนท�องถ่ิน
บัญญัติให�ผู�ถูกสั่งให�ออกมีสิทธิได�รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนแล�ว นายกเทศมนตรีจะเสนอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเพ่ือส5งเรื่องให�คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให�ออกจากราชการ
ตามข�อ ๘๕ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําความเห็นเสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาให�ความเห็นชอบให�นายกเทศมนตรีออกคําสั่งให�พนักงานเทศบาลออก
จากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได�ในกรณีต5อไปนี้ด�วย คือ 
     (๑) เม่ือพนักงานเทศบาลผู�ใดเจ็บปVวยไม5อาจปฏิบัติหน�าท่ีราชการของตนได�โดยสมํ่าเสมอ และ
นายกเทศมนตรีเห็นสมควรให�ออกจากราชการ 
     (๒) เม่ือพนักงานเทศบาลผู�ใดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค%ของทางราชการ  

        (๓) เม่ือพนักงานเทศบาลผู�ใดไม5มีสัญชาติไทย ดํารงตําแหน5งทางการเมือง ทุพพลภาพจนไม5สามารถ
ปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถหรือจิตฟ1YนเฟZอนไม5สมประกอบ หรือเป
นโรคตามท่ีกําหนดในมาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�นสําหรับพนักงานเทศบาล  เป
นกรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ�าหน�าท่ีพรรคการเมือง เป
นบุคคลล�มละลาย  
 
 

/(๔) เม่ือ… 
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             (๔).เม่ือพนักงานเทศบาลผู�ใดมีกรณีถูกกล5าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว5าเป
นผู �ไม5เลื ่อมใสการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย%ทรงเป
นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย
ด�วยความบริสุทธิ์ใจและนายกเทศมนตรีเห็นว5ากรณีมีมูล ก็ให�นายกเทศมนตรีสั ่งแต5งตั ้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยไม5ชักช�า และให�นําข�อ ๗ มาใช�บังคับโดยอนุโลม ในกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล มีมติ
เห็นชอบดังกล5าวแล�ว ก็ให�นายกเทศมนตรีสั่งให�ผู�นั้นออกจากราชการ 

        (๕) เม่ือพนักงานเทศบาลผู�ใดไม5สามารถปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ%และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลกําหนด ให�มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป
นท่ีพอใจของทางราชการได� 

        ข�อ ๗ พนักงานเทศบาลผู�ใดมีกรณีถูกกล5าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว5าหย5อนความสามารถในอัน
ที่จะปฏิบัติหน�าที่ราชการ บกพร5องในหน�าที่ราชการหรือประพฤติตนไม5เหมาะสมกับตําแหน5งหน�าท่ีราชการ 
และนายกเทศมนตรีเห็นว5ากรณีมีมูล ถ�าให�ผู�นั้นรับราชการต5อไปจะเป
นการเสียหายแก5ราชการ ก็ให�
นายกเทศมนตรีสั่งแต5งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนโดยไม5ชักช�า ท้ังนี้ ให�นําข�อ ๒๖ วรรคหก วรรคเจ็ด 
วรรคแปด ข�อ ๒๗ และข�อ ๘๕ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕8 
มาใช�บังคับโดยอนุโลม  
             ในกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเห็นชอบให�ผู�นั้นออกจากราชการ ก็ให�นายกเทศมนตรี
สั่งให�ผู�นั้นออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว5าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
ส5วนท�องถ่ิน 
             การสอบสวนพิจารณา ให�เป
นไปตามหมวด ๗ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการสอบสวน  การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
             ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากเป
นกรณีการกระทําท่ีปรากฏชัดแจ�งตามหมวด ๖ ของหลักเกณฑ%และ
เง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ จะดําเนินการโดยไม5สอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได� 
     ข�อ ๘ พนักงานเทศบาลผู�ใดมีกรณีถูกแต5งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ตามข�อ ๒๖ วรรคหก ของ
หลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะกรรมการสอบสวน หรือ
นายกเทศมนตรีเห็นว5ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย5างยิ่งว5าผู�นั้นได�กระทําผิดวินัยอย5างร�ายแรง แต5การสอบสวน
ไม5ได�ความแน5ชัดพอท่ีจะฟ1งลงโทษตามข�อ ๘๕ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ถ�าให�รับราชการต5อไปจะเป
นการเสียหายแก5ราชการ ก็ให�นายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเพ่ือส5งเรื่องให�คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให�ออกจากราชการ
ตามข�อ ๘๕..วรรคสาม ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘          
ทําความเห็นเสนอ และเม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเป
นประการใด ให�นายกเทศมนตรีสั่งหรือ
ปฏิบัติให�เป
นไปตามนั้น 

             ในกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติให�ผู�นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองใน
กรณีที่ถูกสอบสวน ให�นายกเทศมนตรีสั่งให�ผู �นั้นออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายว5าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส5วนท�องถ่ิน 
             ข�อ ๙ เมื่อพนักงานเทศบาลผู�ใดต�องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล หรือต�องรับโทษจําคุกโดย    
คําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกในความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซ่ึงยังไม5ถึงกับจะต�องถูก
ลงโทษปลดออก หรือไล5ออกจากราชการ นายกเทศมนตรีจะสั่งให�ผู�นั้นออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญ
เหตุทดแทนตามกฎหมายว5าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส5วนท�องถ่ินก็ได� 
             ข�อ ๑๐ เม่ือพนักงานเทศบาลผู�ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว5าด�วยการรับราชการทหาร    
ให�นายกเทศมนตรีสั่งให�ผู�นั้นออกจากราชการ  

/ผู�ใด… 
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             ผู�ใดถูกสั่งให�ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต5อมาปรากฏว5าผู�นั้นมีกรณีท่ีจะต�องถูกสั่งให�ออกจาก
ราชการในกรณีอ่ืนอยู5ก5อนไปรับราชการทหาร ก็ให�นายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพ่ือ
พิจารณามีมติให�นายกเทศมนตรีเปลี่ยนแปลงคําสั่งให�ออกตามวรรคหนึ่งเป
นให�ออกจากราชการในกรณีอ่ืนนั้นได� 
             ข�อ ๑๑ ในกรณีนายกเทศมนตรีเห็นสมควรท่ีจะต�องสั่งให�ผู�ถูกสั่งให�ออกจากราชการตามข�อ ๖ (๔) 
หรือข�อ ๗ กลับเข�ารับราชการ ให�นําข�อ ๒๙ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

             เม่ือนายกเทศมนตรีดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล�ว ให�รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพ่ือทราบ 
             ข�อ ๑๒..เม่ือนายกเทศมนตรีเห็นสมควรให�พนักงานเทศบาลออกจากราชการในเรื่องใด ถ�า
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาเห็นเป
นการสมควรท่ีจะต�องสอบสวนใหม5หรือสอบสวนเพ่ิมเติม   
เพ่ือประโยชน%แห5งความเป
นธรรม หรือเพ่ือประโยชน%ในการควบคุมดูแลให�เทศบาลปฏิบัติการตามหลักเกณฑ%
และเง่ือนไขนี้ หรือมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�นสําหรับพนักงานเทศบาล
กรณีการให�ออกจากราชการเนื่องจากมีผลการประเมินตํ่ากว5ามาตรฐานท่ีกําหนด หรือขาดคุณสมบัติท่ัวไป 
หรือคุณสมบัติเฉพาะตําแหน5งโดยไม5ได�รับการยกเว�น โดยถูกต�องและเหมาะสมตามความเป
นธรรม ก็ให�
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนดประเด็น หรือข�อสําคัญไปให�นายกเทศมนตรีเพ่ือให�คณะกรรมการ
สอบสวนคณะเดิมทําการสอบสวนใหม5หรือสอบสวนเพ่ิมเติมได� 
 

หมวด  ๓ 
การสั่งพักราชการ และการสั่งให�ออกจากราชการไว�ก5อน 

  
            ข�อ ๑๓.การสั่งให�พนักงานเทศบาลพักราชการหรือให�ออกจากราชการไว�ก5อนเพ่ือรอฟ1งผลการ
สอบสวนพิจารณา ระยะเวลาให�พักราชการและให�ออกจากราชการไว�ก5อน และการดําเนินการเพ่ือให�เป
นไป
ตามผลการสอบสวนพิจารณาให�เป
นไปตามท่ีกําหนดในหมวดนี้ 
            ข�อ ๑๔ พนักงานเทศบาลผู�ใดมีกรณีถูกกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัยอย5างร�ายแรง จนถูกต้ังกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟ]องคดีอาญา เว�นแต5เป
นความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจะสั่งให�ผู�นั้นพักราชการ เพ่ือรอฟ1งผล
การสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห5งคดีได�ต5อเม่ือมีเหตุอย5างหนึ่งอย5างใด ดังต5อไปนี้   
             (๑) ผู�นั้นถูกต้ังกรรมการสอบสวน และนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นว5าถ�าผู�นั้นคงอยู5ในหน�าท่ีราชการ
ต5อไปอาจเกิดการเสียหายแก5ราชการ  
             (๒) ผู�นั้นถูกฟ]องคดีอาญา ในเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติหรือ ละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยทุจริต 
หรือเก่ียวกับความประพฤติ หรือพฤติการณ%อันไม5น5าไว�วางใจ โดยพนักงานอัยการมิได�รับเป
นทนายแก�ต5างให�
และนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นว5าถ�าผู�นั้นคงอยู5ในหน�าท่ีราชการอาจเกิดการเสียหายแก5ราชการ 
             (๓) ผู�นั้นมีพฤติการณ%ท่ีแสดงว5าถ�าคงอยู5ในหน�าท่ีราชการจะเป
นอุปสรรคต5อการสอบสวนพิจารณา 
หรือจะก5อให�เกิดความไม5สงบเรียบร�อยข้ึน  
             (๔) ผู�นั้นอยู5ในระหว5างถูกควบคุมหรือขังโดยเป
นผู�ถูกจับในคดีอาญาหรือต�องจําคุกโดยคําพิพากษา 
และได�ถูกควบคุม ขัง หรือต�องจําคุก เป
นเวลาติดต5อกันเกินกว5าสิบห�าวันแล�ว  
 
 
 

/(๕) ผู�นั้น… 
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             (๕) ผู�นั้นถูกแต5งต้ังกรรมการข้ึนทําการสอบสวนและต5อมามีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว5าเป
นผู�กระทํา
ความผิดอาญา ในเรื่องท่ีสอบสวนนั้น หรือผู�นั้นถูกแต5งต้ังกรรมการข้ึนทําการสอบสวนภายหลังท่ีมีคําพิพากษา
ถึงท่ีสุดว5าเป
นผู�กระทํา ความผิดอาญาในเรื่องท่ีสอบสวนนั้น และนายกเทศมนตรีพิจารณา เห็นว5าข�อเท็จจริง 
ท่ีปรากฏตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดนั้น ได�ความประจักษ%ชัดอยู5แล�วว5าการกระทําความผิดอาญาของผู�นั้นเป
น
ความผิดวินัยอย5างร�ายแรง            
            นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจะสั่งให�พนักงานเทศบาลผู�นั้น
พักราชการเพ่ือรอฟ1งผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือรอผลคดีก็ได� 
            การพิจารณามีมติตามวรรคสอง ให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตรวจสอบ หากพบว5าเป
นความจริง 
จึงจะพิจารณามีมติเห็นชอบได� 
   ข�อ ๑๕ การสั่งพักราชการให�สั่งพักตลอดเวลาท่ีสอบสวนพิจารณา เว�นแต5กรณีผู�ถูกสั่งพักราชการได�
ร�องทุกข% และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาเห็นว5าคําร�องทุกข%ฟ1งข้ึนและไม5สมควรท่ีจะสั่งพักราชการ
อีกต5อไป ต�องมีมติให�นายกเทศมนตรีออกคําสั่งสั่งให�ผู�นั้นกลับเข�าปฏิบัติหน�าท่ีราชการก5อนการสอบสวน
พิจารณาเสร็จสิ้น 
   ข�อ ๑๖ ในกรณีพนักงานเทศบาลผู�ใดมีกรณีถูกกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัยอย5างร�ายแรงจนถูกแต5งต้ัง
คณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนหลายสํานวน หรือถูกฟ]องคดีอาญาหลายคดี เว�นแต5เป
นความผิดท่ีได�กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือผู�ท่ีถูกฟ]องนั้นพนักงานอัยการรับเป
นทนายแก�ต5างให� ถ�าจะสั่งพักราชการ
ให�สั่งพักทุกสํานวนและทุกคดี 
   ในกรณีได�สั่งพักราชการในสํานวนใด หรือคดีใดไว�แล�ว ภายหลังปรากฏว5าผู�ถูกสั่งพักราชการนั้นมี
กรณีถูกกล5าวหาว5ากระทําผิดวินัยอย5างร�ายแรงจนถูกแต5งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนในสํานวนอ่ืน หรือ
ถูกฟ]องคดีอาญา ในคดีอ่ืนเพ่ิมข้ึนอีก เว�นแต5เป
นความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือ  
ผู�ท่ีถูกฟ]องนั้นพนักงานอัยการรับเป
นทนายแก�ต5างให� ก็ให�สั่งพักราชการในสํานวนหรือคดีอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นด�วย  
   ข�อ ๑๗ การสั่งพักราชการ ห�ามมิให�สั่งพักย�อนหลังไปก5อนวันออกคําสั่งเว�นแต5 
            (๑) ผู�ซ่ึงจะถูกสั่งพักราชการอยู5ในระหว5างถูกควบคุม หรือขัง โดยเป
นผู�ถูกจับในคดีอาญา หรือต�องจําคุก
โดยคําพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้นให�สั่งพักย�อนหลังไปถึงวันท่ีถูกควบคุม ขัง หรือต�องจําคุก 
   (๒) ในกรณีได�มีการสั่งพักราชการไว�แล�ว ถ�าจะต�องสั่งใหม5เพราะคําสั่งเดิมไม5ชอบหรือไม5ถูกต�อง ให�
สั่งพักต้ังแต5วันให�พักราชการตามคําสั่งเดิม หรือตามวันท่ีควรต�องพักราชการในขณะท่ีออกคําสั่งเดิม 
    ข�อ ๑๘ คําสั่งพักราชการต�องระบุชื่อและตําแหน5งของผู�ถูกสั่งพัก ตลอดจนกรณีและเหตุท่ีสั่งให�   
พักราชการ 
   เม่ือได�มีคําสั่งให�พนักงานเทศบาลผู�ใดพักราชการแล�ว  ต�องมีหนังสือแจ�งคําสั่งให�ผู�นั้นทราบพร�อมท้ัง
ส5งสําเนาคําสั่งให�ด�วยโดยพลัน ในกรณีไม5อาจแจ�งให�ผู�นั้นทราบได� หรือผู�นั้นไม5ยอมรับทราบคําสั่ง ให�ป^ดสําเนา
คําสั่งไว� ณ ที่ทําการที่ผู�นั้นรับราชการอยู5และมีหนังสือแจ�งพร�อมกับส5งสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย%ลงทะเบียน
ไปให�ผู�นั้น ณ ที่อยู5ของผู�นั้นซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช5นนี้เม่ือล5วงพ�นสิบห�าวันนับแต5
วันท่ีได�ดําเนินการดังกล5าว ให�ถือว5าผู�นั้นได�ทราบคําสั่งพักราชการแล�ว  
   ข�อ ๑๙ เม่ือพนักงานเทศบาลผู�ใดมีเหตุท่ีอาจถูกสั่งพักราชการตามข�อ ๑๔ และนายกเทศมนตรี
พิจารณาเห็นว5าการสอบสวนหรือพิจารณา หรือการพิจารณาคดีท่ีเป
นเหตุท่ีอาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม5แล�วเสร็จ
โดยเร็ว นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจะสั่งให�ผู�นั้นออกจากราชการไว�
ก5อนก็ได� 

  ให�นําข�อ ๑๕  ข�อ ๑๖ และข�อ ๑๘ มาใช�บังคับแก5การสั่งให�ออกจากราชการไว�ก5อนโดยอนุโลม   
/ข�อ ๒๐… 
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   ข�อ ๒๐ เม่ือได�สั่งให�พนักงานเทศบาลผู�ใดพักราชการไว�แล�ว นายกเทศมนตรีจะพิจารณาตามข�อ ๑๙ 
และสั่งให�ผู�นั้นออกจากราชการไว�ก5อนอีกชั้นหนึ่งก็ได� ท้ังนี้ ต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลก5อน และให�นําความในข�อ ๑๔ วรรคสาม มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
    ข�อ ๒๑ การสั่งให�ออกจากราชการไว�ก5อน จะสั่งให�ออกต้ังแต5วันใด ให�นําข�อ ๑๗ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
แต5สําหรับการสั่งให�ออกจากราชการไว�ก5อนในกรณีตามข�อ ๒๐ ให�สั่งให�ออกต้ังแต5วันพักราชการเป
นต�นไป 
   ข�อ ๒๒ เม่ือได�สั่งให�พนักงานเทศบาลผู�ใดพักราชการ หรือให�ออกจากราชการไว�ก5อนเพ่ือรอฟ1งผล
การสอบสวนพิจารณา ถ�าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาเป
นประการใดแล�ว ให�ดําเนินการดังต5อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีท่ีปรากฏว5าผู�นั้นกระทําผิดวินัยอย5างร�ายแรง ก็ให�ดําเนินการตามข�อ ๘๕ ของหลักเกณฑ%
และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข�อ ๓๔ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ 
แล�วแต5กรณี 

   (๒) ในกรณีท่ีปรากฏว5าผู�ถูกสั่งพักราชการนั้นกระทําผิดวินัยอย5างไม5ร�ายแรง และไม5มีกรณีที่จะต�อง
ถูกสั่งให�ออกจากราชการ ก็ให�นายกเทศมนตรีสั่งให�ผู�นั้นกลับเข�าปฏิบัติหน�าที่ราชการในตําแหน5งเดิม หรือ
ตําแหน5งในระดับเดียวกันท่ีผู�นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน5งนั้น ท้ังนี้ สําหรับการสั่ง
ให�ผู�ถูกสั่งพักราชการกลับเข�าปฏิบัติหน�าท่ีราชการในตําแหน5งในระดับเดียวกันท่ีผู�นั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน5งนั้น ต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก5อน      
แล�วดําเนินการตามข�อ ๘๔ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘  หรือ
ข�อ ๓๔ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้แล�วแต5กรณี 
   (๓) ในกรณีท่ีปรากฏว5าผู�ถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก5อนนั้นกระทําผิดวินัยอย5างไม5ร�ายแรง และไม5มี
กรณีจะต�องถูกสั่งให�ออกจากราชการ ก็ให�นายกเทศมนตรีสั่งให�ผู�นั้นกลับเข�ารับราชการในตําแหน5งเดิมหรือ
ตําแหน5งในระดับเดียวกันท่ีผู�นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน5งนั้น ท้ังนี้ สําหรับการสั่งให� 
ผู�ถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก5อนกลับเข�ารับราชการในตําแหน5งเดิมหรือตําแหน5งในระดับเดียวกันท่ีผู�นั้น       
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน5งนั้น ต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลก5อน แล�วดําเนินการตามข�อ ๘๔ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย    
พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข�อ ๓๔ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ แล�วแต5กรณี 
    (๔)  ในกรณีท่ีปรากฏว5าผู�ถูกสั่งพักราชการนั้นกระทําผิดวินัยอย5างไม5ร�ายแรง และไม5มีกรณีท่ีจะต�อง
ถูกสั่งให�ออกจากราชการด�วยเหตุอ่ืน แต5ไม5อาจสั่งให�ผู�นั้นกลับเข�าปฏิบัติหน�าท่ีราชการได� เนื่องจากได�พ�นจาก
ราชการตามกฎหมายว5าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส5วนท�องถ่ินแล�ว ก็ให�ดําเนินการตามข�อ ๘๔ ของ
หลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข�อ ๓๔ ของหลักเกณฑ%และ
เง่ือนไขนี้ แล�วแต5กรณี โดยไม5ต�องสั่งให�กลับเข�าปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
    การดําเนินการตามข�อ ๘๔ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 
๒๕๕๘  หรือข�อ ๓๔ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้  ในกรณีจะสั่งลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน     
การสั่งลงโทษดังกล5าวให�สั่งย�อนหลังไปถึงวันสุดท�ายก5อนวันพ�นจากราชการตามกฎหมายว5าด�วยบําเหน็จ
บํานาญข�าราชการส5วนท�องถ่ิน 
   (๕) ในกรณีท่ีปรากฏว5าผู�ถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก5อนนั้นกระทําผิดวินัยอย5างไม5ร�ายแรง และไม5มี
กรณีท่ีจะต�องถูกสั่งให�ออกจากราชการด�วยเหตุอ่ืน แต5ไม5อาจสั่งให�กลับเข�ารับราชการได� เนื่องจากได�พ�นจาก
ราชการตามกฎหมายว5าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส5วนท�องถิ่นแล�ว ก็ให�ดําเนินการตามข�อ ๘๔ ของ
หลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข�อ ๓๔ ของหลักเกณฑ%และ
เง่ือนไขนี้ และมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งให�ออกจากราชการไว�ก5อนเพ่ือให�ผู�นั้นเป
นผู�พ�นจากราชการตามกฎหมาย   
ว5าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส5วนท�องถ่ิน และให�นํา (๔) วรรคสอง มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

/(๖) ใน… 
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      (๖) ในกรณีท่ีปรากฏว5าผู�นั้นกระทําผิดวินัยอย5างไม5ร�ายแรง แต5มีกรณีท่ีจะต�องถูกสั่งให�ออกจาก
ราชการด�วยเหตุอื่น ก็ให�ดําเนินการตามข�อ ๘๔ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษ    
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข�อ ๓๔ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ แล�วแต5กรณี แล�วให�นายกเทศมนตรีเสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาให�ความเห็นชอบสั่งให�ผู�นั้นออกจากราชการตามเหตุนั้น โดยไม5ต�อง
สั่งให�กลับเข�าปฏิบัติหน�าท่ีราชการหรือกลับเข�ารับราชการ และให�นํา (๔) วรรคสอง มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
     (๗) ในกรณีท่ีปรากฏว5าผู�นั้นมิได�กระทําผิดวินัย และไม5มีกรณีจะต�องออกจากราชการ ก็ให�สั่งยุติ
เรื่อง และให�ผู�นั้นกลับเข�าปฏิบัติหน�าท่ีราชการ หรือกลับเข�ารับราชการตาม (๒) หรือ (๓) แล�วแต5กรณี 
     (๘) ในกรณีท่ีปรากฏว5าผู�ถูกสั่งพักราชการนั้นมิได�กระทําผิดวินัย และไม5มีกรณีจะต�องถูกสั่งให�ออก
จากราชการด�วยเหตุอ่ืน แต5ไม5อาจสั่งให�ผู�นั้นกลับเข�าปฏิบัติหน�าท่ีราชการได�เนื่องจากมีอายุครบตามกฎหมาย
ว5าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส5วนท�องถ่ิน และได�พ�นจากราชการตามกฎหมายว5าด�วยบําเหน็จบํานาญ
ข�าราชการส5วนท�องถ่ินแล�ว ก็ให�สั่งยุติเรื่อง 
     (๙) ในกรณีท่ีปรากฏว5าผู�ถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก5อนนั้นมิได�กระทําผิดวินัย และไม5มีกรณี
จะต�องถูกสั่งให�ออกจากราชการด�วยเหตุอ่ืน แต5ไม5อาจสั่งให�ผู�นั้นกลับเข�ารับราชการได� เนื่องจากมีอายุครบตาม
กฎหมายว5าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส5วนท�องถ่ินแล�ว ก็ให�สั่งยุติเรื่องและมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งให�ออกจาก
ราชการไว�ก5อนเพ่ือให�ผู�นั้นเป
นผู�พ�นจากราชการตามกฎหมายว5าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส5วนท�องถ่ิน 
   (๑๐) ในกรณีท่ีปรากฏว5าผู�นั้นมิได�กระทําผิดวินัย แต5มีกรณีจะต�องถูกสั่งให�ออกจากราชการด�วยเหตุอ่ืน 
ก็ให�นายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาให�ความเห็นชอบแล�วให�นายกเทศมนตรี  
สั่งให�ผู�นั้นออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไม5ต�องสั่งให�กลับเข�าปฏิบัติหน�าท่ีราชการหรือกลับเข�ารับราชการ 
   ข�อ ๒๓ การออกคําสั่งพักราชการ คําสั่งให�ออกจากราชการไว�ก5อน หรือคําสั่งให�กลับเข�าปฏิบัติ
หน�าท่ีราชการ หรือกลับเข�ารับราชการ ให�มีสาระสําคัญตามแบบ พอก.๑ แบบ พอก.๒  แบบ พอก.๓ หรือ
แบบ พอก.๔ แล�วแต5กรณี ท�ายหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้  
 

หมวด ๔ 
การลาออกจากราชการ 

 
               ข�อ ๒๔ พนักงานเทศบาลผู�ใดประสงค%จะลาออกจากราชการให�ยื่นหนังสือขอลาออกต5อนายกเทศมนตรี 
ซ่ึงมีสาระสําคัญ ตามแบบ ลก.๑ ท�ายหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ เพ่ือให�นายกเทศมนตรีเป
นผู�ออกคําสั่งให�ลาออก
จากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
    การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ให�ยื่นล5วงหน�าก5อนวันขอลาออกไม5น�อยว5าสามสิบวัน 
             ในกรณีผู�ประสงค%จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล5วงหน�าน�อยกว5าสามสิบวันและนายกเทศมนตรี
เห็นว5ามีเหตุผลและความจําเป
น จะอนุญาตเป
นลายลักษณ%อักษรให�ลาออกตามวันท่ีขอลาออกก็ได�  
    หนังสือขอลาออกจากราชการท่ียื่นล5วงหน�าก5อนวันขอลาออกน�อยกว5าสามสิบวัน โดยไม5ได�รับ
อนุญาตเป
นลายลักษณ%อักษรจากนายกเทศมนตรี หรือท่ีมิได�ระบุวันขอลาออก ให�ถือวันถัดจากวันครบกําหนด
สามสิบวันนับแต5วันยื่นเป
นวันขอลาออก 
             ในกรณีนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นว5าจําเป
นเพ่ือประโยชน%แก5ราชการจะยับยั้งการอนุญาตให�
ลาออกไว�เป
นเวลาไม5เกินเก�าสิบวันนับแต5วันขอลาออกก็ได� และต�องแจ�งการยับยั้งการอนุญาตให�ลาออกพร�อม
ท้ังเหตุผลให�ผู�ขอลาออกทราบก5อนวันขอลาออกมีผล และให�การลาออกมีผลต้ังแต5วันถัดจากวันครบ
กําหนดเวลาท่ียับยั้ง แต5จะอ�างการถูกแต5งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนมาเป
นเหตุแห5งการยับยั้งมิได� 
 

/ข�อ ๒๕… 
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    ข�อ ๒๕ เม่ือนายกเทศมนตรีได�รับหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานเทศบาลผู�ใดแล�ว ถ�าเป
น
หนังสือขอลาออกจากราชการท่ียื่นล5วงหน�าก5อนวันขอลาออกไม5น�อยกว5าสามสิบวัน หรือท่ีมิได�ระบุวันขอลาออก 
ให�นายกเทศมนตรีพิจารณาว5าควรอนุญาตให�ผู�นั้นลาออกจากราชการ หรือจะสั่งยับยั้งการอนุญาตให�ลาออก 
โดยให�ดําเนินการดังนี้ 
    (๑).ในกรณีนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นว5าควรอนุญาตให�ลาออกจากราชการได� ให�เสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาให�ความเห็นชอบให�ผู�นั้นลาออกจากราชการ และให�นายกเทศมนตรีออก
คําสั่งให�ลาออกเป
นลายลักษณ%อักษร ตามแบบ ลก.๓ ท�ายหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ แล�วแจ�งคําสั่งดังกล5าวให�   
ผู�ขอลาออกทราบก5อนวันขอลาออกด�วย 
    (๒) ในกรณีนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นว5าควรยับยั้งการอนุญาตให�ลาออก ให�นายกเทศมนตรีมี
คําสั่งยับยั้งการอนุญาตให�ลาออกเป
นลายลักษณ%อักษร แล�วแจ�งคําสั่งดังกล5าวพร�อมท้ังเหตุผลให�ผู�ขอลาออก
ทราบด�วย ท้ังนี้ การยับยั้งการอนุญาตให�ลาออก ให�สั่งยับยั้งได�เพียงครั้งเดียวและจะขยายอีกไม5ได� 
    เม่ือนายกเทศมนตรียับยั้งการอนุญาตให�ลาออกตาม (๒) ก5อนครบกําหนดเวลาที่ยับยั้งตามข�อ ๒๔ 
วรรคห�า หากผู�ขอลาออกจากราชการประสงค%จะถอนหนังสือขอลาออกย5อมมีสิทธิกระทําได� โดยทําหนังสือ 
ตามแบบ ลก.๒ ท�ายหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ ยื่นต5อนายกเทศมนตรี การจํากัดสิทธิดังกล5าวจะกระทํามิได� 

   การขอลาออกจากราชการท่ียื่นล5วงหน�าก5อนวันขอลาออกน�อยกว5าสามสิบวัน เม่ือนายกเทศมนตรี
ได�รับหนังสือขอลาออกดังกล5าวแล�ว ให�มีคําสั่งเป
นลายลักษณ%อักษรก5อนวันขอลาออกว5าจะอนุญาตให�ยื่น
ล5วงหน�าก5อนวันขอลาออกน�อยกว5าสามสิบวัน ตามท่ีผู�ขอลาออกได�ยื่นไว�หรือไม5 แล�วแจ�งการสั่งดังกล5าวพร�อม
เหตุผลให�ผู�ขอลาออกทราบก5อนวันท่ีการขอลาออกมีผล ท้ังนี้ เพ่ือจะได�ทราบว5าวันขอลาออกในกรณีดังกล5าว   
คือวันท่ีระบุไว�ในหนังสือขอลาออก หรือวันถัดจากวันครบกําหนดสามสิบวันนับแต5วันยื่นหนังสือขอลาออก 
แล�วให�พิจารณาดําเนินการตาม  (๑) หรือ (๒) แล�วแต5กรณี   
             ถ�านายกเทศมนตรีไม5ดําเนินการตามข�อ ๒๔ วรรคสี่ หรือวรรคห�า และข�อ ๒๕ วรรคสาม ให�การ
ลาออกนั้นมีผลต้ังแต5วันขอลาออก 
             การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพ่ือดํารงตําแหน5งในองค%กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตําแหน5ง
ทางการเมือง ตําแหน5งผู�พิพากษาหรือตุลาการ ตําแหน5งกรรมการในคณะกรรมการใดท่ีกฎหมายกําหนดว5า 
ต�องไม5เป
นข�าราชการหรือพนักงานส5วนท�องถ่ิน หรือเพ่ือสมัครรับเลือกต้ังเป
นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท�องถ่ิน 
หรือผู�บริหารท�องถ่ิน ให�ยื่นต5อนายกเทศมนตรีอย5างช�าภายในวันท่ีขอลาออก และให�การลาออกมีผลนับแต5  
วันขอลาออก 
             กรณีพนักงานเทศบาลผู�ใดขออนุญาตสมัครสอบแข5งขันเพ่ือบรรจุหรือแต5งต้ังเป
นข�าราชการหรือ
พนักงานในองค%กรอ่ืนของรัฐ แล�วแต5กรณี หากประสงค%จะลาออกจากราชการเพ่ือเข�ารับการบรรจุหรือแต5งต้ัง
เป
นข�าราชการหรือพนักงานในองค%กรอ่ืนของรัฐ ให�ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต5อนายกเทศมนตรีอย5างช�า
ภายในวันท่ีขอลาออก และให�การลาออกมีผลนับแต5วันขอลาออก 
    ข�อ ๒๖ เม่ือนายกเทศมนตรีได�รับหนังสือขอลาออกแล�ว ให�บันทึกวันยื่นหนังสือขอลาออกนั้นไว� 
เป
นหลักฐาน และให�ตรวจสอบว5าหนังสือขอลาออกดังกล5าวได�ยื่นล5วงหน�าก5อนวันขอลาออกไม5น�อยกว5าสามสิบวัน
หรือไม5 พร�อมท้ังพิจารณาเสนอความเห็นต5อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายในเจ็ดวันนับแต5วันได�รับ
หนังสือขอลาออก  
 
 
 

/ข�อ ๒๗… 
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    ข�อ ๒๗ ในกรณีผู�ขอลาออกได�ออกจากราชการไปตามข�อ ๒๕ วรรคสี่ ให�นายกเทศมนตรีมีหนังสือ
แจ�งวันออกจากราชการให�ผู�ขอลาออกทราบภายในสิบห�าวันนับแต5วันท่ีผู�นั้นออกจากราชการและแจ�งให�   
ส5วนราชการท่ีเก่ียวข�องทราบด�วย 
      ข�อ ๒๘ การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตามข�อ ๒๕ วรรคห�า และวรรคหก ให�นายกเทศมนตรี
เสนอหนังสือขอลาออกนั้นพร�อมความเห็นต5อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบ
การลาออกโดยเร็ว 
    เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาให�ความเห็นชอบการลาออกตามวรรคหนึ่งแล�ว ให�
นายกเทศมนตรีออกคําสั่งอนุญาตให�ลาออกจากราชการได�ตั้งแต5วันท่ีขอลาออก 
            ข�อ ๒๙ ผู�ขอลาออกอาจยื่นหนังสือขอถอนหรือระงับการลาออกต5อนายกเทศมนตรีได� โดยต�องยื่น
ก5อนวันท่ีการขอลาออกมีผล 
 

หมวด  ๕ 
วันออกจากราชการ 

 
  ข�อ ๓๐ การออกจากราชการของพนักงานเทศบาล ตามข�อ ๕ (๔) และ (๕) จะออกจากราชการต้ังแต5

วันใดให�เป
นไปตามท่ีกําหนดในหมวดนี้ 
   ข�อ ๓๑ การสั่งให�ออกจากราชการตามข�อ ๒๙ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการสอบสวน การ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข�อ ๖ ข�อ ๗ ข�อ ๘ ข�อ ๙ ข�อ ๑๐ และข�อ ๓๓ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้  
หรือเนื่องจากไม5ผ5านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติท่ัวไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน5ง
โดยไม5ได�รับการยกเว�นตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�นสําหรับพนักงาน
เทศบาล ห�ามมิให�สั่งให�ออกย�อนหลังไปก5อนวันออกคําสั่ง เว�นแต5 
   (๑) การสั่งให�ออกจากราชการตามข�อ ๙ ให�สั่งให�ออกต้ังแต5วันต�องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล 
หรือโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด แล�วแต5กรณี 
   (๒) การสั่งให�ออกจากราชการตามข�อ ๑๐ วรรคหนึ่ง ให�สั่งให�ออกต้ังแต5วันไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว5าด�วยการรับราชการทหาร 
            (๓).ในกรณีได�มีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไล5ออกจากราชการไปแล�ว ถ�าจะต�องสั่งใหม5หรือ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งเป
นให�ออกจากราชการ ตามข�อ ๒๙ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให�ออกจากราชการตามข�อ ๖ ข�อ ๗ ข�อ ๘ ข�อ ๙ ข�อ ๑๐ และข�อ ๓๔ ของหลักเกณฑ%
และเง่ือนไขนี้ หรือให�ออกจากราชการเนื่องจากไม5ผ5านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติท่ัวไปหรือ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน5งโดยไม5ได�รับการยกเว�นตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะ
ต�องห�ามเบ้ืองต�นสําหรับพนักงานเทศบาล ก็ให�สั่งให�ออกย�อนหลังไปถึงวันท่ีควรต�องออกจากราชการตามกรณีนั้น
ในขณะท่ีออกคําสั่งเดิม 
   (๔) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งให�ออกจากราชการย�อนหลัง ก็สั่งให�ออกย�อนหลังไปถึงวันท่ีควรจะต�อง
ออกจากราชการตามกรณีนั้นได� แต5ท้ังนี้ต�องไม5เป
นการทําให�เสียประโยชน%ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู�ถูกสั่ง
ให�ออกนั้น 
   ข�อ ๓๒ การสั่งให�ออกจากราชการไว�ก5อนตามข�อ ๒๙ ของหลักเกณฑ%และเง่ือนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ จะสั่งให�ออกต้ังแต5วันใดให�เป
นไปตามท่ีกําหนดในข�อ ๒๑ ของหลักเกณฑ%
และเง่ือนไขนี้ 

/ข�อ ๓๓… 
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     ข�อ ๓๓ การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล5ออกจากราชการ ห�ามมิให�สั่งปลดออก หรือไล5ออกย�อนหลัง
ไปก5อนวันออกคําสั่ง เว�นแต5 
   (๑) ในกรณีได�มีคําสั่งให�พักราชการหรือให�ออกจากราชการไว�ก5อน เม่ือจะสั่งลงโทษปลดออก หรือ 
ไล5ออกจากราชการ ให�สั่งปลดออกหรือไล5ออกต้ังแต5วันพักราชการ หรือวันให�ออกจากราชการไว�ก5อน แล�วแต5กรณี 
   (๒) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล5ออกจากราชการ ในกรณีกระทําผิดวินัยโดยละท้ิงหน�าท่ีราชการ
ติดต5อในคราวเดียวกันเป
นเวลาเกินกว5าสิบห�าวันและไม5กลับมาปฏิบัติราชการอีกให�ปลดออกหรือไล5ออกต้ังแต5
วันละท้ิงหน�าท่ีราชการนั้น 
   (๓) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล5ออกจากราชการ ในกรณีกระทําความผิดอาญาจนได�รับโทษจําคุก 
หรือโทษท่ีหนักกว5าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก หรือให�รับโทษท่ีหนักกว5าจําคุก โดยปกติให�สั่งปลดออก
หรือไล5ออกต้ังแต5วันต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือวันต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือวันถูกคุมขัง
ติดต5อกันจนถึงวันต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุด แล�วแต5กรณี 

       (๔) ในกรณีได�มีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไล5ออกจากราชการไปแล�ว ถ�าจะต�องสั่งใหม5หรือเปลี่ยนแปลง
คําสั่งการลงโทษปลดออกหรือไล5ออก ในกรณีเช5นนี้ ให�สั่งย�อนหลังไปถึงวันออกจากราชการตามคําสั่งเดิม แต5ถ�า
วันออกจากราชการตามคําสั่งเดิมไม5ถูกต�อง ก็ให�สั่งลงโทษปลดออกหรือไล5ออกย�อนหลังไปถึงวันท่ีควรต�องออก
จากราชการตามกรณีนั้นในขณะท่ีออกคําสั่งเดิม 

       (๕) ในกรณีได�มีการสั่งให�ออกจากราชการด�วยเหตุอ่ืนอันมิใช5เป
นการลงโทษทางวินัยไปแล�ว ถ�าจะต�อง
สั่งใหม5หรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเป
นลงโทษปลดออกหรือไล5ออกจากราชการให�สั่งปลดออกหรือไล5ออกย�อนหลัง
ไปถึงวันท่ีควรต�องลงโทษปลดออกหรือไล5ออกตามกรณีนั้นขณะท่ีออกคําสั่งเดิม 
   (๖) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล5ออกจากราชการ ในกรณีท่ีผู�ซ่ึงจะต�องถูกสั่งนั้นได�ออกจากราชการ 
โดยถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล5ออก หรือถูกสั่งให�ออกจากราชการในกรณีอ่ืน หรือได�รับอนุญาตให�ลาออก
จากราชการไปก5อนแล�ว ให�สั่งปลดออกหรือไล5ออกย�อนหลังไปถึงวันออกจากราชการนั้น 
   (๗) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล5ออกจากราชการ ในกรณีท่ีผู�ซ่ึงจะต�องถูกสั่งนั้นได�พ�นจากราชการ
ตามกฎหมายว5าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการส5วนท�องถ่ินไปก5อนแล�ว ให�สั่งปลดออกหรือไล5ออกย�อนหลังไปถึง
วันสิ้นปaงบประมาณท่ีผู�นั้นมีอายุครบหกสิบปaบริบูรณ% 
   (๘) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออก หรือไล5ออกจากราชการย�อนหลัง ก็ให�สั่งปลดออกหรือไล5ออก
ย�อนหลังไปถึงวันท่ีควรจะต�องออกจากราชการตามกรณีนั้นได� แต5ท้ังนี้ต�องไม5เป
นการทําให�เสียประโยชน%ตาม
สิทธิโดยชอบธรรมของผู�ถูกสั่งลงโทษนั้น 
    ข�อ ๓๔ พนักงานเทศบาลผู�ใดมีกรณีสมควรให�ออกอยู5ก5อนวันท่ีหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ใช�บังคับ หรือ
พนักงานเทศบาลซ่ึงโอนมาจากพนักงานส5วนท�องถ่ินอ่ืน หรือข�าราชการตามกฎหมายอ่ืนผู�ใดมีกรณีสมควร    
ให�ออกจากงาน หรือออกจากราชการตามกฎหมายว5าด�วยระเบียบข�าราชการหรือพนักงานส5วนท�องถ่ินอ่ืน หรือ
ข�าราชการตามกฎหมายอ่ืนนั้นอยู5ก5อนวันโอนมาบรรจุเป
นพนักงานเทศบาล ให�นายกเทศมนตรีสั่งให�ผู�นั้นออก
จากราชการตามกฎหมายท่ีใช�อยู5ในขณะนั้น ส5วนการสอบสวน การพิจารณา และการดําเนินการออกคําสั่งให�
ออกจากราชการ ให�ดําเนินการตามหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ เว�นแต5 

       (๑) ในกรณีผู�บังคับบัญชาสังกัดเดิมได�สั่งให�สอบสวนโดยถูกต�องตามกฎหมายท่ีใช�อยู5ในขณะนั้นไปแล�ว
ก5อนท่ีหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ใช�บังคับและยังสอบสวนไม5เสร็จก็ให�สอบสวนตามกฎหมายนั้นต5อไปจนกว5าจะเสร็จ  

       (๒) ในกรณีได�มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต�องตามกฎหมายท่ีใช�อยู5ในขณะนั้นเสร็จไปแล�วก5อน
วันท่ีหลักเกณฑ%และเง่ือนไขนี้ใช�บังคับ ให�การสอบสวนหรือพิจารณาแล�วแต5กรณีเป
นอันใช�ได� 

 
/(๓)… 



กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน  สํานักงานส�งเสรมิการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน

            (๓) ในกรณีได�มีการรายงานหรือส5งเรื่องให�คณะกรรมการข�าราชการหรือพนักงานส5วนท�องถ่ิน 
คณะกรรมการตามกฎหมายอ่ืนพิจารณาโดยถูกต�องตามกฎหมายท่ีใช�อยู5ในขณะนั้น และการพิจารณา        
ยังไม5แล�วเสร็จ ให�ส5งเรื่องให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลสังกัดป1จจุบันพิจารณา เม่ือมีมติเป
นประการใด  
ให�นายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติให�เป
นไปตามนั้น

ประกาศ  ณ  วันท่ี
 

ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน  สํานักงานส�งเสรมิการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน

-๑1- 
 

ในกรณีได�มีการรายงานหรือส5งเรื่องให�คณะกรรมการข�าราชการหรือพนักงานส5วนท�องถ่ิน 
คณะกรรมการตามกฎหมายอ่ืนพิจารณาโดยถูกต�องตามกฎหมายท่ีใช�อยู5ในขณะนั้น และการพิจารณา        
ยังไม5แล�วเสร็จ ให�ส5งเรื่องให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลสังกัดป1จจุบันพิจารณา เม่ือมีมติเป
นประการใด  
ให�นายกเทศมนตรีสั่งหรือปฏิบัติให�เป
นไปตามนั้น 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน 
 

กลุ�มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน  สํานักงานส�งเสรมิการปกครองท�องถ่ินจังหวัดลําพูน 

ในกรณีได�มีการรายงานหรือส5งเรื่องให�คณะกรรมการข�าราชการหรือพนักงานส5วนท�องถ่ิน หรือ
คณะกรรมการตามกฎหมายอ่ืนพิจารณาโดยถูกต�องตามกฎหมายท่ีใช�อยู5ในขณะนั้น และการพิจารณา        
ยังไม5แล�วเสร็จ ให�ส5งเรื่องให�คณะกรรมการพนักงานเทศบาลสังกัดป1จจุบันพิจารณา เม่ือมีมติเป
นประการใด  


