
  
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดขอนแก่น 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ  พ.ศ. 2559 

 
 
  โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น  เก่ียวกับการให้ออกจากราชการ ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นธรรม 
กอปรกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ  
ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่จะต้องอยู่ภายใต้
มาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมาตรฐานกลางเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกําหนด   
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  13 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น  
ในการประชุมครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2559 ประกอบกับมติคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งท่ี  11/2558 เมื่อวันท่ี  26 พฤศจิกายน 2558  
จึงออกประกาศไว้ ดังน้ี 
 

หมวด  1 
บทท่ัวไป 

 
  ข้อ 1  ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดขอนแก่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่นไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559” 
  ข้อ 2  ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่  1  มกราคม  พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป 
  ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัด 
ขอนแก่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การ
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์  ลงวันท่ี  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2545  ท้ังน้ี รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
ในการให้ออกจากราชการท่ีมีอยู่ก่อนประกาศน้ีใช้บังคับ  ให้เป็นอันยกเลิก  และให้ใช้ประกาศน้ีแทน  
  ข้อ 4  ในประกาศน้ี 
  “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด” ให้หมายความรวมถึง ข้าราชการครูองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและบุคลากรทางการศึกษาในในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ันด้วย 
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หมวด  2 
การออกจากราชการ 

 
  ข้อ 5  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจากราชการเม่ือ   
  (1) ตาย 
  (2) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  (3) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก  หรือการลาออกมีผลตามข้อ 24 
  (4) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ  29  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน  การ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559  หรือข้อ 6  ข้อ 7  ข้อ 8  ข้อ 9  ข้อ 10  ข้อ 34 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี 
หรือเน่ืองจากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการ หรือขาดคุณสมบัติท่ัวไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (5)  ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลอ่อกจากราชการ 
  การออกจากราชการตามวรรคหน่ึงให้ทําเป็นคําสั่ง เว้นแต่กรณีตาม (๑)  และ  (๒) 
  การออกคําสั่งเก่ียวกับการออกจากราชการตามวรรคสอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน เว้นแต่คําสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 10 
วรรคหน่ึง 
  ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่งเรื่องการออกจากราชการตาม 
(๔) และ (๕) ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการตามข้อ 85  
วรรคสาม ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 พิจารณาทํา
ความเห็นเสนอ และให้นําหมวด 8 และหมวด 9 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  วันออกจากราชการตาม (4) และ (5)  ให้เป็นไปตามหมวด 5  
  ข้อ 6  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ได้  ในกรณีท่ีกฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ  และการสั่งให้ออกจาก
ราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน นอกจากให้ทําได้ในกรณีท่ีกําหนดไว้ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี 
และกรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเสนอคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้
ออกจากราชการตามข้อ 85  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559   
ทําความเห็นเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคําสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได้ในกรณีต่อไปน้ีด้วย คือ  
  (1) เม่ือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีราชการของ
ตนได้โดยสมํ่าเสมอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรให้ออกจากราชการ 
  (2) เม่ือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสมัครไปปฏิบัตงิานใดๆ ตามความ 
ประสงค์ของทางราชการ  
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  (3) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่มีสัญชาติไทย  ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง  ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ
เป็นโรคตามท่ีกําหนดในมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นสําหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ากรณี   
มีมูล  ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า และให้นําข้อ 7 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีมติเห็นชอบดังกล่าว
แล้ว ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการ    
  (5)  เม่ือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่สามารถปฏิบตัิราชการ  ตาม 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นท่ีพอใจของทางราชการได้ 
  ข้อ 7  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  บกพร่องในหน้าท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม่
เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีราชการ  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้น้ันรับ
ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ  ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยไม่ชักช้า ท้ังน้ี ให้นําข้อ 26 วรรคหก วรรคเจ็ด วรรคแปด ข้อ 27 และข้อ 85 ของหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
  ในกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเห็นชอบให้ผู้น้ันออกจาก
ราชการ  ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  การสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามหมวด  ๗  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 
  ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากเป็นกรณีการกระทําท่ีปรากฏชัดแจ้งตามหมวด 6 ของ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559  จะดําเนินการโดยไม่สอบสวนหรือ 
งดการสอบสวนก็ได้ 
  ข้อ 8  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตามข้อ  26 วรรคหก ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 และ
คณะกรรมการสอบสวนหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างย่ิงว่าผู้น้ัน
ได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอท่ีจะฟังลงโทษตามข้อ 85 ของ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559  ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการ
เสียหายแก่ราชการ  ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพื่อให้ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ 
ตามข้อ 85 วรรคสาม ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559         
ทําความเห็นเสนอ และเม่ือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติประการใด  ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ัน   
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  ในกรณีท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีมติให้ผู้ น้ันออกจาก
ราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้น้ัน
ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 
  ข้อ 9  เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล  
หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกในความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท  หรือความผิด 
ลหุโทษ  ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จะสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้ 
  ข้อ 10  เม่ือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการรับราชการทหาร  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการ 
  ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหน่ึง และต่อมาปรากฏว่าผู้น้ันมีกรณีท่ีจะต้องถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการตามข้ออ่ืนอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณามีมติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เปลี่ยนแปลงคําสั่งให้ออกตามวรรคหน่ึงเป็นให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืนน้ันได้ 
  ข้อ 11  ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรท่ีจะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออก
จากราชการตามข้อ 6 (4)  หรือข้อ 7  กลับเข้ารับราชการ  ให้นําข้อ 29 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  เม่ือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้รายงานคณะกรรม 
การข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อทราบ 
  ข้อ 12  เม่ือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรให้ข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดออกจากราชการในเรื่องใด  ถ้าคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา
เห็นเป็นการสมควรท่ีจะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมดูแล ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี หรือ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นสําหรับข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  กรณีการให้ออกจากราชการเน่ืองจากมีผลการประเมินต่ํากว่ามาตรฐานท่ีกําหนด หรือขาด
คุณสมบัติท่ัวไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้น โดยถูกต้องและเหมาะสมตามความ
เป็นธรรม  ก็ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนดประเด็นหรือข้อสําคัญไปให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมทําการสอบสวนใหม่หรือสอบสวน
เพิ่มเติมได้ 

 
หมวด  3 

การส่ังพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 

  ข้อ 13  การส่ังให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพักราชการหรือให้ออกจาก 
ราชการไว้ก่อนเพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา  ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
และการดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในหมวดน้ี 
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  ข้อ 14  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะสั่งให้ผู้น้ันพักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดี
ได้ต่อเมื่อมีเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
  (๑) ผู้น้ันถูกตั้งกรรมการสอบสวน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่า 
ถ้าผู้น้ันคงอยู่ในหน้าท่ีราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ   
  (๒) ผู้น้ันถูกฟ้องคดีอาญาในเรื่องเก่ียวกับการปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
โดยทุจริต หรือเก่ียวกับความประพฤติ หรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ โดยพนักงานอัยการมิได้รับเป็น
ทนายแก้ต่างให้และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าถ้าผู้น้ันคงอยู่ในหน้าท่ีราชการอาจเกิด
ความเสียหายแก่ราชการ 
  (3) ผู้น้ันมีพฤติการณ์ท่ีแสดงว่า ถ้าคงอยู่ในหน้าท่ีราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน
พิจารณา หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น 
  (4) ผู้น้ันอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา หรือต้องจําคุกโดยคํา
พิพากษา และได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจําคุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว 
  (5) ผู้น้ันถูกแต่งตั้งกรรมการข้ึนทําการสอบสวนและต่อมามีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่า เป็น
ผู้กระทําความผิดอาญาในเรื่องท่ีสอบสวนน้ัน หรือผู้น้ันถูกแต่งตั้งกรรมการข้ึนทําการสอบสวนภายหลังท่ีมี
คําพิพากษาถึงท่ีสุดว่าเป็นผู้กระทําความผิดอาญาในเรื่องท่ีสอบสวนน้ัน และนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงท่ีปรากฏตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดน้ัน ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการ
กระทําความผิดอาญาของผู้น้ันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จะสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้น้ันพักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวน 
หรือพิจารณา หรือรอผลคดีก็ได้ 
  การพิจารณามีมติตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตรวจสอบ หากพบว่าเป็นความจริง จึงจะพิจารณามีมติเห็นชอบได้ 
  ข้อ 15  การส่ังพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาท่ีสอบสวนพิจารณา เว้นแต่กรณีผู้ถูกสั่งพัก 
ได้ร้องทุกข์ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าคําร้องทุกข์ฟังขึ้นและ
ไม่สมควรท่ีจะสั่งพักราชการอีกต่อไป ต้องมีมติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคําสั่งสั่งให้ผู้น้ันกลับ
เข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้น 
  ข้อ 16  ในกรณีท่ีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทํา 
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหลายสํานวน หรือถูกฟ้องคดีอาญาหลายคดี    
เว้นแต่เป็นความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือผู้ท่ีถูกฟ้องน้ันพนักงานอัยการรับ
เป็นทนายแก้ต่างให้  ถ้าจะสั่งพักราชการให้สั่งพักทุกสํานวนและทุกคดี 
  ในกรณีได้สั่งพักราชการในสํานวนใดหรือคดีใดไว้แล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพัก
ราชการน้ันมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวน
ในสํานวนอ่ืน หรือถูกฟ้องคดีอาญาในคดีอ่ืนเพิ่มขึ้นอีก เว้นแต่เป็นความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือ
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ความผิดลหุโทษ  หรือผู้ท่ีถูกฟ้องน้ันพนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ ก็ให้สั่งพักราชการในสํานวน
หรือคดีอ่ืนท่ีเพิ่มขึ้นน้ันด้วย 
  ข้อ 17  การส่ังพักราชการ ห้ามมิให้สั่งพักย้อนหลังไปก่อนวันออกคําสั่ง เว้นแต่ 
  (๑) ผู้ซึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยู่ในระหว่างถูกควบคุม หรือขัง โดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา 
หรือต้องจําคุกโดยคําพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องน้ันให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันท่ีถูกควบคุม ขัง หรือ
ต้องจําคุก 
  (๒) ในกรณีได้มีการส่ังพักราชการไว้แล้ว  ถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะคําสัง่เดิมไม่ชอบหรือไม่ 
ถูกต้อง  ให้สั่งพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามคําสั่งเดิม หรือตามวันท่ีควรต้องพักราชการในขณะท่ีออกคําสั่ง
เดิม 
  ข้อ 18  คําสั่งพักราชการต้องระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกสั่งพัก ตลอดจนกรณีและเหตุท่ี
สั่งให้พักราชการ 
  เมื่อได้มีคําสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการแล้ว ต้องมีหนังสือ
แจ้งคําสั่งให้ผู้น้ันทราบพร้อมท้ังส่งสําเนาคําสั่งให้ด้วยโดยพลัน  ในกรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้น้ันทราบได้ หรือ    
ผู้น้ันไม่ยอมรับทราบคําสั่ง ให้ปิดสําเนาคําสั่งไว้  ณ  ท่ีทําการท่ีผู้น้ันรับราชการอยู่และมีหนังสือแจ้งพร้อม
กับส่งสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปให้ผู้น้ัน  ณ ท่ีอยู่ของผู้น้ันซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทาง
ราชการ  ในกรณีเช่นน้ีเม่ือล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ดําเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้น้ันได้ทราบคําสั่งพัก
ราชการแล้ว 
  ข้อ 19  เม่ือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีเหตุท่ีอาจถูกสั่งพักราชการตาม 
ข้อ 14  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีท่ี
เป็นเหตุท่ีอาจถูกสั่งพักราชการน้ันจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้
  ให้นําข้อ  15  ข้อ  16 และข้อ 18  มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดย
อนุโลม 
  ข้อ 20  เม่ือได้สั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการไว้แล้ว  นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพิจารณาตามข้อ 19  และสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการไว้ก่อนอีกช้ันหน่ึงก็ได้ 
ท้ังน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน และให้นําความ
ในข้อ  14 วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 21  การส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใด ให้นําข้อ  17  มาใช้ 
บังคับโดยอนุโลม แต่สําหรับการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีตามข้อ  20 ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันพัก
ราชการเป็นต้นไป 
  ข้อ 22  เม่ือได้สั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดพักราชการ  หรือให้ออก 
จากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา  ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาเป็น
ประการใดแล้ว ให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี  
  (1) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ดําเนินการตามข้อ 85 ของ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559  หรือข้อ 34 ของหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขน้ี  แล้วแต่กรณี 
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  (2) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการน้ันกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณี
ท่ีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการในตําแหน่งเดิม  หรือตําแหน่งในระดับเดียวกันท่ีผู้น้ันมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งน้ัน  ท้ังน้ี สําหรับการสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการในตําแหน่งในระดับ
เดียวกันท่ีผู้น้ันมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน แล้วดําเนินการตามข้อ 84 ของหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 หรือข้อ  34 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี  แล้วแต่
กรณี 
  (3) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนน้ันกระทําผิดวินัยอย่างไม่ 
ร้ายแรง และไม่มีกรณีท่ีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้น้ัน
กลับเข้ารับราชการในตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งในระดับเดียวกันท่ีผู้น้ันมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งน้ัน  ท้ังน้ี สําหรับการสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการในตําแหน่ง
เดิมหรือตําแหน่งในระดับเดียวกันท่ีผู้น้ันมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน แล้วดําเนินการตามข้อ 84 
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559  หรือข้อ 34 ของหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขน้ี แล้วแต่กรณี 
  (4) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการน้ันกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณี
ท่ีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้เน่ืองจาก
ได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้ดําเนินการตามข้อ 
84 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 หรือข้อ 34 ของหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขน้ี แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
  การดําเนินการตามข้อ 84 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย 
พ.ศ. 2559  หรือข้อ 34 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี ในกรณีจะสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน 
การสั่งลงโทษดังกล่าวให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันสุดท้ายก่อนวันพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  (5) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนน้ันกระทําผิดวินัยอย่างไม่ 
ร้ายแรง และไม่มีกรณีท่ีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน แต่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการได้
เน่ืองจากได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้ดําเนินการ
ตามข้อ 84  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 หรือข้อ 34 ของ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี  และมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือให้ผู้น้ันเป็นผู้พ้นจาก
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และให้นํา (4) วรรคสอง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
  (6) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีท่ีจะต้องถูกสั่งให้
ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้ดําเนินการตามข้อ 84 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559  หรือข้อ  34  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี แล้วแต่กรณี แล้วให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบส่ัง
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ให้ผู้น้ันออกจากราชการตามเหตุน้ัน โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือกลับเข้ารับราชการ 
และให้นํา (๔) วรรคสอง มาใช้บังคับอนุโลม 
  (7) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้น้ันมิได้กระทําผิดวินัย และไม่มีกรณีท่ีจะต้องออกจากราชการ ก็
ให้สั่งยุติเรื่อง และให้ผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือกลับเข้ารับราชการตาม (2) หรือ (3) แล้วแต่
กรณี 
  (8) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการน้ันมิได้กระทําผิดวินัย และไม่มีกรณีท่ีจะต้องถูก
สั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้เน่ืองจากมีอายุครบ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้สั่งยุติเรื่อง 
  (9) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนน้ันมิได้กระทําผิดวินัย และไม่มี
กรณีท่ีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน แต่ไม่อาจส่ังให้ผู้น้ันกลับเข้ารับราชการได้ เน่ืองจากมี
อายุครบตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้สั่งยุติเรื่องและมีคําสั่งยกเลิก
คําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือให้ผู้น้ันเป็นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  (๑๐) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผูน้ั้นมิได้กระทําผิดวินัย แต่มีกรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจาก 
ราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการ
ตามเหตุน้ันโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือกลับเข้ารับราชการ 
  ข้อ 23  การออกคําสั่งพักราชการ คําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือคําสั่งให้กลับเข้า
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือกลับเข้ารับราชการ  ให้มีสาระสําคัญตามแบบพอก.1  แบบพอก.2  แบบพอก.3 
หรือ แบบพอก.4  แล้วแต่กรณี ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี 
 

หมวด  4 
การลาออกจากราชการ 

 
  ข้อ 24  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ย่ืน
หนังสือขอลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ ลก.๑ ท้ายหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขน้ี เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ออกคําสั่งให้ลาออกจากราชการ  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  การย่ืนหนังสือขอลาออกจากราชการ  ให้ย่ืนล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน 
  ในกรณีผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวันและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ามีเหตุผลและความจําเป็น จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลาออกตาม
วันท่ีขอลาออกก็ได้ 
  หนังสือขอลาออกจากราชการท่ีย่ืนล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน โดยไม่ได้
รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือท่ีมิได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือวัน
ถัดจากวันครบกําหนดสามสิบวันนับแต่วันย่ืนเป็นวันขอลาออก 
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  ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ 
จะยับย้ังการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้  และต้องแจ้งการยับย้ัง
การอนุญาตให้ลาออกพร้อมท้ังเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกมีผล  และให้การลาออกมีผล
ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกําหนดเวลาท่ียับย้ัง  แต่จะอ้างการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนมา
เป็นเหตุแห่งการยับย้ังมิได้ 
  ข้อ 25  เม่ือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รบัหนังสือขอลาออกจากราชการของ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดแล้ว  ถ้าเป็นหนังสือขอลาออกจากราชการท่ีย่ืนล่วงหน้าก่อนวัน
ขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  หรือท่ีมิได้ระบุวันขอลาออก ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา
ว่าควรอนุญาตให้ผู้น้ันลาออกจากราชการ หรือจะสั่งยับย้ังการอนุญาตให้ลาออก โดยให้ดําเนินการดังน้ี 
  (1) ในกรณีนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าควรอนุญาตให้ลาออกจาก 
ราชการได้  ให้เสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ผู้น้ัน
ออกจากราชการ และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคําสั่งให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรตาม
แบบ ลก.3 ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี  แล้วแจ้งคําสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย 
  (2) ในกรณีนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่าควรยับย้ังการอนุญาตให้ 
ลาออก  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคําสั่งยับย้ังการอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร แล้ว
แจ้งคําสั่งดังกล่าวพร้อมท้ังเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบด้วย ท้ังน้ี การยับย้ังการอนุญาตให้ลาออกให้สั่งยับย้ัง
ได้เพียงครั้งเดียวและจะขยายอีกไม่ได้ 
  เม่ือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยับย้ังการอนุญาตให้ลาออกตาม (๒) ก่อนครบ
กําหนดเวลาท่ียับย้ังตามข้อ 24 วรรคห้า  หากผู้ขอลาออกจากราชการประสงค์จะถอนหนังสือขอลาออก
ย่อมมีสิทธิกระทําได้โดยทําเป็นหนังสือตามแบบ ลก.2  ท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี ย่ืนต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด การจํากัดสิทธิดังกล่าวจะกระทํามิได้ 
  การขอลาออกจากราชการที่ย่ืนล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน  เมื่อนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือขอลาออกดังกล่าวแล้ว  ให้มีคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอ
ลาออกว่าจะอนุญาตให้ย่ืนล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวันตามท่ีผู้ขอลาออกได้ย่ืนไว้หรือไม่ 
แล้วแจ้งการสั่งดังกล่าวพร้อมเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันท่ีการขอลาออกมีผล ท้ังน้ี เพื่อจะได้ทราบ
ว่าวันขอลาออกในกรณีดังกล่าวคือวันท่ีระบุในหนังสือขอลาออก  หรือวันถัดจากวันครบกําหนดสามสิบวัน
นับแต่วันย่ืนหนังสือขอลาออก แล้วให้พิจารณาดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี 
  ถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ดําเนินการตามข้อ 24 วรรคสี่ หรือวรรคห้า และ
ข้อ 25 วรรคสาม ให้การลาออกน้ันมีผลตั้งแต่วันขอลาออก 
  การย่ืนหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
ตําแหน่งทางการเมือง ตําแหน่งผู้พิพากษาหรือตุลาการ ตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการใดท่ีกฎหมาย
กําหนดว่าต้องไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา 
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ย่ืนหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างช้าภายใน
วันท่ีขอลาออก และให้การลาออกมีผลนับแต่วันขอลาออก 
  กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดขออนุญาตสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุหรือ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานในองค์กรอ่ืนของรัฐ แล้วแต่กรณี หากประสงค์จะลาออกจากราชการ
เพื่อเข้ารับการบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานในองค์กรอ่ืนของรัฐ  ให้ย่ืนหนังสือขอลาออก
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จากราชการต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างช้าภายในวันท่ีขอลาออก และให้การลาออกมีผลนับ
แต่วันขอลาออก 
  ข้อ 26  เม่ือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือขอลาออกแล้ว ให้บันทึกวันย่ืน
หนังสือขอลาออกนั้นไว้เป็นหลักฐาน และให้ตรวจสอบว่าหนังสือขอลาออกดังกล่าวได้ย่ืนล่วงหน้าก่อนวัน
ขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวันหรือไม่ พร้อมท้ังพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับหนังสือขอลาออก 
  ข้อ 27  ในกรณีผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไปตามข้อ 25 วรรคสี่  ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ขอลาออกทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้น้ัน
ออกจากราชการ  และแจ้งให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องทราบด้วย 
  ข้อ 28  การย่ืนหนังสือขอลาออกจากราชการตามข้อ 25 วรรคห้า  และวรรคหก  ให้ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอหนังสือขอลาออกน้ันพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการลาออกโดยเร็ว 
  เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ลาออกตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคําสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้
ตั้งแต่วันท่ีขอลาออก 
  ข้อ 29  ผู้ขอลาออกอาจยื่นหนังสือขอถอนหรือระงับการลาออกต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้  โดยต้องย่ืนก่อนวันท่ีการขอลาออกมีผล 
 

หมวด  5 
วันออกจากราชการ 

 
  ข้อ 30  การออกจากราชการของข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจังหวัดตามข้อ 5 (4) 
และ (5) จะออกจากราชการตั้งแต่วันใดให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในหมวดน้ี 
  ข้อ 31  การส่ังให้ออกจากราชการตามข้อ 29 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 หรือข้อ 6 ข้อ 7  ข้อ 8  ข้อ 9  ข้อ 10 และข้อ 33 ของหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขน้ี  หรือเน่ืองจากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาดคุณสมบัติท่ัวไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ห้ามมิให้สั่งให้ออกย้อนหลังไปก่อนวันออกคําสั่ง  
เว้นแต่ 
  (1) การส่ังให้ออกจากราชการตามข้อ 9  ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่ง
ของศาล หรือโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด แล้วแต่กรณี 
  (2) การส่ังให้ออกจากราชการตามข้อ 10 วรรคหน่ึง ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันไปรับราชการ
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
  (3) ในกรณีได้มีการสั่งลงโทษปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่
หรือเปล่ียนแปลงคําสั่งเป็นให้ออกจากราชการตามข้อ 29  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559  ให้ออกจากราชการตามข้อ 6  ข้อ 7  ข้อ 8  ข้อ 9  ข้อ 10 และข้อ 34 
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี หรือให้ออกจากราชการเน่ืองจากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการหรือขาด
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คุณสมบัติท่ัวไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ก็ให้สั่งให้
ออกย้อนหลังไปถึงวันท่ีควรต้องออกจากราชการตามกรณีน้ันในขณะท่ีออกคําสั่งเดิม 
  (4) กรณีใดมีเหตุสมควรส่ังให้ออกจากราชการย้อนหลัง  ก็สั่งให้ออกย้อนหลังไปถึงวันท่ี
ควรจะต้องออกจากราชการตามกรณีน้ันได้  แต่ท้ังน้ีต้องไม่เป็นการทําให้เสียประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบ
ธรรมของผู้ถูกสั่งให้ออกน้ัน 
  ข้อ 32  การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อ 29 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559  จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใดให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในข้อ 21 ของ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี 
  ข้อ 33  การส่ังลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ห้ามมิให้สั่งปลดออกหรือไล่ออก 
ย้อนหลังไปก่อนวันออกคําสั่ง เว้นแต่ 
  (1) ในกรณีได้มีคําสั่งให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน เมื่อจะสั่งลงโทษปลด
ออกหรือไล่ออกจากราชการ ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันพักราชการ หรือวันให้ออกจากราชการไว้
ก่อน แล้วแต่กรณี   
  (2) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  ในกรณีกระทําผิดวินัยโดยละท้ิง
หน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันและไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีก ให้ปลด
ออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันละท้ิงหน้าท่ีราชการน้ัน 
  (3) การส่ังลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทําความผิดอาญาจนได้ 
รับโทษจําคุก หรือโทษท่ีหนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก หรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าจําคุก  
โดยปกติให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  หรือวันต้องคํา
พิพากษาถึงท่ีสุด  หรือวันถูกคุมขังติดต่อกันจนถึงวันต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุด แล้วแต่กรณี 
  (4) ในกรณีท่ีได้มีการส่ังลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่
หรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งการลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ในกรณีเช่นน้ี ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันออกจาก
ราชการตามคําสั่งเดิม แต่ถ้าวันออกจากราชการตามคําสั่งเดิมไม่ถูกต้อง ก็ให้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
ย้อนหลังไปถึงวันท่ีควรต้องออกจากราชการตามกรณีน้ันในขณะท่ีออกคําสั่งเดิม 
  (5) ในกรณีได้มีการสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนอันมิใช่เป็นการลงโทษทางวินัยไป
แล้ว  ถ้าจะต้องสั่งใหม่หรือเปล่ียนแปลงคําสั่งเป็นลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ให้สั่งปลดออก
หรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันท่ีควรต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ตามกรณีน้ันขณะท่ีออกคําสั่งเดิม 
  (6) การส่ังลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีท่ีผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งน้ันได้ออก
จากราชการโดยถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน หรือได้รับ
อนุญาตให้ลาออกจากราชการไปก่อนแล้ว  ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการน้ัน
  (7) การส่ังลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีท่ีผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งน้ันได้พ้น
จากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปก่อนแล้ว  ให้สั่งปลดออกหรือไล่
ออกย้อนหลังไปถึงวันสิ้นปีงบประมาณท่ีผู้น้ันมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
  (8) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออกหรือไล่ออกจากราชการย้อนหลัง  ก็ให้สั่งปลดออก
หรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันท่ีควรจะต้องออกจากราชการตามกรณีน้ันได้  แต่ท้ังน้ีต้องไม่เป็นการทําให้เสีย
ประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งลงโทษน้ัน 
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  ข้อ 34  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีกรณีสมควรให้ออกอยู่ก่อนวันท่ี 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ีใช้บังคับ หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนผู้ใดมีกรณีสมควรให้ออกจากงาน  หรือออกจากราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนน้ันอยู่ก่อน
วันโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้น้ัน
ออกจากราชการตามกฎหมายท่ีใช้อยู่ในขณะน้ัน ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการดําเนินการออก
คําสั่งให้ออกจากราชการ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ี เว้นแต่ 
  (๑) ในกรณีผู้บังคับบัญชาสังกัดเดิมได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ใน
ขณะน้ันไปแล้ว ก่อนมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ีใช้บังคับและยังสอบสวนไม่เสร็จ ก็ให้สอบสวนตามกฎหมาย
น้ันต่อไปจนกว่าจะเสร็จ 
  (๒) ในกรณีได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายท่ีใช้อยู่ในขณะน้ันเสร็จ
ไปแล้วก่อนวันท่ีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขน้ีใช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณาแล้วแต่กรณีเป็นอันใช้ได้ 
  (๓) ในกรณีได้มีการรายงานหรือส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการตามกฎหมายอ่ืนพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายท่ีใช้อยู่ในขณะน้ัน และการ
พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ  ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดปัจจุบัน
พิจารณา  เมื่อมีมติเป็นประการใดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ัน  
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(นายกําธร   ถาวรสถิตย์) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น 
 


