
แบบ พอก. 1 
 

คําสั่ง.......(ระบุช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
ท่ี............../............(เลข พ.ศ.) 

เร่ือง  ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพักราชการ 
   

 
  
 

  ด้วย..........(ระบุช่ือผู้ถูกสั่งพักราชการ)............ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด................ 
ตําแหน่ง........................ระดบั.................สงักัด..................................รับเงินเดือนในอันดับ..................................
ขั้น........................บาท  มีกรณี..........................(ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา) ในเรื่อง................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
และมีเหตุให้พกัราชการได้ตามข้อ  14  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2559  คือ 
............................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ข้อ 29  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559  
ข้อ  14  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2559  และมติคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งท่ี........../......... เมื่อวันท่ี.............เดือน.......................พ.ศ..............
จึงให้.........................(ระบุช่ือผู้ถูกสั่งพักราชการ)..........................พักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา 
   
  ท้ังน้ี  ตั้งแต่วันท่ี..................................................เป็นต้นไป 
 

   สั่ง ณ วันท่ี................................................พ.ศ...................... 
    (ลงช่ือ) 
             (.............................ช่ือผู้สั่ง..........................) 
            ............................ตําแหน่ง............................. 
 
 
หมายเหตุ : 1.  การระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกสั่งให้ระบุ  ช่ือตัว ช่ือสกุล ตําแหน่งในการบริหารงาน 
       และตําแหน่งในสายงาน 
       2.  การระบุเรือ่งท่ีถูกตั้งกรรมการสอบสวน  หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทํา
       ความผิดอาญา ถ้ามีหลายเรื่องให้ระบทุุกเรื่อง 
       3.  การระบุเหตุการณ์การพักราชการตามข้อ  14 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออก 
       จากราชการ พ.ศ.2559  ถ้ามีหลายเหตุให้ระบุทุกเหตุ 
 
 
 
 



แบบ พอก. 2 
 

คําสั่ง.......(ระบุช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
ท่ี............../............(เลข พ.ศ.) 

เร่ือง  ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจากราชการไว้ก่อน 
   

 
  
 

  ด้วย..............(ระบุช่ือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน)..............................ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด.................................ตําแหน่ง............................ระดบั.....................สังกัด............................... 
รับเงินเดือนในอันดับ...............................ขั้น........................บาท  มีกรณี......................(ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด
วินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา) ในเรื่อง……………….………………………………. 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
และมีเหตุให้พกัราชการได้ตามข้อ  14  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2559  คือ
............................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีท่ีเป็นเหตุให้สั่งพักราชการน้ัน จะไม่แล้ว
เสร็จโดยเร็ว 
  ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ข้อ 29  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 
ข้อ 19  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559  ประกอบกับมติคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในการประชุมครัง้ท่ี........../........... เมื่อวันท่ี.............เดือน......................
พ.ศ....................จึงให้....................(ระบุช่ือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน)..........................เพื่อรอฟังผลการ
สอบสวนพิจารณา 
 

  ท้ังน้ี  ตั้งแต่วันท่ี..................................................เป็นต้นไป 
 
   สั่ง ณ วันท่ี................................................พ.ศ...................... 
    (ลงช่ือ) 
             (.............................ช่ือผู้สั่ง..........................) 
            ............................ตําแหน่ง............................. 
 
หมายเหตุ : 1.  การระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกสั่งให้ระบุช่ือตัว ช่ือสกุล ตําแหน่งในการบริหารงาน 
       และตําแหน่งในสายงาน 
       2.  การระบุเรือ่งถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญา ถ้ามีหลายเรื่องให้ระบุทุกเรื่อง 
       3.  การระบุเหตุการณ์การพักราชการตามข้อ  14 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออก
       จากราชการ พ.ศ. 2559  ถ้ามีหลายเหตุ ให้ระบุทุกเหตุ 
 
 



              แบบ พอก. 3 
 (ให้กลับโดยไม่มีความผิด) 

 
คําสั่ง.......(ระบุช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

ท่ี............../............(เลข พ.ศ.) 
เร่ือง  ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือกลับเข้ารับราชการ) 
   

 
  
 

  ตามคําสั่ง................................ท่ี............../.............วันท่ี.............พ.ศ............ สั่งให้.............(ระบุ
ช่ือผู้ถูกสั่งพักราชการหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน).....................ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
..................ตําแหน่ง.........................ระดบั..................สังกัด....................รบัเงินเดือนในอันดับ........................ขั้น
.....................บาท  พักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่..................................................เปน็ต้นไป น้ัน 
  บัดน้ี ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่า.......................(ระบุช่ือผู้ถูกสั่งพักราชการหรือผู้ถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)........................................ มิได้กระทําผิดวินัยและไม่มีกรณีท่ีจะต้องออกจากราชการ 
  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญตัริะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  ข้อ 29  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559  ข้อ 22  
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2559  และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ในการประชุมครั้งท่ี............./............  เมื่อวันท่ี.......... เดือน.........................พ.ศ.............. 
จึงให้..............(ระบุช่ือผู้ถูกสั่งพักราชการหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน)............... กลับเขา้ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ (หรือกลับเข้ารับราชการ)  ในตําแหน่ง...........................ระดบั...............สงักัด..................ตําแหน่งเลขท่ี
......................................โดยรับเงินเดือนในอันดับ........................ขั้น...................บาท 
 

  ท้ังน้ี  ตั้งแต่............................................................เป็นตน้ไป 
 
   สั่ง ณ วันท่ี................................................พ.ศ...................... 
    (ลงช่ือ) 
             (.............................ช่ือผู้สั่ง..........................) 
            ............................ตําแหน่ง............................. 
 
 
หมายเหตุ : 1.  การระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกสั่งให้ระบุช่ือตัว ช่ือสกุล ตําแหน่งในการบริหารงาน 
       และตําแหน่งในสายงาน 
       2.  ข้อความใดท่ีมิได้ใช้ให้ตดัออก 
 
 
 
 
 



              แบบ พอก. 4 
(ให้กลับโดยมีความผิด) 

 
คําสั่ง.......(ระบุช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

ท่ี............../............(เลข พ.ศ.) 
เร่ือง  ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(กลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือกลับเข้ารับราชการ) 
   

 
  
 

  ตามคําสั่ง.....................................ท่ี............../.............วันท่ี...........เดือน..................พ.ศ............. 
สั่งให้.............(ระบุช่ือผู้ถูกสั่งพักราชการหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน).....................ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด..............................ตําแหน่ง..........................ระดับ................สังกัด......................รับเงินเดือน
ในอันดับ....................ขั้น........................บาท  พักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันท่ี....................... 
เดือน...........................................พ.ศ............................... เป็นต้นไป น้ัน 
  บัดน้ี ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่า.......................(ระบุช่ือผู้ถูกสั่งพักราชการหรือผู้ถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)...................... กระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและไม่มีกรณีท่ีจะต้องออกจากราชการ 
  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญตัริะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  ข้อ 29  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559  ข้อ 22 
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2559  และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ในการประชุมครั้งท่ี............./.............  เมื่อวันท่ี.......... เดือน............................พ.ศ............. 
จึงให้.............(ระบุช่ือผู้ถูกสั่งพักราชการหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน).......................... กลบัเข้าปฏิบตัิ 
หน้าท่ีราชการ (หรือกลับเข้ารับราชการ)  ในตําแหน่ง......................................ระดบั............สังกัด.......................
ตําแหน่งเลขท่ี...............................โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ.........................ขั้น.........................บาท 
 

  ท้ังน้ี  ตั้งแต่..................................................เป็นต้นไป 
 
   สั่ง ณ วันท่ี................................................พ.ศ...................... 
    (ลงช่ือ) 
             (............................ช่ือผู้สั่ง..........................) 
             ............................ตําแหน่ง............................. 
 
 
หมายเหตุ : 1.  การระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกสั่ง ให้ระบุช่ือตัว  ช่ือสกุล ตําแหน่งในการบริหารงาน 
       และตําแหน่งในสายงาน 
       2.  ข้อความใดท่ีมิได้ใช้ให้ตดัออก 
 
 
 
 



แบบ ลก. 1 
 

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ 
 

       เขียนท่ี..................................................... 
      วันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ.................. 

 
เรื่อง ขอลาออกจากราชการ 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ระบุช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
 

  ด้วยข้าพเจ้า..........................................ได้เริ่มรับราชการเมื่อวันท่ี...............เดือน...................... 
พ.ศ.................... สังกัด.........(ช่ือหน่วยงานท่ีบรรจุครัง้แรก).......................... ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง....................
ระดับ........................ส่วน/กอง/สํานัก.........................................องค์การบริหารส่วนจังหวัด................................
อําเภอ......................จังหวัด.................................. ได้รับเงินเดือนอันดับ.......................ขั้น...........................บาท  
มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการ เน่ืองจาก.................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือขอลาออกจากราชการต้ังแต่วันท่ี..............เดือน...................พ.ศ................... 
 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
               (ลงช่ือ)....................................................... 
                 (.......................................................) 
 
 
หมายเหตุ : ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559   
  1.  ให้ย่ืนหนังสือขอลาออกจากราชการตอ่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยให้ย่ืนล่วงหน้า  
       ก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า  30  วัน  เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป็นพิเศษ หรือ
       กรณีลาออกเพื่อดํารงตาํแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง 
       2.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จะอนุญาตให้ย่ืนใบลาออกล่วงหน้าก่อนวันขอลาออก 
       น้อยกว่า  30 วันก็ได้  โดยให้มีคําสั่งอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออก 
  3.  ถ้าย่ืนหนังสือขอลาออกจากราชการล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า  30 วัน  โดย 
       ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือย่ืน 
       หนังสือขอลาออกจากราชการโดยมิได้ระบุวันขอลาออก  ให้ถือวันถัดจากวันครบกําหนด   
       30 วัน นับแต่วันย่ืนเป็นวันขอลาออก 
  4.  ในกรณีลาออกเพราะป่วย  ให้แนบใบรับรองแพทย์เสนอไปด้วยว่าป่วยเป็นโรคอะไร 
        
 
 



แบบ ลก. 2 
 

แบบถอนหนังสือขอลาออกจากราชการ 
 

       เขียนท่ี..................................................... 
      วันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ.................. 

 
เรื่อง ขอลาออกจากราชการ 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ระบุช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
 

อ้างถึง หนังสือขอลาออกจากราชการ  ลงวันท่ี..............เดือน............................พ.ศ........................... 
 

  ตามท่ีข้าพเจ้า...........................................ได้เริ่มรับราชการเม่ือวันท่ี..............เดือน.................... 
พ.ศ.................... สังกัด.................(ช่ือหน่วยงานที่บรรจุครั้งแรก)................... ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง...................
ระดับ........................ส่วน/กอง/สํานัก......................................องค์การบริหารส่วนจังหวัด...................................
อําเภอ......................จังหวัด.....................................ได้รบัเงินเดือนอันดับ........................ขั้น.........................บาท  
ได้ย่ืนความประสงค์ขอลาออกจากราชการเนื่องจาก....................................................................................... น้ัน 
  บัดน้ี  ข้าพเจ้า............................................ มีความประสงค์ถอนหนังสือขอลาออกจากราชการ 
(ลก. ๑) ท่ีได้ย่ืนไว้ดังกล่าวแล้ว  เน่ืองจาก........................(เหตุผลประกอบ)......................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการต่อไป 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
                   (ลงช่ือ)....................................................... 
                       (.......................................................) 
 
หมายเหตุ : ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559   
  1.  ให้ย่ืนแบบขอถอนหนังสือขอลาออกจากราชการ (ลก.2) ต่อนายกองค์การบริหารส่วน 
       จังหวัด ก่อนครบกําหนดเวลาท่ียับย้ัง/ก่อนมีคําสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ/ก่อนวัน 
       ครบกําหนด  30  วัน แล้วแต่กรณี 
       2.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีได้รับแบบขอถอนหนังสือลาออกจากราชการ (ลก.2)  
       ดําเนินการเพิกถอนหนังสือขอลาออกจากราชการ (ลก.๑) โดยไม่ชักช้า 
  3.  การถอนหนังสือขอลาออกจากราชการ  เมื่อได้ย่ืนตามระเบียบสารบรรณแล้ว ให้ถือว่าได้ 
       ย่ืนต่อนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดโดยชอบแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผดิชอบตอ้ง 
       ดําเนินการต่อไปโดยไมชั่กช้า  การจํากัดสิทธิในอันท่ีจะมิให้มีการถอนหนังสือขอลาออก 
       จากราชการดังกล่าว  จะกระทํามิได้ 
 
 



แบบ ลก. 3 
 

คําสั่ง.......(ระบุช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
ท่ี........../..........(เลข พ.ศ.) 

เร่ือง  ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ 
 

 
 

  ด้วย.........................(ระบุช่ือผู้ลาออกจากราชการ).....................ข้าราชการองค์การบรหิารส่วน
จังหวัด................................ตําแหน่ง..........................ระดับ.................องค์การบริหารส่วนจังหวัด....................... 
อําเภอ.........................................จังหวัด..................................................รบัเงินเดือนในอันดับ........................ขั้น
........................บาท  ขอลาออกจากราชการเน่ืองจาก……………………………………………………………………………….. 
...............................................................................................................................................................................  
  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และมติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในการประชุม 
ครั้งท่ี........../.............. เม่ือวันท่ี...............เดือน....................................พ.ศ................ จึงอนุญาตให้..................
(ระบุช่ือผู้ลาออกจากราชการ)................. ลาออกจากราชการเพื่อ...................................................................... 
............................................................................................................................................................................  
 

  ท้ังน้ี  ตั้งแต่วันท่ี........................................................เปน็ต้นไป 
 

   สั่ง ณ วันท่ี................................................พ.ศ...................... 
 
    (ลงช่ือ) 
                (.............................ช่ือผู้สั่ง..........................) 
                ............................ตําแหน่ง............................. 
    
 


