
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เป็บการสมควรให้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข'ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และ 
การร้องทุกข์ ลงวันท่ี ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๕ ให้เป็นบีจจุบัน ถูกต้อง และเป็นธรรม กอปรกับพระรา‘ซบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดหล้กเกณฑ์ 
และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ ให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมของเทศบาล 
แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานท่ัวใปท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาบเทศบาลกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) ประกอบมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาบเทศบาล เร่ือง มาดรฐาน 
ทั่วโปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ 
ใบการประขุม คร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบ่ี เร่ือง หลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ประกาศน่ํให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบ่ี เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ในการสอบสวบ การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๔ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๓ 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“พนักงานเทศบาล” ให้หมายความรวมกึง พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาใบ 

สังกัดเทศบาลน้ันต้วย

หมวด ๒
การออกจากราขการ

ข้อ ๕ พนักงานเทศบาลออกจากราขการเม่ือ 
(๑) ตาย
(๒) พันจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น



(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการลาออกมีผลตามข้อ ๒๔ 
(๔) ถูกส่ังให้ออกจากราชการตามข้อ ๒๙ ของหล,กเกณฑ์และเง่ือนไขใบการสอบสวน การลงโทบ 

ทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ หรือข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑0 ข้อ ๓๔ ของประกาศน้ี หรือเน่ืองจากไม่ผ่านการทคลอง 
ปฏิบัติราซการหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยไม่ได้รับการยกท้นตาม 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไจเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบ้ืองด้นสำหรับพนักงานเท?เบาล 

(๔) ถูกลังลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
การออกจากราขการตามวรรคหน่ืงให้ทำเ{เนคำลัง เว้นแต่กรณีตาม (๑) และ (๒)
การออกคำลังเกี่ยวกับการออกจากราขการตามวรรคสอง ต้องไต้รับความเห็บชอบจาก 

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน เว้นแต่คำสงให้ออกจากราขการตามข้อ ๑0 วรรคหน่ืง
ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ส่งเรื่องการออกจากราขการตาม (๔) และ (๔) ให้คณะ 

อนุกรรมต้านวินัยและการให้ออกจากราชการตามข้อ ๘๔ วรรคสาม ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ พิจารณาทำความเห็นเสนอ และให้นำหมวด ๘ และหมวด ๙ ของประกาศ 
ดังกล่าว มาใช้บังคับโดยอนุโลม

วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๔) ให้เบันไปตามหมวด ๔
ข้อ ๖ นายกเทศมนตรีมีอำนาจส่ังให้พนักงานเทศบาลออกจากราขการเพ่ือรับบำเหน็จบำนาญตาม 

กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องลนได้ใบกรณีท่ีกฎหมายด้งกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมี 
สิทธิไค้รับบำเหน็จบำนาญ และการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน นอกจากให้ทำ 
ได้ในกรณีที่กำหนดไว้ใบประกาศนี้ และกรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ินบัญญัติให้ 
ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนแล้ว นายกเทศมนตรีจะเสนอคณะกรรมการพนักงาบ 
เทศบาลเพื่อส่งเรืองให้คณะอนุกรรมการพิจารผาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราขการตาม 
ข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลอบสวน การลงโทษทุางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ ทำความเห็บเสนอ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารผาให้ความเห็นชอบให้นายกเทศมนตรีออกคำส่ังให้พนักงานเทศบาลออก 
จากราชการเพ่ือรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้ในกรณีต่อไปน้ีด้วย ค้อ

(๑) เม่ือพนักงานเทศบาลผู้ใดเจ็บปวยไม'อาจปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตบได้โดยสม่ืาเสมอ และ 
นายกเทศมนตรีเห็นสมควรให้ออกจากราชการ

(๒) เม่ือพนักงาบเทศบาลผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงาบใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ 
(๓) เม่ือพนักงานเทศบาลผู้ใดไม่มีสัญชาติไทย ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทุพพลภาพจนไม่ 

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ไร้ความสามารถหรือจิตพ่ืบเพิอนไม่สมประกอบ หรือเบันโรคตามที่กำหนดในมาตรฐาน 
ทั่วไปเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบ้ืองด้นสำหรับพนักงาบเทศบาล เบับกรรมการพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง เบันบุคคลล้มละลาย

(๔) เม ื่อพน ักงานเทศบาลผ ู้ใดม ีกรณ ีถ ูกกล ่าวหาหรือม ีเหต ุอ ันควรสงส ัยว่าเป ็นผ ู้ไม ่ 
เล ื่อมใสการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอ ันม ีพระมหากษ ัตร ิย ์ทรงเบ ันประม ุขตามรัฐธรรมน ูญ  
แห ่งราชอาณ าจ*กรไท ยด ้วยความบร ัส ุท ธ ิ้,ใ จ แ ล ะน าย ก เท ศ ม น ต ร ีเห ็น ว ่า ก รผ ึม ัม ูล  ก ัให ้ 
นายกเทศมนตรีสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักข้า และให้นำข้อ ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ใน 
กรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล มีมติเห็นขอบดังกล่าวแล้ว ก็ให้นายกเทศมนตรีส่ังให้ผู้น้ีนออกจากราชการ 

(๔) เมื่อพนักงานเทศบาลผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง 
ราชการได้



๓

ข้อ ๗ พนักงานเทศบาลผู้ใดมีกรณถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสาวทรถใน 
อับที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพสุติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
และนายกเทศมนตรืเห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้น ั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสิยหายแก่ราชก-ใร ก็ให้ 
นายกเทศมนตรีส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการข้ีนทำการสอบสวนโดยไม่ชักข้า ทั้งนี้ให้นำข้อ ๒๖ วรรคหก วรรคเจ็ด 
วรรคแปด ข้อ ๒๗ และข้อ ๘๕ ชองหลักเกณฑ์และเง่ือนไชในการสอบสวน การลงโท•ษทางวินัย พ.ศ. ๖๕๕๘ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณ ีคณะกรรมการพน ักงานเทศบาลม ีมต ิเห ็นชอบให ้ผ ู้น ั้นออกจากราชการ ก็ให้ 
นายกเทศมนตรืสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วย'นำเหนีจ 
บำนาญข้าราชการส่วนท้อง{ไน

การสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามหมวด ๗ ชองหลักเกณฑ์และเง่ือนไชเก่ียวกับวินัยและการ 
รักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๖๕๕๘

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากเป็นกรณีการกระทำท่ีปรากฎชัคแจ้งตามหมวด ๖ ของหลักเกฌฑ์และ 
เง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๖๕๕๘ จะดำเนินการโดยไม่สอบสวน 
หรืองดการสอบสวนก็ได้

ข้อ ๘ พนักงานเทศบาลผู้ใดมีกรณีถูกแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ตามข้อ ๒๖ วรรคหก ของ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๖๕๕๘ และคณะกรรมการสอบสวน หรือ
นายกเทศมนตรีเห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้นั้นได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวน 
ไมใด้ความแน่ชัดพอท่ีจะฟ้งลงโทษตามข้อ ๘๕ ชองหลักเกณฑ์และเง่ือนไชในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้นายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการ 
พนักงานเทศบาลเพื่อล่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ 
ตามข้อ ๘๕ วรรคสาม ชองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ทำความเห็นเสนอ และเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติเป็นประการใด ให้นายกเทศมนตรีสั่งหรือ 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ัน

ในกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง 
ในกรณีที่ถูกสอบสวน ให้นายกเทศมนตรีสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนดาม 
กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๙ เม่ือพนักงานเทศบาลผู้ใดด้องรับโทษจำคุกโดยคำส่ังชองศาล หรือต้องรับโทษจำคุกโดยคำ 
พิพากษาถ้งท่ีสุดให้จำคุกในความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ช่ีงยังไม่ถืงกับจะต้องถูกลงโทษ 
ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ นายกเทศมนตรีจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุ 
ทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ินก็ได้

ข้อ ๑๐ เม่ือพนักงานเทศบาลผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ 
นายกเทศมนตรีส่ังให้ผู้น้ันออกจากราชการ

ผู้ใดถูกส่ังให้ออกจากราชการตามวรรคหน่ึง และต่อมาปรากฎว่าผู้น้ันมีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออก 
จากราชการในกรณีอื่นอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้นายกเทศมนตรีเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
เพ่ือพิจารณามีมติให้นายกเทศมนตรีเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้ออกตามวรรคหน่ึงเป็นให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน 
น้ันได้



๔

ข้อ ๑๑ ในกรณีบายณทศมนตรีเห็นสมควรท่ีจะต้องส่ังให้ผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการตามข้อ ๖ (๔) 
หรือข้อ ๗ กลันเข้ารับราชการ ให้นำข้อ ๒๙ ของทุลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอนสวน การลงโทน•ทางวินัย 
พ.ศ. ๒๔๕๘ มา'ใช้'บังคันโดยอบุโลม

เม่ือนายกเทศมนตรีดำเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้รายงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อ
ทราน

ข้อ ๑๒ เมื่อนายกเทศมนตรีเห็นสมควรให้พนักงานเทศนาลออกจากราชการใบเรื่องใด ถ้า
คณะกรรมการพนักงานเทศนาลพิจารณาเห็นเนินการสมควรที่จะต้องสอบสวนใหม่หรีอสอนสวนเพิ่มเติมเพื่อ 
ประโยชน์แห่งความเนินธรรม หรือเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลให้เทศบาลปฏิบัติการตามประกาคนี้ หรีอ 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกันคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเน้ืองต้นสำหรับพนักงาบเทศนาลกรณีการให้ออก 
จากราชการเนึ่องจากมีผลการประเมินตํ่ากว่ามาตรฐานที่กำหนด หรือขาดคุณสมบัติท่ัวไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ 
ดำแหน,งโดยไม่ไต้รันการยกเว้น โดยถูกต้องและเหมาะสมตามความเนินธรรม ก็ให้คณะกรรมการพนักงาน 
เทศนาลกำหนดประเด็น หรือข้อสำคัญไปให้นายกเทศมนตรีเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเติมทำการ 
สอนสวนใหม่หรือสอนสวนเพ่ิมเติมไต้

หมวด ๓
การส่ังพักราชการ และการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ข้อ ๑๓ การสั่งให้พนักงานเทศนาลพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟ้งผลการ 
สอนสวนพิจารณา ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดำเนินการเพื่อให้เนินไป 
ตามผลการสอนสวนพิจารณาให้เนินไปตามท่ีกำหนดในหมวดน้ี

ข้อ ๑๔ พนักงานเทศนาลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งกรรมการ 
สอนสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เน ินความผิดที่ไต ้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอนของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจะสั่งให้ผู้นี้นพักราชการ เพ่ือรอฟังผล 
การสอนสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีไต้ต่อเม่ือมีเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี

{๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอนสวน และนายกเทศมนตรืพิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ 
ราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ

(๒) ผู้น้ันถูกฟ้องคดีอาญา ในเรื่องเกี่ยวกันการปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย 
ทุจริต หรือเกี่ยวกันความประพฤติ หรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ โดยพนักงานอัยการมิไต้รันเนินทนายแก้ 
ต่างให้และนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นว่าถ้าผู้น้ันคงอยู่ในหน้าท่ีราชการอาจเกิดการเสียหายแก'ราชการ

(๓) ผู้น้ันมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าท่ีราชการจะเนินอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา 
หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงนเรียบร้อยขึ้น

(๔) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเนินผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจำคุกโดยดำ 
พิพากษา แล•ไดถูกควบคุม ชง หรือต้องจำคุก เนินเวลาติดต่พ่รืนเกินกว่ไสิบห้เว้นแล้ว

(๔) ผู้นั้นถูกแต่งตั้งกรรมการขึ้นทำการสอนสวนและต่อมามีดำพิพากษาถึงทีสุดว่าเนินผู้กระทำ 
ความผิดอาญา ในเรื่องที่สอนสวนนั้น หรือผู้นั้บถูกแต่งต้ังกรรมการข้ึนทำการสอนสวนภายหลังที่มีดำพิพากษา 
ถึงที่สุดว่าเนินผู้กระทำความผิดอาญาในเรื่องที่สอนสวนนั้น และนายกเทศมนตรีพิจารณา เห็บว่าข้อเท็จจริงท่ี 
ปรากฎตามดำพิพากษาถึงที่สุดนั้น ได้ความประจักษ์ขัดอยู่แล้วว่าการกระทำความผิดอาญาของผู้นั้นเนิน 
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



๔

นายกเทศมนตรีโดยความเฟ้นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจะส่ังให้พนักงานเทศบาลผู้ 
น้ันพักราชการเพ่ีอรอพิงผลการสอบสวนหรอพิจารณา หรีอรอผลคดีกัไต้

การพิจารณามีมดีตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตรวจสอบ หากพนว่าเป็น 
ความจรีง จ้งจะพิจารณามีมดีเฟ้นชอบใต้

ข้อ ๑๔ การส่ังพักราชการให้ส่ังพักตลอดเวลาท่ีสอบสวนพิจารณา เว้นแต่กรณีผู้ถูกส่ังพัก'ราชการ 
ไต้ร้องทุกข์ และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาเฟ้นว่าคำร้องทุกข์พิงขึ้นนละใม,สมควรที่จะสั่งพัก 
ราจการอีกต่อใป ต้องมีมดีให้นายกเทศมนตรีออกคำสั่งสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฎํบัดีหน้าที่ราชการก่อนการ 
สอบสวนพิจารณาเสรีจส้ิน

ข้อ ๑๖ ในกรณีพนักงานเทศบาลผู้ใดมกรณถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดว้นัยอย่างร้ายแรงจนถูก 
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนหลายสำนวน หรีอถูกฟ้องคดีอาญาหลายคดี เว้นแต่เป็นความ ผิดท่ีไต้ 
กระทำโดยประมาทหรีอความผิดลทุโทษ หรีอผู้ที่ถูกฟ้องน้ันพนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ ก้าจะสั่งพัก 
ราซการให้ส่ังพักทุกสำนวนและทุกคดี

ในกรณีใต้ส่ังพักราซการในสำนวนใด หรีอคดีใดไว้แลัว ภายหลังปรากฎว่าผู้ถูกสั่งพักราซการน้ันม 
กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนทำการสอบสวนในสำนวนอึ๋น หรีอ 
ถูกฟ้องคดีอาญา ในคดีอ่ีนเพ่ีม'ข้ึนอีก เว้นแต่เป็นความผิดท่ีไต้กระทำโดยประมาท หรีอความผิดลหุโทษ หรีอผู้ที่ 
ถูกฟ้องน้ันพนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ กัไห้ส่ังพักราชการในสำนวนหรีอคดีอ๋ึนท่ีเพ่ีมข้ึนน้ันต้วย 

ข้อ ๑๗ การส่ังพักราซการ ห้ามมํให้ส่ังพักย้อนหลังไปก่อนวันออกคำส่ังเว้นแต่ 
(๑) ผู้ข้ึงจะถูกส่ังพักราซการอยู่ในระหว่างถูกควบคุม หรีอขัง โดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา หรีอต้อง 

จำคุกโดยคำพิพากษา การส่ังพักราชการในเร๋ึองน้ันให้ส่ังพักย้อนหลังไปถงวันท่ีถูกควบคุม ขัง หรีอต้องจำคุก
(๒) ในกรณีไต้มการส่ังพักราซการไว้แล้ว ล้าจะต้องส่ังใหม่เพราะคำส่ังเดีม,ไม่ขอบหรีอไม่ถูกต้อง 

ให้ส่ังพักต้ังแต่วันให้พักราซการตามคำส่ังเดิม หรีอตามวันท่ีควรต้องพักราชการในขณะท่ีออกคำส่ังเดิม
ข้อ ๑๘ คำส่ังพักราซการต้องระบุข้ึอและตำแหน่งของผู้ถูกส่ังพัก ตลอดจนกรณีและเหตุท่ีส่ังให้พัก

ราซการ
เม่ือไต้มีคำส่ังให้พนักงานเทศบาลผู้ใดพักราชการแล้ว ต้องมีหนังสิอแจ้งคำส่ังให้ผู้น้ันทราบพร้อมท้ัง 

ส่งสำเนาคำส่ังให้ด้วยโดยพลัน ในกรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้น้ันทราบใต้ หรีอผู้น้ัน'ไม่ยอมรับทราบคำส่ัง ให้ปิดสำเนา 
คำส่ังไว้ ณ ที่ทำการที่ผู้น้ันรับราชการอยู่และมีหนังสิอแจ้งพร้อมกับส่งสำเนาคำส่ังทางไปรษณีย์ลงทะเบัยบไป 
ให้ผู้นั้น ณ ที่อยู่ของผู้น้ันข้ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราซการ ในกรณีเข่นนี้เมื่อล่วงพันสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
ไต้ดำเนันการดังกล่าว ให้ถอว่าผู้น้ันไต้ทราบคำส่ังพักราชการแล้ว

ข้อ ๑๙ เมื่อพนักงานเทศบาลผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามข้อ ๑๔ และนายกเทศมนตรี 
พิจารณาเฟ้นว่าการสอบสวนหรีอพิจารณาหรีอการพิจารณาคดีท่ีเป็นเหตุท่ีอาจถูกส่ังพักราขการน้ันจะ'ไม่แล้วเสรีจ 
โดยเรีว นายกเทศมนตรีโดยความเฟ้นซอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจะสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการไว้ 
ก่อนกัไต้

ให้น่าข้อ ๑๔ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๘ มาใช้บังคับแก่การส่ังให้ออกจากราซการไว้ก่อนโดยอบุโลม 
ข้อ ๒๐ เม่ือไต้สั่งให้พนักงานเทศบาลผู้ใคพักราขการไว้แล้ว นายกเทศมนตรีจะพิจารณาตาม 

ข้อ ๑๙ และส่ังให้ผู้น้ันออกจากราซการไว้ก่อนอีกซ้ันหม่ืงกัไต้ ท้ังน้ี ต้องไต้รับความเฟ้นชอบจากคณะกรรมการ 
พนักงานเทศบาลก่อน และให้น่าความในข้อ ๑๔ วรรคสาม มา'ไข้,บังคับ'โดยอบุโลม



๖

ข้อ ๒๑ การส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน จะส่ังให้ออกต้ังแต่วันใด ให้นำข้อ ๑๗ มาใช้บังคับโดย 
อนุโลม แต่สำหรับการส่ัง'ให้ออกจากราชการไว้ก่อน'ในกรณีตามข้อ ๒0 ให้สั่งให้ออกต้ังแต่วันพักราชการเป็น 
ต้นไป่

ข้อ ๒๒ เม่ือไต้ส่ังให้พนักงานเทศบาลผู้(ดพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือรอฟังผล 
การสอบสวนฟัจารพา ล้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนฟัจารณาเป็นประการใดแล้ว ให้ดำเนินการดังพ่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นี้นกระหำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๘๔ ของ 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทบทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ หรือข้อ ๓๔ ของประกาศนี้ แล้วแต่ 
กรณี

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระหำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่นึกรณีที่ 
จะต้องถูกส่ังให้ออกจากราชการ ก็ให้นายกเทศมนตรีสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในดำแห!น่งเดิม 
หรือตำแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น หงน้ี สำห!รับการ 
สั่งให้ผู้ถูกสั่งพักราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในดำแหบ่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตาม 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับดำแหน่งนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน แล้ว 
ดำเนินการตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักบาวินัย และการดำเนินการหทงวินัย 
พ.ศ. ๒๔๔๘ หรือข้อ ๓๔ ชองประกาศน้ีแล้วแต่กรณี

(๓)ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนน้ันกระหำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และ 
ไม่มีกรณีจะต้องถูกส่ังให้ออกจากราชการ ก็ให้นายกเทศมนตรีส่ังให้ผู้น้ับกลับเข้ารับราชการในดำแหปงเดิมหรือ 
ดำแหปงในระดับเดียวกันท่ีผู้น้ันมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับดำแหบ่งน้ัน ท้ังน้ี สำหรับการส่ังให้ผู้ 
ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมี 
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องไต้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลก่อน แล้วดำเนินการตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักบาวินัย และการ 
ดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ หรือข้อ ๓๔ ชองประกาศน้ี แล้วแต่กรณี

(๔) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ถูกส่ังพักราชการน้ันกระหำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีท่ี 
จะต้องถูกส่ังให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน แต่ไม่อาจส่ังให้ผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการไต้ เน่ืองจากไต้พับ 
จากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนห้องอ่ืนแล้ว ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๘๔ ของ 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักบาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ หรือข้อ ๓๔ 
ของประกาศนี้ แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องส่ังให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

การดำเนินการตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทบทางวินัย พ.ศ. 
๒๔๔๘ หรือข้อ ๓๔ของประกาศนี้ ในกรณีจะส่ังลงโทบตัดเงินเดือน หรือลดช้ันเงินเดือน การสั่งลงโทบดังกล่าว 
ให้สั่งย้อนหลังไปล้งวันสุดท้ายก่อนวันพันจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน 
ท้องอ่ืน

(๔)ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนน้ันกระหำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่ 
มีกรณีท่ีจะต้องถูกส่ังให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน แต่ไม่อาจส่ังให้กลับเข้ารับราชการไต้ เน่ืองจากไต้พันจาก 
ราชการตามกฎหมายว่าดัวยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องอื่นแล้ว ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๘๔ ของ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักบาวินัย และการดำเนินการ,.'ทงวินัย พ.ศ. ๒๔๕๘ หรือข้อ ๓๔ 
ของประกาศนี้ และมีคำส่ังยกเลิกคำส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือให้ผู้น้ันเป็นผู้พันจากราขการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องอ่ืน และให้นำ (๔) วรรคสอง มาใข้บังคับโดยอนุโลม



(๖) ในกรณีทีปรากฎว่าผู้นั้นกระทำผดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แด่มิกรณีทีจะต้องถูกส่ังให้อ®กจาก 
ราซการต้วยเหตุอื่น ก็ให้ด่าเนินการตามข้อ ๘๔ ของหลักเกณท์และเงึ๋อบไขเกี่ยวกับวินัยและการรัก,ษาวินัย 
และการด่าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ หร้อข้อ ๓๔ ของประกาศนี้ แล้วแด่กรณี แล้วให้นายกเทศมน(กรีเสนอ 
คณะกรรมการพนักงาบเทศบาลพิจารณาให้ความเฟ้นชอบส่ังให้ผู้น้ันออกจากราชการตามเหตุน้ัน โตยใม่ต้องสั่ง 
ให้กลับเข้าปฎิบัติหนัาทีราชการหรือกลับเข้ารับราชการ และให้นำ (๔) วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(ฬ) ในกรณีทีปรากฎว่าผู้นี้นมไต้กระทำรดวินัย และใม่ม่กรณีจะต้องออกจากราขการ กัI-พ้ส่ังยุต้ 
เร๋ึอง และให้ผู้น้ันกลับเข้าปฎบัติหน้าทีราชการ หรือกลับเข้ารับราชการดาม (๒) หรือ (๓) แล้วแด่กรณี

(๘) ในกรณีทีปรากฎว่าผู้ถูกส่ังพักราชการน้ันมิไต้กระทำผดวินัย และไม่มิกรณีจะต้องถูกสั่ง!ห้ออก 
จากราชการด้วยเหตุอื่น แตใม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฎํบัติหน้าทีราชการได้เนึ๋องจากมิอายุครบตามกฎหมาย 
ว่าด้วยนำเหนัจบำนาญข้าราชการส่วนท้องถบ และใต้พันจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ 
ข้าราชการส่วนห้องก่ีนแล้ว ก็ให้ส่ังยุติเร๋ึอง

(๙) ในกรณีทีปรากฎว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นมิไต้กระทำผดวินัย และไม่ณีกรณี 
จะต้องถูกส่ังให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน แด่ไม่อาจส่ังให้ผู้น้ันกลับเข้ารับราขการได้ เน็องจากมิอายุครบตาม 
กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องกี่นแล้ว ก็ให้ส่ังยุติเร๋ึองและมิคำส่ังยกเลกคำส่ังให้ออกจาก 
ราชการไว้ก่อนเพ่ือให้ผู้น้ันเป็นผู้พับจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องก่ี,น

(๑๐) ในกรณีทีปรากฎว่าผู้นั้นมิไต้กระทำผดวินัย แด่มิกรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วย 
เหตุอื่น ก็ให้นายกเทศมนตรืเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพจารผาให้ความเฟ้นขอบแล้วให้ 
นายกเทศมนตรีส่ังให้ผู้น้ันออกจากราชการตามเหตุนั้นโตยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฎบัติหน้าทีราชการหรือกลับ 
เข้ารับราชการ

ข้อ ๒๓ การออกคำสั่งพักราชการ คำส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือคำสั่ง'ไห้กลับเข้างฎิบํติ 
หน้าทีราชการ หรือกลับเข้ารับราชการ ให้มิสาระส่าคัญตามแบบ พอก.® แบบ พอก.๒ แบบ พอก.๓ หรือ 
แบบ พอก.๔ แล้วแด่กรณี ท้ายประกาศนี้

หมวต ๔
การลาออกจากราชการ

ข้อ ๒๔ พนักงานเทศบาลผู้ใตประสงค์จะลาออกจากราชการให้อื่นหนังสือขอลาออกต่อ
นายกเทศมนตรื ชงมิสาระส่าคัญ ตามแบบ ลก.® ท้ายประกาศนี้ เทีอให้นายกเทศมนตรืเป็นผู้ออกคำสั่งให้ 
ลาออกจากราชการ โดยความเฟ้นชอบของคผะกรรมการพนักงานเทศบาล

การอ่ืนหนังสือขอลาออกจากราชการ ให้อ่ืนล่วงหน้าก่อนวับขอลาออกไม่น้อยว่าสามสืบวัน 
ในกรณีผู้ประสงค์จะลาออกอื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวันและนายกเทศมนตรี 

เฟ้นว่ามิเหตุผลและความจำเป็น จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลาออกตามวันทีฃอลาออกก็ไต้
หนังสือขอลาออกจากราชการทีอื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน โดยไมใต้รับ 

อชุญาศเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายท*ทศมนตรี หรืห1ทีมไต้ระนุวันขอลาออก ให้ถีอวันถัดจากวันครบคำหนด 
สามสิบวับนับแต่วันอื่นเป็นวันขอลาออก

ในกรณีนายกเทศมนตรีพิจารณาเฟ้นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราฃการจะยับยั้งการอนุญาตให้ 
ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เก็บเก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้ และต้องแจ้งการยับย้ังการอนุญาตให้ลาออกพร้อม 
ทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกมิผล และให้การลาออกมิผลตั้งแต่วับถัดจากวันครบ 
กำหนดเวลาทียับย้ัง แด่จะอ้างการถูกแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนทำการสอบสวนมาเป็นเหตุแห่งการยับยั้งมิไต้



ข้อ ๒๔ เมือนายกเทศมนตรีได้รับหนังสือขอลาออกจากราขการของพบักงานเทศนาลผู้ใดแล้ว ถ้า 
เป็นหนังสือขอลาออกจากราขการท่ียื่นล่วงหน้าก่อนวันขaลาออกไมํบ้อบกว่าสามสิบวับ หรือทึมีได้ระบุวันขอ 
ลาออก ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาว่าควรอบุญาตให้ผู้น้ันลาออกจากราขการ หรีอจะสิ'งยับยั้งการอน ญาตให้ 
ลาออก โดยให้ดำเนินการดังน้ี

(๓) ในกรณีนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นว่าควรอบุญาตให้ลาออกจากราขการได้ 1ห้1สนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นขอบให้ผู้น้ันลาออกจากราชการ และให้นายกเทศมนตรีออก 
คำส่ังให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบ ลก.{ท ท้ายประกาศนี้ แล้วแจ้งคำส่ังดังกล่าวให้ผู้ขอลาอ0 กทราบ 
ก่อนวันขอลาออกด้วย

(๒) ในกรณีนายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นว่าควรยับย้ังการอบุญาตให้ลาออก ให้นายกเทศมนตรีมี 
คำส่ังยับยั้งการอบุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วแจ้งคำส่ังดังกล่าวพร้อมท้ังเหตุผลให้ผู้ขอลาออก 
ทราบด้วย ท้ังน้ี การยับย้ังการอบุญาตให้ลาออก ให้ส่ังยับย้ังได้เพียงคร้ังเดียวและจะขยายอีกไม่ได้

เมือนายกเทศมนตรียับยั้งการอบุญาดให้ลาออกตาม (๒) ก่อนครบกำหนดเวลาที่ยับยั้งตาม 
ข้อ ๒๔ วรรคห้า หากผู้ขอลาออกจากราขการประสงค์จะถอนหนังสือขอลาออกย่อมมีสิทธิกระทำได้ โดยทำ 
หนังสือ ตามแบบ ลก.๒ ท้ายประกาศนี้ ย่ืนต่อนายกเทศมนตรี การจำกัดสิทธิดังกล่าวจะกระทำมีได้

การขอลาออกจากราขการท่ีย่ืนล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน เม่ือนายกเทศเมนตรี 
ได้รับหนังสือขอลาออกดังกล่าวแล้ว ให้มืคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออกว่าจะอนุญาตให้ยื่น 
ล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน ตามท่ีผู้ขอลาออกได้ย่ืนไว้หรีอไม่ แล้วแจ้งการสั่งดังกล่าวพร้อม 
เหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันท่ีการขอลาออกมีผล ท้ังน้ี เพ่ีอจะได้ทราบว่าวันขอลาออกในกรณีดังกล่าวคีอ 
วันที่ระบุไว้ในหนังสือขอลาออก หรีอวันถัดจากวันครบกำหนดสามสิบวันนับแต่วันยื่นหนังสือขอลาออก แล้ว 
ให้พิจารณาดำเนินการตาม (๑) หรีอ (๒) แล้วแต่กรณี

ถ้านายกเทศมนตรีใม่ดำเนินการตามข้อ ๒๔ วรรคสี่ หรอ'วรรคห้า และข้อ ๒๔ วรรคสาม ให้การ 
ลาออกน้ันมืผลต้ังแต่วันขอลาออก

การยื่นหนังสือขอลาออกจากราขการเพี่อดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ดำแหบ่ง 
ทางการเมือง ตำแหน่งผู้พิพากษาหรีอตุลาการ ตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการใดท่ีกฎหมายกำหนดว่าต้อง 
ไม่เป็นข้าราขการหรีอพนักงานส่วนท้องยื่น หรือเพี่อสมัครรับเสือกต้ังเป็นสมาขิกรัฐสภา สมาขิกสภาท้องยื่น 
หรือผู้บรีหารท้องยื่น ให้ย่ืนต่อนายกเทศมนตรีอย่างข้าภายในวับท่ีขอลาออก และให้การลาออกมีผลนับแต่วัน 
ขอลาออก

กรณีพนักงานเทศบาลผู้ใดขออนุญาตสมัครสอบแข่งขันเพี่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือ 
พนักงานในองค์กรอี่นของรัฐ แล้วแต่กรณี หากประสงค์จะลาออกจากราชการเพี่อเข้ารับการบรรจุหรือแต่งตั้ง 
เป็นข้าราขการหรือพนักงานใบองค์กรอ่ีนของรัฐให้ย่ืนหนังสือขอลาออกจากราชการต่อนายกเทศมนตรีอย่างข้า 
ภายในวันท่ีขอลาออก และให้การลาออกมีผลนับแต่วันขอลาออก

ข้อ ๒๖ เม่ือนายกเทศมนตรีได้รับหนังสือขอลาออกแล้ว ให้บันทึกวันยื่นหนังสือขอลาออกน้ันไว้ 
เป็นหลักฐาน และให้ตรวจสอบว่าหนังสือขอลาออกดังกล่าวได้ย่ืนล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่,น้อยกว่าสามสิบ 
วันหรือไม่ พร้อมทั้งพิจารณาเสนอควไม่เห้นต่อคณะกรรมการพนักงานเทศน่ใลภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับ 
หนังสือขอลาออก



ข้อ ๒๗ ใบกรณีผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไปตามข้อ ๒๔ วรรคสี่ พ'นายกเทศมบตรีมี 'พนังสิอ 
แจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ขอลาออกทราบภายใบสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บั้นออกจากราชการและแจ้ง,ให้ส่วน 
ราฃการท่ี๓ ยวข้องทราบด้วย

ข้อ ๒๘ การยื่นหนังสิอขอลาออกจากราชการตามข้อ ๒๕ วรรคห้า และวรรค หก ให้
นายกเทศมนตรีเสนอหนังสือขอลาออกบั้นพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบการลาออกโดยเร็ว

เมือคณะกรรมการพนักงาบเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นขอบการลาออกตามวรรคหนื่งนล้ว ให้ 
นายกเทศมนตรีออกคำส่ังอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ต้ังแต่วันท่ีขอลาออก

ข้อ ๒๙ ผู้ขอลาออกอาจย่ืนหนังสือขอถอนหรือระงับการลาออกต่อนายกเทศมนตรัโต้ โดยต้องย่ืน 
ก่อนวันท่ีการขอลาออกมืผล

หมวด ๕
วันออกจากราชการ

ข้อ ๓๐ การออกจากราชการของพนักงานเทศบาล ตามข้อ ๕ (๔) และ (๔) จะออกจากราชการ 
ต้ังแต่วับใดให้เนับไปตามท่ีกำหนดในหมวดน้ี

ข้อ ๓๑ การสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๒๙ ของทุลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ หรือข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๓๓ ของประกาศนี้ หรือ 
เน่ืองจากไม่ผ่านการทดลองปฎิบัตราชการหรือขาดคุณสมบัติท่ัวไป หร็อคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดย 
ไมใต้รับการยกเว้นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นสำหรับพนักงาน 
เทศบาล ห้ามมืให้ส่ังให้ออกย้อนหลังไปก่อนวันออกคำส่ัง เว้นแต่

(๑) การส่ังให้ออกจากราชการตามข้อ ๙ ให้ส่ังให้ออกต้ังแต่วับต้องรับโทษจำคุกโดยคำส่ังของศาล 
หรือโดยคำพิพากษาถึงท่ีลุด แล้วแต่กรณี

(๒) การสั่งให้ออกจากราขการตามข้อ ๑๐ วรรคหน่ืง ให้ส่ังให้ออกต้ังแต่วันไปรับราชการทหาร 
ตาบกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

(๓) ใบกรณีได้มืการส่ังลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่หรือ 
เปล่ียนแปลงคำส่ังเนับให้ออกจากราชการ ตามข้อ ๒๘ ชองหลักเกณฑ์นละเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษา 
วินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๔๔๘ ให้ออกจากราชการตามข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และ 
ข้อ ๓๔ ชองประกาศนี้ หรือให้ออกจากราชการเน่ืองจากไม่ผ่านการทดลองปฎินัติราชการหรือขาดคุณสมบัติ 
ท่ัวไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับคุณสมบัติ 
และลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล ก็ให้สั่งให้ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้องออกจาก 
ราชการตามกรณีบ้ันใบขณะท่ีออกคำส่ังเดิม

(๔) กรณีใดมืเหตุสมควรส่ังให้ออกจากราชการย้อนหลัง ก็ส่ังให้ออกย้อนหลังไปถึงวันท่ีควรจะต้อง 
ออกจากราชการตามกรณีบ้ันไต้, แต่พ้ันี้ต้องไม่เนันการทำให้เสียป,ระโยขบ์ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกส่ังให้ 
ออกบ้ัน

ข้อ ๓๒ การส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อ ๒๙ ของทุลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย พ.•ศ. ๒๔๔๘ จะส่ังให้ออกต้ังแต่วันใดให้เนันไปตามท่ีกำหนดในข้อ ๒๑ ของประกาศนี้

ข้อ ๓๓ การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ห้ามมิให้สั่งปลดออก หรือไล่ออก 

ย้อนหลังไปก่อนวันออกคำส่ัง เว้นแต่



(๑)ในกรกิftต้มีคำส่ังให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อบ เม่ือจะส่ังลงโทษปลดออก หรือ 
ใส่ออกจากราซการ ให้ส่ังปลดออกหรือไล่ออกด้ังแด่วันพักราชการ หรือวันให้ออกจากราชการไว้ก่อน นล้วแด่ 
กรณ

(๒) การส่ังลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ใบกรกิ)กระทำผิดวินัยโดยละทิ้งหน้าที่ 
ราชการดีดต่อไนคราวเดียวกับเป็นเวลาเกนกว่าสิบห้าวับและไม,กลับมาปฎิบ้ติราชการอกให้ปลดออกหรือ!ล่ออก 
ด้ังแด่วันละท้ิงหน้าท่ีราชการน้ัน

(๓) การลังลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ไนกรกิ)กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษ 
จำคุก หรือโทษท่ีหนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถงท่ีสุดให้จำคุก หรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าจำคุก โดยปกสิให้สั่ง 
ปลดออกหรือไล่ออกด้ังแด่วันต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถงท่ีสุด หรือวันต้องคำพิพากษากิงท่ีสุด หใรือวัน 
ถูกคุมซังดีดต่อกับจนกงวันต้องคำพิพกษาทงท่ีสุด แล้วแด่กรกิ)

(๔) ในกรกิ)ได้มีการส่ังลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว ล้าจะต้องสั่งใหม่หรือ 
เปล่ียนแปลงคำส่ังการลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ในกรกิ)เช่นนี้ ให้สั่งย้อนหลังไปกงวันออกจากราชกา รดาม 
คำส่ังเดีม แด่ล้าวันออกจากราชการดามคำส่ังเดิมไม่ถูกต้อง ก็ให้ส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปกง 
วันท่ีควรต้องออกจากราชการดามกรกิ)น้ันไนขณะท่ีออกคำส่ังเดิม

(๔)ในกรกิftด้มีการส่ังไห้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนอับมีใช่เป็นการลงโทษทางวินัยไปแล้วท้าจะต้อง 
ส่ังใหม่หรือเปล่ียนแปลงคำส่ังเป็นลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการให้ส่ังปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไป 
กงวันท่ีควรต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออกดามกรกิ)น้ันชณะท่ีออกคำส่ังเดิม

(๖) การส่ังลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ใบกรกิ)ท่ีผู้ช๋ีงจะต้องถูกส่ังน้ันได้ออกจาก 
ราชการ โดยถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการในกรกิ)อ่ืน หรือได้รับอนุญาดให้ 
ลาออกจากราชการไปก่อนแล้ว ให้ส่ังปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปกงวันออกจากราชการน้ัน

(๗) การส่ังลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ใบกรกิ)ท่ีผู้ช่ีงจะต้องถูกส่ังน้ันได้พันจาก 
ราชการดานกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญซัาราชการส่วนท้องทนไปก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออก 
ย้อนหลังไปถงวันส่ันปีงบประมาณท่ีผู้น้ันมีอายุครบหกสิบปีบรืนุรณ'

(๘) กรกิ)ใดมีเหตุสมควรส่ังปลดออก หรือไล่ออกจากราชการย้อนหลัง ก็ให้ส่ังปลดออกหรือไล่ 
ออกย้อนหลังไปถีงวันท่ีควรจะต้องออกจากราชการดามกรกิ)นั้นได้ แด่ท้ังน้ีต้องไม่เป็นการทำให้เสิยประโยชน์ 
ดามสิทธิโดยชอบธรรมของผู้กูกส่ังลงโทษน้ัน

ข้อ ๓๔ พนักงานเทศบาลผู้ใดมีกรณึสมควรให้ออกอยู่ก่อนวับท่ีประกาศน้ีใช้บังคับ หรือพนักงาบ 
เทศบาลชี่งเโอนมาจากพนักงานส่วนท้องกนอ่ืน หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นผู้ใดมีกรกิ)สมควรให้ออก 
จากงาน หรือออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเปียบข้าราจการหรือพนักงานส่วนท้องทนอื่น หรือ 
ข้าราชการตามกฎหมายอื่นนั้นอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล ให้นายกเทศมนตรืสั่งให้ผู้นั้นออก 
จากราชการตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการดำเนินการออกคำสั่งให้ 
ออกจากราชการ ให้ดำเนินการตามประกาศนี้ เว้นแด่

(๑) ในกรกิ)ผู้บังคับบัญชาสังกัดเดิมได้ส่ังให้สอบสวบโดยถูกต้องตามกฎหมายท่ีใช้อยู่ในขณะน้ันไป 
แล้วก่อนท่ีมาตรฐานท่ัวไปน้ี^ช้บังคับและยังสอบสวนโม่เสรืจก็ให้สอบสวนตามกฏหมายน้ันต่อโปจนกว่าจะเสรืจ 

(๒) ในกรกิ)ได้มีการสอบสวนหรือพิวารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายท่ีใช้อยู่ในขณะน้ัน์เสรืจไปแล้ว 
ก่อนวัน1ท่ีมาตรฐานท่ัว,โปน้ีbช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณาแล้วแต่กรกิ)เป็นอันใช้ไต้



(๓) ในกรณได้มการรายงานหร็อส่งเรี่ฐงให้คณะกรรมการข้าราชการหรอพนักงานส่วนVI0งกํบ 
หรอคณะกรรมการตามกฎหมายอ๋ึนพจารณา'โดยถูกด้องเทาบกฎหมายท่ีใช้อยู่,(บขณะน้ัน และการพจาร{นายังใม่ 
แล้วเสร็จ ให้ส่งเรึ๋อง'ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลล้งกัดปิจจุบันพํจารณา เมึ๋อมมตํเป็นประกา รใดให้ 
นายกเทคมนตร็ส่ังหรอปฎํบตให้เป็นใปตามน้ัน

ประ;กาค ณ วันท่ี ®ใ0 ธันวาคม พ.ศ. \0๕๕๘

เ/— (
(นายสม/..; 1.':;.,•1.,

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแห■น 
ผู้ว่าราจการจังหวัดกระท่ี

ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระท่ี


