
 
 

 

การด าเนินการตามนโยบาย 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม่ เขต 1 

 
 



การดําเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้ดําเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  

๑) การวางแผนอัตรากําลัง/การกําหนดตําแหน่ง มีวิธีการดังนี้ 

๑. จัดทําแผนงาน / โครงการ แผนปฏิบัติงานประจําปีและปฏิทินปฏิบัติงาน  

๒. จัดทําแผนงานอัตรากําลังครู / การกําหนดตําแหน่งและความต้องการครูในสาขาท่ีโรงเรียน มีความต้องการ  

๓. จัดทํารายงานอัตรากําลังครูต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

๒) การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา มีวิธีการดังนี้ 

1. วางแผนดําเนินการสรรหาและเลือกสรรและกําหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน  

๒. กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาการเลือกสรรคุณสมบัติของบุคคลที่รับสมัคร  

๓. จัดทําประกาศรับสมัคร  

๔. รับสมัคร  

๕. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร  

๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน  

7. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  

8. สอบคัดเลือก  

9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  

๑๐. การเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว  

๑๑. จัดทํารายต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

๓) การพัฒนาบุคลากร มีวิธีการดังนี้ 

๑. จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจําปี  

๒. สํารวจความต้องการในการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน 

๓. จัดทําแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรในโรงเรียน  

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา  

๕. จัดทําแฟ้มบุคลากรในโรงเรียน  

๖. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อํานวยการ 

7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



 ๔) การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีวิธีการดังนี้ 

๑. จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจําปี  

๒. นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน  

๓. ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี 

๔. จัดทําบัญชีผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นประจําปีโดยยึดหลักความโปรงใส คุณธรรมจริยธรรม 

และการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ  

๕. แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเลื่อนข้ันเงินเดือนรายงานต่อต้นสังกัด 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนในแต่ละครั้ง ต้องอยู่ในเกณฑ์ ดังนี้ 

๑. ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ
วิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 

๒. ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ ภาคทัณฑ์ หรือถูก
ลงโทษในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ ความผิด ที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งไม่ใช่ความผิดที่ได้กระทํา โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

๓. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน  

๔. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

๕. ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

6. ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตไปศึกษาในประเทศฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศต้องได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

๗. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการกําหนด 

๘. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมวันลา ดังต่อไปนี้ 

1) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  

๒) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 

๓) ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน ไม่เกินหกสิบวันทําการ 

๔) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป หรือกลับจากการปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่ 

๕) ลาพักผ่อน  

5) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

๗) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ๕) การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีวิธีการดังนี้ 



๑. จัดรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๒. สํารวจความต้องการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากร ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ๔. จัดทําแฟ้มข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครู
และบุคลากรในโรงเรียน 

5) ความมีวินัยและการรักษาวินัย มีวิธีการดังนี้ 

๑. จัดรวบรวมเอกสารเกี่ยววินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน ๒. จัดทําแฟ้มข้อมูล
เกี่ยวกับการทําผิดเกี่ยวกับวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

๗) การให้สวัสดิการครู มีวิธีการดังนี้ 

๑.วางแผนดําเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

๒.มอบของขวัญเป็นกําลังใจในวันสําคัญต่าง ๆ วันเกิด การแสดงความยินดีที่ผ่านการประเมินครู ชํานาญการพิเศษ
ของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

3.ซื้อของเยี่ยมไข้เม่ือเจ็บป่วยหรือนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

๔. การลาของข้าราชการครู การลาของข้าราชการครู แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. การลาป่วย ๒. การลาคลอดบุตร ๓. การลากิจส่วนตัว ๔. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ๕. 
การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 5. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ๗. การลา
ติดตามคู่สมรส 

การลามีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

๑. การลาป่วย ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัวให้เสนอหรือจัดส่งใบลา ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
จนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาเว้นแต่ในกรณีจําเป็นจะเสนอหรือ จัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติ
ราชการก็ได ้ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อ ในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่
เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว การลาป่วย ตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจําเป็นหรือ
เห็นสมควรผู้มีอํานาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรอง ของแพทย์ซึ่งผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ การลาป่วยไม่
ถึง ๓๐ วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียว หรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นสมควรจะสั่งให้มี
ใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบ ใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการ ตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 

๒. การลาคลอดบุตร ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลําดับ 
จนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทน ก็ได้ แต่เมื่อ
สามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตร โดยได้รับ เงินเดือนครั้งหนึ่งได้ การ
ลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอดก่อนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อ รวมวันลาแล้ว ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน 

๓. การลากิจส่วนตัว ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัวให้เสนอหรือจัดส่งใบลา ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
จนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่ มีเหตุจําเป็น ไม่สามารถรอรับ



อนุญาตได้ทันจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจําเป็นไว้แล้ว หยุดราชการไปก่อนก็ได้แต่จะต้องชี้แจง
เหตุผลให้ผู้มีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ี ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ 
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจําเป็น 

ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ ข้าราชการมีสิทธิ ลากิจ
ส่วนตัว โดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน ๔๕ วันทําการ ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ ๒ แล้ว หากประสงค์จะลา
กิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไม่มีสิทธิได้รับ
เงินเดือนระหว่างลา 

๔. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบท ในพระพุทธศาสนา หรือ
ข้าราชการที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้
เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณาหรือ อนุญาตก่อนวันอุปสมบท หรือก่อน
วันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษ ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรค
หนึ่งให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นประกอบการลา และให้อยู่ใน ดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ 
ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไป ประกอบพิธีฮัจย์
แล้วจะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบ พิธีฮัจย์ภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มลาและจะต้องกลับมา
รายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ลาสกิขาหรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการ
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 

๕. การลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงปลัดกระทรวงหรือ
หัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงเพื่อพิจารณาอนุญาตสําหรับการลาไปศึกษาฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศให้เสนอหรือจัดส่งใบลาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าส่วน ราชการข้ึนตรงเพ่ือพิจารณา
อนุญาต 

6. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงาน ในองค์การระหว่าง
ประเทศให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพ่ือพิจารณาโดยถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ที่กําหนด 

๗. การลาติดตามคู่สมรส ข้าราชการซึ่งประสงค์ติดตามคู่สมรสให้เสนอหรือจัดส่งใบลา ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
จนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงแล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณา อนุญาตให้ลาได้ไม่เกินสองปีและใน
กรณีจําเป็นอาจอนุญาตให้ลาได้อีกสองปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี ถ้าเกินสี่ปีให้ลาออกจากราชการ 

๙) วินัยและการดําเนินการทางวินัย 

วินัย หมายถึงการควบคุมความประพฤติของคนในองค์กรให้เป็นไปตามแบบแผนที่พึงประสงค์ 

วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อบัญญัติที่กําหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติตามหมวด ๖ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
๒๕๕๑ มีดังนี้ 

โทษทางวินัย มี ๕ สถาน คือ ๑) วินัยไม่ร้ายแรง มีดังนี้ 



๑. ภาคทัณฑ์ ๒. ตัดเงินเดือน 

๓. ลดขั้นเงินเดือน ๒) วินัยร้ายแรง มีดังนี้ 

๔. ปลดออก 

๕. ไล่ออก 

การว่ากล่าวตักเตือนหรือการทําทัณฑ์บนไม่ถือว่าเป็นโทษทางวินัย ใช้ในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อย และมีเหตุอัน
ควรงดโทษ การว่ากล่าวตักเตือนไม่ต้องทําเป็นหนังสือแต่การทําทัณฑ์บนต้องทําเป็นหนังสือ (มาตรา ๑๐๐ วรรค
สอง) 

การลงโทษทางวินัย มีดังนี้ ๑. โทษภาคทัณฑ์ 

1.ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน โทษภาคทัณฑ์ไม่ต้องห้าม การเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

๒. โทษตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน ใช้ลงโทษในความผิดที่ไม่ถึงกับเป็นความผิดร้ายแรง และไม่ใช่กรณีท่ีเป็น
ความผิดเล็กน้อย 

๓. โทษปลดออกและไล่ออก ใช้ลงโทษในกรณีท่ีเป็นความผิดวินัยร้ายแรงเท่านั้น ๔. การลดโทษความผิดวินัย
ร้ายแรง 

ห้ามลดโทษต่ํากว่าปลดออก ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนลาออก การสั่งให้ออกจาก
ราชการไม่ใช่โทษทางวินัย 

วินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่ 

๑. ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

๒. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเท่ียงธรรม ต้องมีความวิริยะ อุตสาหะ
ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตน ตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

๓. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอํานาจและหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือ ทางอ้อม หาประโยชน์
ให้แก่ตนเองและผู้อื่น 

๔. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและ หน่วยงาน การศึกษามติ
ครม. หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ ราชการ 

๕. ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ ของทางราชการ
แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะ เป็นการไม่รักษา ประโยชน์ของทาง
ราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน ๗ วัน เพ่ือให้ผู้บังคับ บัญชาทบทวนคําสั่งก็ ได้ และเม่ือเสนอ
ความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับ บัญชาต้องปฏิบัติตาม 



5. ไม่ตรงต่อเวลา ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ ราชการโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร 

๗. ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชน สังคม ไม่สุภาพเรียบร้อยและรักษา ความ สามัคคี ไม่
ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและข้าราชการด้วยกัน หรือผู้ร่วมงานไม่ต้อนรับหรือ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม
ต่อผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

๘. กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง 

9. กระทําการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทําการหาประโยชน์อันอาจทําให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม หรือ เสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ในตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

๑๐. เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น 

ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

๑๑. ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เก่ียวข้อง กับ ประชาชนอาศัย
อํานาจและหน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใด 

๑๒. กระทําการอันใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 

๑๓. เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ไม่ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา กระทําผิด วินัย หรือ
ละเลย หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติ หน้าที่ดังกล่าว
โดยไม่สุจริต 

วินัยร้ายแรง ได้แก่  

๑. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 

๒. จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษามติครม. หรือนโยบาย
ของรัฐบาลประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ ของทางราชการอัน เป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

๓. ขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

๔. ละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ อย่างร้ายแรง 

๕. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

5. กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ อย่างร้ายแรง 

๗. กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ ความ เสียหายอย่าง
ร้ายแรง 

8. กระทําการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทําการหาประโยชน์อันอาจทําให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม หรือ เสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ในตําแหน่งหน้าที่ราชการโดยมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขายหรือให้ได้รับ แต่งตั้งให้ดํารง ตําแหน่งหรือวิทย



ฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระทําอันมีลักษณะ เป็นการให้หรือได้มาซึ่ง ทรัพย์สินหรือสิทธิ
ประโยชน์อื่นเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบ 

9. คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบหรือนําเอาผลงานทางวิชาการของ ผู้อ่ืน หรือจ้าง
วาน ใช้ผู้อื่นทําผลงานทางวิชาการเพ่ือไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การ เลื่อนตําแหน่ง การ
เลื่อนวิทยฐานะ หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 

๑๐. ร่วมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนโดยมิชอบ หรือรับจัดทําผลงานทาง วิชาการ ไม่ว่าจะมี
ค่าตอบแทนหรือไม่เพ่ือให้ผู้อื่นนําผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์เพ่ือปรับปรุงการกําหนด ตําแหน่งเลื่อนตําแหน่ง เลื่อน
วิทยฐานะ หรือให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 

๑๑. เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดําเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขาย เสียงในการ
เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเป็น การส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน หรือ ชักจูงให้ผู้อ่ืนกระทําการ ในลักษณะเดียวกัน 

๑๒. กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษท่ีหนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ให้ จําคุกหรือให้
รับโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใด
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

๑๓. เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเสพยาเสพติด ๑๔. เล่นการพนั้นเป็นอาจิณ 

๑๕. กระทําการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ของตนหรือไม่ 

การดําเนินการทางวินัย 

การดําเนินการทางวินัย กระบวนการและข้ันตอนการดําเนินการในการออกคําสั่งลงโทษ ซึ่งเป็น ขั้นตอนที่มีลําดับ
ก่อนหลังต่อเนื่องกัน อันได้แก่ การตั้งเรื่องกล่าวหาการสืบสวนสอบสวน การพิจารณา ความผิดและกําหนดโทษ
และการสั่งลงโทษรวมทั้งการดําเนินการต่าง ๆ ในระหว่างการสอบสวนพิจารณา เช่น การสั่งพัก การสั่งให้ออกไว้
ก่อน เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา 

หลักการดําเนินการทางวินัย 

๑. กรณีที่ผู้บังคับบัญชาพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่ แล้ว
ผู้บังคับบัญชาก็สามารถดําเนินการทางวินัยได้ทันที 

๒. กรณีที่มีการร้องเรียนด้วยวาจาให้จดปากคํา ให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี พร้อม รวบรวม
พยานหลักฐานอ่ืนๆ ประกอบการพิจารณาแล้วดําเนินการให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยตั้ง กรรมการสืบสวนหรือ
สั่งให้บุคคลใดไปสืบสวนหากเห็นว่ามีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ต่อไป 

๓. กรณีมีการร้องเรียนเป็นหนังสือผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนในเบื้องต้นก่อนหากเห็นว่า ไม่มีมูลก็สั่ง ยุติเรื่องถ้าเห็น
ว่ามีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป กรณีหนังสือร้องเรียนไม่ลง ลายมือชื่อและที่อยู่ของ ผู้ร้องเรียนหรือไม่
ปรากฏพยานหลักฐานที่แน่นอนจะเข้าลักษณะของบัตร สนเท่ห์ มติครม.ห้ามมิให้รับฟัง เพราะจะทําให้ข้าราชการ
เสียขวัญในการปฏิบัติหน้าที่ 

 



ขั้นตอนการดําเนินการทางวินัย 

๑. การตั้งเรื่องกล่าวหาเป็นการตั้งเรื่องดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการเมื่อปรากฏ กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า 
กระทําผิดวินัยมาตรา ๙๘ กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือดําเนินการ สอบสวนให้ได้
ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้าผู้ตั้งเรื่องกล่าวหาคือผู้บังคับบัญชาของ ผู้ถูกกล่าวหาความผิดวินัยไม่
ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นคือ ผู้อํานวยการสถานศึกษาสามารถแต่งตั้ง กรรมการสอบสวนข้าราชการในโรงเรียน
ทุกคนความผิดวินัยร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจบรรจุ และ แต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ เป็นผู้มีอํานาจบรรจุและ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

๒. การแจ้งข้อกล่าวหา มาตรา ๙๘ กําหนดไว้ว่า ในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป พยานหลักฐาน ที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้เพ่ือให้ ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาส
ชี้แจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหา 

๓. การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทั้งหลายอ่ืนเพื่อจะทราบ ข้อเท็จจริง และ
พฤติการณ์ต่าง ๆ หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาเพ่ือให้ได้ความจริงและยุติธรรม และ เพ่ือพิจารณาว่าผู้ถูก
กล่าวหาได้กระทําผิดวินัยจริงหรือไม่ถ้าผิดจริงก็จะได้ลงโทษ ข้อยกเว้น กรณีท่ีเป็น ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่
กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.จะดําเนินการ ทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้ 

ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.๒๕๔๙ ก. การ
กระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏอย่างชัดแจ้ง ได้แก่ 

(๑) กระทําความผิดอาญาจนต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทําผิดและผู้บังคับบัญชาเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคํา
พิพากษาประจักษ์ชัด 

(๒) กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยคํารับ สารภาพต่อผู้มี
หน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถ้อยคําเป็นหนังสือ 

ข. การกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่ 

(๑) กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้ จําคุกหรือลงโทษ
ที่หนักกว่าจําคุก 

(๒) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วันผู้บังคับบัญชา สืบสวนแล้ว เห็นว่าไม่มี
เหตุผลสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ของทางราชการ 

(๓) กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ ถ้อยคํารับ สารภาพต่อผู้มี
หน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถ้อยคําเป็นหนังสือ 

การอุทธรณ์ 

มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทาง การศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ บัญญัติให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งลงโทษต่ออ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.
ศ. ตั้งแล้วแต่กรณี ภายใน ๓๐ วัน 

 



เงื่อนไขในการอุทธรณ์ 

ผู้อุทธรณ์ ต้องเป็นผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยและไม่พอใจผลของคําสั่งลงโทษผู้อุทธรณ์ ต้องอุทธรณ์ เพื่อตนเองเท่านั้น 
ไม่อาจอุทธรณ์แทนผู้อ่ืนได้ 

ระยะเวลาอุทธรณ์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งลงโทษต้องทําเป็นหนังสือ 

การอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง การอุทธรณ์คําสั่งโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้น เงินเดือนที่ผู้บังคับบัญชา
สั่งด้วยอํานาจของตนเอง ต้องอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการเว้นแต่ การสั่ง
ลงโทษตามมติให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 

การอุทธรณ์โทษวินัยร้ายแรง การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการต้อง อุทธรณ์ต่อก.ค.ศ.ทั้งนี้
การร้องทุกข์คําสั่งให้ออกจากราชการหรือคําสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ ก่อนก็ต้องร้องทุกข์ต่อก.ค.ศ.
เช่นเดียวกัน 

การร้องทุกข์ หมายถึงผู้ถูกกระทบสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคําสั่งของฝ่ายปกครอง หรือคับข้องใจจาก
การกระทําของผู้บังคับบัญชาใช้สิทธิร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมขอให้เพิกถอนคําสั่งหรือ ทบทวนการกระทําของ
ฝ่ายปกครองหรือของผู้บังคับบัญชา 

มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
บัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการมีสิทธิร้องทุกข์ต่อก.ค.ศ.และผู้ซึ่งตนเห็นว่าตนไม่ได้รับ ความเป็นธรรมหรือมี
ความคับข้องใจเนื่องจากการกระทําของผู้บังคับบัญชาหรือกรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวน มีสิทธิร้องทุกข์ต่ออ.ก.
ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอ.ก.ค.ศ.ที่ก.ค.ศ.ตั้งหรือก.ค.ศ.แล้วแต่กรณีภายใน ๓๐ วัน 

ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เหตุที่จะร้องทุกข์ 

(๑) ถูกสั่งให้ออกจากราชการ (๒) ถูกสั่งพักราชการ (๓) ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (๔) ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม หรือคับข้องใจจากการกระทําของผู้บังคับบัญชา (๕) ถูกตั้งกรรมการสอบสวน 

๑๐) การฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 

การฝึกอบรม หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้ความชํานาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน หรือการวิจัยตาม
หลักสูตรของการฝึกอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินงานตาม 

โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้โดย มิได้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง และหมายความรวมถึง การฝึกฝน
ภาษาและการรับคําแนะนําก่อนฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหรือต่อ จากการฝึกอบรม
นั้นด้วย 

การดูงาน หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ และ การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน ตามหลักสูตรหรือโครงการ หรือแผนการ ดูงานในต่างประเทศ หากมี
ระยะเวลาเกินกําหนดให้ดําเนินการเป็นการฝึกอบรม) 

การลาศึกษาต่อ หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของ สถาบัน การศึกษา 
หรือสถาบันวิชาชีพ เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรองและ หมายความรวมถึงการ



ฝึกฝนภาษาและการได้รับคําแนะนําก่อนเข้าศึกษาและการฝึกอบรม หรือการดูงานที่ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย 

๑๑) การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาออกจากราชการ เม่ือ (มาตรา ๑๐๗ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ) 

ด) ตาย ๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ๓) ลาออกจากราชการและได้รับ
อนุญาตให้ลาออก ๔) ถูกสั่งให้ออก ๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

5) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอ่ืนที่ไม่ต้องมี ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 

การลาออกจากราชการ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือลาออก ต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

กรณีผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่าจําเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ราชการจะยับยั้งการอนุญาต ให้ลาออกไว้
เป็นเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งการยับยั้ง พร้อมเหตุผลให้ผู้ขอลาออก ทราบ เมื่อครบ
กําหนดเวลาที่ยับยั้งแล้วให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบกําหนดเวลาที่ยับยั้ง 

ถ้าผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ได้อนุญาตและไม่ได้ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ให้การลาออก มีผลตั้งแต่วันขอ
ลาออก 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือ
เพ่ือสมัครรับเลือกตั้งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บังคับบัญชาและให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก 

ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

ข้อ ๓ การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

กรณีผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวัน
ขอลาออกให้ผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน ก็ได้ 

หนังสือขอลาออกที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า ๓๐ วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษรจากผู้
มีอํานาจอนุญาต หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือวันถัดจากวันครบกําหนด ๓๐ วัน นับแต่วันยืนเป็นวันขอ
ลาออก 
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ข้อ ๕ ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออกพิจารณาว่าจะสั่งอนุญาตให้ผู้นั้นลาออกจากราชการหรือจะสั่ง ยับยั้งการ
อนุญาตให้ลาออกให้ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) หากพิจารณาเห็นว่าควรอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ให้มีคําสั่งอนุญาตให้ลาออก เป็นลาย ลักษณ์อักษรให้
เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออกแล้วแจ้งคําสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวัน ขอลาออกด้วย 



(๒) หากพิจารณาเห็นว่าควรยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกเนื่องจากจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ให้มีคําสั่งยับยั้ง
การอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออกแล้วแจ้งคําสั่ง ดังกล่าวพร้อมเหตุผลให้ผู้
ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย ทั้งนี้การยับยั้งการอนุญาต ให้ลาออกให้สั่ง ยับยั้งไว้ได้เป็นเวลาไม่เกิน ๙๐ 
วัน และสั่งยับยั้งได้เพียงครั้งเดียวจะขยายอีกไม่ได้ เมื่อครบกําหนดเวลา ที่ยับยั้งแล้วให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัด
จากวันครบกําหนดเวลาที่ยับยั้ง 

ข้อ 5 กรณีที่ผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากผู้มีอํานาจอนุญาต มิได้มีคําสั่ง
อนุญาตให้ลาออกและมิได้มีคําสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกก่อนวันขอลาออก หรือเนื่องจาก ครบกําหนดเวลา
ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกให้ผู้มีอํานาจอนุญาตมีหนังสือแจ้ง วันออกจากราชการให้ผู้ขอ ลาออกทราบภายใน ๗ 
วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการและแจ้งให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบด้วย 

ข้อ ๗ การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพ่ือดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเพ่ือสมัคร รับเลือกตั้งให้ยื่นต่อ
ผู้บังคับบัญชาอย่างช้าภายในวันที่ขอลาออกและให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเสนอ หนังสือขอลาออกนั้นต่อ
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออกโดยเร็ว เมื่อผู้มีอํานาจอนุญาตได้รับ
หนังสือขอลาออกแล้วให้มีคําสั่งอนุญาตออกจากราชการได้ตั้งแต่วันที่ขอลาออก 

 

 


