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วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

 
วิสัยทัศน์โรงเรียน 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหาดสองแคว เป็นโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาได้ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรมพื้นฐาน 12 ประการ พร้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ สานสัมพันธ์ชุมชน 
 
พันธกิจโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
 1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถพัฒนาหลักสูตรและทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทักษะวิชาชีพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 3. พัฒนาระบบบริหารการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
 4. ประสานความร่วมมือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
เป้าประสงค์โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
 เป้าประสงค์ (Objectives/Goals) 
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และ
ค่านิยม 12 ประการ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
กลยุทธ์การด าเนินงานโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 
 1. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 2. กลยุทธ์การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคุณธรรม 12 ประการ มีความส านึกในความ
เป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. กลยุทธ์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 
 4. กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจ หลัก
ธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
 
ปรัชญาของโรงเรียน “สุวิชา โน ภว  โหติ” ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ 
ค าขวัญ   “เรียนดี มีคุณธรรม น าพัฒนา พาประชาสู่สากล”                    
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สีประจ าโรงเรียน “น  าเงิน-ขาว”               
เอกลักษณ์  “สถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนเก่ง ดี มีสุข”                                    
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหาดสองแคว (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒)  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี  
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ท่ีเผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การ
ท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหาดสองแคว (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒)  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี  
 ๑.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
 ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓.  มีวินัย 
 ๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 ๗.  รักความเป็นไทย 
 ๘.  มีจิตสาธารณะ 
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ค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ  ตามนโยบายของ  คสช. 
 ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
 ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 ๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั งทางตรง และทางอ้อม 
 ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
 ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
 ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาท สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมท่ีจะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 
 ๑๑. มีความเข้มแข็งทั งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลสมีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 ๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานบุคคล 

  หมายถึง  การหาทางใช้คนที่อยู่ร่วมกันในองค์กรนั้ น ๆให้ท  างานได้ผล ดีที่สุด  ส้ินเปลือง

ค่าใชจ่้ายนอ้ยที่สุด  ในขณะเดียวกนัก็สามารถท าใหผู้ร่้วมงานมีความสุขมีความพอใจ ที่จะใหค้วามร่วมมือ

และท างานร่วมกบัผูบ้ริหาร เพือ่ใหง้านขององคก์รนั้นๆ ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 

แนวคดิ  

   ๑)  ปัจจยัทางการบริหารทั้งหลายคนถือเป็นปัจจยัทางการบริหารที่ส าคญัที่สุด 

  ๒)  การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ

และมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล 

 ๓)  การจดับุคลากรให้ปฏิบติังานไดเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถจะมีส่วนท าให้บุคลากร มี
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ขวญัก าลงัใจ มีความสุขในการปฏิบตัิงาน ส่งผลใหง้านประสบผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 

   ๔)  การพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ืองจะท าให้บุคลากร 

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือร้นพฒันางานใหดี้ยิง่ขึ้น 

  ๕)  การบริหารงานบุคคลเนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรและผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นส าคญั 

 

ขอบข่ายงานบุคลากร 

๑. ส่งเสริมและพฒันาระบบการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ 

๒. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบตัิตามในหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ  และจรรยาบรรณ

วชิาชีพครู 

 ๓. ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่ง

ทัว่ถึง และมีประสิทธิภาพ 

 ๔. ส่งเสริม  และสนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาตามสมรรถนะวชิาชีพครู 

 ๕. ประสานความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชน ในการพฒันา โรงเรียน 

๖. ส่งเสริมใหค้ณะครูปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 

๗. ส่งเสริมใหค้ณะครูปฏิบตัิตนในการด าเนินชีวติโดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง 

 เป้าหมาย (Goals) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  

  ๑. ส่งเสริมและพฒันาระบบการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ 

๒. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบติัตามในหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ  และจรรยาบรรณ

วชิาชีพครู 

 ๓. ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่ง

ทัว่ถึง และมีประสิทธิภาพ 

 ๔. ส่งเสริม  และสนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาตามสมรรถนะวชิาชีพครู 

 ๕. ประสานความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชน ในการพฒันา โรงเรียน 

๖. ส่งเสริมใหค้ณะครูปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 

๗. ส่งเสริมใหค้ณะครูปฏิบตัิตนในการด าเนินชีวิตโดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

วางแผนอัตราก าลงั/การก าหนดต าแหน่ง 

มีหน้าที ่
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 ๑. จดัท าแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบตัิงานประจ าปีและปฏิทินปฏิบตัิงาน 

2. จดัท าแผนงานอตัราก าลงัครู  / การก าหนดต าแหน่งและความตอ้งการครูในสาขาที่โรงเรียนมี

ความตอ้งการ   

3. จดัท ารายงานอตัราก าลงัครูต่อหน่วยงานตน้สงักดั 

 

การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

มีหน้าที ่ 

1. วางแผนด าเนินการสรรหาและเลือกสรรและก าหนดรายละเอียดแผนปฏิบติังาน 

2. ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการสรรหาการเลือกสรรคุณสมบติัของบุคคลที่รับสมคัร 

3. จดัท าประกาศรับสมคัร 

4. รับสมคัร 

5. การตรวจสอบคุณสมบตัิผูส้มคัร 

6. ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิรับการประเมิน 

7. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 

8. สอบคดัเลือก  

9. ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการเลือกสรร 

10. การเรียกผูท้ี่ผา่นการคดัเลือกมารายงานตวั 

11. จดัท ารายต่อหน่วยงานตน้สงักดั 

 

การพัฒนาบุคลากร 

มีหน้าที ่ 

1. จดัท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบตัิการประจ าปี  

2. ส ารวจความตอ้งการในการพฒันาครูและบุคลากรในโรงเรียน 

3.  จดัท าแผนพฒันาตนเองของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

4.  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรไดรั้บการพฒันา 

5. จดัท าแฟ้มบุคลากรในโรงเรียน 

6. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบตัิงานเสนอผูอ้  านวยการ  

7. งานอ่ืนๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
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การเล่ือนขั้นเงินเดือน 

มีหน้าที ่ 

1. จดัท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบตัิการประจ าปี  

2. นิเทศ  ติดตามผลการปฏิบตัิงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

3.  ประชุมคณะกรรมการในการพจิารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี 

4.  จดัท าบญัชีผูท้ี่ไดรั้บการพจิารณาเล่ือนขั้นประจ าปีโดยยดึหลกัความโป่รงใส คุณธรรม

จริยธรรมและการปฏิบตัิงานที่รับผดิชอบ 

5. แต่งตั้งผูท้ี่ไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือนรายงานต่อตน้สงักดั 

 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

มีหน้าที ่ 

1. จดัรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

2. ส ารวจความตอ้งการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากร 

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรใน

โรงเรียน 

4. จดัท าแฟ้มขอ้มูลการไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรใน

โรงเรียน 

วินัยและการรักษาวินัย 

มีหน้าที ่ 

1. จดัรวบรวมเอกสารเก่ียววนิยัและการรักษาวนิยัของขา้ราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

2. จดัท าแฟ้มขอ้มูลเก่ียวกบัการท าผดิเก่ียวกบัวนิยัของขา้ราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

สวัสดิการครู 

มีหน้าที ่ 

 ๑.วางแผนด าเนินงานเก่ียวกบัสวสัดิการของครูและบุคลากรในโรงเรียน 



7 
 

 ๒. มอบของขวญัเป็นก าลงัใจในวนัส าคญัต่างๆ  วนัเกิด  แสดงความยนิดีที่ผา่นการประเมินครู

ช านาญการพเิศษ  ของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 ๓. ซ้ือของเยีย่มไขเ้ม่ือเจบ็ป่วยหรือนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 

ส ามะโนนักเรียน/รับนักเรียน 

มีหน้าที ่ 

1. วางแผนในการจดัท าส ามะโนนกัเรียน 

2. ส ามะโนนกัเรียนในเขตหมู่  ๓  , ๔ และหมู่  ๕  ซ่ึงเป็นเขตบริการของโรงเรียน 

3. จดัท าเอกสารการรับสมคัรนกัเรียน  เด็กเล็ก  ชั้นอนุบาล ๑  ประถมศึกษาปีที่  ๑   

4. เปิดรับสมคัรนกัเรียน  เด็กเล็ก  ชั้นอนุบาล ๑  ประถมศึกษาปีที่  ๑   

5. จดัท าแฟ้มนกัเรียน  เด็กเล็ก  ชั้นอนุบาล ๑  ประถมศึกษาปีที่  ๑   

6. สรุปการจดัท าส ามะโนนกัเรียนรายงานหน่วยงานตน้สงักดั 

 

      การปฏิบัติราชการของข้าราชการครู 

 

๑. การลา  การลาแบ่งออกเป็น  ๙  ประเภท  คือ 

  ๑.การลาป่วย 

  ๒.การลาคลอดบุตร 

  ๓.การลากิจส่วนตวั 

  ๔.การลาพกัผอ่น 

  ๕.การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพธีิฮจัย ์

  ๖.การลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล 

  ๗.การลาไปศกึษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบตัิการวจิยั 
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  ๘.การลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

 ๙.  การลาติดตามคู่สมรส 

  

การลาป่วย   ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาป่วยเพื่อ รักษาตัวให้ เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผูมี้อ  านาจอนุญาตก่อนหรือในวนัที่ลาเวน้แต่ในกรณีจ าเป็นจะเสนอหรือ

จดัส่งใบลา ในวนัแรกที่มาปฏิบติัราชการก็ได ้ ในกรณีที่ขา้ราชการผูข้อลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะ

ลงช่ือในใบลาได้จะให้ผูอ่ื้นลาแทนก็ได ้ แต่เม่ือสามารถลงช่ือได้แลว้ให้เสนอหรือจดัส่งใบลาโดยเร็ว  

การลาป่วยตั้งแต่ ๓๐ วนัขึ้นไป ตอ้งมีใบรับรองของแพทยซ่ึ์งเป็นผูท้ี่ไดข้ึ้นทะเบียนและ รับใบอนุญาต

เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกบัใบลาดว้ย  ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควรผูมี้อ  านาจอนุญาตจะ

สัง่ให้ใชใ้บรับรองของแพทยซ่ึ์งผูมี้อ  านาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได ้ การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วนั  ไม่วา่จะ

เป็นการลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังติดต่อกนั  ถา้ผูมี้อ  านาจ อนุญาตเห็นสมควร  จะสัง่ใหมี้ใบรับรองแพทย์

ตามวรรคสามประกอบใบลา  หรือสัง่ให้ผูล้าไปรับการ ตรวจจากแพทยข์องทางราชการเพือ่ประกอบการ

พจิารณาอนุญาตก็ได ้

 

การลาคลอดบุตร  ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาคลอดบุตร  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั จนถึงผูมี้อ  านาจอนุญาตก่อนหรือในวนัที่ลา เวน้แต่ไม่สามารถจะลงช่ือในใบลา

ได ้จะให้ผูอ่ื้นลาแทน ก็ได้ แต่เม่ือสามารถลงช่ือไดแ้ล้วให้เสนอหรือจดัส่งใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลา

คลอดบุตรโดยไดรั้บ เงินเดือนคร้ังหน่ึงได ้ การลาคลอดบุตรจะลาในวนัที่คลอดก่อนหรือหลงัวนัที่คลอด

บุตรก็ได ้แต่เม่ือรวมวนัลาแลว้ ตอ้งไม่เกิน ๙๐ วนั 

 การลากิจส่วนตัว   ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั จนถึงผูมี้อ  านาจอนุญาต และเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะหยดุราชการได ้เวน้แต่มี

เหตุจ  าเป็น ไม่สามารถรอรับอนุญาตไดท้นัจะเสนอหรือจดัส่งใบลาพร้อมดว้ยระบุเหตุจ าเป็นไวแ้ลว้ หยดุ

ราชการ ไปก่อนก็ได ้ แต่จะตอ้งช้ีแจงเหตุผลให้ผูมี้อ  านาจอนุญาตทราบโดยเร็ว ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่

อาจเสนอหรือจดัส่งใบลาก่อนตามวรรคหน่ึงได ้ ใหเ้สนอหรือจดัส่ง ใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผูมี้อ  านาจอนุญาตทนัทีในวนัแรก ที่มาปฏิบตัิราชการ  ขา้ราชการมีสิทธิลา

กิจส่วนตวั  โดยไดรั้บเงินเดือนปีละไม่เกิน  ๔๕ วนัท าการ  ขา้ราชการที่ลาคลอดบุตรตามขอ้  ๑๘ แลว้ 

หากประสงคจ์ะลากิจส่วนตวัเพื่อเล้ียงดูบุตรให้มี สิทธิลาต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตรไดไ้ม่เกิน ๑๕๐ วนั

ท าการ  โดยไม่มีสิทธิไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลา 
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 การลาพักผ่อน   ขา้ราชการมีสิทธิลาพกัผอ่นประจ าปีในปีหน่ึงได ้๑๐ วนัท าการ 

เวน้แต่ขา้ราชการดงัต่อไปน้ี ไม่มีสิทธิลาพกัผอ่นประจ าปีในปีที่ไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการยงัไม่ถึง ๖ เดือน 

   ๑. ผูซ่ึ้งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร้ังแรก ผูซ่ึ้งลาออกจากราชการเพราะเหตุ

ส่วนตวั แลว้ต่อมาไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการอีก 

  ๒.  ผูซ่ึ้งลาออกจากราชการเพือ่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเพือ่สมคัรรับเลือกตั้ง 

แลว้ ต่อมาไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการอีกหลงั ๖ เดือน นบัแต่วนัออกจากราชการ 

  ๓. ผูซ่ึ้งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย ว่า

ดว้ยการรับราชการทหารและกรณีไปปฏิบตัิงานใด ๆ ตามความประสงคข์องทางราชการ แลว้ต่อมา ไดรั้บ

บรรจุเขา้รับราชการอีกถา้ในปีใดขา้ราชการผูใ้ดมิไดล้าพกัผอ่นประจ าปีหรือลาพกัผอ่นประจ าปี แลว้แต่ไม่

ครบ ๑๐ วนัท าการ ใหส้ะสมวนัที่ยงัมิไดล้าในปีนั้นรวมเขา้กบัปีต่อ ๆไปได ้แต่วนัลาพกัผอ่น สะสมรวม

กบัวนัลาพกัผ่อนในปีปัจจุบนัจะตอ้งไม่เกิน ๒๐ วนัท าการ ส าหรับผูท้ี่ไดรั้บราชการติดต่อกนัมาแลว้ไม่

นอ้ยกว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธิน าวนัลาพกัผ่อนสะสม รวมกบัวนัลาพกัผ่อนในปีปัจจุบนัไดไ้ม่เกิน ๓๐ วนัท า

การ 

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาอุปสมบทใน

พระพุทธศาสนา หรือขา้ราชการที่นับถือศาสนา อิสลามซ่ึงประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย  ์ณ เมือง

เมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผูมี้อ  านาจพจิารณา

หรืออนุญาตก่อนวนัอุปสมบท หรือก่อนวนัเดินทางไปประกอบพธีิฮจัยไ์ม่น้อยกว่า ๖๐ วนั ในกรณีมีเหตุ

พเิศษไม่อาจเสนอหรือจดัส่งใบลาก่อนตามวรรคหน่ึงใหช้ี้แจงเหตุผลความ จ าเป็นประกอบการลา และให้

อยูใ่นดุลพินิจของผูมี้อ  านาจที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได ้ ขา้ราชการที่ไดรั้บพระราชทานพระบรมรา

ชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไป ประกอบพิธีฮัจยแ์ล้วจะต้องอุปสมบทหรือออก

เดินทางไปประกอบพิธีฮัจยภ์ายใน ๑๐ วนั นับแต่ วนัเร่ิมลา  และจะตอ้งกลับมารายงานตวัเขา้ปฏิบัติ

ราชการภายใน ๕ วนั นบัแต่วนัที่ลาสิกขา  หรือ วนัที่เดินทางกลบัถึงประเทศไทยหลงัจากการเดินทางไป

ประกอบพธีิฮจัย ์

การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ขา้ราชการที่ได้รับหมายเรียกเขา้รับการ

ตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผูบ้งัคบับญัชาก่อนวนั เขา้รับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง ส่วน

ขา้ราชการที่ไดรั้บหมายเรียกเขา้รับการเตรียมพล ให้รายงานลาต่อผูบ้งัคบับญัชาภายใน ๔๘ ชัว่โมง นับ

แต่เวลารับหมายเรียกเป็นตน้ไป และให้ไปเขา้ รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพลตามวนัเวลาใน

หมายเรียกนั้นโดยไม่ตอ้งรอรับค าสั่ง อนุญาต และให้ผูบ้งัคบับญัชาเสนอรายงานลาไปตามล าดบัจนถึง
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หวัหนา้ส่วนราชการ  หรือหวัหนา้ ส่วนราชการขึ้นตรง 

 การลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ขา้ราชการซ่ึงประสงคจ์ะลาไปศึกษาฝึกอบรม 

ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจยั ณ ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้ ังคบับญัชาตามล าดับจนถึง

ปลดักระทรวงหรือหวัหนา้ส่วนราชการขึ้นตรงเพือ่พิจารณาอนุญาตส าหรับการลาไปศึกษาฝึกอบรมดูงาน  

หรือปฏิบตัิการวิจยัในประเทศให้เสนอหรือจดัส่ง ใบลาตามล าดบัจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้า

ส่วนราชการขึ้นตรงเพื่อพิจารณาอนุญาต  เวน้แต่ขา้ราชการกรุงเทพมหานครให้เสนอหรือจดัส่งใบลาต่อ

ปลดักรุงเทพมหานคร  ส าหรับหัวหน้า ส่วนราชการให้เสนอหรือจดัส่งใบลาต่อปลดักระทรวง  หัวหน้า

ส่วนราชการขึ้นตรงและขา้ราชการ  ในราชบณัฑิตยสถานใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจา้สงักดั 

ส่วนปลดักรุงเทพมหานครใหเ้สนอ หรือจดัส่งใบลาต่อผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  เพือ่พจิารณาอนุญาต 

การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  ขา้ราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปปฏิบตัิงานใน

องคก์ารระหวา่งประเทศ ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลา ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงรัฐมนตรีเจา้สงักดัเพื่อ

พจิารณา โดยถือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์ที่ก  าหนด 

การลาติดตามคู่สมรส  ข้าราชการซ่ึงประสงค์ติดตามคู่สมรสให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั จนถึงปลดักระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงแลว้แต่กรณี เพื่อพิจารณา

อนุญาตใหล้าไดไ้ม่เกิน สองปีและในกรณีจ าเป็นอาจอนุญาตใหล้าไดอี้กสองปี แต่เม่ือรวมแลว้ตอ้งไม่เกิน

ส่ีปี ถา้เกินส่ีปี ให้ลาออกจากราชการส าหรับปลดักระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง และขา้ราชการ  

ในราชบณัฑิตยสถานให้เสนอหรือจดัส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจา้สังกดั  ส่วนปลดักรุงเทพมหานครใหเ้สนอ 

หรือจดัส่งใบลาต่อผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครเพือ่พจิารณาอนุญาต 

วินัยและการด าเนินการทางวินัย   

วนิยั :  การควบคุมความประพฤติของคนในองคก์รใหเ้ป็นไปตามแบบแผนที่พงึประสงค ์

 วนิยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :  ขอ้บญัญติัที่ก  าหนดเป็นขอ้หา้มและ ขอ้

ปฏิบตัิตามหมวด ๖ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และที่แกไ้ขเพิม่เติมฉบบัที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 โทษทางวนิยั มี ๕  สถาน คือ 

วินัยไม่ร้ายแรง มีดงัน้ี 

  ๑. ภาคทณัฑ ์

๒. ตดัเงินเดือน 

  ๓. ลดขั้นเงินเดือน 
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วินัยร้ายแรง มีดงัน้ี 

  ๔.  ปลดออก 

๕.  ไล่ออก 

   การวา่กล่าวตกัเตือนหรือการท าทณัฑบ์นไม่ถือวา่เป็นโทษทางวนิยัใชใ้นกรณีที่เป็นความผดิ 

เล็กนอ้ยและมีเหตุอนัควรงดโทษ  การวา่กล่าวตกัเตือนไม่ตอ้งท าเป็นหนงัสือ 

แต่การท าทณัฑบ์นตอ้งท าเป็นหนงัสือ(มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง) 

โทษภาคทัณฑ์   

ใชล้งโทษในกรณีที่เป็นความผดิเล็กน้อยหรือมีเหตุอนัควรลดหยอ่น  โทษภาคทณัฑไ์ม่ตอ้งหา้มการเล่ือน

ขั้นเงินเดือน 

  โทษตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน 

ใชล้งโทษในความผดิที่ไม่ถึงกบัเป็นความผดิร้ายแรง และไม่ใช่กรณีที่เป็นความผดิเล็กนอ้ย 

  โทษปลดออกและไล่ออก 

ใชล้งโทษในกรณีที่เป็นความผดิวนิยัร้ายแรงเท่านั้น 

  การลดโทษความผิดวินัยร้ายแรง 

หา้มลดโทษต ่ากวา่ปลดออก  ผูถู้กลงโทษปลดออกมีสิทธิไดรั้บบ าเหน็จบ านาญเสมือนลาออก 

การสัง่ใหอ้อกจากราชการไม่ใช่โทษทางวนิยั 

 วินัยไม่ร้ายแรง ไดแ้ก่  

   ๑. ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 

  ๒. ไม่ปฏิบติัหน้าที่ราชการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม ตอ้งมีความวิริยะ 

อุตสาหะขยนัหมัน่เพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และตอ้งปฏิบตัิตน ตามมาตรฐาน

และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

  ๓. อาศัยหรือยอมให้ผูอ่ื้นอาศัยอ านาจและหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือ 

ทางออ้มหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและผูอ่ื้น 

   ๔ . ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและ 

หน่วยงานการศึกษามติครม. หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผูเ้รียน และไม่ให้ เกิด

ความเสียหายแก่ราชการ 

  ๕.  ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้ ังคบับญัชาซ่ึงสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ 
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ระเบียบของทางราชการแต่ถา้เห็นว่าการปฏิบติัตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะ เป็นการ

ไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน ๗ วนั เพื่อให้ผูบ้งัคบั บญัชา

ทบทวนค าสัง่ก็ได ้และเม่ือเสนอความเห็นแลว้ ถา้ผูบ้งัคบับญัชายนืยนัเป็นหนงัสือใหป้ฏิบติั ตามค าสัง่เดิม 

ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติัตาม 

  ๖. ไม่ตรงต่อเวลา  ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผูเ้รียน ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ 

ราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

  ๗. ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ผูเ้รียนชุมชน  สังคม  ไม่สุภาพเรียบร้อยและรักษา ความ

สามัคคี  ไม่ช่วยเหลือเก้ือกูลต่อผูเ้รียนและขา้ราชการดว้ยกัน หรือผูร่้วมงานไม่ตอ้นรับหรือ ให้ความ

สะดวก ใหค้วามเป็นธรรมต่อผูเ้รียนและประชาชนผูม้าติดต่อราชการ 

  ๘. กลัน่แกลง้  กล่าวหา หรือร้องเรียนผูอ่ื้นโดยปราศจากความเป็นจริง 

  ๙. กระท าการหรือยอมให้ผูอ่ื้นกระท าการหาประโยชน์อันอาจท าให้เส่ือมเสียความเที่ยงธรรม 

หรือเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิในต าแหน่งหนา้ที่ราชการของตน 

  ๑๐. เป็นกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูจ้ดัการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกัน

นั้น ในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั 

  ๑๑. ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบติัหนา้ที่ และในการปฏิบติัการอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง กบั

ประชาชนอาศยัอ านาจและหน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ส่งเสริม เก้ือกูล สนับสนุนบุคคล  กลุ่ม

บุคคลหรือพรรคการเมืองใด 

  ๑๒.  กระท าการอนัใดอนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่ 

  ๑๓.  เสริมสร้างและพฒันาให้ผูอ้ยู่ใตบ้ังคบับัญชามีวินัย ไม่ป้องกันมิให้ผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชา 

กระท าผิดวินยั หรือละเลย หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือมิใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาถูกลงโทษทางวนิัย 

หรือปฏิบติัหนา้ที่ดงักล่าวโดยไม่สุจริต 

 วินัยร้ายแรง ไดแ้ก่  

  ๑. ทุจริตต่อหนา้ที่ราชการ 

  ๒. จงใจไม่ปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษามติ

ครม.หรือนโยบายของรัฐบาลประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมดัระวงัรักษาประโยชน์ ของทาง

ราชการอนัเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง 

   ๓. ขดัค าสัง่หรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสัง่ในหนา้ที่ราชการ 

โดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอนัเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง 
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  ๔. ละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่

ราชการอยา่งร้ายแรง 

  ๕. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วนั โดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร 

  ๖. กลัน่แกลง้  ดูหม่ิน  เหยยีดหยาม  กดขี่ หรือข่มเหงผูเ้รียนหรือประชาชนผูม้าติดต่อราชการ 

อยา่งร้ายแรง 

  ๗.  กลัน่แกล้ง  กล่าวหา หรือร้องเรียนผูอ่ื้นโดยปราศจากความเป็นจริง เป็นเหตุให้ผูอ่ื้นไดรั้บ 

ความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

  ๘. กระท าการหรือยอมให้ผูอ่ื้นกระท าการหาประโยชน์อันอาจท าให้เส่ือมเสียความเที่ยงธรรม 

หรือเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิในต าแหน่งหน้าที่ราชการโดยมุ่งหมายจะใหเ้ป็นการซ้ือขายหรือให้ไดรั้บ แต่งตั้ง

ให้ด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือเป็นการกระท าอนัมีลกัษณะ เป็นการให้

หรือได้มาซ่ึงทรัพยสิ์นหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนเพื่อให้ตนเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บการบรรจุและ  แต่งตั้งโดยมิ

ชอบ 

  ๙. คดัลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวชิาการของผูอ่ื้นโดยมิชอบหรือน าเอาผลงานทางวชิาการของ

ผูอ่ื้น หรือจา้งวาน ใชผู้อ่ื้นท าผลงานทางวิชาการเพื่อไปใชใ้นการเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  

การเล่ือนต าแหน่ง  การเล่ือนวทิยฐานะ  หรือการใหไ้ดรั้บเงินเดือนในระดบัที่สูงขึ้น 

  ๑๐.  ร่วมด าเนินการคดัลอกหรือลอกเลียนผลงานของผูอ่ื้นโดยมิชอบ หรือรับจดัท าผลงานทาง

วชิาการ ไม่วา่จะมีค่าตอบแทนหรือไม่เพื่อให้ผูอ่ื้นน าผลงานนั้นไปใชป้ระโยชน์เพื่อปรับปรุงการก าหนด

ต าแหน่งเล่ือนต าแหน่ง  เล่ือนวทิยฐานะ  หรือใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัที่สูงขึ้น 

  ๑๑. เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการใด ๆ  อนัมีลกัษณะเป็นการทุจริตโดยการซ้ือสิทธิหรือขาย

เสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา  สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลกัษณะ

เป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน หรือ ชกัจูงให้ผูอ่ื้น

กระท าการในลกัษณะเดียวกนั 

  ๑๒. กระท าความผิดอาญาจนไดรั้บโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกวา่จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด 

ให้จ  าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกวา่จ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาท  หรือ

ลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใดอนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 

  ๑๓. เสพยาเสพติด หรือสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นเสพยาเสพติด 

  ๑๔. เล่นการพนนัเป็นอาจิณ 
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  ๑๕. กระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูเ้รียนหรือนกัศึกษาไม่วา่จะอยูใ่นความดูแลรับผดิชอบ ของ

ตนหรือไม่ 

 

 การด าเนินการทางวินัย  

  การด าเนินการทางวินัย  กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการในการออกค าสั่งลงโทษ  ซ่ึง

เป็นขั้นตอนที่มีล  าดับก่อนหลังต่อเน่ืองกัน อันได้แก่  การตั้งเร่ืองกล่าวหาการสืบสวนสอบสวน  การ

พิจารณาความผิดและก าหนดโทษและการสั่งลงโทษรวมทั้ งการด าเนินการต่าง ๆ  ในระหว่างการ

สอบสวนพจิารณา เช่น การสัง่พกั การสัง่ใหอ้อกไวก่้อน เพือ่รอฟังผลการสอบสวนพจิารณา 

 หลักการด าเนินการทางวินัย  

  ๑. กรณีที่ผูบ้งัคบับญัชาพบวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูใ้ดกระท าผดิวนิัยโดยมีพยานหลกัฐานในเบื้องตน้

อยูแ่ลว้ผูบ้งัคบับญัชาก็สามารถด าเนินการทางวนิยัไดท้นัที 

  ๒. กรณีที่มีการร้องเรียนดว้ยวาจาใหจ้ดปากค า ใหผู้ร้้องเรียนลงลายมือช่ือและวนั เดือน ปี พร้อม

รวบรวมพยานหลักฐานอ่ืนๆ ประกอบการพิจารณาแลว้ด าเนินการให้มีการสืบสวนขอ้เท็จจริง โดยตั้ง

กรรมการสืบสวนหรือสัง่ใหบุ้คคลใดไปสืบสวนหากเห็นวา่มีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ต่อไป 

  ๓. กรณีมีการร้องเรียนเป็นหนงัสือผูบ้งัคบับญัชาตอ้งสืบสวนในเบื้องตน้ก่อนหากเห็นวา่ ไม่มีมูล

ก็สัง่ยติุเร่ืองถา้เห็นวา่มีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป  กรณีหนงัสือร้องเรียนไม่ลง ลายมือช่ือและ

ที่อยูข่องผูร้้องเรียนหรือไม่ปรากฏพยานหลกัฐานที่แน่นอนจะเขา้ลกัษณะของบตัร สนเท่ห์  มติครม.หา้มมิ

ใหรั้บฟังเพราะจะท าใหข้า้ราชการเสียขวญัในการปฏิบตัิหนา้ที่ 

  ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัย   

1. การตั้งเร่ืองกล่าวหาเป็นการตั้งเร่ืองด าเนินการทางวนิยัแก่ขา้ราชการเม่ือปรากฏ 

กรณีมีมูลทีค่วรกล่าวหาวา่ กระท าผดิวนิยัมาตรา ๙๘ ก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนเพือ่ด าเนินการ สอบสวนใหไ้ดค้วามจริงและความยติุธรรมโดยไม่ชกัชา้ผูต้ ั้งเร่ืองกล่าวหาคือ

ผูบ้งัคบับญัชาของผูถู้ก กล่าวหาความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้คือ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา

สามารถแต่งตั้ง กรรมการสอบสวนขา้ราชการในโรงเรียนทุกคนความผดิวนิยัร้ายแรง ผูบ้งัคบับญัชาผูมี้

อ  านาจบรรจุ และแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ เป็นผูมี้อ  านาจบรรจุและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 ๒. การแจง้ขอ้กล่าวหา มาตรา ๙๘ ก าหนดไวว้า่ ในการสอบสวนจะตอ้งแจง้ขอ้กล่าวหาและ

สรุปพยานหลกัฐาน ที่สนบัสนุนขอ้กล่าวหาเท่าที่มีใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็

ไดเ้พือ่ให ้ผูถู้กกล่าวหามีโอกาสช้ีแจงและน าสืบแกข้อ้กล่าวหา 
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   ๓.  การสอบสวน คือ  การรวบรวมพยานหลกัฐานและการด าเนินการทั้งหลายอ่ืนเพือ่จะทราบ

ขอ้เทจ็จริง และพฤติการณ์ต่าง ๆ หรือพสูิจน์เก่ียวกบัเร่ืองที่กล่าวหาเพือ่ใหไ้ดค้วามจริงและยติุธรรม 

และ เพือ่พจิารณาวา่ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าผดิวนิยัจริงหรือไม่ถา้ผดิจริงก็จะไดล้งโทษ ขอ้ยกเวน้ กรณีที่

เป็นความผดิที่ปรากฏชดัแจง้ตามที่ก  าหนดในกฎ ก.ค.ศ.จะด าเนินการ ทางวนิยัโดยไม่สอบสวนก็ได ้

            ความผดิที่ปรากฏชดัแจง้ตามที่ก  าหนดในกฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยกรณีความผดิที่ปรากฏชดัแจง้ พ.ศ.

  
๒๕๔๙  

 ก.  การกระท าผดิวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรงที่เป็นกรณีความผดิที่ปรากฏอยา่งชดัแจง้ ไดแ้ก่ 

  (๑) กระท าความผดิอาญาจนตอ้งค าพพิากษาถึงทีสุ่ดวา่ผูน้ั้นกระท าผดิและผูบ้งัคบั บญัชาเห็นวา่

ขอ้เทจ็จริงตามค าพพิากษาประจกัษช์ดั 

  (๒) กระท าผดิวนิยัไม่ร้ายแรงและไดรั้บสารภาพเป็นหนงัสือต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือใหถ้อ้ยค  ารับ

สารภาพต่อผูมี้หนา้ที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบนัทึกถอ้ยค าเป็นหนงัสือ 

ข. การกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงที่เป็นกรณีความผดิที่ปรากฏชดัแจง้  ไดแ้ก่ 

  (๑)  กระท าความผดิอาญาจนไดรั้บโทษจ าคุกหรือโทษที่หนกักวา่จ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุดให้

จ  าคุกหรือลงโทษที่หนกักวา่จ  าคุก 

  (๒) ละทิ้งหนา้ที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินกวา่ ๑๕ วนัผูบ้งัคบับญัชา สืบสวน

แลว้เห็นวา่ไม่มีเหตุผลสมควร หรือมีพฤติการณ์อนัแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบ ของทาง

ราชการ 

  (๓) กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงและไดรั้บสารภาพเป็นหนงัสือต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือให้ ถอ้ยค  ารับ

สารภาพต่อผูมี้หนา้ที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบนัทึกถอ้ยค าเป็นหนงัสือ 

 

การอุทธรณ์  

   มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร ทาง

การศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗ บญัญติัให้ผูถู้กลงโทษทางวนิยัมีสิทธิอุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษต่ออ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่

การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้งแลว้แต่กรณี ภายใน ๓๐ วนั 

เง่ือนไขในการอุทธรณ์   

  ผู้อุทธรณ์ ตอ้งเป็นผูท้ี่ถูกลงโทษทางวินัยและไม่พอใจผลของค าสั่งลงโทษผูอุ้ทธรณ์ ตอ้ง

อุทธรณ์เพือ่ตนเองเท่านั้น ไม่อาจอุทธรณ์แทนผูอ่ื้นได ้
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 ระยะเวลาอุทธรณ์ ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัที่ไดรั้บแจง้ค  าสัง่ลงโทษตอ้งท าเป็นหนงัสือ 

 การอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง การอุทธรณ์ค าสั่งโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้น

เงินเดือนที่ผูบ้งัคบับญัชาสั่งดว้ยอ านาจของตนเอง ตอ้งอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.

ก.ค.ศ.ส่วนราชการ 

เวน้แต่ การสัง่ลงโทษตามมติใหอุ้ทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 

 การอุทธรณ์โทษวินัยร้ายแรง  การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการตอ้ง

อุทธรณ์ต่อก.ค.ศ.ทั้งน้ีการร้องทุกขค์  าสัง่ใหอ้อกจากราชการหรือค าสัง่พกัราชการหรือใหอ้อกจากราชการ

ไวก่้อนก็ตอ้งร้องทุกขต่์อก.ค.ศ.เช่นเดียวกนั 

 การร้องทุกข์ หมายถึงผู ้ถูกกระทบสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากค าสั่งของฝ่าย

ปกครอง 

หรือคบัขอ้งใจจากการกระท าของผูบ้งัคบับญัชาใชสิ้ทธิร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมขอให้เพิกถอนค าสั่ง

หรือทบทวนการกระท าของฝ่ายปกครองหรือของผูบ้งัคบับญัชา 

   มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร ทาง

การศึกษาพ.ศ.๒๕๔๗บญัญติัให้ผูถู้กสั่งให้ออกจากราชการมีสิทธิร้องทุกขต่์อก.ค.ศ.และผูซ่ึ้งตน เห็นว่า

ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรมหรือมีความคบัขอ้งใจเน่ืองจากการกระท าของผูบ้งัคบับญัชาหรือ กรณีถูกตั้ง

กรรมการสอบสวนมีสิทธิร้องทุกข์ต่ออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอ.ก.ค.ศ.ที่ก.ค.ศ.ตั้งหรือก.ค.ศ.แลว้แต่

กรณีภายใน๓๐วนั 

ผูมี้สิทธิร้องทุกข ์ไดแ้ก่ ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เหตุที่จะร้องทุกข ์

  (๑) ถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการ 

(๒) ถูกสัง่พกัราชการ 

(๓) ถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 

(๔) ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือคบัขอ้งใจจากการกระท าของผูบ้งัคบับญัชา 

(๕) ถูกตั้งกรรมการสอบสวน 

  

การเล่ือนขั้นเงินเดือน  

  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะไดรั้บการพจิารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนในแต่ละคร้ังตอ้ง

อยูใ่นเกณฑ ์ดงัน้ี 
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  ๑. ในคร่ึงปีที่แลว้มามีผลการปฏิบตัิงาน ความประพฤติในการรักษาวนิยั คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวชิาชีพอยูใ่นเกณฑท์ี่สมควรไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือน 

  ๒. ในคร่ึงปีที่แลว้มาจนถึงวนัออกค าสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ 

ภาคทณัฑ์ หรือถูกลงโทษในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ 

ความผดิที่ท  าให้เส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ที่ราชการของตน ซ่ึงไม่ไช่ความผดิที่ไดก้ระท า โดย

ประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

  ๓. ในคร่ึงปีที่แลว้มาตอ้งไม่ถูกสัง่พกัราชการเกินกวา่สองเดือน 

  ๔. ในคร่ึงปีที่แลว้มาตอ้งไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

5. ในคร่ึงปีที่แลว้มาไดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ส่ีเดือน 

6. ในคร่ึงปีที่แลว้มาถา้เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตไปศึกษาในประเทศฝึกอบรมและดูงาน ณ  

ต่างประเทศตอ้งไดป้ฏิบติัหนา้ที่ราชการในคร่ึงปีที่แลว้มาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ส่ีเดือน 

  ๗.  ในคร่ึงปีที่แลว้มาตอ้งไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนคร้ังที่หวัหนา้ส่วนราชการก าหนด 

  ๘.  ในคร่ึงปีที่แลว้มาตอ้งมีเวลาปฏิบติัราชการหกเดือนโดยมีวนัลาไม่เกินยีสิ่บสามวนั 

แต่ไม่รวมวนัลา ดงัต่อไปน้ี 

  ๑) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพธีิฮจัย ์

  ๒) ลาคลอดบุตรไม่เกินเกา้สิบวนั 

  ๓) ลาป่วยซ่ึงจ าเป็นตอ้งรักษาตวัเป็นเวลานานไม่วา่คราวเดียวหรือหลายคราวรวมกนั 

ไม่เกินหกสิบวนัท าการ 

  ๔) ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบตัิราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป หรือ

กลบัจากการปฏิบตัิราชการตามหนา้ที่ 

  ๕) ลาพกัผอ่น 

  ๖) ลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล 

  ๗) ลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

การฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ    

  การฝึกอบรม หมายความว่า  การเพิ่มพูนความรู้ความช านาญ หรือประสบการณ์ดว้ยการเรียน 

หรือการวิจยัตามหลักสูตรของการฝึกอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานตาม 

โครงการแลกเปล่ียนกบัต่างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบตัิการ ทั้งน้ี

โดยมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพที่ ก.พ.รับรอง และหมายความ
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รวมถึงการฝึกฝนภาษาและการรับค าแนะน าก่อนฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรม

หรือต่อจากการฝึกอบรมนั้นดว้ย 

  

การดูงาน หมายความว่า  การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ดว้ยการสังเกตการณ์ และ

การแลกเปล่ียนความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วนั ตามหลักสูตรหรือโครงการ หรือ

แผนการดูงานในต่างประเทศ หากมีระยะเวลาเกินก าหนดใหด้ าเนินการเป็นการฝึกอบรม) 

 การลาศึกษาต่อ  หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจยัตามหลักสูตรของ

สถาบนั การศึกษา หรือสถาบนัวชิาชีพ เพือ่ให้ไดม้าซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง

และหมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการไดรั้บค าแนะน าก่อนเขา้ศึกษาและการฝึกอบรม หรือการดู

งานที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 

หรือต่อจากการศึกษานั้นดว้ย 

 การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเม่ือ (มาตรา ๑๐๗พ.ร.บ .ระเบียบ

ขา้ราชการครูฯ) 

  ๑) ตาย 

  ๒) พน้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

  ๓) ลาออกจากราชการและไดรั้บอนุญาตใหล้าออก 

  ๔) ถูกสัง่ใหอ้อก 

  ๕) ถูกสัง่ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

  ๖) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวน้แต่ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ไม่ตอ้งมี 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 

 การลาออกจากราชการ  

  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการ ใหย้ืน่หนงัสือลาออก

ต่อผูบ้งัคบับญัชาเพือ่ใหผู้มี้อ  านาจตาม มาตรา ๕๓เป็นผูพ้จิารณาอนุญาต 

  กรณีผูมี้อ  านาจตาม มาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่าจ  าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการจะยบัย ั้งการ

อนุญาตให้ลาออกไวเ้ป็นเวลาไม่เกิน ๙๐ วนั นบัแต่วนัขอลาออกก็ได ้แต่ตอ้งแจง้การยบัย ั้ง พร้อมเหตุผล

ให้ผู ้ขอลาออกทราบ เม่ือครบก าหนดเวลาที่ยบัย ั้งแล้วให้การลาออกมีผลตั้ งแต่วนัถัดจากวนัครบ

ก าหนดเวลาที่ยบัย ั้ง 
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  ถา้ผูมี้อ  านาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ไดอ้นุญาตและไม่ไดย้บัย ั้งการอนุญาตใหล้าออก 

ใหก้ารลาออก มีผลตั้งแต่วนัขอลาออก 

  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการเพือ่ด ารงต าแหน่ง ทาง

การเมืองหรือเพือ่สมคัรรับเลือกตั้งใหย้ืน่หนงัสือลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชา 

และใหก้ารลาออกมีผลนบัตั้งแต่วนัที่ผูน้ั้นขอลาออก 

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

  ขอ้ ๓ การยืน่หนงัสือขอลาออกจากราชการใหย้ืน่ล่วงหนา้ก่อนวนัขอลาออกไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนั 

  กรณีผูมี้อ  านาจอนุญาตการลาออกเห็นวา่มีเหตุผลและความจ าเป็นพเิศษจะอนุญาตเป็นลายลกัษณ์

อกัษรก่อนวนัขอลาออกใหผู้ป้ระสงคจ์ะลาออกยืน่หนงัสือขอลาออกล่วงหนา้นอ้ยกวา่ ๓๐ วนั ก็ได ้

  หนงัสือขอลาออกที่ยืน่ล่วงหนา้ก่อนวนัขอลาออกนอ้ยกวา่ ๓๐ วนั โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็น ลาย

ลกัษณ์อกัษรจากผูมี้อ  านาจอนุญาต หรือที่มิไดร้ะบุวนัขอลาออก ให้ถือวนัถดัจากวนัครบก าหนด ๓๐ วนั 

นบัแต่วนัยืน่เป็นวนัขอลาออก 

  ขอ้ ๕ ผูมี้อ  านาจอนุญาตการลาออกพจิารณาวา่จะสัง่อนุญาตใหผู้น้ั้นลาออกจากราชการหรือจะสั่ง

ยบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออกใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 

  (๑) หากพิจารณาเห็นวา่ควรอนุญาตให้ลาออกจากราชการไดใ้หมี้ค  าสัง่อนุญาตใหล้าออก เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรให้เสร็จส้ินก่อนวนัขอลาออกแลว้แจง้ค  าสั่งดงักล่าวให้ผูข้อลาออกทราบก่อนวนั ขอลาออก

ดว้ย 

  (๒) หากพจิารณาเห็นว่าควรยบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออกเน่ืองจากจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ ราชการ 

ให้มีค  าสั่งยบัย ั้งการอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้เสร็จส้ินก่อนวนัขอลาออกแลว้แจง้ค  าสั่ง

ดงักล่าวพร้อมเหตุผลให้ผูข้อลาออกทราบก่อนวนัขอลาออกดว้ย ทั้งน้ีการยบัย ั้งการอนุญาต ให้ลาออกให้

สัง่ยบัย ั้งไวไ้ดเ้ป็นเวลาไม่เกิน ๙๐ วนั 

และสั่งยบัย ั้งไดเ้พียงคร้ังเดียวจะขยายอีกไม่ได ้เม่ือครบก าหนดเวลาที่ยบัย ั้งแลว้ให้การลาออกมีผลตั้งแต่

วนัถดัจากวนัครบก าหนดเวลาที่ยบัย ั้ง 

  ขอ้ ๖ กรณีที่ผูข้อลาออกไดอ้อกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เน่ืองจากผูมี้อ  านาจ อนุญาต

มิไดมี้ค  าสั่งอนุญาตใหล้าออกและมิไดมี้ค  าสัง่ยบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออกก่อนวนัขอลาออก หรือเน่ืองจาก

ครบก าหนดเวลายบัย ั้งการอนุญาตให้ลาออกให้ผูมี้อ  านาจอนุญาตมีหนังสือแจง้ วนัออกจากราชการให้ผู ้

ขอลาออกทราบภายใน ๗ วนั นับแต่วนัที่ผูน้ั้นออกจากราชการและแจง้ให้ส่วนราชการที่เก่ียวขอ้งทราบ

ดว้ย 
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  ขอ้ ๗ การยืน่หนงัสือขอลาออกจากราชการเพือ่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งให้ยื่นต่อผูบ้งัคบับัญชาอย่างช้าภายในวนัที่ขอลาออกและให้ผูบ้งัคบับัญชา

ดงักล่าวเสนอ หนงัสือขอลาออกนั้นต่อผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดบัจนถึงผูมี้อ  านาจอนุญาตการ

ลาออกโดยเร็วเม่ือผูมี้อ  านาจอนุญาตได้รับหนังสือขอลาออกแลว้ให้มีค  าสั่งอนุญาตออกจากราชการได้

ตั้งแต่ วนัที่ขอลาออก 

  ๕. ครูอตัราจา้ง 

  กรณีครูอตัราจา้งที่จา้งดว้ยเงินงบประมาณให้ปฏิบตัิหน้าที่ครู เช่น ปฏิบติัหน้าที่ครูผูช่้วย ครูพี่

เล้ียง หรือปฏิบติัหน้าที่ครูที่เรียกช่ือยา่งอ่ืนให้ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยลูกจา้ง ประจ า

ของส่วนราชการพ.ศ. ๒๕๓๗ และแนวปฏิบติัที่ใชเ้พือ่การนั้น 

 

 
 
            
 
 


