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บทนำ 
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
การบริหารงานบุคคลโรงเรียนท่าอุแทพิทยา เป็นภารกิจสำคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถ ปฏิบัติงานเพื่อ

ตอบสนองภารกิจของโรงเรียน เพี่อดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความ คล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากร  ทางการศึกษาได้ร ับการพัฒนา มีความรู้
ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมี ความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ  
วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ ให้เกิดผล

สำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นใน  ระเบียบวินัย 

จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมี

ความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน เป็นสำคัญ  
5. เพื่อเป็นการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับดูแลเกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

- งานบุคลากร 

- งานวินัยและรักษาวินัย 

- งานสรรหา บรรจุและแต่งต้ังและ 

งานวางแผนอัตรากำลัง 

- งานบำเหน็จ ความชอบและ 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

- งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

- งานพัฒนาบุคลากร 

- งานสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร 

บุคลากร 

- งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

งานบุคลากร งานพัฒนาบุคลากร 



ภารกิจงานบุคลากรและขอบข่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564 

 
1. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง  

1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน แนวทางการปฏิบัติ  
1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา  
2) จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามเกณฑ์ท่ีก.ค.ศ.กำหนด  
3) นำเสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อสำนักงานเขตพื้นท่ี  
4) นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  

1.2 การกำหนดตำแหน่ง แนวทางการปฏิบัติ  
1) สถานศึกษาจัดทำภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2) นำแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ  สถานศึกษาเพื่อ

นำเสนอ ต่อสำนักงานเขตพื้นท่ี  
1.3 การขอเล่ือนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู แนวทางการปฏิบัติ  

1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลง  เงื่อนไขตำแหน่ง/ขอ
กำหนดตำแหน่งเพิ่มจาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไป ยังสำนักงานเขตพื้นท่ี  

2) ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง/ขอกำหนดตำแหน่ง  เพิ่มข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ีก.ค.ศ.กำหนด  

3) ส่งคำขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง/เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไข ตำแหน่ง/ขอกำหนด
ตำแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นท่ี เพื่อนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. พิจารณา
อนุมัติและเสนอผู้มีอำนาจแต่งต้ัง  
 
2. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  

2.1 ดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในสถานศึกษา
เป็นอำนาจหน้าท่ีของผู้มีอำนาจตามมาตรา 53  

แนวทางการปฏิบัติ  
1) การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษใน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครู

และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ วิธีการท่ีก.ค.ศ.กำหนด  
2.2 การจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว  
แนวทางการปฏิบัติ  

1) กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้งบประมาณให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก.ค.ศ. กำหนด  



2) กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ 1) สถานศึกษาสามารถดำเนินการ
จ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษากำหนด  

2.3 การรักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง  
แนวทางการปฏิบัติ  

กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
แต่งตั ้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู ้ดำรงตำแหน่ งรองผู้อำนวยการ ให้
สถานศึกษาเสนอข้าราชการท่ีเหมาะสม ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แต่งต้ังข้าราชการในสถานศึกษา
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน (มาตรา 54 แห่ง กฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) กรณี
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งใดว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการได้ให้ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 ส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการใน
ตำแหน่ง (มาตรา 68 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

 
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

3.1 การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1) การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ  

แนวทางการปฏิบัติ  
(1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของ ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
(2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเล่ือน ขั้นเงินเดือน  
(3) ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร  ทางการศึกษา 

กรณีส่ังไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องช้ีแจงเหตุให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ กรณีเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ี ราชการให้รายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  

(4) รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร  ทางการศึกษาไปยัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป  *ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๒ และตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  

3.2 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว  
แนวทางการปฏิบัติ  
กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ ดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด กรณี



การเพิ่มค้าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอื ่นนอกเหนือจาก  สถานศึกษาสามารถดำเนินการ จ้าง
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
สถานศึกษากำหนด  

3.3 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
แนวทางการปฏิบัติ  

1) ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง  
2) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 
3) นำเสนอผู้มีอำนาจลงนามในบัตรประจำตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ โดยคุม ทะเบียนประวัติไว้  
4) ส่งคืนบัตรประจำตัวถึงสถานศึกษา  

3.4 งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลา  อุปสมบท งานขอ
พระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและการจัดสวัสดิการ  ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเกี่ยวข้อง  

3.5 การสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร  
แนวทางการปฏิบัติ  

1) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจในวันครบรอบวันเกิดครูบุคลากร/ ย้ายเข้า ย้ายออก เกษียณ/ การได้รับ
การเลื่อนตำแหน่ง/ สำเร็จการศึกษาชั้นสูง ดำเนินการสร้างขวัญกำลังใจแก่ครู  และบุคลากรในสถานศึกษาเนื่องใน
โอกาสต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ  

2) ดูแลสวัสดิการต่างๆ ท่ีเป็นโครงการสำหรับงานส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรในสถานศึกษา  
3.6 การปฏิบัติงานของบุคลากร (ขาด, ลา, มาสาย)  
แนวทางการปฏิบัติ  
1. การลงเวลาปฏิบัติราชการ  

1) ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงเวลาการมาปฏิบัติราชการตามจริง โดยลงเวลาลงในบญัชี
การปฏิบัติราชการ ตามสถานที่ที่สถานศึกษากำหนด ก่อนปฏิบัติราชการตามเวลา ปกติเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูเวร และ
ครูที่ปรึกษา ควบคุมกำกับนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง ไม่เกินเวลา 08.00 น. ผู้รับผิดชอบจะขีดเส้นแดงเวลา 9.00 น. 
หากมาหลังเวลานี้ให้ลงเวลาใต้เส้นแดง ถ้ามาเกิน 9.00 น. ถือว่ามาสาย  

2) การมาทำงานสายเนืองๆ กล่าวคือมาทำงานสายเกิน 8 ครั้ง  
3) ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงเวลากลับให้ลงเวลาตามจริง แต่ต้อง  ไม่ก่อน 16.30 น. 

เพราะเวลาปฏิบัติราชการ คือ 8.30 – 16.30 น. แต่ถ้ามีเหตุจำเป็น อนุโลมให้ลงเวลากลับจากการปฏิบัติราชการเวลา 
16.00 น.  

4) ให้ลงเวลาด้วยเลขไทย เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย และต้องลงเวลาด้วยตนเองเป็น ประจำทุกวัน  
2. การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา  

1) บันทึกขออนุญาตตามแบบบันทึกท่ีสถานศึกษากำหนด  
2) นำแบบบันทึกขออนุญาตผู้อำนวยการหรือผู้รักษาราชการแทน (กรณีผู้อำนวยการไปราชการ)  
3) ผู้อำนวยการหรือผู้รักษาราชการแทนลงนามอนุญาต จึงจะถือว่าการอนุญาตเป็นผล  



4) ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีเหตุจำเป็นจะขออนุญาตออกนอก สถานศึกษาเวลาราชการ
ปกติได้ไม่เกิน 2 ช่ัวโมง  

3. การบันทึกขอไปราชการ  
1) เมื่อได้รับคำส่ังไปราชการ/ไปอบรมประชุมสัมมนา ให้บันทึกขอไปราชการ โดยแจ้งให้หัวหน้าสายช้ันทราบ

เพื่อจัดครูเข้าสอนแทน  
2) หลังกลับจากไปราชการ ให้รายงานผลการไปราชการ/อบรมประชุมสัมมนาเสนอ ผู้บริหาร ทราบทุกครั้ง 

และต้องขยายผลการไปอบรมประชุมสัมมนาในวันประชุมประจำเดือนทุกครั้ง  
3) เมื่อนำความรู้ท่ีได้จากการไปราชการ ไปดำเนินการหรือทดลองใช้แล้วเกิดผล ให้รายงานผู้บริหารทราบ  

4. การลา  
1) ถ้าลากิจ ให้ยื่นใบลาล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันและมอบหมายงานสอน/การดูแล นักเรียน ให้เรียบร้อยแล้ว

ตรวจดูการอนุมัติผู้อำนวยการอนุมัติแล้วจึงจะถือว่าการลาเป็นผล  
2) ถ้าลาป่วย ให้ยื่นใบลาทันทีท่ีมาปฏิบัติราชการ ถ้าสามารถโทรศัพท์แจ้งได้ให้โทร แจ้งกับผู้อำนวยการหรือ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อจะได้มอบหมายให้ครูท่านอื่นดูแลนักเรียนแทน  
3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรอกข้อมูลการลาได้ผ่านระบบ My Office ของโรงเรียน โดย

เสนอเจ้าหน้าท่ีวันลา เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลและเสนอผู้อำนวยการต่อไป  
* ระเบียบวันลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาข้าราชการ พ.ศ.2555  

 
4. การพัฒนาบุคลากร  

4.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
แนวทางการปฏิบัติ  

1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินการปฐมนิเทศ แก่ผู้ท่ีได้รับการสรรหา และบรรจุ แต่งต้ังเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  

2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์  การประเมินผลงาน 
ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงาน  

3) พัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนด้วยกระบวนการต่างๆ PLC : Professional Learning Community, 
กระบวนการจัดการความรู ้(Knowledge Management), STEM Education, Active Learning, พัฒนาครูให้มี
ทักษะ ความรู้และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์และภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR และการ
พัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่นๆ ตามนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  

4) ดำเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง  
5) ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

4.2 งานทะเบียนประวัติและสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
แนวทางการปฏิบัติ  

1) สถานศึกษาจัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ  
2) สถานศึกษาเก็บไว้1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานเขตพื้นท่ี 1 ฉบับ  
3) เปล่ียนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในทะเบียนประวัติ  



4) จัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการ  
4.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
แนวทางการปฏิบัติ  

1) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบ สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
2) ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ มาลาแก่ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด  
3) จัดทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์

และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

5. วินัย การรักษาวินัย และการออกจากราชการ  
5.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
แนวทางการปฏิบัติ  

1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการสอบสวนให้ได้ความ จริงและความยุติธรรม
โดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีอันมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  ศึกษาในสถานศึกษากระทำผิด
วินัยไม่ร้ายแรง  

2) ผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้ กระทำผิดวินัย หรือ
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามที่คณะกรรมการสอบสวน แล้วพบว่ามีความผิดวินัยไม่
ร้ายแรง  

3) รายงานการดำเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
5.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง  
แนวทางการปฏิบัติ  

1) ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากร  ทางการศึกษากระทำผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ.  

2) ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีพิจารณาลงโทษ  

3) ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี  

4) รายงานการดำเนินงานทางวินัยไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
5.3 การอุทธรณ์  
แนวทางการปฏิบัติ  

1) กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรง 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่น เรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ภายใน 30 วันนับแต่

วันท่ีได้รับแจ้งคำส่ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ีก.ค.ศ.กำหนด  
2) กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรง  



ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง
คำส่ัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก.ค.ศ.กำหนด  

5.4 การร้องทุกข ์ 
แนวทางการปฏิบัติ  

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกส่ังให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน
นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคำส่ัง กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความ เป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ
เนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นท่ีหรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี  

5.5 การเสริมสร้างและการป้องกันการกระทำผิดวินัย  
แนวทางการปฏิบัติ  

1) ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
2) ดำเนินการให้ความรู้ฝึกอบรมการสร้างขวัญและกำลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะ  เสริมสร้างและพัฒนา

เจตคติจิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา  
5.6 การลาออกจากราชการ  
แนวทางการปฏิบัติ  

1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น 

2) รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
5.7 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือไม่ผ่านการเตรียม ความพร้อมและพัฒนา

อย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีก.ค.ศ.กำหนด  
แนวทางการปฏิบัติ  

1) ดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือเข้ารับการพัฒนา
อย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ.กำหนด  

2) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ใน  มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง  

3) ผู้อำนวยการสถานศึกษาส่ังให้ผู้ท่ีไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือ เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ  

4) รายงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ  
 
6. งานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา  

แนวทางการปฏิบัติ  
1) กำหนด วางแผน ดำเนินการออกคำสั่ง จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และ  ทรัพย์สินของทาง

ราชการ ได้แก่ เวรกลางคืน/เวรกลางวันหยุดราชการ  
2) จัดทำแบบบันทึกเวรยามกลางคืน, เวรวันหยุดราชการ, และเวรประจำวันเป็นรายเดือน  



3) กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่และการบันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ราบรวมข้อมูล  การปฏิบัติหน้าที่เวร
ของบุคลากร  

4) รายงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษาทุกวัน ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เวรยามของครูและ นักการเวร พร้อม
รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับช้ัน และงานอื่น ๆ ท่ีทางโรงเรียนมอบหมาย 

 
************************************************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 



 
 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
ท่ี  ท.พ.04346.19/.............               วันท่ี........เดือน..................................พ.ศ.2565   
เรื่อง ลากิจ 
 

 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

 
  ข้าพเจ้า..........................................................................ครูผู้สอนตำแหน่ง........................โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
มีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องลากิจเป็นเวลา...........วัน  ในวันท่ี..............เดือน........................................พ.ศ...............
ถึงวันท่ี...........เดือน.................พ.ศ...............โดยมีเหตุผลความจำเป็น ดังนี้....................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เหตุผลความเป็นดังกล่าว  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้ลา 
(..........................................................) 

  
 

  ลงช่ือ.......................................................ผู้บังคับบัญชา 
       (....................................................) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

 
 
 
 
 

 

บค. 1 



แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร 

                     วันท่ี...........เดือน..............................................พ.ศ........... 
เรื่อง   ขอลา.......................................... 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

ข้าพเจ้า.................................................................................ตำแหน่ง....................................สังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  

      ป่วย เนื่องจาก............................................................................................................................................... 

   ขอลา      กิจส่วนตัว เนื่องจาก...................................................................................................................................... 

     คลอดบุตร 

ต้ังแต่วันท่ี..................เดือน............................................พ.ศ. ................ถึงวันท่ี..................เดือน............................................

พ.ศ. ............... มีกำหนด..............วัน ข้าพเจ้าได้ลา   ป่วย   กิจส่วนตัว   คลอดบุตร ครั้งสุดท้ายเมื่อวันท่ี.............

เดือน................................................พ.ศ. .............. ถึงวันท่ี....................เดือน................................................พ.ศ. ...............

มีกำหนด................วัน ในระหว่างลาจะในระหว่างลาติดต่อข้าพเจ้าได้ท่ี.................................................................................. 

.................................................................................................................หมายเลขโทรศัพท์................................................... 

 
                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                (............................................................) 
สถิติการลาในปีงบประมาณนี้        
 คร้ังที่ 1 (1 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565)    
 คร้ังที่ 2 (1 เม.ย. 2565 – 30 ก.ย. 2565)      

  

 

ประเภทลา 
ลามาแล้ว 
(วันทำการ) 

ลาคร้ังนี้ 
(วันทำการ) 

รวมเป็น 
(วันทำการ) 

คร้ัง วัน คร้ัง วัน คร้ัง วัน 
ลาป่วย       
ลากิจส่วนตัว       
ลาคลอดบุตร       

ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชา 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…........... 

บค. 2 

(ลงช่ือ) ................................................... ผู้ตรวจสอบ 

(นายธีระวัฒน์ ศรีภักดี) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 

วันท่ี............/.................../2565 

 อนุญาต  

 ไม่อนุญาต…………………………………….…………………….. 

 

ลงช่ือ...........................................................ผู้บังคับบัญชา 
(.................................................................) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

วันท่ี.........../................/2565 



 

 
 

แบบบันทึกข้อความการสับเปลี่ยนคาบสอน 
 

ข้าพเจ้า (นาง/นางสาว/นาย) .................................................................................ตำแหน่ง................................ 
มีความจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติการสอน ในวัน..........................ท่ี..........เดือน..................................พ.ศ. ..........เนื่องจาก 
 

 ไปราชการ  เรื่อง................................................................................................................................ 
 

 ลากิจ เรื่อง................................................................................................................................ 
 

 ลาป่วย เรื่อง................................................................................................................................ 
 จึงขอสับเปล่ียนคาบสอนและมอบหมายงานจัดสอนแทน  ดังตารางต่อไปนี้ 
 

คาบที่ รหัสวิชา ชั้น ผู้สอนแทน 
การสับเปลี่ยนคาบสอน 

ว/ด/ป คาบที่ ชั้น ลงชื่อ 
        

        

        

        

        

        

        

        

 
ลงช่ือ......................................................... 

       (..............................................................) 

  
 
 
 
 

บค. 3 

 อนุญาต  ไม่อนุญาต…………………………………….. 
 

ลงช่ือ...........................................................ผู้บังคับบัญชา 
( .......................................................... ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

วันท่ี.........../................/............... 

ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชา 

…………………………………………………………………………………… 

ความคิดเห็นหัวหน้าวิชาการ 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…........... 

ลงช่ือ......................................................................... 
(นางสาวอัสม๊ะห์ เส็นบัตร) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

วันท่ี.........../................/............... 

 



 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ         โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

ท่ี ท.พ.04346.19/.................          วันท่ี........เดือน....................................พ.ศ. .............. 

เรื่อง      ขอช้ีแจงมาปฏิบัติราชการหลังเวลา 08.00 น  

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา  

           ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................ตำแหน่ง.................................. 
ได้มาปฏิบัติราชการในวัน...................ท่ี........เดือน......................พ.ศ................ แต่ได้สแกนลายนิ้วมอืมาปฏิบัติราชการ 
หลังเวลา 08.00 คือ เวลา..................................น. เนื่องจาก........................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา 
 
 

ลงช่ือ................................................................. 
                                                                                         (..................................................................) 
 

ขอรับรองว่านาย/นาง/นางสาว............................................................................................มาปฏิบัติราชการจริง  
โดยมาถึงโรงเรียนภายในเวลากำหนดเวลาตามระเบียบราชการ 
  

          
  ลงช่ือ.................................................................. 

                                                                                     (นายธีระวัฒน์ ศรีภักดี) 
                                                                                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 

     
 

บค. 4 

หลังเวลา 08.00 น. 

 

 

ลงช่ือ...........................................................ผู้บังคับบัญชา 
(..............................................................) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

วันท่ี.........../................/............ 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 

 อนุญาต........................................................................ 

 ไม่อนุญาต…………………………………….…………………….. 

 



 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ         โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

ท่ี ท.พ.04346.19/.................          วันท่ี........เดือน....................................พ.ศ. .............. 

เรื่อง      ขอช้ีแจงการลงช่ือกลับตอนเลิกปฏิบัติราชการก่อนเวลา 16.30 น. 

เรียน     รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา  

           ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................ตำแหน่ง.................................. 

ได้มาปฏิบัติราชการในวัน...................ท่ี........เดือน......................พ.ศ................ แต่ได้ลงช่ือกลับตอนเลิกปฏิบัติราชการ
ก่อนเวลา 16.30 น. คือ เวลา..................................น. เนื่องจาก...................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา 
 
 

ลงช่ือ................................................................. 
                                                                                         (..................................................................) 
 

ขอรับรองว่านาย/นาง/นางสาว............................................................................................มาปฏิบัติราชการจริง  
โดยมาถึงโรงเรียนภายในเวลากำหนดเวลาตามระเบียบราชการ 
  

          
  ลงช่ือ.................................................................. 

                                                                                     (นายธีระวัฒน์ ศรีภักดี) 
                                                                                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 

     
 

บค. 5 

ก่อนเวลา 16.30 น. 

 

 

ลงช่ือ...........................................................ผู้บังคับบัญชา 
(.................................................................) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

วันท่ี.........../................/............ 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 

 อนุญาต........................................................................ 

 ไม่อนุญาต…………………………………….…………………….. 

 



 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
ท่ี  ท.พ.04346.19/.............               วันท่ี........เดือน..................................พ.ศ…………… 
เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

 ตามท่ี  โรงเรียนท่าอุแทพิทยา  มอบหมายให้ข้าพเจ้า.............................................................................................. 

ตำแหน่ง...........................ไปปฏิบัติราชการ  เรื่อง................................................................................................................. 

ณ.................................................................อำเภอ.................................................จังหวัด....................................................

ระหว่างวันท่ี............เดือน.................................พ.ศ..................ถึงวันท่ี..............เดือน.................................พ.ศ....................

เป็นเวลา.............วัน จำนวนผู้เข้าร่วมไปราชการครั้งนี้ ครู.................คน  นักเรียน..................คน หนังสือไปราชการเลขท่ี

...................................................ลงวันที่.............เดือน....................................พ.ศ.....................บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการ

มอบหมายการสอนเป็นท่ีเรียบร้อย ดังแนบ    

จึงเรียนมาเพื่ออนุญาต 
 

ลงช่ือ................................................................ 
    (..................................................................) 

     ตำแหน่ง........................................................... 
สถิติการไปราชการ 

ลำดับ ไปราชการมาแล้ว (ชั่วโมง) ไปราชการคร้ังนี้ (ชั่วโมง) รวมเป็น (ชั่วโมง) 

    
 

 
 
 

 
เสนอผู้อำนวยการ 

ความเหน็ผู้บังคับบัญชา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
  (ลงช่ือ)............................................................ 

       (......................................................) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

บค. 6 

(ลงช่ือ) ...................................................  
(นายธีระวัฒน์ ศรีภักดี) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
ท่ี  ท.พ.04346.19/.............               วันท่ี........เดือน..................................พ.ศ…………… 
เร่ือง   รายงานผลการไปประชุม / การอบรม/การสัมมนา / การศึกษาดูงาน  
______________________________________________________________________________ 
 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. เอกสารประกอบการประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน  จำนวน             .ชุด  
                  2.                                                                                      . 

 ตามคำส่ัง / หนังสือ / บันทึกข้อความ ท่ี                             ลงวันท่ี                                         . 
ให้ข้าพเจ้า                                                      เดินทางไปประชุม / การอบรม/ การสัมมนา / การศึกษาดูงานท่ี 
                                                                   เรื่อง                                                                      .
ระหว่างวนัท่ี          เดือน                         พ.ศ.               ถึงวันท่ี          เดือน                          พ.ศ.         .     
รวมระยะเวลา                      วัน ผลการประชุม/อบรม/ศึกษาดูงานพอจะสรุปเนื้อหา/กิจกรรม/ประเด็นสำคัญได้ดังนี้  
                                                                                                                                              . 
                                                                                                                                              . 
                                                                                                                                              . 
                                                                                                                                              . 
                                                                                                                                              . 
 แนวทางการให้ความรู้/ประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้ ขยายผล เพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา หรือ 
การจัดการเรียนการสอน ในส่วนของโรงเรียนท่าอุแทพิทยา คือ  
                                                                                                                                              . 
                                                                                                                                              . 
 ส่ิงท่ีต้องการให้โรงเรียนสนับสนุน/เตรียมการรองรับในเรื่องดังกล่าวคือ 
 1.                                                                                                                            . 
 2.                                                                                                                            . 
 3.                                                                                                                            . 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 ลงช่ือ                                               ผู้รายงาน 

(                                         ) 
ตำแหน่ง                                               . 

 ความคิดเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                                                                                                              . 
                                                                                                                                              . 
 

  ลงช่ือ                                            . 
       (.................................................) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

บค. 7 



แบบใบขอยกเลิกวันลา 
 

       เขียนท่ี                                       
       วันท่ี เดือน   พ.ศ.            
เรื่อง           
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
  ตามท่ีข้าพเจ้า      ตำแหน่ง     
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรได้รับอนุญาตให้ลา             
ต้ังแต่วันท่ี เดือน   พ.ศ.  ถึงวันท่ี     เดือน   พ.ศ.   
รวม  วัน  นั้น 
  เนื่องจาก           
              
จึงขอยกเลิกวันลา                                 จำนวน         วัน   
ต้ังแต่วันท่ี      ถึงวันท่ี       

 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
      (ลงช่ือ)       
             (     ) 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
             
              
 
คำสั่ง 
   อนุญาต            
   ไม่อนุญาต         
 
 

  ลงช่ือ                                            . 
       (...............................................) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

วันท่ี    /    /      

บค. 8 



แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ 
(สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

 
       เขียนท่ี                                       
       วันท่ี เดือน   พ.ศ.            
 
เรื่อง  ขอลาออกจากราชการ 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
 
 ด้วยข้าพเจ้า        ได้เริ่มรับราชการเมื่อวันท่ี            .

เดือน   พ.ศ.  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง/ตำแหน่งวิทยฐานะ     

กลุ่มงาน/โรงเรียน  โรงเรียนท่าอุแทพิทยา อำเภอ  กาญจนดิษฐ์ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา 

สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตำแหน่งเลขท่ี   ได้รับเงินเดือนอันดับ   ขั้น             บาท 

มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการเพราะ        

              

 จึงเรียนมาเพื่อขอลาออกจากราชการ ต้ังแต่วันท่ี  เดือน   พ.ศ.   

เพื่อขอรับเงิน   บำเหน็จ   บำนาญ 
    ไม่เป็นสมาชิก กบข.  เป็นสมาชิก กบข. หมายเลข     
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

     (ลงช่ือ)       
      (     ) 
 
หมายเหตุ  ตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2548 

1. ให้ยื ่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชา ตามมาตรา 108  โดยให้ยื ่นล่วงหน้าก่อนวัน
ลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเป็นพิเศษ หรือกรณีลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง 

2. กรณีท่ีผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน ให้มีคำส่ังอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออก พร้อมท้ังมีคำส่ังอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ 

3. ถ้ายื่นหนังสือขอลาออกจากราชการล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วันโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออก หรือยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการโดยมิได้ระบุวันขอลาออก 
ให้ถือวันถัดจากวันครบกำหนด 30 วัน นับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก 

4. ในกรณีลาออกเพราะป่วย ให้แนบใบตรวจโรคของแพทย์ตามแบบราชการเสนอไปด้วยว่าป่วยเป็นโรคอะไร 



 
          ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว         
ขณะท่ียื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ไม่อยู่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ หรือชดใช้ทุนต่อทางราชการ 
   ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหา หรือแต่งต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย 
       หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง แต่อย่างใด 

 ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ กับทางราชการ 
 
          (ลงช่ือ)      

                 (     ) 

                 ตำแหน่ง      
                 /   /  

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
             
              
 
          (ลงช่ือ)      

                 (     ) 

                  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
                 /   /  
 
ความเห็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
             
              
 
          (ลงช่ือ)      

                 (     ) 

       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

                 /   /  
 


