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คูมื่อมาตรฐานการให้บริการ 

โรงเรียนจะนะชนูปถมัภ์ 
 

 

ฝ่ายบริหารงานบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา สงขลา สตูล 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 



2 
 

การบริหารงานบุคคล 

  หมายถึง  การหาทางใช้คนทีอยู่ร่วมกันในองค์กรนัน ๆให้ทํางานได้ผล ดีทีสุด  สินเปลือง

ค่าใชจ่้ายนอ้ยทีสุด  ในขณะเดียวกนัก็สามารถทาํใหผู้ร่้วมงานมีความสุขมีความพอใจ ทีจะใหค้วามร่วมมือ

และทาํงานร่วมกบัผูบ้ริหาร เพือใหง้านขององคก์รนนัๆ สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 

แนวคิด  

   ๑)  ปัจจยัทางการบริหารทงัหลายคนถือเป็นปัจจยัทางการบริหารทีสาํคญัทีสุด 

  ๒)  การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ

และมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล 

 ๓)  การจดับุคลากรให้ปฏิบติังานไดเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถจะมีส่วนทาํให้บุคลากร มี

ขวญักาํลงัใจ มีความสุขในการปฏิบตัิงาน ส่งผลให้งานประสบผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 

   ๔)  การพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างสมาํเสมอและต่อเนืองจะทาํให้บุคลากร 

เปลียนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือร้นพฒันางานใหด้ียิงขนึ 

  ๕)  การบริหารงานบุคคลเนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรและผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นสาํคญั 

 

ขอบข่ายงานบุคลากร 

๑. ส่งเสริมและพฒันาระบบการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 

๒. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบตัิตามในหน้าทีตามมาตรฐานวิชาชีพ  และจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 

 ๓. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแก่ผูเ้กียวขอ้งอย่าง

ทวัถึง และมีประสิทธิภาพ 

 ๔. ส่งเสริม  และสนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาตามสมรรถนะวิชาชีพครู 

 ๕. ประสานความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชน ในการพฒันา โรงเรียน 

๖. ส่งเสริมใหค้ณะครูปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือสัตยสุ์จริต 

๗. ส่งเสริมใหค้ณะครูปฏิบติัตนในการดาํเนินชีวิตโดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

 เป้าหมาย (Goals) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  

  ๑. ส่งเสริมและพฒันาระบบการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 



3 
 

๒. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบติัตามในหน้าทีตามมาตรฐานวิชาชีพ  และจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 

 ๓. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแก่ผูเ้กียวขอ้งอย่าง

ทวัถึง และมีประสิทธิภาพ 

 ๔. ส่งเสริม  และสนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาตามสมรรถนะวิชาชีพครู 

 ๕. ประสานความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชน ในการพฒันา โรงเรียน 

๖. ส่งเสริมใหค้ณะครูปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือสัตยสุ์จริต 

๗. ส่งเสริมใหค้ณะครูปฏิบติัตนในการดาํเนินชีวิตโดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วางแผนอตัรากาํลงั/การกาํหนดตาํแหน่ง 

มีหนา้ที 

 ๑. จดัทาํแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบติังานประจาํปีและปฏิทินปฏิบติังาน 

2. จดัทาํแผนงานอตัรากาํลงัครู  / การกาํหนดตาํแหน่งและความตอ้งการครูในสาขาทีโรงเรียนมี

ความตอ้งการ   

3. จดัทาํรายงานอตัรากาํลงัครูต่อหน่วยงานตน้สังกดั 

 

การสรรหาและบรรจุแต่งตงั 

มีหนา้ที  

1. วางแผนดาํเนินการสรรหาและเลือกสรรและกาํหนดรายละเอียดแผนปฏิบตัิงาน 

2. กาํหนดรายละเอียดเกียวกบัการสรรหาการเลือกสรรคุณสมบติัของบุคคลทีรับสมคัร 

3. จดัทาํประกาศรับสมคัร 

4. รับสมคัร 

5. การตรวจสอบคุณสมบตัิผูส้มคัร 

6. ประกาศรายชือผูม้ีสิทธิรับการประเมิน 

7. แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการสรรหาและเลือกสรร 

8. สอบคดัเลือก  

9. ประกาศรายชือผูผ้า่นการเลือกสรร 

10. การเรียกผูที้ผา่นการคดัเลือกมารายงานตวั 
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11. จดัทาํรายต่อหน่วยงานตน้สังกดั 

 

การพฒันาบุคลากร 

มีหนา้ที  

1. จดัทาํแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบติัการประจาํปี  

2. สาํรวจความตอ้งการในการพฒันาครูและบุคลากรในโรงเรียน 

3.  จดัทาํแผนพฒันาตนเองของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

4.  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูและบุคลากรไดรั้บการพฒันา 

5. จดัทาํแฟ้มบุคลากรในโรงเรียน 

6. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบติังานเสนอผูอ้าํนวยการ  

7. งานอืนๆ ทีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

การเลือนขนัเงินเดือน 

มีหนา้ที  

1. จดัทาํแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบติัการประจาํปี  

2. นิเทศ  ติดตามผลการปฏิบติังานของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

3.  ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาเลือนขนัเงินเดือนประจาํปี 

4.  จดัทาํบญัชีผูท้ีไดรั้บการพิจารณาเลือนขนัประจาํปีโดยยดึหลกัความโป่รงใส คุณธรรม

จริยธรรมและการปฏิบติังานทีรับผิดชอบ 

5. แต่งตงัผูที้ไดรั้บการเลือนขนัเงินเดือนรายงานต่อตน้สังกดั 

 

เครืองราชอิสริยาภรณ์ 

มีหนา้ที  

1. จดัรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ 

2. สาํรวจความตอ้งการขอพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากร 

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนขอพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรใน

โรงเรียน 
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4. จดัทาํแฟ้มขอ้มูลการไดรั้บพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรใน

โรงเรียน 

วนิยัและการรักษาวินยั 

มีหนา้ที  

1. จดัรวบรวมเอกสารเกียววินยัและการรักษาวินยัของขา้ราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

2. จดัทาํแฟ้มขอ้มูลเกียวกบัการทาํผิดเกียวกบัวินยัของขา้ราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

สวสัดิการครู 

มีหนา้ที  

 ๑.วางแผนดาํเนินงานเกียวกบัสวสัดิการของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 ๒. มอบของขวญัเป็นกาํลงัใจในวนัสาํคญัต่างๆ  วนัเกิด  แสดงความยนิดีทีผา่นการประเมินครู

ชาํนาญการพิเศษ  ของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 ๓. ซือของเยยีมไขเ้มือเจ็บป่วยหรือนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

สาํมะโนนกัเรียน/รับนกัเรียน 

มีหนา้ที  

1. วางแผนในการจดัทาํสาํมะโนนกัเรียน 

2. สาํมะโนนกัเรียนในเขตหมู่  ๓  , ๔ และหมู่  ๕  ซึงเป็นเขตบริการของโรงเรียน 

3. จดัทาํเอกสารการรับสมคัรนักเรียน  เด็กเลก็  ชนัอนุบาล ๑  ประถมศึกษาปีที  ๑   

4. เปิดรับสมคัรนกัเรียน  เด็กเล็ก  ชนัอนุบาล ๑  ประถมศึกษาปีที  ๑   

5. จดัทาํแฟ้มนกัเรียน  เด็กเลก็  ชนัอนุบาล ๑  ประถมศึกษาปีที  ๑   

6. สรุปการจดัทาํสาํมะโนนกัเรียนรายงานหน่วยงานตน้สังกดั 
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      การปฏิบตัิราชการของขา้ราชการครู 

 

๑. การลา  การลาแบ่งออกเป็น  ๙  ประเภท  คือ 

  ๑.การลาป่วย 

  ๒.การลาคลอดบุตร 

  ๓.การลากิจส่วนตวั 

  ๔.การลาพกัผอ่น 

  ๕.การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจัย ์

  ๖.การลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล 

  ๗.การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบติัการวิจยั 

  ๘.การลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

 ๙.  การลาติดตามคู่สมรส 

  

การลาป่วย   ข้าราชการซึงประสงค์จะลาป่วยเพือรักษาตัวให้ เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดับจนถึงผูมี้อาํนาจอนุญาตก่อนหรือในวนัทีลาเวน้แต่ในกรณีจาํเป็นจะเสนอหรือ

จดัส่งใบลา ในวนัแรกทีมาปฏิบติัราชการก็ได ้ ในกรณีทีขา้ราชการผูข้อลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะ

ลงชือในใบลาได้จะให้ผูอื้นลาแทนก็ได ้ แต่เมือสามารถลงชือได้แลว้ให้เสนอหรือจดัส่งใบลาโดยเร็ว  

การลาป่วยตงัแต่ ๓๐ วนัขึนไป ตอ้งมีใบรับรองของแพทยซึ์งเป็นผูท้ีได้ขึนทะเบียนและ รับใบอนุญาต

เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกบัใบลาดว้ย  ในกรณีจาํเป็นหรือเห็นสมควรผูม้ีอาํนาจอนุญาตจะ

สังให้ใช้ใบรับรองของแพทยซึ์งผูมี้อาํนาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได ้ การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วนั  ไม่ว่าจะ

เป็นการลาครังเดียวหรือหลายครังติดต่อกนั  ถา้ผูมี้อาํนาจ อนุญาตเห็นสมควร  จะสังให้มีใบรับรองแพทย์

ตามวรรคสามประกอบใบลา  หรือสังให้ผูล้าไปรับการ ตรวจจากแพทยข์องทางราชการเพือประกอบการ

พิจารณาอนุญาตก็ได ้

 

การลาคลอดบุตร  ข้าราชการซึงประสงค์จะลาคลอดบุตร  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั จนถึงผูมี้อาํนาจอนุญาตก่อนหรือในวนัทีลา เวน้แต่ไม่สามารถจะลงชือในใบลา

ได ้จะให้ผูอื้นลาแทน ก็ได ้แต่เมือสามารถลงชือไดแ้ลว้ให้เสนอหรือจดัส่งใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลา

คลอดบุตรโดยไดรั้บ เงินเดือนครังหนึงได ้ การลาคลอดบุตรจะลาในวนัทีคลอดก่อนหรือหลงัวนัทีคลอด

บุตรก็ได ้แต่เมือรวมวนัลาแลว้ ตอ้งไม่เกิน ๙๐ วนั 
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 การลากิจส่วนตัว  ข้าราชการซึงประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้ เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั จนถึงผูมี้อาํนาจอนุญาต และเมือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะหยดุราชการได ้เวน้แต่มี

เหตุจาํเป็น ไม่สามารถรอรับอนุญาตไดท้นัจะเสนอหรือจดัส่งใบลาพร้อมดว้ยระบุเหตุจาํเป็นไวแ้ลว้ หยุด

ราชการ ไปก่อนก็ได ้ แต่จะตอ้งชีแจงเหตุผลให้ผูม้ีอาํนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว ในกรณีมีเหตุพิเศษทีไม่

อาจเสนอหรือจดัส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึงได ้ ให้เสนอหรือจดัส่ง ใบลาพร้อมทงัเหตุผลความจาํเป็นต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูมี้อาํนาจอนุญาตทนัทีในวนัแรก ทีมาปฏิบตัิราชการ  ขา้ราชการมีสิทธิลา

กิจส่วนตวั  โดยไดรั้บเงินเดือนปีละไม่เกิน  ๔๕ วนัทาํการ  ขา้ราชการทีลาคลอดบุตรตามขอ้  ๑๘ แลว้ 

หากประสงคจ์ะลากิจส่วนตวัเพือเลียงดูบุตรให้มี สิทธิลาต่อเนืองจากการลาคลอดบุตรไดไ้ม่เกิน ๑๕๐ วนั

ทาํการ  โดยไม่มีสิทธิไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลา 

 การลาพกัผอ่น   ขา้ราชการมีสิทธิลาพกัผอ่นประจาํปีในปีหนึงได ้๑๐ วนัทาํการ 

เวน้แต่ขา้ราชการดงัต่อไปนี ไม่มีสิทธิลาพกัผอ่นประจาํปีในปีทีไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการยงัไม่ถึง ๖ เดือน 

   ๑. ผู ้ซึงได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครังแรก ผูซึ้งลาออกจากราชการเพราะเหตุ

ส่วนตวั แลว้ต่อมาไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการอีก 

  ๒.  ผูซึ้งลาออกจากราชการเพือดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง หรือเพือสมคัรรับเลือกตงั 

แลว้ ต่อมาไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการอีกหลงั ๖ เดือน นบัแตว่นัออกจากราชการ 

  ๓. ผูซึ้งถูกสังให้ออกจากราชการในกรณีอืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย ว่า

ดว้ยการรับราชการทหารและกรณีไปปฏิบติังานใด ๆ ตามความประสงคข์องทางราชการ แลว้ต่อมา ไดรั้บ

บรรจุเขา้รับราชการอีกถา้ในปีใดขา้ราชการผูใ้ดมิไดล้าพกัผอ่นประจาํปีหรือลาพกัผอ่นประจาํปี แลว้แต่ไม่

ครบ ๑๐ วนัทาํการ ให้สะสมวนัทียงัมิไดล้าในปีนนัรวมเขา้กบัปีต่อ ๆไปได ้แต่วนัลาพกัผ่อน สะสมรวม

กบัวนัลาพกัผ่อนในปีปัจจุบนัจะตอ้งไม่เกิน ๒๐ วนัทาํการ สําหรับผูท้ีได้รับราชการติดต่อกันมาแลว้ไม่

นอ้ยกว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธินาํวนัลาพกัผ่อนสะสม รวมกบัวนัลาพกัผ่อนในปีปัจจุบนัไดไ้ม่เกิน ๓๐ วนัทาํ

การ 

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจัย์  ข้าราชการซึงประสงค์จะลาอุปสมบทใน

พระพุทธศาสนา หรือขา้ราชการทีนับถือศาสนา อิสลามซึงประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย ์ณ เมือง

เมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียให้เสนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูมี้อาํนาจพิจารณา

หรืออนุญาตก่อนวนัอุปสมบท หรือก่อนวนัเดินทางไปประกอบพิธีฮจัยไ์ม่นอ้ยกว่า ๖๐ วนั ในกรณีมีเหตุ

พิเศษไม่อาจเสนอหรือจดัส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึงให้ชีแจงเหตุผลความ จาํเป็นประกอบการลา และให้

อยู่ในดุลพินิจของผูมี้อาํนาจทีจะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได ้ ขา้ราชการทีไดรั้บพระราชทานพระบรมรา
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ชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไป ประกอบพิธีฮัจยแ์ล้วจะต้องอุปสมบทหรือออก

เดินทางไปประกอบพิธีฮัจยภ์ายใน ๑๐ วนั นับแต่ วนัเริมลา  และจะตอ้งกลบัมารายงานตัวเขา้ปฏิบัติ

ราชการภายใน ๕ วนั นบัแต่วนัทีลาสิกขา  หรือ วนัทีเดินทางกลบัถึงประเทศไทยหลงัจากการเดินทางไป

ประกอบพิธีฮจัย ์

การลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล  ขา้ราชการทีไดรั้บหมายเรียกเขา้รับการตรวจ

เลือก ใหร้ายงานลาต่อผูบ้งัคบับญัชาก่อนวนั เขา้รับการตรวจเลือกไม่นอ้ยกวา่ ๔๘ ชวัโมง ส่วนขา้ราชการ

ทีไดรั้บหมายเรียกเขา้รับการเตรียมพล ให้รายงานลาต่อผูบ้งัคบับญัชาภายใน ๔๘ ชวัโมง นับแต่เวลารับ

หมายเรียกเป็นตน้ไป และให้ไปเขา้ รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพลตามวนัเวลาในหมายเรียก

นนัโดยไม่ตอ้งรอรับคาํสัง อนุญาต และให้ผูบ้งัคบับญัชาเสนอรายงานลาไปตามลาํดบัจนถึงหัวหน้าส่วน

ราชการ  หรือหวัหนา้ ส่วนราชการขึนตรง 

 การลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบตัิการวิจยั ขา้ราชการซึงประสงคจ์ะลาไปศึกษาฝึกอบรม 

ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้ ังคับบัญชาตามลาํดับจนถึง

ปลดักระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึนตรงเพือพิจารณาอนุญาตสําหรับการลาไปศึกษาฝึกอบรมดูงาน  

หรือปฏิบตัิการวิจยัในประเทศให้เสนอหรือจดัส่ง ใบลาตามลาํดบัจนถึงหัวหนา้ส่วนราชการ หรือหัวหนา้

ส่วนราชการขึนตรงเพือพิจารณาอนุญาต  เวน้แต่ขา้ราชการกรุงเทพมหานครให้เสนอหรือจดัส่งใบลาต่อ

ปลดักรุงเทพมหานคร  สําหรับหัวหน้า ส่วนราชการให้เสนอหรือจดัส่งใบลาต่อปลดักระทรวง  หัวหน้า

ส่วนราชการขึนตรงและขา้ราชการ  ในราชบณัฑิตยสถานให้เสนอหรือจดัส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจา้สังกดั 

ส่วนปลดักรุงเทพมหานครใหเ้สนอ หรือจดัส่งใบลาต่อผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  เพือพิจารณาอนุญาต 

การลาไปปฏิบติังานในองค์การระหว่างประเทศ   ขา้ราชการซึงประสงค์จะลาไปปฏิบติังานใน

องคก์ารระหวา่งประเทศ ให้เสนอหรือจดัส่งใบลา ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงรัฐมนตรีเจา้สังกดัเพือ

พิจารณา โดยถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ทีกาํหนด 

การลาติดตามคู่สมรส   ข้าราชการซึงประสงค์ติดตามคู่สมรสให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั จนถึงปลดักระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึนตรงแลว้แต่กรณี เพือพิจารณา

อนุญาตให้ลาไดไ้ม่เกิน สองปีและในกรณีจาํเป็นอาจอนุญาตให้ลาไดอี้กสองปี แต่เมือรวมแลว้ตอ้งไม่เกิน

สีปี ถา้เกินสีปี ให้ลาออกจากราชการสําหรับปลดักระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึนตรง และขา้ราชการ  

ในราชบณัฑิตยสถานให้เสนอหรือจดัส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจา้สังกดั  ส่วนปลดักรุงเทพมหานครให้เสนอ 

หรือจดัส่งใบลาตอ่ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครเพือพิจารณาอนุญาต 
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วินยัและการดาํเนินการทางวนิยั   

วินยั :  การควบคุมความประพฤติของคนในองคก์รให้เป็นไปตามแบบแผนทีพึงประสงค ์

 วินยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :  ขอ้บญัญตัิทีกาํหนดเป็นขอ้หา้มและ ขอ้

ปฏิบติัตามหมวด ๖ แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และทีแกไ้ขเพิมเติมฉบบัท ี๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 โทษทางวินยั มี ๕  สถาน คือ 

วินยัไม่ร้ายแรง มีดงันี 

  ๑. ภาคทณัฑ ์

๒. ตดัเงินเดือน 

  ๓. ลดขนัเงินเดือน 

วินยัร้ายแรง มีดงันี 

  ๔.  ปลดออก 

๕.  ไล่ออก 

   การวา่กล่าวตกัเตือนหรือการทาํทณัฑบ์นไม่ถือวา่เป็นโทษทางวินยัใชใ้นกรณีทีเป็นความผิด 

เลก็นอ้ยและมีเหตุอนัควรงดโทษ  การวา่กล่าวตกัเตือนไม่ตอ้งทาํเป็นหนงัสือ 

แต่การทาํทณัฑบ์นตอ้งทาํเป็นหนงัสือ(มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง) 

โทษภาคทณัฑ์   

ใชล้งโทษในกรณีทีเป็นความผิดเล็กน้อยหรือมีเหตุอนัควรลดหย่อน  โทษภาคทณัฑไ์ม่ตอ้งห้ามการเลือน

ขนัเงินเดือน 

  โทษตดัเงินเดือนและลดขันเงินเดือน 

ใชล้งโทษในความผิดทีไม่ถึงกบัเป็นความผิดร้ายแรง และไม่ใช่กรณีทีเป็นความผิดเลก็นอ้ย 
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  โทษปลดออกและไล่ออก  

ใชล้งโทษในกรณีทีเป็นความผิดวินยัร้ายแรงเท่านนั 

  การลดโทษความผิดวินยัร้ายแรง 

ห้ามลดโทษตาํกวา่ปลดออก  ผูถู้กลงโทษปลดออกมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญเสมือนลาออก 

การสังใหอ้อกจากราชการไม่ใช่โทษทางวินยั 

 วินยัไม่ร้ายแรง  ไดแ้ก่  

   ๑. ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธิใจ 

  ๒. ไม่ปฏิบติัหน้าทีราชการดว้ยความซือสัตยสุ์จริต เสมอภาค และเทียงธรรม ตอ้งมีความวิริยะ 

อุตสาหะขยนัหมนัเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และตอ้งปฏิบตัิตน ตามมาตรฐาน

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  ๓. อาศัยหรือยอมให้ผูอื้นอาศัยอาํนาจและหน้าทีราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือ 

ทางออ้มหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและผูอื้น 

   ๔ . ไม่ปฏิบัติหน้าทีราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและ 

หน่วยงานการศึกษามติครม. หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผูเ้รียน และไม่ให้ เกิด

ความเสียหายแก่ราชการ 

  ๕.  ไม่ปฏิบัติตามคาํสังของผูบ้ ังคับบัญชาซึงสังในหน้าทีราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ 

ระเบียบของทางราชการแต่ถา้เห็นว่าการปฏิบตัิตามคาํสังนนัจะทาํให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะ เป็นการ

ไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน ๗ วนั เพือให้ผูบ้งัคับ บญัชา

ทบทวนคาํสังก็ได ้และเมือเสนอความเห็นแลว้ ถา้ผูบ้งัคบับญัชายนืยนัเป็นหนังสือให้ปฏิบติั ตามคาํสังเดิม 

ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติัตาม 

  ๖. ไม่ตรงต่อเวลา  ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผูเ้รียน ละทิงหรือทอดทิงหน้าที 

ราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

  ๗. ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดีแก่ผูเ้รียนชุมชน  สังคม  ไม่สุภาพเรียบร้อยและรักษา ความ

สามคัคี  ไม่ช่วยเหลือเกือกูลต่อผูเ้รียนและข้าราชการด้วยกัน หรือผูร่้วมงานไม่ตอ้นรับหรือ ให้ความ

สะดวก ใหค้วามเป็นธรรมต่อผูเ้รียนและประชาชนผูม้าติดต่อราชการ 

  ๘. กลนัแกลง้  กล่าวหา หรือร้องเรียนผูอื้นโดยปราศจากความเป็นจริง 

  ๙. กระทาํการหรือยอมให้ผูอื้นกระทาํการหาประโยชน์อนัอาจทาํให้เสือมเสียความเทียงธรรม 
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หรือเสือมเสียเกียรติศกัดิในตาํแหน่งหนา้ทีราชการของตน 

  ๑๐. เป็นกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูจ้ดัการ หรือดาํรงตาํแหน่งอืนใดทีมีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกัน

นนั ในหา้งหุ้นส่วนหรือบริษทั 

  ๑๑. ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบติัหนา้ที และในการปฏิบติัการอืนทีเกียวขอ้ง กบั

ประชาชนอาศยัอาํนาจและหน้าทีราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ส่งเสริม เกือกูล สนับสนุนบุคคล  กลุ่ม

บุคคลหรือพรรคการเมืองใด 

  ๑๒.  กระทาํการอนัใดอนัไดชื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชวั 

  ๑๓.  เสริมสร้างและพฒันาให้ผูอ้ยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ไม่ป้องกันมิให้ผูอ้ยู่ใต้บังคับบัญชา 

กระทาํผิดวินยั หรือละเลย หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือมิให้ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาถูกลงโทษทางวินยั 

หรือปฏิบติัหนา้ทีดงักล่าวโดยไม่สุจริต 

 วินยัร้ายแรง ไดแ้ก่  

  ๑. ทุจริตตอ่หนา้ทีราชการ 

  ๒. จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษามติ

ครม.หรือนโยบายของรัฐบาลประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมดัระวงัรักษาประโยชน์ ของทาง

ราชการอนัเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง 

   ๓. ขดัคาํสังหรือหลีกเลียงไม่ปฏิบติัตามคาํสังของผูบ้งัคบับญัชาซึงสงัในหนา้ทรีาชการ 

โดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอนัเป็นเหตใุห้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

  ๔. ละทิงหน้าทีหรือทอดทิงหน้าทีราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่

ราชการอย่างร้ายแรง 

  ๕. ละทิงหน้าทีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วนั โดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร 

  ๖. กลนัแกลง้  ดูหมิน  เหยียดหยาม  กดขี หรือข่มเหงผูเ้รียนหรือประชาชนผูม้าติดต่อราชการ 

อยา่งร้ายแรง 

  ๗.  กลนัแกลง้  กล่าวหา หรือร้องเรียนผูอื้นโดยปราศจากความเป็นจริง เป็นเหตุให้ผูอื้นได้รับ 

ความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

  ๘. กระทาํการหรือยอมให้ผูอื้นกระทาํการหาประโยชน์อนัอาจทาํให้เสือมเสียความเทียงธรรม 

หรือเสือมเสียเกียรติศกัดิในตาํแหน่งหนา้ทีราชการโดยมุ่งหมายจะให้เป็นการซือขายหรือให้ไดรั้บ แต่งตงั

ให้ดาํรงตาํแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือเป็นการกระทาํอนัมีลกัษณะ เป็นการให้
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หรือได้มาซึงทรัพยสิ์นหรือสิทธิประโยชน์อืนเพือให้ตนเองหรือผูอื้นไดรั้บการบรรจุและ แต่งตงัโดยมิ

ชอบ 

  ๙. คดัลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวชิาการของผูอื้นโดยมิชอบหรือนาํเอาผลงานทางวิชาการของ

ผูอื้น หรือจา้งวาน ใช้ผูอื้นทาํผลงานทางวิชาการเพือไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง  

การเลือนตาํแหน่ง  การเลือนวิทยฐานะ  หรือการใหไ้ดรั้บเงินเดือนในระดบัทีสูงขึน 

  ๑๐.  ร่วมดาํเนินการคดัลอกหรือลอกเลียนผลงานของผูอื้นโดยมิชอบ หรือรับจดัทาํผลงานทาง

วิชาการ ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่เพือให้ผูอื้นนาํผลงานนันไปใช้ประโยชน์เพือปรับปรุงการกาํหนด

ตาํแหน่งเลือนตาํแหน่ง  เลือนวิทยฐานะ  หรือให้ไดรั้บเงินเดือนในอนัดบัทีสูงขึน 

  ๑๑. เขา้ไปเกียวขอ้งกบัการดาํเนินการใด ๆ  อนัมีลกัษณะเป็นการทุจริตโดยการซือสิทธิหรือขาย

เสียงในการเลือกตงัสมาชิกรัฐสภา  สมาชิกสภาทอ้งถิน  ผูบ้ริหารทอ้งถินหรือการเลือกตงัอืนทีมีลกัษณะ

เป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมทงัการส่งเสริม สนับสนุน หรือ ชกัจูงให้ผูอื้น

กระทาํการในลกัษณะเดียวกนั 

  ๑๒. กระทาํความผิดอาญาจนไดรั้บโทษจาํคุก หรือโทษทีหนักกว่าจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุด 

ให้จาํคุกหรือให้รับโทษทีหนักกว่าจาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไดก้ระทาํโดยประมาท  หรือ

ลหุโทษ หรือกระทาํการอืนใดอนัไดชื้อว่าเป็นผูป้ระพฤติชวัอยา่งร้ายแรง 

  ๑๓. เสพยาเสพติด หรือสนบัสนุนใหผู้อื้นเสพยาเสพติด 

  ๑๔. เล่นการพนนัเป็นอาจิณ 

  ๑๕. กระทาํการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูเ้รียนหรือนกัศึกษาไม่วา่จะอยูใ่นความดูแลรับผิดชอบ ของ

ตนหรือไม่ 

 

 การดาํเนินการทางวินยั  

  การดาํเนินการทางวินัย  กระบวนการและขนัตอนการดาํเนินการในการออกคาํสังลงโทษ  ซึง

เป็นขนัตอนทีมีลาํดับก่อนหลงัต่อเนืองกัน อันได้แก่  การตงัเรืองกล่าวหาการสืบสวนสอบสวน  การ

พิจารณาความผิดและกําหนดโทษและการสังลงโทษรวมทังการดําเนินการต่าง ๆ  ในระหว่างการ

สอบสวนพิจารณา เช่น การสงัพกั การสังใหอ้อกไวก่้อน เพือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา 

 หลกัการดาํเนินการทางวินยั  

  ๑. กรณีทีผูบ้งัคบับญัชาพบวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูใ้ดกระทาํผิดวินยัโดยมีพยานหลกัฐานในเบืองตน้

อยูแ่ลว้ผูบ้งัคบับญัชาก็สามารถดาํเนินการทางวินยัไดท้นัที 
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  ๒. กรณีทีมีการร้องเรียนดว้ยวาจาให้จดปากคาํ ให้ผูร้้องเรียนลงลายมือชือและวนั เดือน ปี พร้อม

รวบรวมพยานหลักฐานอืนๆ ประกอบการพิจารณาแลว้ดาํเนินการให้มีการสืบสวนขอ้เท็จจริง โดยตงั

กรรมการสืบสวนหรือสังให้บุคคลใดไปสืบสวนหากเห็นวา่มีมูลก็ตงัคณะกรรมการสอบสวน ต่อไป 

  ๓. กรณีมีการร้องเรียนเป็นหนังสือผูบ้งัคบับญัชาตอ้งสืบสวนในเบืองตน้ก่อนหากเห็นว่า ไม่มีมูล

ก็สังยุติเรืองถา้เห็นว่ามีมูลก็ตงัคณะกรรมการสอบสวนต่อไป  กรณีหนงัสือร้องเรียนไม่ลง ลายมือชือและ

ทีอยูข่องผูร้้องเรียนหรือไม่ปรากฏพยานหลกัฐานทีแน่นอนจะเขา้ลกัษณะของบตัร สนเท่ห์  มติครม.หา้มมิ

ใหรั้บฟังเพราะจะทาํให้ขา้ราชการเสียขวญัในการปฏิบติัหนา้ที 

  ขนัตอนการดาํเนินการทางวินยั   

1. การตงัเรืองกล่าวหาเป็นการตงัเรืองดาํเนินการทางวินยัแก่ขา้ราชการเมือปรากฏ 

กรณีมีมูลทีควรกล่าวหาว่า กระทาํผิดวินยัมาตรา ๙๘ กาํหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาแต่งตงัคณะกรรมการ

สอบสวนเพอืดาํเนินการ สอบสวนใหไ้ดค้วามจริงและความยตุิธรรมโดยไม่ชกัชา้ผูต้งัเรืองกล่าวหาคือ

ผูบ้งัคบับญัชาของผูถู้ก กล่าวหาความผิดวินยัไม่ร้ายแรง ผูบ้งัคบับญัชาชนัตน้คือ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา

สามารถแต่งตงั กรรมการสอบสวนขา้ราชการในโรงเรียนทุกคนความผิดวินยัร้ายแรง ผูบ้งัคบับญัชาผูมี้

อาํนาจบรรจุ และแต่งตงัตามมาตรา ๕๓ เป็นผูมี้อาํนาจบรรจุและแต่งตงัคณะกรรมการสอบสวน 

 ๒. การแจง้ขอ้กล่าวหา มาตรา ๙๘ กาํหนดไวว้า่ ในการสอบสวนจะตอ้งแจง้ขอ้กล่าวหาและ

สรุปพยานหลกัฐาน ทีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาเท่าทีมีให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุชือพยานก็

ไดเ้พือให ้ผูถู้กกล่าวหามีโอกาสชีแจงและนาํสืบแกข้อ้กล่าวหา 

   ๓.  การสอบสวน คือ  การรวบรวมพยานหลกัฐานและการดาํเนินการทงัหลายอืนเพอืจะทราบ

ขอ้เทจ็จริง และพฤติการณ์ต่าง ๆ หรือพิสูจน์เกียวกบัเรืองทีกล่าวหาเพอืใหไ้ดค้วามจริงและยติุธรรม 

และ เพือพิจารณาวา่ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระทาํผิดวินยัจริงหรือไม่ถา้ผิดจริงก็จะไดล้งโทษ ขอ้ยกเวน้ กรณีที

เป็นความผิดทีปรากฏชดัแจง้ตามทีกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ.จะดาํเนินการ ทางวินยัโดยไม่สอบสวนก็ได ้

            ความผิดทีปรากฏชดัแจง้ตามทีกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยกรณีความผิดทีปรากฏชดัแจง้ พ.ศ.

  

๒๕๔๙  

 ก.  การกระทาํผิดวินยัอยา่งไม่ร้ายแรงทีเป็นกรณีความผิดทีปรากฏอยา่งชดัแจง้ ไดแ้ก่ 

  (๑) กระทาํความผิดอาญาจนตอ้งคาํพิพากษาถึงทีสุดวา่ผูน้นักระทาํผิดและผูบ้งัคบั บญัชาเห็นวา่

ขอ้เทจ็จริงตามคาํพิพากษาประจกัษช์ดั 

  (๒) กระทาํผิดวินยัไม่ร้ายแรงและไดรั้บสารภาพเป็นหนงัสือตอ่ผูบ้งัคบับญัชาหรือใหถ้อ้ยคาํรับ
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สารภาพต่อผูม้ีหนา้ทีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบนัทึกถอ้ยคาํเป็นหนงัสือ 

ข. การกระทาํผิดวินยัอยา่งร้ายแรงทีเป็นกรณีความผิดทีปรากฏชดัแจง้  ไดแ้ก่ 

  (๑)  กระทาํความผิดอาญาจนไดรั้บโทษจาํคุกหรือโทษทีหนกักวา่จาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดให้

จาํคุกหรือลงโทษทีหนกักวา่จาํคุก 

  (๒) ละทิงหนา้ทีราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินกวา่ ๑๕ วนัผูบ้งัคบับญัชา สืบสวน

แลว้เห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร หรือมีพฤติการณ์อนัแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบ ของทาง

ราชการ 

  (๓) กระทาํผิดวินยัอยา่งร้ายแรงและไดรั้บสารภาพเป็นหนงัสือต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือให้ ถอ้ยคาํรับ

สารภาพต่อผูม้ีหนา้ทีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบนัทึกถอ้ยคาํเป็นหนงัสือ 

 

การอุทธรณ์  

   มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร ทาง

การศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗ บญัญติัให้ผูถู้กลงโทษทางวินยัมีสิทธิอุทธรณ์คาํสังลงโทษต่ออ.ก.ค.ศ.  เขตพืนที

การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ที ก.ค.ศ. ตงัแลว้แต่กรณี ภายใน ๓๐ วนั 

เงือนไขในการอุทธรณ์   

  ผูอุ้ทธรณ์ ตอ้งเป็นผูท้ีถูกลงโทษทางวินยัและไม่พอใจผลของคาํสังลงโทษผูอุ้ทธรณ์ ตอ้ง

อุทธรณ์เพือตนเองเท่านนั ไม่อาจอุทธรณ์แทนผูอื้นได ้

 ระยะเวลาอุทธรณ์ ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้คาํสงัลงโทษตอ้งทาํเป็นหนงัสือ 

 การอุทธรณ์โทษวินยัไม่ร้ายแรง การอุทธรณ์คาํสังโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือน หรือลดขนั

เงินเดือนทีผูบ้งัคบับญัชาสงัดว้ยอาํนาจของตนเอง ตอ้งอทุธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพืนทีการศึกษาหรือ อ.

ก.ค.ศ.ส่วนราชการ 

เวน้แต่ การสังลงโทษตามมติใหอุ้ทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 

 การอุทธรณ์โทษวินยัร้ายแรง  การอุทธรณ์คาํสังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการตอ้ง

อุทธรณ์ต่อก.ค.ศ.ทงันีการร้องทุกขค์าํสังใหอ้อกจากราชการหรือคาํสังพกัราชการหรือใหอ้อกจากราชการ

ไวก้่อนก็ตอ้งร้องทุกขต์่อก.ค.ศ.เช่นเดียวกนั 

 การร้องทุกข์ หมายถึงผูถู้กกระทบสิทธิหรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากคาํสังของฝ่าย

ปกครอง 

หรือคบัขอ้งใจจากการกระทาํของผูบ้งัคบับญัชาใชสิ้ทธิร้องทุกขข์อความเป็นธรรมขอใหเ้พิกถอนคาํสัง
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หรือทบทวนการกระทาํของฝ่ายปกครองหรือของผูบ้งัคบับญัชา 

   มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร ทาง

การศึกษาพ.ศ.๒๕๔๗บญัญติัให้ผูถู้กสังใหอ้อกจากราชการมีสิทธิร้องทุกขต์่อก.ค.ศ.และผูซึ้งตน เห็นวา่

ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรมหรือมีความคบัขอ้งใจเนืองจากการกระทาํของผูบ้งัคบับญัชาหรือ กรณีถูกตงั

กรรมการสอบสวนมีสิทธิร้องทุกขต์่ออ.ก.ค.ศ.เขตพนืทีการศึกษาอ.ก.ค.ศ.ทีก.ค.ศ.ตงัหรือก.ค.ศ.แลว้แต่

กรณีภายใน๓๐วนั 

ผูมี้สิทธิร้องทุกข ์ไดแ้ก่ ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เหตุทีจะร้องทุกข ์

  (๑) ถูกสังใหอ้อกจากราชการ 

(๒) ถูกสังพกัราชการ 

(๓) ถูกสงัใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 

(๔) ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือคบัขอ้งใจจากการกระทาํของผูบ้งัคบับญัชา 

(๕) ถูกตงักรรมการสอบสวน 

  

การเลือนขนัเงินเดือน  

  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะไดรั้บการพิจารณาเลือนขนัเงินเดือนในแต่ละครังตอ้ง

อยูใ่นเกณฑ ์ดงันี 

  ๑. ในครึงปีทีแลว้มามีผลการปฏิบติังาน ความประพฤติในการรักษาวินยั คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพอยูใ่นเกณฑที์สมควรไดเ้ลือนขนัเงินเดือน 

  ๒. ในครึงปีทีแลว้มาจนถึงวนัออกคาํสังเลือนขนัเงินเดือนไม่ถูกลงโทษทางวินยัทีหนักกว่าโทษ 

ภาคทัณฑ์ หรือถูกลงโทษในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดทีเกียวกับการปฏิบัติหน้าทีราชการ หรือ 

ความผิดทีทาํให้เสือมเสียเกียรติศกัดิของตาํแหน่งหนา้ทีราชการของตน ซึงไม่ไช่ความผิดทีไดก้ระทาํ โดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  ๓. ในครึงปีทีแลว้มาตอ้งไม่ถูกสังพกัราชการเกินกวา่สองเดือน 

  ๔. ในครึงปีทีแลว้มาตอ้งไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

5. ในครึงปีทีแลว้มาไดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สีเดือน 

6. ในครึงปีทีแลว้มาถา้เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตไปศึกษาในประเทศฝึกอบรมและดูงาน ณ  
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ต่างประเทศตอ้งไดป้ฏิบติัหนา้ทีราชการในครึงปีทีแลว้มาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สีเดือน 

  ๗.  ในครึงปีทีแลว้มาตอ้งไม่ลาหรือมาทาํงานสายเกินจาํนวนครังทีหวัหนา้ส่วนราชการกาํหนด 

  ๘.  ในครึงปีทีแลว้มาตอ้งมีเวลาปฏิบติัราชการหกเดือนโดยมีวนัลาไม่เกินยีสิบสามวนั 

แต่ไม่รวมวนัลา ดงัต่อไปนี 

  ๑) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮจัย ์

  ๒) ลาคลอดบุตรไม่เกินเกา้สิบวนั 

  ๓) ลาป่วยซึงจาํเป็นตอ้งรักษาตวัเป็นเวลานานไม่วา่คราวเดียวหรือหลายคราวรวมกนั 

ไม่เกินหกสิบวนัทาํการ 

  ๔) ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบติัราชการตามหน้าทีหรือในขณะเดินทางไป หรือ

กลบัจากการปฏิบติัราชการตามหนา้ที 

  ๕) ลาพกัผ่อน 

  ๖) ลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล 

  ๗) ลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

การฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ    

  การฝึกอบรม หมายความวา่  การเพมิพูนความรู้ความชาํนาญ หรือประสบการณ์ดว้ยการเรียน 

หรือการวจิยัตามหลกัสูตรของการฝึกอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบติัการ การดาํเนินงานตาม 

โครงการแลกเปลียนกบัตา่งประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบติัการ ทงันี

โดยมิไดม้ีวตัถุประสงคเ์พือใหไ้ดม้าซึงปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพที ก.พ.รับรอง และหมายความ

รวมถึงการฝึกฝนภาษาและการรับคาํแนะนาํก่อนฝึกอบรมหรือการดูงานทีเป็นส่วนหนึงของการฝึกอบรม

หรือต่อจากการฝึกอบรมนันดว้ย 

  

การดูงาน หมายความว่า  การเพิมพูนความรู้และประสบการณ์ดว้ยการสังเกตการณ์ และ

การแลกเปลียนความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วนั ตามหลักสูตรหรือโครงการ หรือ

แผนการดูงานในต่างประเทศ หากมีระยะเวลาเกินกาํหนดใหด้าํเนินการเป็นการฝึกอบรม) 

 การลาศึกษาต่อ   หมายความว่า การเพิมพูนความรู้ดว้ยการเรียนหรือการวิจยัตามหลกัสูตรของ

สถาบนั การศึกษา หรือสถาบนัวิชาชีพ เพือให้ไดม้าซึงปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพที ก.พ.รับรอง

และหมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการไดรั้บคาํแนะนาํก่อนเขา้ศึกษาและการฝึกอบรม หรือการดู
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งานทีเป็นส่วนหนึงของการศึกษา 

หรือต่อจากการศึกษานนัดว้ย 

 การออกจากราชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมือ(มาตรา ๑๐๗พ.ร.บ.ระเบียบ

ขา้ราชการครูฯ) 

  ๑) ตาย 

  ๒) พน้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

  ๓) ลาออกจากราชการและไดรั้บอนุญาตให้ลาออก 

  ๔) ถูกสังใหอ้อก 

  ๕) ถูกสงัลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

  ๖) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวน้แต่ได้รับแต่งตงัให้ดาํรงตาํแหน่งอืนทีไม่ต้องมี 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 การลาออกจากราชการ  

  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการ 

ใหย้นืหนงัสือลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชาเพือใหผู้มี้อาํนาจตาม มาตรา ๕๓เป็นผูพ้ิจารณาอนุญาต 

  กรณีผูมี้อาํนาจตาม มาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่าจําเป็นเพือประโยชน์แก่ราชการจะยบัยงัการ

อนุญาตให้ลาออกไวเ้ป็นเวลาไม่เกิน ๙๐ วนั นบัแต่วนัขอลาออกก็ได ้แต่ตอ้งแจง้การยบัยงั พร้อมเหตุผล

ให้ผู ้ขอลาออกทราบ เมือครบกําหนดเวลาทียบัย ังแล้วให้การลาออกมีผลตังแต่ว ันถัดจากวนัครบ

กาํหนดเวลาทียบัยงั 

  ถา้ผูม้ีอาํนาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ไดอ้นุญาตและไม่ไดย้บัยงัการอนุญาตให้ลาออก 

ใหก้ารลาออก มีผลตงัแต่วนัขอลาออก 

  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการเพือดาํรงตาํแหน่ง ทาง

การเมืองหรือเพือสมคัรรับเลือกตงัใหย้นืหนงัสือลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชา 

และให้การลาออกมีผลนบัตงัแต่วนัทีผูน้นัขอลาออก 

ระเบียบ ก.ค.ศ วา่ดว้ยการลาออกของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.๒๕๔๘  

  ขอ้ ๓ การยนืหนงัสือขอลาออกจากราชการใหย้นืล่วงหนา้ก่อนวนัขอลาออกไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนั 

  กรณีผูมี้อาํนาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจาํเป็นพิเศษ 

จะอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัขอลาออกให้ผูป้ระสงค์จะลาออกยืนหนังสือขอลาออกล่วงหน้า
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นอ้ยกว่า ๓๐ วนั ก็ได ้

  หนงัสือขอลาออกทียืนล่วงหนา้ก่อนวนัขอลาออกนอ้ยกว่า ๓๐ วนั โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็น ลาย

ลกัษณ์อกัษรจากผูมี้อาํนาจอนุญาต หรือทีมิไดร้ะบุวนัขอลาออก ให้ถือวนัถัดจากวนัครบกาํหนด ๓๐ วนั 

นบัแตว่นัยนืเป็นวนัขอลาออก 

  ขอ้ ๕ ผูมี้อาํนาจอนุญาตการลาออกพิจารณาวา่จะสังอนุญาตใหผู้น้นัลาออกจากราชการหรือจะสัง

ยบัยงัการอนุญาตให้ลาออกใหด้าํเนินการ ดงันี 

  (๑) หากพิจารณาเห็นวา่ควรอนุญาตให้ลาออกจากราชการไดใ้ห้มีคาํสังอนุญาตให้ลาออก เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรให้เสร็จสินก่อนวนัขอลาออกแลว้แจง้คาํสังดงักล่าวให้ผูข้อลาออกทราบก่อนวนั ขอลาออก

ดว้ย 

  (๒) หากพิจารณาเห็นวา่ควรยบัยงัการอนุญาตใหล้าออกเนืองจากจาํเป็นเพอืประโยชน์แก่ ราชการ 

ให้มีคาํสังยบัยงัการอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้เสร็จสินก่อนวนัขอลาออกแลว้แจง้คาํสัง

ดงักล่าวพร้อมเหตุผลให้ผูข้อลาออกทราบก่อนวนัขอลาออกดว้ย ทงันีการยบัยงัการอนุญาต ให้ลาออกให้

สังยบัยงัไวไ้ดเ้ป็นเวลาไม่เกิน ๙๐ วนั 

และสังยบัยงัไดเ้พียงครังเดียวจะขยายอีกไม่ได ้เมือครบกาํหนดเวลาทียบัยงัแลว้ให้การลาออกมีผลตงัแต่

วนัถดัจากวนัครบกาํหนดเวลาทียบัยงั 

  ขอ้ ๖ กรณีทีผูข้อลาออกไดอ้อกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนืองจากผูมี้อาํนาจ อนุญาต

มิไดม้ีคาํสังอนุญาตให้ลาออกและมิไดมี้คาํสังยบัยงัการอนุญาตให้ลาออกก่อนวนัขอลาออก หรือเนืองจาก

ครบกาํหนดเวลายบัยงัการอนุญาตให้ลาออกให้ผูม้ีอาํนาจอนุญาตมีหนังสือแจง้ วนัออกจากราชการให้ผู ้

ขอลาออกทราบภายใน ๗ วนั นับแต่วนัทีผูน้ันออกจากราชการและแจง้ให้ส่วนราชการทีเกียวขอ้งทราบ

ดว้ย 

  ขอ้ ๗ การยนืหนงัสือขอลาออกจากราชการเพือดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

หรือเพือสมัครรับเลือกตงัให้ยืนต่อผูบ้ ังคับบัญชาอย่างช้าภายในวนัทีขอลาออกและให้ผูบ้ ังคับบัญชา

ดงักล่าวเสนอ หนงัสือขอลาออกนันต่อผูบ้งัคบับญัชาชนัเหนือขึนไปตามลาํดบัจนถึงผูม้ีอาํนาจอนุญาตการ

ลาออกโดยเร็วเมือผูมี้อาํนาจอนุญาตไดรั้บหนังสือขอลาออกแลว้ให้มีคาํสังอนุญาตออกจากราชการได้

ตงัแต่ วนัทขีอลาออก 

  ๕. ครูอตัราจา้ง 

  กรณีครูอตัราจา้งทีจา้งด้วยเงินงบประมาณให้ปฏิบติัหน้าทีครู เช่น ปฏิบตัิหน้าทีครูผูช่้วย ครูพี

เลียง หรือปฏิบติัหน้าทีครูทีเรียกชือย่างอืนให้ปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยลูกจา้ง ประจาํ
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ของส่วนราชการพ.ศ. ๒๕๓๗ และแนวปฏิบติัทีใชเ้พอืการนนั 

 

 

 

            

 

 


