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คู่มือบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนคลองสองพีน้่อง(ใจดอีุปถัมภ์) 
 

       ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ   เขต ๑ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

 

วิสัยทัศน์ 
 

มุ่งมัน่พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน ใหมี้คุณธรรม น าความรู้าวทนัเทคโนโลยสู่ีสากลด ารงชีวติตามแนวทางก ้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เรียนรู้การสหกรณ์ จรรโลงความเป็นไทย ใส่ใจรักษาพลงังานและส่ิงแวดล ้
พร้อมการงานอาชีพ 
 

พันธกิจ 
โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์จดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัปฐมวยัถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เพือ่ด าเนินการพฒันา 

 

ทรัพยากรมนุษยใ์หมี้คุณภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมทางดา้นความรู้ ความสารมารถในการคิด  
ปฏิบตัิ มีคุณธรรม จริยธรรม พฒันาความเป็นเลิศทางวชิาการ รู้จกัเก็บออม และนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปปฏิบติั สามารถด ารงชีวติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

เป้าหมาย 
1. พฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ศกัยภาพโดยการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
2. ประสานความร่วมมือกบัชุมชนและทอ้งถ่ินในการพฒันาการศึกษา  
3. ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบติัตามหลกัค าสอนทางศาสนาเพือ่มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนเป็น 

คนดีของสงัคม  
4. จดัการศึกษาใหผู้เ้รียนสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
5. น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการศึกษา 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน             โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์  
มารยาทงาม ใฝ่ดี มีจิตสาธารณะ 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนวดัไตรสามคัคี  
วชิาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เลิศล ้ารักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
พร้อมสงัคมอภิบาล สืบสานประเพณี ศิลปวฒัธรรม 
ผูน้ าจดัการศึกษาพเิศษ 
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การบริหารงานบุคคล 
 

หมายถึงการหาทางใชค้นที่อยูร่่วมกนัในองคก์รนั้น ๆใหท้  างานไดผ้ลส้ินเปลืองคดีทีใ่ชจ่้ายนอ้ยสุด 
ที่สุดในขณะเดียวกนัก็สามารถท าใหผู้ร่้วมงานมีความสุขมีความพอใจ ที่จะใหค้วามร่วมมือและท างานร่วมกบั 
ผูบ้ริหารเพือ่ใหง้านขององคก์รนั้นๆส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 
แนวคดิ 

1) ปัจจยัทางการบริหารทั้งหลายคนถือเป็นปัจจยัทางการบริหารที่ส าคญัที่สุด  
2) การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจและมี 

ความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล  
3) การจดับุคลากรใหป้ฏิบติังานไดเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถจะมีส่วนท าใหบุ้คลากร มีขวญั 

ก าลงัใจมีความสุขในการปฏิบติังานส่งผลใหง้านประสบผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ  
4) การพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองจะท าใหบุ้คลากร  

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือร้นพฒันางานใหดี้ยิง่ขึ้น  
5) การบริหารงานบุคคลเนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรและผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นส าคญั  

ขอบข่ายงานบุคลากร 
1. ส่งเสริมและพฒันาระบบการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริมใหบุ้คลากรในโรงเรียนปฏิบติัตามในหนา้ที่ตามมาตรฐานวชิาชีพ และจรรยาบรรณวชิาชีพคร  
3. ส่งเสริมการประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งทัว่ถึง และมี

ประสิทธิภาพ  
4. ส่งเสริม และสนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาตามสมรรถนะวชิาชีพครู  
5. ประสานความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชน ในการพฒันา โรงเรียน 

6. ส่งเสริมใหค้ณะครูปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 
7. ส่งเสริมใหค้ณะครูปฏิบติัตนในการด าเนินชีวติโดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย (Goals) ปีการศึกษา 2560 – 2562 
1. ส่งเสริมและพฒันาระบบการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมใหบุ้คลากรในโรงเรียนปฏิบติัตามในหนา้ที่ตามมาตรฐานวชิาชีพ และจรรยาบรรณวชิาช  
3. ส่งเสริมการประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ  
4. ส่งเสริม และสนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาตามสมรรถนะวชิาชีพครู  
5. ประสานความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชน ในการพฒันา โรงเรียน 

6. ส่งเสริมใหค้ณะครูปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 
7. ส่งเสริมใหค้ณะครูปฏิบติัตนในการด าเนินชีวติโดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
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วางแผนอัตราก าลงั/การก าหนดต าแหน่ง 
มีหน้าที ่

1. จดัท าแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบตัิงานประจ าปีและปฏิทินปฏิบตัิงาน  
2. จดัท าแผนงานอตัราก าลงัครู / การก าหนดต าแหน่งและความตอ้งการครูในสาขาที่โรงเรียนมีความ ตอ้งการ 
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 คุณธรรมจริยธรรมและ 

การปฏิบตัิงานที่รับผดิชอบ  
5. แต่งตั้งผูท้ี่ไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือนรายงานต่อตน้สงักดั 

 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

มีหน้าที ่
1. จดัรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
2. ส ารวจความตอ้งการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากร  
3. ส่งเสริมและสนบัสนุนขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน  
4. จดัท าแฟ้มขอ้มูลการไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 
วินัยและการรักษาวินัย 

มีหน้าที ่
1. จดัรวบรวมเอกสารเก่ียววนิยัและการรักษาวนิยัของขา้ราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 
2. จดัท าแฟ้มขอ้มูลเก่ียวกบัการท าผดิเก่ียวกบัวนิยัของขา้ราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 
สวัสดิการครู 

มีหน้าที ่
1.วางแผนด าเนินงานเก่ียวกบัสวสัดิการของครูและบุคลากรในโรงเรียน  
2. มอบของขวญัเป็นก าลงัใจในวนัส าคญัต่างๆ วนัเกิด แสดงความยนิดีที่ผา่นการประเมินครูช านาญการพเิศษ 

ของครูและบุคลากรในโรงเรียน  
3. ซ้ือของเยีย่มไขเ้ม่ือเจบ็ป่วยหรือนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล 

. 
 
 
 
 
 
 
 



ส ามะโนนักเรียน/รับนักเรียน 
มีหน้าท ี

1. วางแผนในการจดัท าส ามะโนนกัเรียน 
2. ส ามะโนนกัเรียนในเขตหมู่1และ 3 ซ่ึงเป็นเขตบริการของโรงเรียน  
3. จดัท าเอกสารการรับสมคัรนกัเรียน เด็กเล็ก ชั้นอนุบาล2และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
4. เปิดรับสมคัรนกัเรียน เด็กเล็กชั้นอนุบาล2และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
5. จดัท าแฟ้มนกัเรียน เด็กเล็ก ชั้นอนุบาล2และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
6. สรุปการจดัท าส ามะโนนกัเรียนรายงานหน่วยงานตน้สงักดั 

 
การปฏิบัติราชการของข้าราชการครู 

 
 
1. การลา การลาแบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ 

1.การลาป่วย  
2.การลาคลอดบุตร  
3.การลากิจส่วนตวั  
4.การลาพกัผอ่น  
5.การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพธีิฮจัย ์ 
6.การลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล 
7.การลาไปศึกษาฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบตัิการวจิยั 
8.การลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 
9. การลาติดตามคู่สมรส  
การลาป่วยขา้ราชการซ่ึงประสงคจ์ะลาป่วยเพือ่รักษาตวัใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับ 

ตามล าดบัจนถึงผูมี้อ  านาจอนุญาตก่อนหรือในวนัที่ลาเวน้แต่ในกรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจดัส่งใบลา 
ในปฏิบติัราชการก็ไดใ้นกรณีที่ขา้ราชการผูข้อลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาไดจ้ะใหผู้อ่ื้นลาแทนก็ 
ไดแ้ต่เม่ือสามารถลงช่ือไดแ้ลว้ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบการลาป่วยตั้งแต่โดยเร็ว30วนัขึ้นไปตอ้งมีใบรับรอง 
ของแพทยซ่ึ์งเป็นผูท้ี่ไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมแนบไปกบัใบลาดว้ยในกรณี 
จ  าเป็นหรือเห็นสมควรผูมี้อ  านาจอนุญาตจะสัง่ใหใ้ชใ้บรับรองของแพทยซ่ึ์งผูมี้อ  านาจอนุญาตเห็นชอ การลาป่วยไม่ถึง 
30 วนัไม่วา่จะเป็นการลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังติดต่อกนัถา้ผูมี้อ  าาจ อนุญาตเห็นสมควร 
จะสัง่ใหมี้ใบรับรองแพทยต์ามวรรคสามประกอบใบลาหรือสัง่ให้ผูล้าไปรับการ ตรวจจากแพทยข์องทางราชการ 
เพือ่ประกอบการพจิารณาอนุญาตกไ็ด ้

การลาคลอดบุตรขา้ราชการซ่ึงประสงคจ์ะลาคลอดบุตรใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชา 
ตามล าดบั จนถึงผูมี้อ  านาจอนุญาตก่อนหรือในวนัที่ลาเวน้แต่ไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาไดจ้ะใหผู้อ่ื้นลาแทน ก ็
ไดแ้ต่เม่ือสามารถลงช่ือไดแ้ลว้ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาโดยเร็วและมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรั้บ เงินเดือนคร้ังหนึ 
ไดก้ารลาคลอดบุตรจะลาในวนัที่คลอดก่อนหรือหลงัวนัที่คลอดบุตรก็ไดแ้ต่เม่ือรวมวนัลาแลว้ ตอ้งไม่เกิน90วนั 
 
  



การลากิจส่วนตัวขา้ราชการซ่ึงประสงคจ์ะลากิจส่วนตวัใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชา ตามล าดบั 
จนถึงผูมี้อ  านาจอนุญาตและเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะหยดุราชการไดเ้วน้แต่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถ 
รอรับอนุญาตไดท้นัจะเสนอหรือจดัส่งใบลาพร้อมดว้ยระบุเหตุจ าเป็นไวแ้ลว้หยดุราชการไปก่อนก็ไดแ้ต่จะตอ้ง 
ช้ีแจงเหตุผลใหผู้มี้อ  านาจอนุญาตทราบโดยเร็วในกรณีมีเหตุพเิศษที่ไม่อาจเสนอหรือจดัส่งใบลาก่อนตามวรรคห 
ไดใ้หเ้สนอหรือจดัส่ง ใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผูมี้อ  านาจอนุญาตในวนัแรก 
ที่มาปฏิบตัิราชการขา้ราชการมีสิทธิลากิจส่วนตวัโดยไดรั้บเงินเดือนปีละไม่เกิน45วทั  าการ 
ขา้ราชการที่ลาคลอดบุตรตามขอ้18แลว้หากประสงคจ์ะลากิจส่วนตวัเพือ่เล้ียงดูบุตรใหมี้อเน่ืองจากสิทธิลาต่ 
การลาคลอดบุตรไดไ้ม่เกิน150 วนัท าการโดยไม่มีสิทธิไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลา 
 

การลาพักผ่อน ขา้ราชการมีสิทธิลาพกัผอ่นประจ าปีในปีหน่ึงได1้0วนัท าการ เวน้แต่ขา้ราชการดงัต่อไปน้ี 
ไม่มีสิทธิลาพกัผอ่นประจ าปีในปีที่ไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการยงัไม่6เดือน  

1. ผูซ่ึ้งไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการคร้ังแรกผูซ่ึ้งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตวัแลว้ 
ต่อมาไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการอีก  

2. ผูซ่ึ้งลาออกจากราชการเพือ่ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเพือ่สมคัรรับเลือกตั้ง 
แลว้ต่อมาไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการอีกหลงั6เดือนนบัแต่วนัออกจากราชการ  

3. ผูซ่ึ้งถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการในนอกรณีอ่ืนจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับ 
ราชการทหารและกรณีไปปฏิบติังานใดๆตามความประสงคข์องทางราชการแลว้ต่อมา ไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการ 
อีกถา้ในปีใดขา้ราชการผูใ้ดมิไดล้าพกัผอ่นประจ าปีหรือลาพกัผอ่นประจ าปี10วนัท าการแลว้แต่ไม่ครบใหส้ะสม 
วนัที่ยงัมิไดล้าในปีนั้นรวมเขา้กบัปีต่อๆไปไดแ้ต่วนัลาพกัผอ่น สะสมรวมกบัวนัลาพกัผอ่นในปีปัจจุบนัจะตอ้ง  
เกิน20 วนัท าการส าหรับผูท้ี่ไดรั้บราชการติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่10ปีใหมี้สิทธิน าวนัลาพกัผ่อนสะสม 
รวมกบัวนัลาพกัผอ่นในปีปัจจุบนัไดไ้ม่เกิน30วนัท าการ  

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธ ีีฮัจย์ขา้ราชการซ่ึงประสงคจ์ะลาอุปสมบทใน 
พระพทุธศาสนาหรือขา้ราชการที่นบัถือศาสนา อิสลามซ่ึงประสงคจ์ะลาไปประกอบพธีิฮจัยณ์ เมืองเมกกะ 
ประเทศซาอุดีอาระเบียให้เสนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผูมี้อ  านาจพจิารณาห 
ก่อนวนัอุปสมบทหรือก่อนวนัเดินทางไปประกอบพธีิฮจัยไ์ม่นอ้ยกวา่60ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือ 
จดัส่งใบลาก่อนตามวรรคหน่ึงให้ช้ีแจงเหตุผลความ จ าเป็นประกอบการลาและใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของผูมี้อ  านาจที่จะ 
พจิารณาใหล้าหรือไม่ก็ไดข้า้ราชการที่ไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหล้าอุปสมบทหรือไดรั้บอนุญาตลาไป 
ประกอบพธีิฮจัยแ์ลจะตี้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพธีิฮจัยภ์ายในว10วนันบัแต่วนัเร่ิมลา 
และจะตอ้งกลบัมารายงานตวัเขา้ปฏิบติัราชการภายใน5วนันบัแต่วนัที่ลาสิกขาหรือวนัที่เดินทางกลบัถึง 
ประเทศไทยหลงัจากการเดินทางไปประกอบพธีิฮจัย ์ 

การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลขา้ราชการที่ไดรั้บหมายเรียกเขา้รับการตรวจ 
เลือกใหร้ายงานลาต่อผูบ้งัคบับญัชาก่อนวนัเขา้รับการตรวจเลือกไม่นอ้ยกวา่48ชัว่โมงส่วนขา้ราชการที่ไดรั้บ 
หมายเรียกเขา้รับการเตรียมพลใหร้ายงานลาต่อผูบ้งัคบับญัชาภายใน48ชัว่โมงนบัแต่เวลารับหมายเรียกเป็นตน้  
ไป และใหไ้ปเขา้ รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพลตามวนัเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ตอ้งรอรับค 
อนุญาตและใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอรายงานลาไปตามล าดบัจนถึงหวัหนา้ส่วนราชการหรือหวัหนา้ ส่วนราชการ ขึ้นตรง 
 

การลาไปศึกษาฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยขา้ราชการซ่ึงประสงคจ์ะลาไปศึกษาฝึกอบรมดูงาน 
หรือปฏิบตัิการวจิยัณต่างประเทศใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงปลดักระทรวงหร 
หวัหนา้ส่วนราชการขึ้นตรงเพือ่พจิารณาอนุญาตส าหรับการลาไปศึกษาฝึกหรือบรมดูงานปฏิบตัิการวจิยัใน  
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ประเทศให้เสนอหรือจดัส่ง ใบลาตามล าดบัจนถึงหวัหนา้ส่วนราชการหรือหวัหนา้ส่วนราชการขึ้นตรงเพือ่พจิารณา 
อนุญาตเวน้แต่ขา้ราชการกรุงเทพมหานครให้เสนอหรือจดัส่งใบลาต่อปลดักรุงเทพมหานครส าหรับหวัหนา้ ส่วน 
ราชการให้เสนอหรือจดัส่งใบลาต่อปลดักระทรวงหวัหนา้ส่วนราชการขึ้นตรงและขา้ราชการใน ราชบณัฑิตยสถาน 
ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจา้สงักดั ส่วนปลดักรุงเทพมหานครให้เสนอ หรือจดัส่งใบลาต่อ 
ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครเพือ่พจิารณาอนุญาต  

การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศขา้ราชการซ่ึงประสงคจ์ะลาไปปฏิบตัิงานในองคก์าร 
ระหวา่งประเทศให้เสนอหรือจดัส่งใบลา ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงรัฐมนตรีเจา้สงักดัเพือ่พจิโดยถือ 
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนด  

การลาติดตามคู่สมรสขา้ราชการซ่ึงประสงคติ์ดตามคู่สมรสใหเ้สนอหรือจดัส่งใบงัคบัลาต่อผูบ้ญัชา ตามล าดบั 
จนถึงปลดักระทรวงหรือหวัหนา้ส่วนราชการขึ้นตรงแลว้แต่กรณีเพือ่พจิารณาอนุญาตใหล้าไดไ้ม่เกิน 
สองปีและในกรณีจ าเป็นอาจอนุญาตใหล้าไดอี้กสองปีแต่เม่ือรวมแลว้ตอ้งไม่เกินส่ีปีถา้เกินส่ีปีใหล้าออกจาก 
ราชการส าหรับปลดักระทรวงหวัหนา้ส่วนราชการขึ้นตรง และขา้ราชการในราชบณัฑิตยสถานใหเ้สนอหรือจดัส่ง 
ใบลาต่อรัฐมนตรีเจา้สงักดัส่วนปลดักรุงเทพมหานครใหเ้สนอ หรือจดัส่งใบลาต่อผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
เพือ่พจิารณาอนุญาต 
 

วินัยและการด าเนินการทางวินัย 
วนิยั : การควบคุมความประพฤติของคนในองคก์รใหเ้ป็นไปตามแบบแผนที่พงึประสงค์  
วนิยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา: ขอ้บญัญติัที่ก  าหนดเป็นขอ้หา้มและขอ้ปฏิบติัตาม หมวด 6 

แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา..2547 และที่แกไ้ขเพิม่เติม ฉบบัที่2พ.ศ. 2551 
โทษทางวนิยั  มี5 สถาน คือ 

วินัยไม่ร้ายแรงมีดงัน้ี 
1. ภาคทณัฑ ์ 
2. ตดัเงินเดือน  
3. ลดขั้นเงินเดือน  

วินัยร้ายแรงมีดงัน้ี 
4. ปลดออก  
5. ไล่ออก การวา่กล่าวตกัเตือนหรือการท าทณัฑบ์นไม่ถือวา่เป็นโทษทางวนิยัใชใ้นกรณีที่เป็นความผดิ  

เหตุอนัควรงดโทษการวา่กล่าวตกัเตือนไม่ตอ้งท าเป็นหนงัสือแต่การท าทณัฑบ์นตอ้งท าเป็นหนงัสือ 
(มาตรา100วรรคสอง) 

โทษภาคทัณฑ์ 
ใชล้งโทษในกรณีที่เป็นความผดิเล็กนอ้ยหรือมีเหตุอนัควรลดหยอ่นโทษภาคทณัฑไ์ม่ตอ้งหา้มการเล่ือนขั้น 
เงินเดือน 
 
 
 



โทษตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือนใชล้งโทษในความผดิที่ไม่ถึงกบัเป็นความผดิร้ายแรง  
และไม่ใช่กรณีที่เป็นความผดิเล็กนอ้ย 

โทษปลดออกและไล่ออกใชล้งโทษในกรณีที่เป็นความผดิวนิยัร้ายแรงเท่านั้น 
การลดโทษความผิดวินัยร้ายแรง  
หา้มลดโทษต ่ากวา่ปลดออกผูถู้กลงโทษปลดออกมีสิทธิไดรั้บบ าเหน็จบ านาญเสมือนลาออก 

การสัง่ใหอ้อกจากราชการไม่ใช่โทษทางวนิยั 
วินัยไม่ร้ายแรงไดแ้ก่  
1. ไม่สนบัสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธ์ิใจ  
2. ไม่ปฏิบติัหนา้ที่ราชการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตเสมอภาคและเที่ยงธรรมตอ้งมีความวริิยะอุตสาหะ 

ขยนัหมัน่เพยีรดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการและตอ้งปฏิบติัตน ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ 
วชิาชีพ  

3. อาศยัหรือยอมใหผู้อ่ื้นอาศยัอ านาจและหนา้ที่ราชการของตนไม่วา่จะโดยทางตรงทางออ้มหา 
ประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและผูอ่ื้น  

4. ไม่ปฏิบติัหนา้ที่ราชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการแลหน่วยงาน 
การศึกษามติครมหรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผูเ้รียน.และไม่ให ้เกิดความเสียหายแก่ 
ราชการ  

5. ไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสัง่ในหนา้ที่ราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและ 
ทางราชการแต่ถา้เห็นวา่การปฏิบติัตามค าสัง่นั้นจะท าใหเ้สียหายแก่ราชการหรือจะ เป็นการไม่รักษาประโยชน์ 
ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนงัสือภายใน7วนัเพือ่ใหผู้บ้งัคบั บญัชาทบทวนค าสัง่ก็ไดแ้ละเม่ือเสนอ 
ความเห็นแลว้ถา้ผูบ้งัคบับญัชายนืยนัเป็นหนงัสือใหป้ฏิบติัผูอ้ยูใ่ตบ้ตามค าสีังคบับญัชาตอ้งปฏิบติัตาม่งเดิม  

6. ไม่ตรงต่อเวลาไม่อุทิศเวลาของตนใหแ้ก่ทางราชการและผูเ้รียนละทิ้งหรืออดทิ้งหนา้ที่ ราชการโดย 
ไม่มีเหตุผลอนัสมควร  

7. ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ผูเ้รียนชุมชนสงัคมไม่สุภาพเรียบร้อยและรักษา ความสามคัคี 
ไม่ช่วยเหลือเก้ือกูลต่อผูเ้รียนและขา้ราชการดว้ยกนัหรือผูร่้วมงานไม่ตอ้นรับหรือใหค้วามสะดวกใหค้วามเป็น 
ธรรมต่อผูเ้รียนและประชาชนผูม้าติดต่อราชการ  

8. กลัน่แกลง้กล่าวหาหรือร้องเรียนผูอ่ื้นโดยปราศจากความเป็นจริง  
9. กระท าการหรือยอมใหผู้อ่ื้นกระท าการหาประโยชน์อนัอาจท าใหเ้ส่ือมเสียความเที่ยงธรรม หรือเส่ือม 

เสียเกียรติศกัด์ิในต าแหน่งหนา้ที่ราชการของตน  
10. เป็นกรรมการผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนันั้นใน 

หุน้ส่วนหรือบริษทั  
11. ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบติัหนา้ที่และในการปฏิบติัการอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบั 

ประชาชนอาศยัอ านาจและหนา้ที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ส่งเสริมเก้ือกูลสนบัสนุนบุคคลกุ่มบุคคลหรือ 
พรรคการเมืองใด  

12. กระท าการอนัใดอนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่ 
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13. เสริมสร้างและพฒันาใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีวนิยัไม่ป้องกนัมิใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชากระท าผดิ 
หรือละเลยหรือมีพฤติกรรมปกป้องช่วยเหลือมิใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาถูกลงโทษทางวนิยั หรือปฏิบติั ดงักล่าวโดยไม่สุจริต 
 

วินัยร้ายแรงไดแ้ก่ 
1. ทุจริตต่อหนา้ที่ราชการ  
2. จงใจไม่ปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษามติครม.หรือ 

นโยบายของรัฐบาลประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมดัระวงัรักษาประโยชน์ ของทางราชการอนัเป็นเหตุ 
ใหเ้กิดความเสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง  

3. ขดัค าสัง่หรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสัง่ในหนา้ที่ราชก  
โดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอนัเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง  

4. ละทิ้งหนา้ที่หรือทอดทิ้งหนา้ที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอยา่ง 
ร้ายแรง  

5. ละทิ้งหนา้ที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินกวา่15วนัโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  
6. กลัน่แกลง้ดูหม่ินเหยยีดหยามกดขี่หรือข่มเหงผูเ้รียนหรือประชาชนผูม้าติดต่อราชการ อยา่ง  

ร้ายแรง  
7. กลัน่แกลง้กล่าวหาหรือร้องเรียนผูอ่ื้นโดยปราศจากความเป็นจริงเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นไดรั้บ  

ความ เสียหายอยา่งร้ายแรง  
8. กระท าการหรือยอมใหผู้อ่ื้นกระท าการหาประโยชน์อนัอาจท าใหเ้ส่ือมเสียความเที่ยงธรรมหรือ 

เสียเกียรติศกัด์ิในต าแหน่งหนา้ที่ราชการโดยมุ่งหมายจะใหเ้ป็นการซ้ือขายหรือใหไ้ดรั้บใหด้ ารงต าแหน่ง แต่งตั้ง 
หรือวทิยฐานะใดโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือเป็นการกระท าอนัมีลกัษณะ เป็นการใหห้รือไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น 
สิทธิประโยชน์อ่ืนเพือ่ใหต้นเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบ  

9. คดัลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวชิาการของผูอ่ื้นโดยมิชอบหรือน าเอาผลงานทางวชิาการของผูอ่ื้น 
หรือจา้งวานใชผู้อ่ื้นท าผลงานทางวชิาการเพือ่ไปใชใ้นการเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งการเล่ือน 
ต าแหน่งการเล่ือนวทิยฐานะหรือการใหไ้ดรั้บเงินเดือนในระดบัที่สูงขึ้น  

10. ร่วมด าเนินการคดัลอกหรือลอกเลียนผลงานของผูอ่ื้นโดยมิชอบหรือรับจดัท าผลงานทางวชิาการไม่ 
วา่จะมีค่าตอบแทนหรือไม่เพือ่ใหผู้อ่ื้นน าผลงานนั้นไปใชป้ระโยชน์เพือ่ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
เล่ือนวทิยฐานะหรือใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัที่สูงขึ้น  

11. เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการใดๆอนัมีลกัษณะเป็นการทุจริตโดยการซ้ือสิทธิหรือขายเสียง 
การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมาชิกสภาทอ้งถ่ินผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือการเลือกตั้งอ่ืนทีมี่ลกัษณะเป็นกา 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งการส่งเสริมสนบัสนุนหรือชกัจูงใหผู้อ่ื้นกระท าการในลกัษณะเดียวกนั 

12. กระท าความผดิอาญาจนไดรั้บโทษจ าคุกหรือโทษที่หนกักวา่จ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุด ใหจ้  าคุก 
หรือใหรั้บโทษที่หนกักวา่จ าคุกเวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือลหุโทษหรือกระท า 
การอ่ืนใดอนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 
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13. เสพยาเสพติดหรือสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นเสพยาเสพติด 
14. เล่นการพนนัเป็นอาจิณ  
15. กระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูเ้รียนหรือนกัศึกษาไม่วา่จะอยูใ่นความดูแลรับผดิชอบ  

หรือไม่ 
 

การด าเนินการทางวินัย 
 

การด าเนินการทางวนิยักระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการในการออกค าสัง่ลงโทษซ่ึงเป็นขั้นตอน 
ที่มีล  าดบัก่อนหลงัต่อเน่ืองกนันัไดแ้ารตั้งเร่ืองกล่าวหาการสืบสวนสอบสวนการพจิารณาความผดิและ 
ก าหนดโทษและการสัง่ลงโทษรวมทั้งการด าเนินการต่างๆในระหวา่งการสอบสวนพจิารณาเช่นการสัง่พกั 
สัง่ใหอ้อกไวก่้อนเพือ่รอฟังผลการสอบสวนพจิารณา 

หลักการด าเนินการทางวินัย 
1. กรณีที่ผูบ้งัคบับญัชาพบวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูใ้ดกระท าผดิวนิยัโดยมีพยานหลกัฐานใน 

ผูบ้งัคบับญัชาก็สามารถด าเนินการทางวนิยัไดท้นัที  
2. กรณีที่มีการร้องเรียนดว้ยวาจาให้จดปากค าใหผู้ร้้องเรียนลงลายมือช่ือและวนัเดือนปีพร้อมรวบรวม 

พยานหลกัฐานอ่ืนๆประกอบการพจิารณาแลว้ด าเนินการใหมี้การสืบสวนขอ้เทจ็จริง โดยตั้งกรรมการสืบสวนหรือ 
สัง่ใหบุ้คคลใดไปสืบสวนหากเห็นวา่มีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป  

3. กรณีมีการร้องเรียนเป็นหนงัสือผูบ้งัคบับญัชาตอ้งสืบสวนในเบื้องตน้ก่อนหากเห็นวา่ ไม่
เร่ืองถา้เห็นวา่มีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไปกรณีหนงัสือร้องเรียนไม่ลงลายมือช่ือและทีอ่ยูข่องผู ้
ร้องเรียนหรือไม่ปรากฏพยานหลกัฐานที่แน่นอนจะเขา้ลกัษณะของบตัรมติครมสนเท่ห์.หา้มมิให้รับฟังเพราะจะ 
ท าใหข้า้ราชการเสียขวญัในการปฏิบตัิหนา้ที่  

ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัย  
1. การตั้งเร่ืองกล่าวหาเป็นการตั้งเร่ืองด าเนินการทางวนิยัแก่ขา้ราชการเม่ือปรากฏ กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาวา่ 

กระท าผดิวนิยัมาตรา98ก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพือ่ ด าเนินการ 
สอบสวนใหไ้ดค้วามจริงและความยติุธรรมโดยไม่ชกัชา้ผูต้ ั้งเร่ืองกล่าวหาคือผูบ้งัคบับญัชา กล่าวหาความผดิวนิยั 
ไม่ร้ายแรงผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้คือผูอ้  านวยการสถานศึกษาสามารถแต่งตั้ง กรรมการ สอบสวนขา้ราชการ 
ในโรงเรียนทุกคนความผดิวนิยัร้ายแรงผูบ้งัคบับญัชาผูมี้อ  านาจบรรจุ และแต่งตั้งตามมาตรา 53 เป็นผูมี้อ  านาจบรรจุ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 

2. การแจง้ขอ้กล่าวหามาตรา 98 ก าหนดไวว้า่ในการสอบสวนจะตอ้งแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุป 
พยานหลกัฐานที่สนบัสนุนขอ้กล่าวหาเท่าที่มีใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบโดยระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ไดผูเ้พือ่ใหถู้ก 
กล่าวหามีโอกาสช้ีแจงและน าสืบแกข้อ้กล่าวหา 
 

3. การสอบสวน คือการรวบรวมพยานหลกัฐานและการด าเนินการทั้งหลายอ่ืนเพือ่จะทราบขอ้เทจ็จริง 
และพฤติการณ์ต่างๆหรือพสูิจน์เก่ียวกบัเร่ืองที่กล่าวหาเพือ่ใหไ้ดค้วามจริงและยติุธรรม และ 
เพือ่พจิารณาวา่ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าผดิวนิยัจริงหรือไม่ถา้ผดิจริงก็จะไดล้งโทษขอ้ยกเวน้กรณีที่เป็น 



12 
 
 
ความผดิที่ปรากฏชดัแจง้ตามที่ก  าหนดในกฎ..ศ.จะด าเนินการทางวนิยัโดยไม่สอบสวนก็ได ้

ความผดิที่ปรากฏชดัแจง้ตามที่ก  าหนดในกฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยกรณีความผดิที่ปรากฏชดัแจง้พ.ศ. 
2549 
ก. การกระท าผดิวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรงที่เป็นกรณีความผดิที่ปรากฏอยา่งชดัแจง้ไดแ้ก่  

(1) กระท าความผดิอาญาจนตอ้งค าพพิากษาถึงที่สุดวา่ผูน้ั้นกระท าผดิและผูบ้งัคบั บญัชาเห็ 
ขอ้เทจ็จริงตามค าพพิากษาประจกัษช์ดั  

(2) กระท าผดิวนิยัไม่ร้ายแรงและไดรั้บสารภาพเป็นหนงัสือต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือใหถ้อ้ยค  าร้องเรียน  
ผูมี้หนา้ที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบนัทึกถอ้ยค าเป็นหนงัสือ  
ข. การกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงที่เป็นกรณีความผดิที่ปรากฏชดัแจง้ 

(1) กระท าความผดิอาญาจนไดรั้บโทษจ าคุกหรือโทษที่หนกักวา่จำ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุดให้  
หรือลงโทษที่หนกักวา่จ  าคุก  

(2) ละทิ้งหนา้ที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินกวา่15วนัผูบ้งัคบับญัชา สืบสวนแลว้เห็นว่า 
ไม่มีเหตุผลสมควรหรือมีพฤติการณ์อนัแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบ ของทางราชการ  

(3) กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงและไดรั้บสารภาพเป็นหนงัสือต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือให ้ถอ้ยค า
ต่อผูมี้หนา้ที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบนัทึกถอ้ยค าเป็นหนงัสือ 
 
การอุทธรณ์ 

มาตรา 121 และมาตรา 122 แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 บญัญตัิใหผู้ถู้กลงโทษทางวนิัยมีสิทธิอุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษต่ออเขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. 
ตั้งแลว้แต่กรณีภายใน 30 วนั 
เง่ือนไขในการอุทธรณ์ 

ผู้อุทธรณ์ ตอ้งเป็นผูท้ี่ถูกลงโทษทางวนิยัและไม่พอใจผลของค าสัง่ลงโทษผูอุ้ทธรณ์ตอ้งอุทธรณ์ 
เพือ่ตนเองเท่านั้นไม่อาจอุทธรณ์แทนผูอ่ื้นได ้

ระยะเวลาอุทธรณ์ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ไดรั้บแจง้ค  าสัง่ลงโทษตอ้งท าเป็นหนงัสือ 
การอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรงการอุทธรณ์ค าสัง่โทษภาคทตดัเงินเดือนณฑห์รือลดขั้นเงินเดือนที่  

ผูบ้งัคบับญัชาสัง่ดว้ยอ านาจของตนเอง ตอ้งอุทธรณ์ต่อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ..ค..ส่วนราชการ 
เวน้แต่ การสัง่ลงโทษตามมติใหอุ้ทธรณ์ต่อ.ค.ศ.  

การอุทธรณ์โทษวินัยร้ายแรงการอุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการตอ้งอุทธรณ์ต่อ 
ก.ค.ศ.ทั้งน้ีการร้องทุกขค์  าสัง่ใหอ้อกจากราชการหรือค าสัง่พกัราชการหรือใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 
ทุกขต่์อก.ค.ศ.เช่นเดียวกนั 

การร้องทกุข์หมายถึงผูถู้กกระทบสิทธิหรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากค าสัง่ของฝ่ายปกครอง 
หรือคบัขอ้งใจจากการกระท าของผูบ้งัคบับญัชาใชสิ้ทธิร้องทุกขข์อความเป็นธรรมขอใหเ้พกิถอนค าสัง่ 
การกระท าของฝ่ายปกครองหรือของผูบ้งัคบับญัชา 

มาตรา 122 และมาตรา 123 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
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พ.ศ.2547บญัญติัใหผู้ถู้กสัง่ใหอ้อกจากราชการมีสิทธิร้องทุกขต่์อก.ค.ศ.และผูซ่ึ้งตน เห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็น 
ธรรมหรือมีความคบัขอ้งใจเน่ืองจากการกระท าของผูบ้งัคบับญัชาหรือ กรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวนขอ้ร้อง
ทุกขต่์ออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอ.ก.ค.ศ.ที่ก.ค.ศ.ตั้งหรือก.ค.ศ.แลว้แต่กรณีภายใน30วนั 
ผูมี้สิทธิร้องทุกขไ์ดแ้ก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เหตุที่จะร้องทุกข ์

(1) ถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการ 
(2) ถูกสัง่พกัราชการ  
(3) ถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก่้อน  
(4) ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมหรือคบัขอ้งใจจากการกระท าของผูบ้งัคบับญัชา  
(5) ถูกตั้งกรรมการสอบสวน 

การเล่ือนขั้นเงินเดือน  
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะไดรั้บการพจิารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนในแต่ละคร้ังตอ้ เกณฑด์งัน้ี 
1. ในคร่ึงปีที่แลว้มามีผลการปฏิบตัิงานความประพฤติในการรักษาวนิยัคุณธรรมจริยธรรม และ 

จรรยาบรรณวิชาชีพอยูใ่นเกณฑท์ี่สมควรไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือน  
2. ในคร่ึงปีที่แลว้มาจนถึงวนัออกค าสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนไม่ถูกลงโทษทางวนิยัที่หนกักวา่ 

หรือถูกลงโทษในคดีอาญาใหล้งโทษในความผดิที่เก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ที่ราชการ ความผดิที่ท  าใหเ้ส่ือมเสีย 
เกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ที่ราชการของตนซ่ึงไม่ไช่ความผดิทีไ่ดก้ระท า โดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  

3. ในคร่ึงปีที่แลว้มาตอ้งไม่ถูกสัง่พกัราชการเกินกวา่สองเดือน  
4. ในคร่ึงปีที่แลว้มาตอ้งไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  
5. ในคร่ึงปีที่แลว้มาไดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ส่ีเดือ  
6. ในคร่ึงปีที่แลว้มาถา้เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตไปศึกษาในประเทศฝึกอบรมและดูงาน ณ 

ต่างประเทศตอ้งไดป้ฏิบติัหนา้ที่ราชการในคร่ึงปีที่แลว้มาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ส่ีเดือน  
7. ในคร่ึงปีที่แลว้มาตอ้งไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนคร้ังที่หวัหนา้ส่วนราชการก าหนด  
8. ในคร่ึงปีที่แลว้มาตอ้งมีเวลาปฏิบตัิราชการหกเดือนโดยมีวนัลาไม่เกิยีสิ่บสามวนั 

แต่ไม่รวมวนัลาดงัต่อไปน้ี 
1) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพธีิฮจัย ์
2) ลาคลอดบุตรไม่เกินเกา้สิบวนั  
3) ลาป่วยซ่ึงจ าเป็นตอ้งรักษาตวัเป็นเวลานานไม่วา่คราวเดียวหรือหลายคราวรวมกนั  

ไม่เกินหกสิบวนัท าการ  
4) ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบตัิราชการตามหนา้ที่หรือในขณะเดินทางไป หรือกลบัจาก 

การปฏิบตัิราชการตามหนา้ที่  
5) ลาพกัผอ่น 
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6) ลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล 
7) ลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ  

การฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม 
หมายความวา่การเพิม่พนูความรู้ความช านาญหรือประสบการณ์ดว้ยการเรียน หรือ  

การวจิยัตามหลกัสูตรของการฝึกอบรมหรือการสมัมนาอบรมเชิงปฏิบตัิการการด าเนินงานตาม โครงการ 
แลกเปล่ียนกบัต่างประเทศการไปเสนอผลงานทางวชิาการและการประชุมเชิงปฏิบติัการทั้งน้ีโดยมิไดมี้ 
วตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพที่..รับรองและหมายความรวมถึงการฝึกฝน 
ภาษาและการรับค าแนะน าก่อนฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมหรือต่อจากการฝึก นั้นดว้ย 
 

การดูงาน หมายความวา่การเพิม่พนูความรู้และประสบการณ์ดว้ยการสงัเกตและการณ์ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น(การดูงานมีระยะเวลาไม่เกิน15วนัตามหลกัสูตรหรือโครงการ หรือแผนการดูงานใน 
ต่างประเทศหากมีระยะเวลาเกินก าหนดใหด้ าเนินการเป็นการฝึกอบรม) 

การลาศึกษาต่อหมายความวา่การเพิม่พนูความรู้ดว้ยการเรียนหรือการวจิยัตามหลกัสูตรของสถาบ ั
การศึกษาหรือสถาบนัวชิาชีพเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชี.พที่.รับรองและหมายความ 
รวมถึงการฝึกฝนภาษาและการไดรั้บค าแนะน าก่อนเขา้ศึกษาและการฝึกหรือการดูงานที่เป็นส่วนหน่ึงขอบรม 
การศึกษาหรือต่อจากการศึกษานั้นดว้ย  
การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเม่ือ(มาตรา107พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการครูฯ) 
1) ตาย 
2) พน้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
3) ลาออกจากราชการและไดรั้บอนุญาตใหล้าออก 
4) ถูกสัง่ใหอ้อก  
5) ถูกสัง่ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  
6) ถูกเพกิถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวน้แต่ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอ่ืนที่ไม่ตอ้งมี ใบอ ประกอบวชิาชีพ 

 
การลาออกจากราชการ 

 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการ 

ใหย้ืน่หนงัสือลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชาเพือ่ใหผู้มี้อ  ามาตรา53เป็นผูพ้จิารณาอนุญาตาจตาม  
กรณีผูมี้อ  านาจตามมาตรา 53 พจิารณาเห็นวา่จ าเป็นเพือ่ประโยชน์แก่ราชการจะยบัย ั้งการอนุญาตใ 

ลาออกไวเ้ป็นเวลาไม่เกิน90 วนันบัแต่วนัขอลาออกกไ็ดแ้ต่ตอ้งแจง้การยบัย ั้งพร้อมเหตุผลให้ผูข้อลาออกทราบ 
เม่ือครบก าหนดเวลาที่ยบัย ั้งแลว้ใหก้ารลาออกมีผลตั้งแต่วนัถดัจากวนัครบก าหนดเวลาที่ยบัย ั้ง 
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ถา้ผูมี้อ  านาจตามมาตรา53ไม่ไดอ้นุญาตและไม่ไดย้บัย ั้งการอนุญาตให้ลาออก
ใหก้ารลาออก  
มีผลตั้งแต่วนัขอลาออก  

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการเพือ่ด ารงต าแหน่ง 
ทาง การเมืองหรือเพือ่สมคัรรับเลือกตั้งใหย้ืน่หนังสือลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชา 
และใหก้ารลาออกมีผลนบัตั้งแต่วนัที่ผูน้ั้นขอลาออก  
ระเบียบก.ค.ศ ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ..2548 ขอ้3 

การยืน่หนงัสือขอลาออกจากราชการใหย้ืน่ล่วงหนา้ก่อนวนัขอลาออกไม่นอ้ยกวา่30 
กรณีผูมี้อ  านาจอนุญาตการลาออกเห็นวา่มีเหตุผลและความจ าเป็นพเิศษ  

จะอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัขอลาออกใหผู้ป้ระสงคจ์ะลาออกยืน่หนงัสือขอลาออกล่วงหนา้นอ้ย
กวา่ 30 วนัก็ไดห้นงัสือขอลาออกที่ยืน่ล่วงหนา้ก่อนวนัขอลาออกนอ้ยกวา่30โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูมี้อ  านาจอนุญาตหรือทีมิ่ไดร้ะบุวนัขอลาออกใหถื้อวนัถดัจากวนัครบก าหนด30วั
นนบัแต่วนัยืน่เป็น วนัขอลาออก  

ขอ้5 ผูมี้อ  านาจอนุญาตการลาออกพจิารณาวา่จะสัง่อนุญาตใหผู้น้ั้นลาออกจากราชการหรือจะสัง่ 
การอนุญาตใหล้าออกใหด้ าเนินการดงัน้ี  

(1) หากพจิารณาเห็นวา่ควรอนุญาตใหล้าออกจากราชการไดใ้หมี้ค  าสัง่อนุญาตใหล้าออก 
เป็นลายลกัษณ์ อกัษรใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัขอลาออกแลว้แจง้ค  าสัง่ดงักล่าวใหผู้ข้อลาออกทราบก่อนวนั 
ขอลาออกดว้ย  

(2) หากพจิารณาเห็นวา่ควรยบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออกเน่ืองจากจ าเป็นเพือ่ประโยชน์แก่ใหมี้ ราชการ 
ค  าสัง่ยบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัขอลาออกแลว้แจง้ค  าสัง่ดงักล่าวพร้อม 
เหตุผลใหผู้ข้อลาออกทราบก่อนวนัขอลาออกดว้ยทั้งน้ีการยบัย ั้งการอนุญาต ใหล้าออกใหส้ัง่ยบัย ั้งไวไ้ด ้
ไม่เกิน90 วนั 
และสัง่ยบัย ั้งไดเ้พยีงคร้ังเดียวจะขยายอีกไม่ไดเ้ม่ือครบก าหนดเวลาที่ยบัย ั้งแลว้ใหก้ารลาออกมีผลตั้งแต่วนัถดัจา
ก วนัครบก าหนดเวลาที่ยบัย ั้ง 

ขอ้6 กรณีที่ผูข้อลาออกไดอ้อกจากราชการไปโดยผลของกฎหมายเน่ืองจากผูมี้อ  านาจ อนุญาตมิไดมี้ 
ค  าสัง่อนุญาตใหล้าออกและมิไดมี้ค  าสัง่ยบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออกก่อนวนัขอลาออก หรือเน่ืองจากก าหนด 
เวลายบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออกใหผู้มี้อ  านาจอนุญาตมีหนงัสือแจง้วนัออกจากราชการใหผู้ข้อลาออก 
ทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่ผูน้ั้นออกจากราชการและแจง้ใหส่้วนราชการที่เก่ียวขอ้งทราบดว้ย  

ขอ้7 การยืน่หนงัสือขอลาออกจากราชการเพือ่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
หรือเพือ่สมคัรรับเลือกตั้งใหย้ืน่ต่อผูบ้งัคบับญัชาอยา่งชา้ภายในวนัที่ขอลาออกและใหผู้บ้งัคบั 
หนงัสือขอลาออกนั้นต่อผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดบัจนถึงผูมี้อ  านาจอนุญาตการลาออกยเร็วเม่ือผูมี้ 
อ  านาจอนุญาตไดรั้บหนงัสือขอลาออกแลว้ใหมี้ค  าสัง่อนุญาตออกจากราชการไดต้ั้งแต่ วนัที่ขอลาออก  

 


