คู่มือ
การบริหารงานบุคคล
โรงเรียนพญาไท

เอกสารประกอบการบริหารงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนพญาไท
พ.ศ. ๒๕๖๐

คาปรารภ
คู่มือการบริหารงานโรงเรียนพญาไทฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ของกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนพญาไท ซึ่งได้กาหนดอานาจหน้าที่ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ
ไว้ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติ
จากที่ผ่านมาคณะครูและบุคลากรได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีความ
เข้าใจลักษณะงาน ขอบข่ายงาน บทบาทหน้าที่ของตน อานาจหน้าที่ของตนดีขึ้น เพราะมีความรู้ความเข้าใจ
งานชัดเจนขึ้น จึงปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจและงานเป็นระบบชัดเจน ฉะนั้น จึงมีความเชื่อว่าเอกสารฉบับนี้
จะอานวยประโยชน์ให้การบริหารงานของโรงเรียนพญาไทให้เกิดผลดียิ่งขึ้น

(นายอานวย พุทธมี)
ผู้อานวยการโรงเรียนพญาไท

สารบัญ
หน้า
คานา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
แผนผังโครงสร้างการบริหารงานบุคคล
บทนา
วัตถุประสงค์
ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
-การแสวงหาบุคลกร
- การบารุงรักษาบุคลกร
- การพัฒนาบุคลกร
- การให้บุคลากรพ้นจากงาน
ภารกิจงานบุคลากร
- การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
- การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
- วินัยและการรักษาวินัย
- งานออกจากราชการ

คานา
คู่มือการบริหารงานฝ่ายบุคคลของโรงเรียนพญาไทเล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อประสานความเข้าใจให้คณะครู
ที่อยู่ในฝ่ายและบุคคลากรในโรงเรียน ได้ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ คาชี้แจง ข้อมูล ตลอดจนแนวปฏิบัติงาน
ของการบริหารฝ่ายบุคคลโรงเรียนพญาไท เพื่อจะได้นาไปปฏิบัติให้ถูกต้อง และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ประสบความสาเร็จในการบริหารงานต่าง ๆ ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบริหารงานฝ่ายบุคคล
ของโรงเรียนพญาไทเล่มนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ
รองผู้อานวยการโรงเรียนพญาไท
กลุ่มบริหารงานบุคคล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนพญาไทเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มุ่งสู่ความเป็น
มาตรฐานสากล ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดารงชีวิตอย่างมี
ความสุข
พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็ นสถานที่แลกเปลี่ยนเรีย นรู้ระหว่างครู บุ คลากรทางการศึ กษา
ผู้ปกครอง องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ
2. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางความคิด มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการและความสามารถทางศิลปะ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมผู้เรียนให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
5. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
6. บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและ
มาตรฐานการศึกษาชาติ
เป้าหมาย
1. สถานศึกษาเป็นแหล่ง เรียนรู้ของบุคลากรภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ตลอดจน
องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
2. ผู้ เรีย นมีทั ก ษะการอ่ าน การเขีย น การสื่ อสาร การคิ ดค านวณ ตามเกณฑ์ ของแต่ ล ะ
ระดั บ ชั้ น และผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาเพื่ อ มุ่ ง สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการและ
ความสามารถทางศิลปะ สื่อสารสองภาษา ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ รักชาติ ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย ใฝ่ความรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญ หาได้
อย่างสมเหตุสมผล
5. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีสื่อ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6. ครูผู้สอนจัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
7. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้

8. ครูผู้สอนมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง และครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ
9. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
10. สถานศึกษามีแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสม ครอบคลุมการพัฒนาวิชาการที่ดาเนินการอย่างเป็นระบบ การพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และการจั ดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่ดี
11. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
12. สถานศึกษาได้รับการกากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
อย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
13. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการคิด และมีจิตสาธารณะ
อัตลักษณ์ของโรงเรียนพญาไท
การเป็นผู้รู้จักคิด และมีจิตสาธารณะ
เอกลักษณ์ของโรงเรียนพญาไท
ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล หมายถึง การหาทางใช้คนที่อยู่ร่วมกันในองค์กรนั้น ๆ ให้ทางานได้ผลดี
ที่สุด สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็สามารถทาให้ผู้ร่วมงานมีความสุขมีความพอใจ ที่จะให้
ความร่วมมือและทางานร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้งานขององค์กรนั้น ๆ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
แนวคิด
1. ปัจจัยทางการบริหารทั้งหลายคนถือเป็นปัจจัยทางการบริหารที่สาคัญที่สุด
2. การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารจะต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจและมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล
3. การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถจะมีส่วนทาให้บุคลากร
มีขวัญกาลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องจะทาให้บุคลากร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือร้นพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
5. การบริหารงานบุคคลเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสาคัญ
ขอบข่ายงานบุคลากร
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามในหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่าง
ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู
5. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนา โรงเรียน
6. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
7. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติตนในการดาเนินชิวตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เป้าหมาย (Goals) ปีการศึกษา 2561 – 2564
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามในหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่าง
ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู
5. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนา โรงเรียน
6. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
7. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติตนในการดาเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วางแผนอัตรากาลัง/การกาหนดตาแหน่ง
มีหน้าที่
1. จัดทาแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติงานประจาปีและปฏิทินปฏิบัติงาน
2. จัดทาแผนงานอัตรากาลังครู / การกาหนดตาแหน่งและความต้องการครูในสาขาที่โรงเรียน
มีความต้องการ
3. จัดทารายงานอัตรากาลังครูต่อหน่วยงานต้นสังกัด
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร พ.ศ. 2547
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
6. แผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.ค.ศ

7. แนวทางการบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
มีหน้าที่
1. วางแผนดาเนินการสรรหาและเลือกสรรและกาหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน
2. กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาการเลือกสรรคุณสมบัติของบุคคลที่รับสมัคร
3. จัดทาประกาศรับสมัคร
4. รับสมัคร
5. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน
7. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
8. สอบคัดเลือก
9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
10. การเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว
11. จัดทารายต่อหน่วยงานต้นสังกัด
12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร พ.ศ. 2547
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
6. แผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.ค.ศ
7. แนวทางการบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ
การพัฒนาบุคลากร
มีหน้าที่
1. จัดทาแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจาปี
2. สารวจความต้องการในการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้จัดทาแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้จัดทาแฟ้มบุคลากรในโรงเรียน
6. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อานวยการ
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2534
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
6. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551
7. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553
8. ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการให้ ข้ า ราชการไปศึ ก ษาต่ อ และฝึ ก อบรม
ภายในประเทศ พ.ศ.2538
9. ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการให้ ข้ า ราชการไปศึ ก ษาต่ อ และฝึ ก อบรม
ภายในประเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
10.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติมฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติการ
วิจัยภายในประเทศ พ.ศ 2559
11. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุม
พ.ศ.2524
12. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุม
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2535
13. ระเบียบก.ค.ศ.ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไป
ศึกษาฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2552
14. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทาสัญ ญาและการชดใช้เงินกรณี รับทุน ลาศึกษา
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2548
15. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
16. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบอานาจให้ ผอ.สถานศึกษา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
มีหน้าที่
1. จัดทาแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจาปี
2. นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน
3. ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี
4. จัดท าบัญ ชีผู้ที่ ได้ รับการพิ จารณาเลื่ อนขั้นประจาปี โดยยึดหลัก ความโป่รงใส คุณ ธรรม
จริยธรรมและการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
5. แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนรายงานต่อต้นสังกัด
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้ง
ต้องอยู่ในเกณฑ์ ดังนี้
1. ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
2. ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ หรือถูกลงโทษในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่
ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่ง ไม่ไช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
3. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
4. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
5. ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
6. ในครึ่ ง ปี ที่ แ ล้ ว มาถ้ า เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตไปศึ ก ษาในประเทศฝึ ก อบรมและดู ง าน ณ
ต่างประเทศต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
7. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการกาหนด
8. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่
รวมวันลา ดังต่อไปนี้
1) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์
2) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
3) ลาป่วยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไม่เกินหกสิบวันทาการ
4) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิ บัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
5) ลาพักผ่อน
6) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
7) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0204/ว 64 ลงวันที่ 12 เมษายน 2544
เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ
3. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0203/ว 102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2538
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
4. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544
5. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที่.. พ.ศ….. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.
2544
7. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0527/.4/ว 11171 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2544 เรื่อง การ
จัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจา
8. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0530.4/ว 53 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2544
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจาผู้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง พ.ศ. 2544
9. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร 0708.1/ว 5 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ
10. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. 2498
11. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
12. หนังสือเวียน ก.ค.ศ. การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13. หนังสือเวียน ส.พ.ฐ. การกาหนดจานวนครั้งของการลาและการมาทางานสาย
14. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
มีหน้าที่
1. จัดรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2. สารวจความต้องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรใน
โรงเรียน
4. จัดทาแฟ้มข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรใน
โรงเรียน
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536
วินัยและการดาเนินการทางวินัย
วินัย : การควบคุมความประพฤติของคนในองค์กรให้เป็นไปตามแบบแผนที่พึงประสงค์
วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : ข้อบัญญัติที่กาหนดเป็นข้อห้าม และข้อปฏิบัติ
ตามหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
โทษทางวินัย มี 5 สถาน คือ
วินัยไม่ร้ายแรง มีดังนี้
1. ภาคทัณฑ์
2. ตัดเงินเดือน
3. ลดขั้นเงินเดือน
วินัยร้ายแรง มีดังนี้
4. ปลดออก
5. ไล่ออก
การว่ากล่าวตักเตือนหรือการทาทัณฑ์บนไม่ถือว่าเป็นโทษทางวินัยใช้ในกรณีที่เป็นความผิด
เล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ การว่ากล่าวตักเตือนไม่ต้องทาเป็นหนังสือ แต่การทาทัณฑ์บนต้องทาเป็น
หนังสือ(มาตรา 100 วรรคสอง)
โทษภาคทัณ ฑ์ ใช้ลงโทษในกรณี ที่เป็ น ความผิดเล็ กน้ อยหรือมี เหตุอัน ควรลดหย่อ น โทษ
ภาคทัณฑ์ไม่ต้องห้ามการเลื่อนขั้นเงินเดือน
โทษตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือ น ใช้ลงโทษในความผิดที่ไม่ถึงกับเป็นความผิดร้ายแรง
และไม่ใช่กรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อย
โทษปลดออกและไล่ออก ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดวินัยร้ายแรงเท่านั้น
การลดโทษความผิดวินัยร้ายแรง ห้ามลดโทษต่ากว่าปลดออก ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิ
ได้รับบาเหน็จบานาญเสมือนลาออก การสั่งให้ออกจากราชการไม่ใช่โทษทางวินัย
วินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่
1. ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2. ไม่ปฏิบัติห น้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม ต้องมีความ
วิริยะ อุตสาหะขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจและหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือ
ทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
4. ไม่ ปฏิ บัติห น้าที่ ราชการให้เป็น ไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
หน่วยงานการศึกษามติครม. หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูง สุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ
5. ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญ ชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย และ

ระเบียบของทางราชการแต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่
รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน 7 วัน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งก็
ได้ และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ต้องปฏิบัติตาม
6. ไม่ตรงต่อเวลา ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
7. ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชน สังคม ไม่สุภาพเรียบร้อยและรักษาความ
สามัคคี ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและข้าราชการด้วยกัน หรือผู้ร่วมงานไม่ต้อนรับ หรือให้ความสะดวกให้
ความเป็นธรรมต่อผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
8. กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง
9. กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาประโยชน์อันอาจทาให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
10. เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึง
กันนั้น ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
11. ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับ ประชาชนอาศัยอานาจและหน้ าที่ราชการของตน แสดงการฝักใฝ่ส่งเสริมเกื้อกูล สนับสนุนบุ คคล กลุ่ม
บุคคลหรือพรรคการเมืองใด
12. กระทาการอันใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
13. เสริมสร้างและพั ฒนาให้ผู้อยู่ใต้บัง คับบัญ ชามีวินั ย ไม่ป้องกันมิให้ ผู้อยู่ใต้บัง คับบัญ ชา
กระทาผิดวินัย หรือละเลย หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต
วินัยร้ายแรง ได้แก่
1. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
2. จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ และหน่วยงานการศึกษามติ
ครม.หรือนโยบายของรัฐบาลประมาทเลินเล่อ หรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ
อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
3. ขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ
โดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
4. ละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง
5. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร
6. กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

อย่างร้ายแรง
7. กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ
ความเสียหายอย่างร้ายแรง
8. กระทาการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาประโยชน์อันอาจทาให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตาแหน่งหน้าที่ราชการ โดยมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย หรือให้ได้รับแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระทาอันมีลักษณะเป็นการให้หรือได้มา
ซึ่งทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์อื่นเพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบ
9. คั ดลอก หรือ ลอกเลีย นผลงานทางวิช าการของผู้ อื่น โดยมิช อบ หรื อน าเอาผลงานทาง
วิชาการของผู้อื่น หรือจ้างวานใช้ผู้อื่นทาผลงานทางวิชาการ เพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
10. ร่วมดาเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดทาผลงานทาง
วิชาการ ไม่ ว่าจะมี ค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่ อให้ผู้ อื่น นาผลงานนั้น ไปใช้ป ระโยชน์ เพื่ อ ปรับ ปรุงการกาหนด
ตาแหน่งเลื่อนตาแหน่งเลื่อนวิทยฐานะ หรือให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น
11. เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดาเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิ หรือ
ขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็น
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อื่นกระทาการใน
ลักษณะเดียวกัน
12. กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุกโดยคาพิพากษาถึง
ที่สุดให้จาคุก หรือให้รับโทษที่ห นักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือ
ลหุโทษ หรือกระทาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
13. เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด
14. เล่นการพนันเป็นอาจิณ
15. กระทาการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของตนหรือไม่
การดาเนินการทางวินัย
การดาเนินการทางวินัย กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินการในการออกคาสั่งลงโทษ ซึ่ง
เป็นขั้นตอนที่มีลาดับก่อนหลังต่อเนื่องกัน อันได้แก่ การตั้งเรื่องกล่าวหา การสืบสวน สอบสวน การพิจารณา
ความผิดและกาหนดโทษและการสั่งลงโทษ รวมทั้งการดาเนินการต่าง ๆ ในระหว่างการสอบสวนพิจารณา
เช่น การสั่งพัก การสั่งให้ออกไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา
หลักการดาเนินการทางวินัย
1. กรณีที่ผู้บังคับบัญชาพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระทาผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐาน
ในเบื้องต้นอยู่แล้วผู้บังคับบัญชาก็สามารถดาเนินการทางวินัยได้ทันที
2. กรณีที่มีการร้องเรียนด้วยวาจาให้จดปากคา ให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี

พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆ ประกอบการพิจารณาแล้วดาเนินการให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยตั้ง
กรรมการสืบสวน หรือสั่งให้บุคคลใดไปสืบสวนหากเห็นว่ามีมูล ก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป
3. กรณีมีการร้องเรียนเป็นหนังสือผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนในเบื้องต้นก่อน หากเห็นว่าไม่มี
มูลก็สั่งยุติเรื่อง ถ้าเห็นว่ามีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป กรณีหนังสือร้องเรียนไม่ลงลายมือชื่อและที่อยู่
ของผู้ร้องเรียน หรือไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แน่นอนจะเข้าลักษณะของบัตรสนเท่ห์ มติครม.ห้ามมิให้รับฟัง
เพราะจะทาให้ข้าราชการเสียขวัญในการปฏิบัติหน้าที่
ขั้นตอนการดาเนินการทางวินัย
1. การตั้งเรื่องกล่าวหาเป็นการตั้งเรื่องดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ เมื่อปรากฏกรณีมีมูล
ที่ค วรกล่ าวหาว่ากระท าผิด วินัย มาตรา 98 ก าหนดให้ ผู้บั งคั บ บัญ ชาแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวน เพื่ อ
ดาเนินการสอบสวนให้ได้ความจริง และความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า ผู้ตั้งเรื่องกล่าวหา คือผู้บังคับบัญชาของผู้ถูก
กล่าวหาความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญ ชาชั้นต้น คือผู้อานวยการสถานศึกษาสามารถแต่งตั้งกรรมการ
สอบสวนข้าราชการในโรงเรียนทุกคน ความผิดวินัยร้ายแรงผู้บังคับบัญ ชาผู้มีอานาจบรรจุ และแต่งตั้งตาม
มาตรา 53 เป็นผู้มีอานาจบรรจุและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
2. การแจ้งข้อกล่าวหา มาตรา 98 กาหนดไว้ว่า ในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่ าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุ หรือไม่ระบุชื่อพยานก็ไ ด้
เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหา
3. การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดาเนินการทั้ งหลายอื่น เพื่ อจะ
ทราบข้อเท็จจริง และพฤติการณ์ต่าง ๆ หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา เพื่อให้ได้ความจริงและยุติธ รรม
และเพื่อพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยจริง หรือไม่ถ้าผิดจริงก็จะได้ลงโทษ ข้อยกเว้นกรณีที่เป็น
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.จะดาเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณี ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
พ.ศ. 2549
ก. การกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏอย่างชัดแจ้ง ได้แก่
(1) กระทาความผิดอาญาจนต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทาผิด และผู้บังคับบัญชา
เห็นว่าข้อเท็จจริงตามคาพิพากษาประจักษ์ชัด
(2) กระท าผิด วินั ยไม่ร้า ยแรงและได้ รับ สารภาพเป็น หนั ง สือ ต่อ ผู้บั ง คั บบั ญ ชา หรือ ให้
ถ้อยคารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน หรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถ้อยคาเป็นหนังสือ
ข. การกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่
(1) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุก โดยคาพิพากษาถึง
ที่สุดให้จาคุก หรือลงโทษที่หนักกว่าจาคุก
(2) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน ผู้บั งคับบัญ ชา
สืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทาง

ราชการ
(3) กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้
ถ้อยคารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน หรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถ้อยคาเป็นหนังสือ
การอุทธรณ์
มาตรา 121 และ มาตรา 122 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญ ญั ติให้ ผู้ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์ คาสั่งลงโทษต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้น ที่
การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งแล้วแต่กรณีภายใน 30 วัน
เงื่อนไขในการอุทธรณ์
ผู้อุ ท ธรณ์ ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ถูก ลงโทษทางวิ นั ยและไม่ พ อใจผลของค าสั่ง ลงโทษผู้อุ ท ธรณ์ ต้ อ ง
อุทธรณ์เพื่อตนเองเท่านั้นไม่อาจอุทธรณ์แทนผู้อื่นได้
ระยะเวลาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษต้องทาเป็นหนังสือ
การอุทธรณ์ โทษวินั ยไม่ร้ายแรง การอุทธรณ์ คาสั่ง โทษภาคทั ณฑ์ ตัดเงิน เดือน หรือลดขั้น
เงินเดือนที่ผู้บังคับบัญชาสั่งด้วยอานาจของตนเอง ต้องอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
ส่วนราชการ เว้นแต่ การสั่งลงโทษตามมติให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.
การอุทธรณ์โทษวินัยร้ายแรง การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการต้อง
อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.ทั้งนี้การร้องทุกข์คาสั่งให้ออกจากราชการ หรือคาสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้
ก่อนก็ต้องร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. เช่นเดียวกัน
การร้อ งทุ ก ข์ หมายถึ ง ผู้ถู ก กระทบสิ ท ธิ หรื อ ไม่ ได้ รั บ ความเป็ น ธรรมจากค าสั่ง ของฝ่ า ย
ปกครอง หรือคับข้องใจจากการกระทาของผู้บังคับบัญ ชา ใช้สิทธิร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม ขอให้เพิกถอน
คาสั่ง หรือทบทวนการกระทาของฝ่ายปกครอง หรือของผู้บังคับบัญชา
มาตรา 122 และ มาตรา 123 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. และผู้ซึ่งตนเห็นว่าตน
ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา หรือกรณีถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีภายใน
30 วัน ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เหตุที่จะร้องทุกข์
(1) ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(2) ถูกสั่งพักราชการ
(3) ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(4) ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือคับข้องใจจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา
(5) ถูกตั้งกรรมการสอบสวน
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553
4. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
5. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
6. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
7. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
9. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
10. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554
11. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2550(แก้ไข)
12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
13. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551
14. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553
15. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
16. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กากับการสอบ พ.ศ.2548
17. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548
18. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
19. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
20. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
21. ระเบียบก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคาสั่ง เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
22. ระเบี ยบก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับ การดาเนิ นการทางวินั ยและการออกจาก
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551
23. กฎก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ.2551
24. กฎก.พ.ค.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2551
25. กฎก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2552
26. กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551
27. กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาส่วน
ราชการฯ พ.ศ.2550
28. กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูฯ พ.ศ.2550

29. กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550
30. กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
31. กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549
32. กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.
2549
33. ประกาศสพฐ.ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สพฐ. พ.ศ.2552
34. ประกาศกระทรวงการคลั ง ความรับ ผิ ด ทางละเมิ ดของเจ้ าหน้ าที่ ที่ ไ ม่ ต้อ งรายงานให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบประกาศ ณ วันที่ 31 มี.ค.2552
35. ประกาศกระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอก
36. หนังสือเวียนก.ค.ศ.การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
37. หนังสือเวียนก.ค.ศ.หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศธ 0206.9/0132 ลงวันที่ 30
สิงหาคม 2553เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้อง
ทุกข์ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
38. หนังสือเวียนก.ค.ศ.หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/398 ลงวันที่ 30
กรกฎาคม 2553 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
39. หนังสือเวียนก.ค.ศ.ข้าราชการครูถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
40. หนังสือเวียนก.ค.ศ.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
41. หนั ง สื อ เวี ย นสพฐ.วิ นั ย และการรั ก ษาวิ นั ย ตามระเบี ย บส านั ก นายกรัฐ มนตรีว่ า ด้ ว ย
พนักงานราชการ พ.ศ.2547
42. หนังสือเวียนสพฐ.การกาหนดจานวนครั้งของการลาและการมาทางานสาย
43. ข้อบังคับคุรุสภาทุกฉบับ
การปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
การลา การลาแบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ
1. การลาป่วย
2. การลาคลอดบุตร
3. การลากิจส่วนตัว
4. การลาพักผ่อน
5. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
6. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
7. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
8. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
9. การลาติดตามคู่สมรส

การลาป่ ว ย ข้ า ราชการซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาป่ ว ยเพื่ อ รัก ษาตั ว ให้ เสนอหรื อ จั ด ส่ ง ใบลาต่ อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อน หรือในวันที่ลาเว้นแต่ในกรณีจาเป็นจะเสนอ หรือจัดส่ง
ใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลา
ได้จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว การลาป่วยตั้งแต่ 30 วัน
ขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญ าตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
แนบไปกับใบลาด้ วย ในกรณี จาเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอานาจอนุญ าตจะสั่ง ให้ใช้ใบรับรองของแพทย์ซึ่งผู้มี
อานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน
ถ้าผู้มีอานาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับ
การตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
การลาคลอดบุ ต ร ข้ าราชการซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาคลอดบุ ต ร ให้ เสนอหรื อ จั ด ส่ ง ใบลาต่ อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อน หรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะ
ให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดย
ได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอดก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวัน
ลาแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน
การลากิ จ ส่ ว นตั ว ข้ า ราชการซึ่ ง ประสงค์ จ ะลากิ จ ส่ ว นตั ว ให้ เสนอหรื อ จั ด ส่ ง ใบลาต่ อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุ
จาเป็น ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอ หรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจาเป็นไว้แล้วหยุดราชการไป
ก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่ง
ใบลาก่อนได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจาเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จนถึงผู้มีอานาจ
อนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ ข้าราชการมีสิทธิลากิจส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน 45 วัน
ทาการ ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรแล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการ
ลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทาการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
การลาพั ก ผ่ อ น ข้ าราชการมี สิ ท ธิ ล าพั ก ผ่ อ นประจ าปี ในปี ห นึ่ ง ได้ 10 วั น ท าการ เว้น แต่
ข้าราชการดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน
1. ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุ
ส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
2. ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง แล้ว
ต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วันออกจากราชการ
3. ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมาได้รับ
บรรจุเข้ารับราชการอีก ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจาปีหรือลาพักผ่อนประจาปีแล้วแต่ไม่ครบ
10 วันทาการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลา

พักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20 วันทาการ สาหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้
มีสิทธินาวันลาพักผ่อนสะสม รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันทาการ (ข้าราชการครูไม่มีสิทธิ
ลาพักผ่อน เพราะมีการปิดเทอมของนักเรียนแล้ว)
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ข้าราชการซึ่ง ประสงค์จะลาอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา หรือข้าราชการที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ
ประเทศซาอุดี อาระเบีย ให้เสนอหรือจัดส่ง ใบลาต่อผู้บั งคับ บัญ ชาตามลาดับ จนถึง ผู้มีอานาจพิจารณาหรือ
อนุญาตก่อนวันอุปสมบท หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า 60 วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจ
เสนอ หรือจัดส่งใบลาก่อนได้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจที่
จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญ าตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับ
อนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน 10 วัน นับ
แต่วันเริ่มลา และจะต้อ งกลั บมารายงานตั วเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นั บแต่วัน ที่ลาสิกขา หรือวัน ที่
เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับ
การตรวจเลือ ก ให้ รายงานลาต่ อ ผู้บั งคั บ บั ญ ชาก่ อ นวั น เข้ ารับ การตรวจเลื อกไม่ น้อ ยกว่ า 48 ชั่ว โมง ส่ว น
ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลา
รับหมายเรียกเป็นต้นไป และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้น
โดยไม่ต้องรอรับคาสั่งอนุญาต และให้ผู้บังคับบัญ ชาเสนอรายงานลาไปตามลาดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง
การลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือ ปฏิบัติการวิจัย ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึง
ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง เพื่อพิจารณาอนุญ าตสาหรับการลาไปศึกษาฝึกอบรมดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาตามลาดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าส่วน
ราชการขึ้ น ตรงเพื่ อพิ จารณาอนุญ าต เว้น แต่ ข้าราชการกรุง เทพมหานครให้ เสนอหรื อจั ดส่ ง ใบลาต่อ ปลั ด
กรุงเทพมหานคร สาหรับหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้น
ตรงและข้ า ราชการ ในราชบั ณ ฑิ ต ยสถานให้ เ สนอหรื อ จั ด ส่ ง ใบลาต่ อ รั ฐ มนตรี เ จ้ า สั ง กั ด ส่ ว นปลั ด
กรุงเทพมหานครให้เสนอ หรือจัดส่งใบลาต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาอนุญาต
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอหรือจัด ส่ง ใบลาต่อผู้ บัง คับ บัญ ชาตามลาดับ จนถึง รัฐมนตรีเจ้าสัง กัด เพื่ อ
พิจารณา โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
การลาติ ด ตามคู่ สมรส ข้ าราชการซึ่ ง ประสงค์ติ ด ตามคู่ส มรสให้ เสนอหรือ จั ดส่ ง ใบลาต่ อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุญาต

ให้ลาได้ไม่เกินสองปี และในกรณีจาเป็นอาจอนุญาตให้ลาได้อีกสองปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี ถ้าเกินสี่ปี
ให้ลาออกจากราชการ สาหรับปลัดกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง และข้าราชการในราชบัณฑิตยสถาน
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ส่วนปลัดกรุงเทพมหานครให้เสนอ หรือจัดส่งใบลาต่อผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาอนุญาต
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553
4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
5. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
6. หนังสือเวียนก.ค.ศ.การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
การฝึกอบรม หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ความชานาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน
หรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝึกอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การดาเนินงานตามโครงการ
แลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ โดยมิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง และหมายความรวมถึงการ
ฝึกฝนภาษาและการรับคาแนะนาก่อนฝึกอบรม หรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือต่อจากการ
ฝึกอบรมนั้นด้วย
การดูงาน หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ตามหลักสูตรหรือโครงการ หรือแผนการดูงานใน
ต่างประเทศ หากมีระยะเวลาเกินกาหนดให้ดาเนินการเป็นการฝึกอบรม)
การลาศึกษาต่อ หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียน หรือการวิจัยตามหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง
และหมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษา และการได้รับคาแนะนาก่อนเข้าศึกษา และการฝึกอบรม หรือการดูงาน
ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย
การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ (มาตรา 107 พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการครูฯ)
1) ตาย
2) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
3) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก
4) ถูกสั่งให้ออก
5) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก

6) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การลาออกจากราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือ
ลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ผู้มีอานาจตาม มาตรา 53 เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
กรณีผู้มีอานาจตาม มาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ จะยับยั้งการ
อนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งการยับยั้งพร้อมเหตุผลให้ผู้ขอ
ลาออกทราบ เมื่อครบกาหนดเวลาที่ยับยั้งแล้ว ให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบกาหนดเวลาที่ยับยั้ง
ถ้าผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ไม่ได้อนุญาตและไม่ได้ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ให้การลาออก
มีผลตั้งแต่วันขอลาออก
ข้า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ใดประสงค์ จ ะลาออกจากราชการ เพื่ อ ด ารง
ตาแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บังคับบัญชา และให้การลาออกมีผล
นับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
ข้อ 3 การยื่น หนังสือขอลาออกจากราชการ ให้ยื่ นล่วงหน้าก่อ นวันขอลาออกไม่ น้อยกว่า
30 วัน
กรณีผู้มีอานาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจาเป็นพิเศษ จะอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออกให้ผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน ก็ได้
หนังสือขอลาออกที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอานาจอนุญาต หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือวันถัดจากวันครบกาหนด 30 วัน
นับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก
ข้อ 5 ผู้มีอานาจอนุญาตการลาออกพิจารณาว่าจะสั่งอนุญาตให้ผู้นั้นลาออกจากราชการ หรือ
จะสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) หากพิจารณาเห็ นว่าควรอนุญ าตให้ลาออกจากราชการได้ ให้มี คาสั่ง อนุ ญ าตให้
ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออก แล้วแจ้งคาสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวัน
ขอลาออกด้วย
(2) หากพิจารณาเห็นว่าควรยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก เนื่องจากจาเป็นเพื่อประโยชน์
แก่ราชการ ให้มีคาสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออก แล้วแจ้ง
คาสั่งดังกล่าวพร้อมเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย ทั้งนี้ การยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกให้
สั่งยับยั้งไว้ได้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน และสั่งยับยั้งได้เพียงครั้งเดียวจะขยายอีกไม่ได้ เมื่อครบกาหนดเวลาที่
ยับยั้งแล้วให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบกาหนดเวลาที่ยับยั้ง
ข้อ 6 กรณี ที่ผู้ ขอลาออกได้ ออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนื่ องจากผู้ มีอ านาจ
อนุญ าตมิได้มีคาสั่งอนุญ าตให้ลาออก และมิไ ด้มีคาสั่ง ยับยั้ง การอนุญ าตให้ลาออกก่ อนวันขอลาออก หรือ

เนื่องจากครบกาหนดเวลายับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ให้ผู้มีอานาจอนุญาตมีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการให้
ผู้ขอลาออกทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการและแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
ข้อ 7 การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับ
เลือกตั้ง ให้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาอย่างช้าภายในวันที่ขอลาออก และให้ผู้บังคับบัญ ชาดังกล่าวเสนอหนังสือขอ
ลาออกนั้นต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตการลาออกโดยเร็ว เมื่อผู้มีอานาจ
อนุญาตได้รับหนังสือขอลาออกแล้ว ให้มีคาสั่งอนุญาตออกจากราชการได้ตั้งแต่วันที่ขอลาออก
กรณีครูอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินงบประมาณให้ปฏิบัติหน้าที่ครู เช่น ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วย ครูพี่
เลี้ยง หรือปฏิบัติหน้าที่ครูที่เรียกชื่อย่างอื่นให้ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้าง ประจาของ
ส่วนราชการพ.ศ. 2537 และแนวปฏิบัติที่ใช้เพื่อการนั้น

…………………………………………………….

