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โรงเรียนชยัเกษมวิทยา 
 

กลุ$มงานอำนวยการ 
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คาํนํา 

 

การบรหิารและการจดัการศกึษาของโรงเรยีนชยัเกษมวทิยา  มวีตัถุประสงคเ์พืFอใหโ้รงเรยีนจดั

การศกึษาอยา่งเป็นอสิระ  คลอ่งตวั  สามารถบรหิารการจดัการศกึษาไดส้ะดวก  รวดเรว็  มี

ประสทิธภิาพและมคีวามรบัผดิชอบ เป็นการกระจายอาํนาจการบรหิารจดัการไปสูส่ถานศกึษา  

โรงเรยีนชยัเกษมวทิยาจงึไดจ้ดัทาํคูม่อืการบรหิารงานฝ่ายอาํนวยการ  ซึFงประกอบไปดว้ยงาน

บรหิารงานบุคคล  และงานธุรการของโรงเรยีนชยัเกษมวทิยา เพืFอเป็นแนวทางในการบรหิารและ

พฒันาโรงเรยีนไดต้รงตามเป้าหมายทีFวางไวไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชน์สงูสดุกบัผูเ้รยีน

ต่อไป 

ขอขอบคณุคณะครโูรงเรยีนชยัเกษมวทิยาทีFไดร้ว่มมอืกนัจดัทาํคูม้อืฉบบันีVใหส้าํเรจ็ลุลว่ง

ดว้ยด ี

 

       นางสาวมฑันีย ์  ศรนีาค 
          ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนชยัเกษมวทิยา 
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วิสัยทัศน) พันธกิจ เป1าประสงค) กลยุทธ) 

วิสัยทัศน) 

(Vision) 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา มุ3งพัฒนาจัดการศึกษา ให<ผู< เรียนมีความรู<คู3 คุณธรรม                      

สู3มาตรฐานสากล ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ 

(Mission) 

1. จัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานให<มี

คุณภาพตาม

มาตรฐาน

การศึกษาและ

เทียบเคียง

มาตรฐานสากล    

2. บริหารจัดการ

ด<วยระบบคุณภาพ 

โดยยึดหลัก                  

ธรรมาภิบาล 

3. ส3งเสริมให<

ผู<เรียนมีความรู< 

และมีทักษะตาม

ศตวรรษท่ี 21 

4. ส3งเสริม

คุณธรรม 

จริยธรรม และ

น<อมนำหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

มาปรับใช<ในการ

ดำเนินชีวิต 

 

เป9าประสงค) 

(Purpose) 

1. ผู<เรียนมีความรู<

ความสามารถและ

มีคุณภาพ

เทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

 

2. สถานศึกษามี

ระบบบริหาร

จัดการท่ีมีคุณภาพ

ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

3. ผู<เรียนมีความรู< 

และมีทักษะตาม

ศตวรรษท่ี 21 

 

4. ผู<เรียน ครูและ

บุคลากรเปXน

บุคคลแห3งความ

พอเพียง 

กลยุทธ) 

(Strategy) 

1. พัฒนาผู<เรียนให<

มีคุณภาพ

เทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

2. พัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ

ท่ีมีคุณภาพตาม

หลักธรรมาภิบาล 

3. ยกระดับผู<เรียน

ให<มีความรู<และ

ทักษะตาม

ศักยภาพบน

พ้ืนฐานในศตวรรษ

ท่ี 21 

 

4. เสริมสร<างสังคม

แห3งความพอเพียง 

 2.   อัตลักษณ)ของนักเรียน (character) 

          “รับผิดชอบ  มีน้ำใจ  ใฝ̂เรียนรู̀ 

  3.   เอกลักษณ)ของสถานศึกษา (identity) 

          “ ส่ิงแวดล̀อมดี    มีคุณธรรม ”   
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แผนภมิูการบริหารฝ่ายอาํนวยการ 

 

 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

 

 

 

หวัหน้าฝ่ายอาํนวยการ 

 

 

 

        หวัหน้างานบริหารงานบคุคล                               หวัหน้างานธรุการ  

  

การวางแผนอตัรากาํลงั              งานวางแผนงาน

ธรุการ 

การสรรหาและบรรจแุต่งตั Bง             งานบริหารงานธรุการ 

 งานพฒันาบคุลากร              งานบริหารงานสารบรรณ

  

งานการประเมินผลการปฏิบติัราชการ            งานการประเมินผลการ  

การเลืJอนเงินเดือน               ดาํเนินงานธรุการ  

งานการควบคมุและพฒันาการมีวินัยและจริยธรรม   งานสมัพนัธ์

ชมุชน 

ในการปฏิบติัราชการ        งานอืJนๆทีJได้รบั

มอบหมาย 

การลา    

งานการสร้างขวญักาํลงัใจข้าราชการคร ู     

และบคุลากรทางการศึกษา      

งานทะเบียนประวติัและเครืJองราชอิสริยาภรณ์ 

และผลงานคร ู

งานการย้ายและปรบัเปลีJยนตาํแหน่ง 

งานอืJนๆทีJได้รบัมอบหมาย 
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การบริหารงานบคุคล 

การบรหิารงานบุคคล หมายถงึ  การหาทางใชค้นทีFอยูร่ว่มกนัในองคก์รนั Vน ๆใหท้าํงานไดผ้ล ดทีีFสดุ  

สิVนเปลอืงคา่ใชจ้า่ยน้อยทีFสดุ  ในขณะเดยีวกนักส็ามารถทาํใหผู้ร้ว่มงานมคีวามสขุมคีวามพอใจ ทีFจะให้

ความรว่มมอืและทาํงานรว่มกบัผูบ้รหิาร เพืFอใหง้านขององคก์รนั Vนๆ สาํเรจ็ลุลว่งไปดว้ยด ี

 

แนวคิด  

   1)  ปัจจยัทางการบรหิารทั Vงหลายคนถอืเป็นปัจจยัทางการบรหิารทีFสาํคญัทีFสดุ 

  2)  การบรหิารงานบุคคลจะมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลผูบ้รหิารจะตอ้งมคีวามรู ้ความ

เขา้ใจและมคีวามสามารถสงูในการบรหิารงานบุคคล 

 3)  การจดับุคลากรใหป้ฏบิตังิานไดเ้หมาะสมกบัความรูค้วามสามารถจะมสีว่นทาํใหบุ้คลากร 

มขีวญักาํลงัใจ มคีวามสขุในการปฏบิตังิาน สง่ผลใหง้านประสบผลสาํเรจ็อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

   4)  การพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถอยา่งสมํFาเสมอและต่อเนืFองจะทาํใหบุ้คลากร 

เปลีFยนแปลงพฤตกิรรมและกระตอืรอืรน้พฒันางานใหด้ยีิFงขึVน 

  5)  การบรหิารงานบุคคลเน้นการมสีว่นรว่มของบุคลากรและผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นสาํคญั 

 

ขอบข่ายงานบคุลากร 

1. สง่เสรมิและพฒันาระบบการบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ 

2. สง่เสรมิใหบุ้คลากรในโรงเรยีนปฏบิตัติามในหน้าทีFตามมาตรฐานวชิาชพี  และจรรยาบรรณ

วชิาชพีคร ู

 3. สง่เสรมิการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารของบุคลากรภายในโรงเรยีนแก่ผูเ้กีFยวขอ้งอยา่ง

ทั Fวถงึ และมปีระสทิธภิาพ 

 4. สง่เสรมิ  และสนบัสนุนใหค้รแูละบุคลากรไดร้บัการพฒันาตามสมรรถนะวชิาชพีคร ู

 5. ประสานความรว่มมอืระหวา่งโรงเรยีน ผูป้กครอง และชมุชน ในการพฒันา โรงเรยีน 

6. สง่เสรมิใหค้ณะครปูฏบิตัหิน้าทีFดว้ยความซืFอสตัยส์จุรติ 

e. สง่เสรมิใหค้ณะครปูฏบิตัตินในการดาํเนินชวีติโดยยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

การวางแผนอตัรากาํลงั/การกาํหนดตาํแหน่ง 

มีหน้าทีJ 

 1. จดัทาํแผนงาน/โครงการ แผนปฏบิตังิานประจาํปีและปฏทินิปฏบิตังิาน 

2. จดัทาํแผนงานอตัรากาํลงัคร ู / การกาํหนดตาํแหน่งและความตอ้งการครใูนสาขาทีF

โรงเรยีนมคีวามตอ้งการ   

3. จดัทาํรายงานอตัรากาํลงัครตู่อหน่วยงานตน้สงักดั 
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การสรรหาและบรรจแุต่งตั Bง 

มีหน้าทีJ  

1. วางแผนดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรรและกาํหนดรายละเอยีดแผนปฏบิตังิาน 

2. กาํหนดรายละเอยีดเกีFยวกบัการสรรหาการเลอืกสรรคณุสมบตัขิองบุคคลทีFรบัสมคัร 

3. จดัทาํประกาศรบัสมคัร 

4. รบัสมคัร 

5. การตรวจสอบคณุสมบตัผิูส้มคัร 

6. ประกาศรายชืFอผูม้สีทิธริบัการประเมนิ 

7. แต่งตั Vงคณะกรรมการดาํเนินการสรรหาและเลอืกสรร 

8. สอบคดัเลอืก  

9. ประกาศรายชืFอผูผ้า่นการเลอืกสรร 

10. การเรยีกผูท้ีFผา่นการคดัเลอืกมารายงานตวั 

11. จดัทาํรายต่อหน่วยงานตน้สงักดั 

 

การพฒันาบคุลากร 

มีหน้าทีJ  

1. จดัทาํแผนงาน/โครงการ/แผนปฏบิตักิารประจาํปี  

2. สาํรวจความตอ้งการในการพฒันาครแูละบุคลากรในโรงเรยีน 

3.  จดัทาํแผนพฒันาตนเองของครแูละบุคลากรในโรงเรยีน 

4.  สง่เสรมิและสนบัสนุนใหค้รแูละบุคลากรไดร้บัการพฒันา 

5. จดัทาํแฟ้มบุคลากรในโรงเรยีน 

6. ตดิตาม ประเมนิผล สรปุรายงานผลการปฏบิตังิานเสนอผูอ้าํนวยการ  

7. งานอืFนๆ ทีFไดร้บัมอบหมาย 

 

การประเมินผลการปฏิบติัราชการและการเลืJอนขั Bน 

มีหน้าทีJ  

1. จดัทาํแผนงาน/โครงการ/แผนปฏบิตักิารประจาํปี  

2. นิเทศ  ตดิตามผลการปฏบิตังิานของครแูละบุคลากรในโรงเรยีน 

3.  ประชมุคณะกรรมการในการพจิารณาเลืFอนขั Vนเงนิเดอืนประจาํปี 

4.  จดัทาํบญัชผีูท้ีFไดร้บัการพจิารณาเลืFอนเงนิเดอืนประจาํปีโดยยดึหลกัความโป่รงใส 

คณุธรรมจรยิธรรมและการปฏบิตังิานทีFรบัผดิชอบ 

5. แต่งตั Vงผูท้ีFไดร้บัการเลืFอนเงนิเดอืนรายงานต่อตน้สงักดั 
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งานทะเบียนประวติัและการขอพระราชทานเครืJองราชอิสริยาภรณ์ 

มีหน้าทีJ  

1. จดัรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเครืFองราชอสิรยิาภรณ์ 

2. สาํรวจความตอ้งการขอพระราชทานเครืFองราชอสิรยิาภรณ์ของคณะครแูละบุคลากร 

3. สง่เสรมิและสนบัสนุนขอพระราชทานเครืFองราชอสิรยิาภรณ์ของคณะครแูละบุคลากรใน

โรงเรยีน 

4. จดัทาํแฟ้มขอ้มลูการไดร้บัพระราชทานเครืFองราชอสิรยิาภรณ์ของคณะครแูละบุคลากรใน

โรงเรยีน 

 

งานการควบคมุและพฒันาการมีวินัยและการรกัษาวินัย 

มีหน้าทีJ  

1. จดัรวบรวมเอกสารเกีFยววนิยัและการรกัษาวนิยัของขา้ราชการครแูละบุคลากรในโรงเรยีน 

2. จดัทาํแฟ้มขอ้มลูเกีFยวกบัการทาํผดิเกีFยวกบัวนิยัของขา้ราชการครแูละบุคลากรในโรงเรยีน 

 

งานการสร้างขวญักาํลงัใจข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 

มีหน้าทีJ  

 1.วางแผนดาํเนินงานเกีFยวกบัสวสัดกิารของครแูละบุคลากรในโรงเรยีน 

 2. มอบของขวญัเป็นกาํลงัใจในวนัสาํคญัต่างๆ  วนัเกดิ  แสดงความยนิดทีีFผา่นการประเมนิครู

ชาํนาญการพเิศษ  ของครแูละบุคลากรในโรงเรยีน 

 l. ซืVอของเยีFยมไขเ้มืFอเจบ็ป่วยหรอืนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล 

 

งานการปฏิบติัราชการของข้าราชการคร ู

1. การลา  การลาแบ่งออกเป็น  m  ประเภท  คอื 

  n.การลาป่วย 

  o.การลาคลอดบุตร 

  l.การลากจิสว่นตวั 

  p.การลาพกัผอ่น 

  q.การลาอุปสมบทหรอืการลาไปประกอบพธิฮีจัย ์

  s.การลาเขา้รบัการตรวจเลอืกหรอืเขา้รบัการเตรยีมพล 

  e.การลาไปศกึษา  ฝึกอบรม  ดงูาน  หรอืปฏบิตักิารวจิยั 

  8.การลาไปปฏบิตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

 9.  การลาตดิตามคูส่มรส 

การลาป่วย  ขา้ราชการซึFงประสงคจ์ะลาป่วยเพืFอรกัษาตวัใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึผูม้อีาํนาจอนุญาตก่อนหรอืในวนัทีFลาเวน้แต่ในกรณีจาํเป็นจะเสนอหรอื
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จดัสง่ใบลา ในวนัแรกทีFมาปฏบิตัริาชการกไ็ด ้ ในกรณีทีFขา้ราชการผูข้อลามอีาการป่วยจนไมส่ามารถ

จะลงชืFอในใบลาไดจ้ะใหผู้อ้ืFนลาแทนกไ็ด ้ แต่เมืFอสามารถลงชืFอไดแ้ลว้ใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาโดยเรว็  

การลาป่วยตั Vงแต่ 30 วนัขึVนไป ตอ้งมใีบรบัรองของแพทยซ์ึFงเป็นผูท้ีFไดข้ึVนทะเบยีนและ รบัใบอนุญาต

เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมแนบไปกบัใบลาดว้ย  ในกรณีจาํเป็นหรอืเหน็สมควรผูม้อีาํนาจอนุญาต

จะสั Fงใหใ้ชใ้บรบัรองของแพทยซ์ึFงผูม้อีาํนาจอนุญาตเหน็ชอบแทนกไ็ด ้ การลาป่วยไมถ่งึ 30 วนั  ไมว่า่

จะเป็นการลาครั Vงเดยีวหรอืหลายครั Vงตดิต่อกนั  ถา้ผูม้อีาํนาจ อนุญาตเหน็สมควร  จะสั Fงใหม้ใีบรบัรอง

แพทยต์ามวรรคสามประกอบใบลา  หรอืสั Fงใหผู้ล้าไปรบัการ ตรวจจากแพทยข์องทางราชการเพืFอ

ประกอบการพจิารณาอนุญาตกไ็ด ้

การลาคลอดบตุร  ขา้ราชการซึFงประสงคจ์ะลาคลอดบุตร  ใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั จนถงึผูม้อีาํนาจอนุญาตก่อนหรอืในวนัทีFลา เวน้แต่ไมส่ามารถจะลงชืFอใน

ใบลาได ้จะใหผู้อ้ืFนลาแทน กไ็ด ้แต่เมืFอสามารถลงชืFอไดแ้ลว้ใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาโดยเรว็ และมสีทิธิ

ลาคลอดบุตรโดยไดร้บั เงนิเดอืนครั VงหนึFงได ้ การลาคลอดบุตรจะลาในวนัทีFคลอดก่อนหรอืหลงัวนัทีF

คลอดบุตรกไ็ด ้แต่เมืFอรวมวนัลาแลว้ ตอ้งไมเ่กนิ 90 วนั 

 การลากิจส่วนตวั  ขา้ราชการซึFงประสงคจ์ะลากจิสว่นตวั ใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั จนถงึผูม้อีาํนาจอนุญาต และเมืFอไดร้บัอนุญาตแลว้จงึจะหยดุราชการได ้เวน้

แต่มเีหตุจาํเป็น ไมส่ามารถรอรบัอนุญาตไดท้นัจะเสนอหรอืจดัสง่ใบลาพรอ้มดว้ยระบุเหตุจาํเป็นไวแ้ลว้ 

หยดุราชการ ไปก่อนกไ็ด ้ แต่จะตอ้งชีVแจงเหตุผลใหผู้ม้อีาํนาจอนุญาตทราบโดยเรว็ ในกรณีมเีหตุ

พเิศษทีFไมอ่าจเสนอหรอืจดัสง่ใบลาก่อนตามวรรคหนึFงได ้ ใหเ้สนอหรอืจดัสง่ ใบลาพรอ้มทั Vงเหตุผล

ความจาํเป็นต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึผูม้อีาํนาจอนุญาตทนัทใีนวนัแรก ทีFมาปฏบิตัริาชการ  

ขา้ราชการมสีทิธลิากจิสว่นตวั  โดยไดร้บัเงนิเดอืนปีละไมเ่กนิ  45 วนัทาํการ  ขา้ราชการทีFลาคลอด

บุตรตามขอ้  18 แลว้ หากประสงคจ์ะลากจิสว่นตวัเพืFอเลีVยงดบุูตรใหม้ ีสทิธลิาต่อเนืFองจากการลา

คลอดบุตรไดไ้มเ่กนิ 150 วนัทาํการ  โดยไมม่สีทิธไิดร้บัเงนิเดอืนระหวา่งลา 

 การลาพกัผอ่น   ขา้ราชการมสีทิธลิาพกัผอ่นประจาํปีในปีหนึFงได ้10 วนัทาํการ 

เวน้แต่ขา้ราชการดงัต่อไปนีV ไมม่สีทิธลิาพกัผอ่นประจาํปีในปีทีFไดร้บับรรจเุขา้รบัราชการยงัไมถ่งึ 6 

เดอืน 

   1. ผูซ้ึFงไดร้บับรรจุเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครั Vงแรก ผูซ้ึFงลาออกจากราชการเพราะเหตุ

สว่นตวั แลว้ต่อมาไดร้บับรรจเุขา้รบัราชการอกี 

  2.  ผูซ้ึFงลาออกจากราชการเพืFอดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืง หรอืเพืFอสมคัรรบัเลอืกตั Vง 

แลว้ ต่อมาไดร้บับรรจเุขา้รบัราชการอกีหลงั 6 เดอืน นบัแต่วนัออกจากราชการ 

  3. ผูซ้ึFงถกูสั Fงใหอ้อกจากราชการในกรณีอืFน นอกจากกรณไีปรบัราชการทหารตามกฎหมาย วา่

ดว้ยการรบัราชการทหารและกรณีไปปฏบิตังิานใด ๆ ตามความประสงคข์องทางราชการ แลว้ต่อมา 

ไดร้บับรรจุเขา้รบัราชการอกีถา้ในปีใดขา้ราชการผูใ้ดมไิดล้าพกัผอ่นประจาํปีหรอืลาพกัผอ่นประจาํปี 

แลว้แต่ไมค่รบ 10 วนัทาํการ ใหส้ะสมวนัทีFยงัมไิดล้าในปีนั Vนรวมเขา้กบัปีต่อ ๆไปได ้แต่วนัลาพกัผอ่น 

สะสมรวมกบัวนัลาพกัผอ่นในปีปัจจุบนัจะตอ้งไมเ่กนิ 20 วนัทาํการ สาํหรบัผูท้ีFไดร้บัราชการตดิต่อกนั
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มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 10 ปี ใหม้สีทิธนํิาวนัลาพกัผอ่นสะสม รวมกบัวนัลาพกัผอ่นในปีปัจจุบนัไดไ้มเ่กนิ 

30 วนัทาํการ 

การลาอปุสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ ขา้ราชการซึFงประสงคจ์ะลา

อุปสมบทในพระพทุธศาสนา หรอืขา้ราชการทีFนบัถอืศาสนา อสิลามซึFงประสงคจ์ะลาไปประกอบพธิี

ฮจัย ์ณ เมอืงเมกกะประเทศซาอุดอีาระเบยีใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึผู้

มอีาํนาจพจิารณาหรอือนุญาตก่อนวนัอุปสมบท หรอืก่อนวนัเดนิทางไปประกอบพธิฮีจัยไ์มน้่อยกวา่ su 

วนั ในกรณีมเีหตุพเิศษไมอ่าจเสนอหรอืจดัสง่ใบลาก่อนตามวรรคหนึFงใหช้ีVแจงเหตุผลความ จาํเป็น

ประกอบการลา และใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของผูม้อีาํนาจทีFจะพจิารณาใหล้าหรอืไมก่ไ็ด ้ ขา้ราชการทีFไดร้บั

พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหล้าอุปสมบทหรอืไดร้บัอนุญาตใหล้าไป ประกอบพธิฮีจัยแ์ลว้จะตอ้ง

อุปสมบทหรอืออกเดนิทางไปประกอบพธิฮีจัยภ์ายใน 10 วนั นบัแต่ วนัเริFมลา  และจะตอ้งกลบัมา

รายงานตวัเขา้ปฏบิตัริาชการภายใน 5 วนั นบัแต่วนัทีFลาสกิขา  หรอื วนัทีFเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย

หลงัจากการเดนิทางไปประกอบพธิฮีจัย ์

การลาเข้ารบัการตรวจเลือกหรือเข้ารบัการเตรียมพล ขา้ราชการทีFไดร้บัหมายเรยีกเขา้

รบัการตรวจเลอืก ใหร้ายงานลาต่อผูบ้งัคบับญัชาก่อนวนั เขา้รบัการตรวจเลอืกไมน้่อยกวา่ 48 ชั Fวโมง 

สว่นขา้ราชการทีFไดร้บัหมายเรยีกเขา้รบัการเตรยีมพล ใหร้ายงานลาต่อผูบ้งัคบับญัชาภายใน 48 

ชั Fวโมง นบัแต่เวลารบัหมายเรยีกเป็นตน้ไป และใหไ้ปเขา้ รบัการตรวจเลอืกหรอืเขา้รบัการเตรยีมพล

ตามวนัเวลาในหมายเรยีกนั Vนโดยไมต่อ้งรอรบัคาํสั Fง อนุญาต และใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอรายงานลาไป

ตามลาํดบัจนถงึหวัหน้าสว่นราชการ  หรอืหวัหน้า สว่นราชการขึVนตรง 

 การลาไปศึกษา ฝึกอบรมดงูาน หรือปฏิบติัการวิจยั ขา้ราชการซึFงประสงคจ์ะลาไปศกึษา

ฝึกอบรม ดงูาน หรอืปฏบิตักิารวจิยั ณ ต่างประเทศ ใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชา

ตามลาํดบัจนถงึปลดักระทรวงหรอืหวัหน้าสว่นราชการขึVนตรงเพืFอพจิารณาอนุญาตสาํหรบัการลาไป

ศกึษาฝึกอบรมดงูาน  หรอืปฏบิตักิารวจิยัในประเทศใหเ้สนอหรอืจดัสง่ ใบลาตามลาํดบัจนถงึหวัหน้า

สว่นราชการ หรอืหวัหน้าสว่นราชการขึVนตรงเพืFอพจิารณาอนุญาต  เวน้แต่ขา้ราชการกรงุเทพมหานคร

ใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาต่อปลดักรงุเทพมหานคร  สาํหรบัหวัหน้า สว่นราชการใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลา

ต่อปลดักระทรวง  หวัหน้าสว่นราชการขึVนตรงและขา้ราชการ  ในราชบณัฑติยสถานใหเ้สนอหรอืจดัสง่

ใบลาต่อรฐัมนตรเีจา้สงักดั 

สว่นปลดักรงุเทพมหานครใหเ้สนอ หรอืจดัสง่ใบลาต่อผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร  เพืFอพจิารณา

อนุญาต 

การลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศ  ขา้ราชการซึFงประสงคจ์ะลาไปปฏบิตังิาน

ในองคก์ารระหวา่งประเทศ ใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลา ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถงึรฐัมนตรเีจา้

สงักดัเพืFอพจิารณา โดยถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์ทีFกาํหนด 

การลาติดตามคู่สมรส  ขา้ราชการซึFงประสงคต์ดิตามคูส่มรสใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั จนถงึปลดักระทรวงหรอืหวัหน้าสว่นราชการขึVนตรงแลว้แต่กรณี เพืFอ
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พจิารณาอนุญาตใหล้าไดไ้มเ่กนิ สองปีและในกรณีจาํเป็นอาจอนุญาตใหล้าไดอ้กีสองปี แต่เมืFอรวมแลว้

ตอ้งไมเ่กนิสีFปี ถา้เกนิสีFปี ใหล้าออกจากราชการสาํหรบัปลดักระทรวง หวัหน้าสว่นราชการขึVนตรง และ

ขา้ราชการ  ในราชบณัฑติยสถานใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาต่อรฐัมนตรเีจา้สงักดั  สว่นปลดั

กรงุเทพมหานครใหเ้สนอ หรอืจดัสง่ใบลาต่อผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานครเพืFอพจิารณาอนุญาต 

 

วินัยและการดาํเนินการทางวินัย   

วนิยั :  การควบคมุความประพฤตขิองคนในองคก์รใหเ้ป็นไปตามแบบแผนทีFพงึประสงค ์

 วนิยัขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา :  ขอ้บญัญตัทิีFกาํหนดเป็นขอ้หา้มและ ขอ้

ปฏบิตัติามหมวด 6 แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 

และทีFแกไ้ขเพิFมเตมิฉบบัทีF 2 พ.ศ. 2551 

 โทษทางวนิยั ม ีq  สถาน คอื 

วินัยไม่ร้ายแรง มดีงันีV 

  1. ภาคทณัฑ ์

2. ตดัเงนิเดอืน 

  3. ลดขั Vนเงนิเดอืน 

วินัยร้ายแรง มดีงันีV 

  4.  ปลดออก 

5.  ไลอ่อก 

   การวา่กลา่วตกัเตอืนหรอืการทาํทณัฑบ์นไมถ่อืวา่เป็นโทษทางวนิยัใชใ้นกรณีทีFเป็นความผดิ 

เลก็น้อยและมเีหตุอนัควรงดโทษ  การวา่กลา่วตกัเตอืนไมต่อ้งทาํเป็นหนงัสอื 

แต่การทาํทณัฑบ์นตอ้งทาํเป็นหนงัสอื(มาตรา 100 วรรคสอง) 

โทษภาคทณัฑ ์  

ใชล้งโทษในกรณีทีFเป็นความผดิเลก็น้อยหรอืมเีหตุอนัควรลดหยอ่น  โทษภาคทณัฑไ์มต่อ้งหา้มการ

เลืFอนขั Vนเงนิเดอืน 

  โทษตดัเงินเดือนและลดขั Bนเงินเดือน 

ใชล้งโทษในความผดิทีFไมถ่งึกบัเป็นความผดิรา้ยแรง และไมใ่ชก่รณีทีFเป็นความผดิเลก็น้อย 

  โทษปลดออกและไล่ออก 

ใชล้งโทษในกรณีทีFเป็นความผดิวนิยัรา้ยแรงเทา่นั Vน 

  การลดโทษความผิดวินัยร้ายแรง 

หา้มลดโทษตํFากวา่ปลดออก  ผูถ้กูลงโทษปลดออกมสีทิธไิดร้บับาํเหน็จบาํนาญเสมอืนลาออก 

การสั Fงใหอ้อกจากราชการไมใ่ชโ่ทษทางวนิยั 

 

 วินัยไม่ร้ายแรง ไดแ้ก่  

   1. ไมส่นบัสนุนการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ ตาม
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รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบรสิทุธิ xใจ 

  2. ไมป่ฏบิตัหิน้าทีFราชการดว้ยความซืFอสตัยส์จุรติ เสมอภาค และเทีFยงธรรม ตอ้งมคีวามวริยิะ 

อุตสาหะขยนัหมั Fนเพยีร ดแูลเอาใจใส ่รกัษาประโยชน์ของทางราชการ และตอ้งปฏบิตัติน ตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชพี 

  3. อาศยัหรอืยอมใหผู้อ้ืFนอาศยัอาํนาจและหน้าทีFราชการของตนไมว่า่จะโดยทางตรง หรอื 

ทางออ้มหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและผูอ้ืFน 

   4. ไมป่ฏบิตัหิน้าทีFราชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายระเบยีบแบบแผนของทางราชการและ 

หน่วยงานการศกึษามตคิรม. หรอืนโยบายของรฐับาลโดยถอืประโยชน์สงูสดุของผูเ้รยีน และไมใ่ห ้เกดิ

ความเสยีหายแก่ราชการ 

  5.  ไมป่ฏบิตัติามคาํสั Fงของผูบ้งัคบับญัชาซึFงสั Fงในหน้าทีFราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและ 

ระเบยีบของทางราชการแต่ถา้เหน็วา่การปฏบิตัติามคาํสั Fงนั Vนจะทาํใหเ้สยีหายแก่ราชการ หรอืจะ เป็น

การไมร่กัษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเหน็เป็นหนงัสอืภายใน 7 วนั เพืFอใหผู้บ้งัคบั 

บญัชาทบทวนคาํสั Fงกไ็ด ้และเมืFอเสนอความเหน็แลว้ ถา้ผูบ้งัคบับญัชายนืยนัเป็นหนงัสอืใหป้ฏบิตั ิ

ตามคาํสั Fงเดมิ ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏบิตัติาม 

  6. ไมต่รงต่อเวลา  ไมอุ่ทศิเวลาของตนใหแ้ก่ทางราชการและผูเ้รยีน ละทิVงหรอืทอดทิVงหน้าทีF 

ราชการโดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร 

  7. ไมป่ระพฤตตินเป็นแบบอยา่งทีFดแีก่ผูเ้รยีนชมุชน  สงัคม  ไมส่ภุาพเรยีบรอ้ยและรกัษา 

ความสามคัค ี ไมช่ว่ยเหลอืเกืVอกลูต่อผูเ้รยีนและขา้ราชการดว้ยกนั หรอืผูร้ว่มงานไมต่อ้นรบัหรอื ให้

ความสะดวก ใหค้วามเป็นธรรมต่อผูเ้รยีนและประชาชนผูม้าตดิต่อราชการ 

  8. กลั Fนแกลง้  กลา่วหา หรอืรอ้งเรยีนผูอ้ืFนโดยปราศจากความเป็นจรงิ 

  9. กระทาํการหรอืยอมใหผู้อ้ืFนกระทาํการหาประโยชน์อนัอาจทาํใหเ้สืFอมเสยีความเทีFยงธรรม 

หรอืเสืFอมเสยีเกยีรตศิกัดิ xในตาํแหน่งหน้าทีFราชการของตน 

  10. เป็นกรรมการผูจ้ดัการ หรอืผูจ้ดัการ หรอืดาํรงตาํแหน่งอืFนใดทีFมลีกัษณะงานคลา้ยคลงึกนั

นั Vน ในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทั 

  11. ไมว่างตนเป็นกลางทางการเมอืงในการปฏบิตัหิน้าทีF และในการปฏบิตักิารอืFนทีFเกีFยวขอ้ง 

กบัประชาชนอาศยัอาํนาจและหน้าทีFราชการของตนแสดงการฝักใฝ่สง่เสรมิ เกืVอกลู สนบัสนุนบุคคล  

กลุม่บุคคลหรอืพรรคการเมอืงใด 

  12.  กระทาํการอนัใดอนัไดช้ืFอวา่เป็นผูป้ระพฤตชิั Fว 

  13.  เสรมิสรา้งและพฒันาใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามวีนิยั ไมป้่องกนัมใิหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา 

กระทาํผดิวนิยั หรอืละเลย หรอืมพีฤตกิรรมปกป้อง ชว่ยเหลอืมใิหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาถกูลงโทษทาง

วนิยั หรอืปฏบิตัหิน้าทีFดงักลา่วโดยไมส่จุรติ 

 วินัยร้ายแรง ไดแ้ก่  

  1. ทุจรติต่อหน้าทีFราชการ 

  2. จงใจไมป่ฏบิตัติามกฎหมายระเบยีบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศกึษามติ
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ครม.หรอืนโยบายของรฐับาลประมาทเลนิเลอ่หรอืขาดการเอาใจใสร่ะมดัระวงัรกัษาประโยชน์ ของทาง

ราชการอนัเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่ราชการอยา่งรา้ยแรง 

   3. ขดัคาํสั FงหรอืหลกีเลีFยงไมป่ฏบิตัติามคาํสั Fงของผูบ้งัคบับญัชาซึFงสั Fงในหน้าทีFราชการ 

โดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบยีบของทางราชการอนัเป็นเหตุใหเ้สยีหายแก่ราชการอยา่งรา้ยแรง 

  4. ละทิVงหน้าทีFหรอืทอดทิVงหน้าทีFราชการ โดยไมม่เีหตุผลอนัสมควรเป็นเหตุใหเ้สยีหายแก่

ราชการอยา่งรา้ยแรง 

  5. ละทิVงหน้าทีFราชการตดิต่อในคราวเดยีวกนัเป็นเวลาเกนิกวา่ 15 วนั โดยไมม่เีหตุผลอนั

สมควร 

  6. กลั Fนแกลง้  ดหูมิFน  เหยยีดหยาม  กดขีF หรอืขม่เหงผูเ้รยีนหรอืประชาชนผูม้าตดิต่อราชการ 

อยา่งรา้ยแรง 

  7.  กลั Fนแกลง้  กลา่วหา หรอืรอ้งเรยีนผูอ้ืFนโดยปราศจากความเป็นจรงิ เป็นเหตุใหผู้อ้ืFนไดร้บั 

ความเสยีหายอยา่งรา้ยแรง 

  8. กระทาํการหรอืยอมใหผู้อ้ืFนกระทาํการหาประโยชน์อนัอาจทาํใหเ้สืFอมเสยีความเทีFยงธรรม 

หรอืเสืFอมเสยีเกยีรตศิกัดิ xในตาํแหน่งหน้าทีFราชการโดยมุง่หมายจะใหเ้ป็นการซืVอขายหรอืใหไ้ดร้บั 

แต่งตั Vงใหด้าํรงตาํแหน่งหรอืวทิยฐานะใดโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย หรอืเป็นการกระทาํอนัมลีกัษณะ 

เป็นการใหห้รอืไดม้าซึFงทรพัยส์นิหรอืสทิธปิระโยชน์อืFนเพืFอใหต้นเองหรอืผูอ้ืFนไดร้บัการบรรจแุละ 

แต่งตั Vงโดยมชิอบ 

  9. คดัลอกหรอืลอกเลยีนผลงานทางวชิาการของผูอ้ืFนโดยมชิอบหรอืนําเอาผลงานทางวชิาการ

ของผูอ้ืFน หรอืจา้งวาน ใชผู้อ้ืFนทาํผลงานทางวชิาการเพืFอไปใชใ้นการเสนอขอปรบัปรงุการกาํหนด

ตาํแหน่ง  การเลืFอนตาํแหน่ง  การเลืFอนวทิยฐานะ  หรอืการใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในระดบัทีFสงูขึVน 

  10.  รว่มดาํเนินการคดัลอกหรอืลอกเลยีนผลงานของผูอ้ืFนโดยมชิอบ หรอืรบัจดัทาํผลงานทาง

วชิาการ ไมว่า่จะมคีา่ตอบแทนหรอืไมเ่พืFอใหผู้อ้ืFนนําผลงานนั Vนไปใชป้ระโยชน์เพืFอปรบัปรงุการกาํหนด

ตาํแหน่งเลืFอนตาํแหน่ง  เลืFอนวทิยฐานะ  หรอืใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอนัดบัทีFสงูขึVน 

  11. เขา้ไปเกีFยวขอ้งกบัการดาํเนินการใด ๆ  อนัมลีกัษณะเป็นการทุจรติโดยการซืVอสทิธหิรอื

ขายเสยีงในการเลอืกตั Vงสมาชกิรฐัสภา  สมาชกิสภาทอ้งถิFน  ผูบ้รหิารทอ้งถิFนหรอืการเลอืกตั VงอืFนทีFมี

ลกัษณะเป็นการสง่เสรมิการปกครองในระบอบประชาธปิไตยรวมทั Vงการสง่เสรมิ สนบัสนุน หรอื ชกัจงู

ใหผู้อ้ืFนกระทาํการในลกัษณะเดยีวกนั 

  12. กระทาํความผดิอาญาจนไดร้บัโทษจาํคกุ หรอืโทษทีFหนกักวา่จาํคกุโดยคาํพพิากษาถงึ

ทีFสดุ ใหจ้าํคกุหรอืใหร้บัโทษทีFหนกักวา่จาํคกุ เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิทีFไดก้ระทาํโดยประมาท  

หรอืลหโุทษ หรอืกระทาํการอืFนใดอนัไดช้ืFอวา่เป็นผูป้ระพฤตชิั Fวอยา่งรา้ยแรง 

  13. เสพยาเสพตดิ หรอืสนบัสนุนใหผู้อ้ืFนเสพยาเสพตดิ 

  14. เลน่การพนนัเป็นอาจณิ 

  15. กระทาํการลว่งละเมดิทางเพศต่อผูเ้รยีนหรอืนกัศกึษาไมว่า่จะอยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบ 

ของตนหรอืไม ่
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 การดาํเนินการทางวินัย  

  การดาํเนินการทางวนิยั  กระบวนการและขั Vนตอนการดาํเนินการในการออกคาํสั Fงลงโทษ  ซึFง

เป็นขั VนตอนทีFมลีาํดบัก่อนหลงัต่อเนืFองกนั อนัไดแ้ก่  การตั VงเรืFองกลา่วหาการสบืสวนสอบสวน  การ

พจิารณาความผดิและกาํหนดโทษและการสั Fงลงโทษรวมทั Vงการดาํเนินการต่าง ๆ  ในระหวา่งการ

สอบสวนพจิารณา เชน่ การสั Fงพกั การสั Fงใหอ้อกไวก่้อน เพืFอรอฟังผลการสอบสวนพจิารณา 

 หลกัการดาํเนินการทางวินัย  

  1. กรณีทีFผูบ้งัคบับญัชาพบวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูใ้ดกระทาํผดิวนิยัโดยมพียานหลกัฐานใน

เบืVองตน้อยูแ่ลว้ผูบ้งัคบับญัชากส็ามารถดาํเนินการทางวนิยัไดท้นัท ี

  2. กรณีทีFมกีารรอ้งเรยีนดว้ยวาจาใหจ้ดปากคาํ ใหผู้ร้อ้งเรยีนลงลายมอืชืFอและวนั เดอืน ปี 

พรอ้มรวบรวมพยานหลกัฐานอืFนๆ ประกอบการพจิารณาแลว้ดาํเนินการใหม้กีารสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ 

โดยตั Vงกรรมการสบืสวนหรอืสั Fงใหบุ้คคลใดไปสบืสวนหากเหน็วา่มมีลูกต็ั Vงคณะกรรมการสอบสวน 

ต่อไป 

  3. กรณีมกีารรอ้งเรยีนเป็นหนงัสอืผูบ้งัคบับญัชาตอ้งสบืสวนในเบืVองตน้ก่อนหากเหน็วา่ ไมม่ี

มลูกส็ ั FงยตุเิรืFองถา้เหน็วา่มมีลูกต็ั Vงคณะกรรมการสอบสวนต่อไป  กรณีหนงัสอืรอ้งเรยีนไมล่ง ลายมอืชืFอ

และทีFอยูข่องผูร้อ้งเรยีนหรอืไมป่รากฏพยานหลกัฐานทีFแน่นอนจะเขา้ลกัษณะของบตัร สนเทห่ ์ มติ

ครม.หา้มมใิหร้บัฟังเพราะจะทาํใหข้า้ราชการเสยีขวญัในการปฏบิตัหิน้าทีF 

  ขั Bนตอนการดาํเนินการทางวินัย   

1. การตั VงเรืFองกลา่วหาเป็นการตั VงเรืFองดาํเนินการทางวนิยัแก่ขา้ราชการเมืFอปรากฏ 

กรณีมมีลูทีFควรกลา่วหาวา่ กระทาํผดิวนิยัมาตรา 98 กาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาแต่งตั Vงคณะกรรมการ

สอบสวนเพืFอดาํเนินการ สอบสวนใหไ้ดค้วามจรงิและความยตุธิรรมโดยไมช่กัชา้ผูต้ ั VงเรืFองกลา่วหาคอื

ผูบ้งัคบับญัชาของผูถ้กู กลา่วหาความผดิวนิยัไมร่า้ยแรง ผูบ้งัคบับญัชาชั Vนตน้คอื ผูอ้าํนวยการ

สถานศกึษาสามารถแต่งตั Vง กรรมการสอบสวนขา้ราชการในโรงเรยีนทุกคนความผดิวนิยัรา้ยแรง 

ผูบ้งัคบับญัชาผูม้อีาํนาจบรรจุ และแต่งตั Vงตามมาตรา 53 เป็นผูม้อีาํนาจบรรจแุละแต่งตั Vงคณะกรรมการ

สอบสวน 

 o. การแจง้ขอ้กลา่วหา มาตรา 98 กาํหนดไวว้า่ ในการสอบสวนจะตอ้งแจง้ขอ้กลา่วหาและ

สรปุพยานหลกัฐาน ทีFสนบัสนุนขอ้กลา่วหาเทา่ทีFมใีหผู้ถ้กูกลา่วหาทราบ โดยระบุหรอืไมร่ะบุชืFอพยาน

กไ็ดเ้พืFอให ้ผูถ้กูกลา่วหามโีอกาสชีVแจงและนําสบืแกข้อ้กลา่วหา 

   l.  การสอบสวน คอื  การรวบรวมพยานหลกัฐานและการดาํเนินการทั VงหลายอืFนเพืFอจะทราบ

ขอ้เทจ็จรงิ และพฤตกิารณ์ต่าง ๆ หรอืพสิจูน์เกีFยวกบัเรืFองทีFกลา่วหาเพืFอใหไ้ดค้วามจรงิและยตุธิรรม 

และ เพืFอพจิารณาวา่ผูถ้กูกลา่วหาไดก้ระทาํผดิวนิยัจรงิหรอืไมถ่า้ผดิจรงิกจ็ะไดล้งโทษ ขอ้ยกเวน้ กรณี

ทีFเป็นความผดิทีFปรากฏชดัแจง้ตามทีFกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ.จะดาํเนินการ ทางวนิยัโดยไมส่อบสวนกไ็ด ้

            ความผดิทีFปรากฏชดัแจง้ตามทีFกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยกรณีความผดิทีFปรากฏชดัแจง้ 

พ.ศ. 2549  
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 ก.  การกระทาํผดิวนิยัอยา่งไมร่า้ยแรงทีFเป็นกรณีความผดิทีFปรากฏอยา่งชดัแจง้ ไดแ้ก่ 

  (1) กระทาํความผดิอาญาจนตอ้งคาํพพิากษาถงึทีFสดุวา่ผูน้ั Vนกระทาํผดิและผูบ้งัคบั บญัชาเหน็

วา่ขอ้เทจ็จรงิตามคาํพพิากษาประจกัษ์ชดั 

  (2) กระทาํผดิวนิยัไมร่า้ยแรงและไดร้บัสารภาพเป็นหนงัสอืต่อผูบ้งัคบับญัชาหรอืใหถ้อ้ยคาํรบั

สารภาพต่อผูม้หีน้าทีFสบืสวนหรอืคณะกรรมการสอบสวนโดยมกีารบนัทกึถอ้ยคาํเป็นหนงัสอื 

ข. การกระทาํผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรงทีFเป็นกรณีความผดิทีFปรากฏชดัแจง้  ไดแ้ก่ 

  (1)  กระทาํความผดิอาญาจนไดร้บัโทษจาํคกุหรอืโทษทีFหนกักวา่จาํคกุโดยคาํพพิากษาถงึ

ทีFสดุใหจ้าํคกุหรอืลงโทษทีFหนกักวา่จาํคกุ 

  (2) ละทิVงหน้าทีFราชการตดิต่อในคราวเดยีวกนัเป็นเวลาเกนิกวา่ nq วนัผูบ้งัคบับญัชา สบืสวน

แลว้เหน็วา่ไมม่เีหตุผลสมควร หรอืมพีฤตกิารณ์อนัแสดงถงึความจงใจไมป่ฏบิตัติามระเบยีบ ของทาง

ราชการ 

  (3) กระทาํผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรงและไดร้บัสารภาพเป็นหนงัสอืต่อผูบ้งัคบับญัชาหรอืให ้ถอ้ยคาํ

รบัสารภาพต่อผูม้หีน้าทีFสบืสวนหรอืคณะกรรมการสอบสวนโดยมกีารบนัทกึถอ้ยคาํเป็นหนงัสอื 

 

การอทุธรณ์  

   มาตรา 121 และมาตรา 122 แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบุคลากร ทาง

การศกึษา พ.ศ.  2547 บญัญตัใิหผู้ถ้กูลงโทษทางวนิยัมสีทิธอุิทธรณ์คาํสั Fงลงโทษต่ออ.ก.ค.ศ.  เขต

พืVนทีFการศกึษา อ.ก.ค.ศ.ทีF ก.ค.ศ. ตั Vงแลว้แต่กรณี ภายใน 30 วนั 

เงืJอนไขในการอทุธรณ์   

  ผูอ้ทุธรณ์ ตอ้งเป็นผูท้ีFถกูลงโทษทางวนิยัและไมพ่อใจผลของคาํสั Fงลงโทษผูอุ้ทธรณ์ ตอ้ง

อุทธรณ์เพืFอตนเองเทา่นั Vน ไมอ่าจอุทธรณ์แทนผูอ้ืFนได ้

 ระยะเวลาอุทธรณ์ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีFไดร้บัแจง้คาํสั Fงลงโทษตอ้งทาํเป็นหนงัสอื 

 การอทุธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง การอุทธรณ์คาํสั Fงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงนิเดอืน หรอื

ลดขั VนเงนิเดอืนทีFผูบ้งัคบับญัชาสั Fงดว้ยอาํนาจของตนเอง ตอ้งอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพืVนทีFการศกึษา

หรอื อ.ก.ค.ศ.สว่นราชการ 

เวน้แต่ การสั Fงลงโทษตามมตใิหอุ้ทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 

 การอทุธรณ์โทษวินัยร้ายแรง  การอุทธรณ์คาํสั Fงลงโทษปลดออกหรอืไลอ่อกจากราชการ

ตอ้งอุทธรณ์ต่อก.ค.ศ.ทั VงนีVการรอ้งทุกขค์าํสั Fงใหอ้อกจากราชการหรอืคาํสั Fงพกัราชการหรอืใหอ้อกจาก

ราชการไวก่้อนกต็อ้งรอ้งทุกขต่์อก.ค.ศ.เชน่เดยีวกนั 

 การร้องทุกข ์ หมายถงึผูถ้กูกระทบสทิธหิรอืไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมจากคาํสั Fงของฝ่าย

ปกครอง 

หรอืคบัขอ้งใจจากการกระทาํของผูบ้งัคบับญัชาใชส้ทิธริอ้งทุกขข์อความเป็นธรรมขอใหเ้พกิถอนคาํสั Fง

หรอืทบทวนการกระทาํของฝ่ายปกครองหรอืของผูบ้งัคบับญัชา 

   มาตรา noo และมาตรา nol แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบุคลากร ทาง
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การศกึษาพ.ศ.oqpeบญัญตัใิหผู้ถ้กูสั Fงใหอ้อกจากราชการมสีทิธริอ้งทุกขต่์อก.ค.ศ.และผูซ้ึFงตน เหน็วา่

ตนไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมหรอืมคีวามคบัขอ้งใจเนืFองจากการกระทาํของผูบ้งัคบับญัชาหรอื กรณถีกู

ตั Vงกรรมการสอบสวนมสีทิธริอ้งทุกขต่์ออ.ก.ค.ศ.เขตพืVนทีFการศกึษาอ.ก.ค.ศ.ทีFก.ค.ศ.ตั Vงหรอืก.ค.ศ.

แลว้แต่กรณภีายในluวนั 

ผูม้สีทิธริอ้งทุกข ์ไดแ้ก่ ขา้ราชการคร ูและบุคลากรทางการศกึษา 

เหตุทีFจะรอ้งทุกข ์

  (1) ถกูสั Fงใหอ้อกจากราชการ 

(2) ถกูสั Fงพกัราชการ 

(3) ถกูสั Fงใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 

(4) ไมไ่ดร้บัความเป็นธรรม หรอืคบัขอ้งใจจากการกระทาํของผูบ้งัคบับญัชา 

(5) ถกูตั Vงกรรมการสอบสวน 

  

การเลืJอนเงินเดือน  

  ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาจะไดร้บัการพจิารณาเลืFอนเงนิเดอืนในแต่ละครั Vงตอ้ง

อยูใ่นเกณฑ ์ดงันีV 

  1. ในครึFงปีทีFแลว้มามผีลการปฏบิตังิาน ความประพฤตใินการรกัษาวนิยั คณุธรรม จรยิธรรม 

และจรรยาบรรณวชิาชพีอยูใ่นเกณฑท์ีFสมควรไดเ้ลืFอนเงนิเดอืน 

  2. ในครึFงปีทีFแลว้มาจนถงึวนัออกคาํสั FงเลืFอนเงนิเดอืนไมถ่กูลงโทษทางวนิยัทีFหนกักวา่โทษ 

ภาคทณัฑ ์หรอืถกูลงโทษในคดอีาญาใหล้งโทษในความผดิทีFเกีFยวกบัการปฏบิตัหิน้าทีFราชการ หรอื 

ความผดิทีFทาํใหเ้สืFอมเสยีเกยีรตศิกัดิ xของตาํแหน่งหน้าทีFราชการของตน ซึFงไมไ่ชค่วามผดิทีFไดก้ระทาํ 

โดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 

  3. ในครึFงปีทีFแลว้มาตอ้งไมถ่กูสั Fงพกัราชการเกนิกวา่สองเดอืน 

  4. ในครึFงปีทีFแลว้มาตอ้งไมข่าดราชการโดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร 

5. ในครึFงปีทีFแลว้มาไดร้บัการบรรจุเขา้รบัราชการมาแลว้เป็นเวลาไมน้่อยกวา่สีFเดอืน 

6. ในครึFงปีทีFแลว้มาถา้เป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตไปศกึษาในประเทศฝึกอบรมและดงูาน ณ  

ต่างประเทศตอ้งไดป้ฏบิตัหิน้าทีFราชการในครึFงปีทีFแลว้มาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สีFเดอืน 

  e.  ในครึFงปีทีFแลว้มาตอ้งไมล่าหรอืมาทาํงานสายเกนิจาํนวนครั VงทีFหวัหน้าสว่นราชการกาํหนด 

  y.  ในครึFงปีทีFแลว้มาตอ้งมเีวลาปฏบิตัริาชการหกเดอืนโดยมวีนัลาไมเ่กนิยีFสบิสามวนั 

แต่ไมร่วมวนัลา ดงัต่อไปนีV 

  1) ลาอุปสมบทหรอืลาไปประกอบพธิฮีจัย ์

  2) ลาคลอดบุตรไมเ่กนิเกา้สบิวนั 

  3) ลาป่วยซึFงจาํเป็นตอ้งรกัษาตวัเป็นเวลานานไมว่า่คราวเดยีวหรอืหลายคราวรวมกนั 

ไมเ่กนิหกสบิวนัทาํการ 

  4) ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏบิตัริาชการตามหน้าทีFหรอืในขณะเดนิทางไป หรอื
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กลบัจากการปฏบิตัริาชการตามหน้าทีF 

  5) ลาพกัผอ่น 

  s) ลาเขา้รบัการตรวจเลอืกหรอืเขา้รบัการเตรยีมพล 

  7) ลาไปปฏบิตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

 

การฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ    

  การฝึกอบรม หมายความวา่  การเพิFมพนูความรูค้วามชาํนาญ หรอืประสบการณ์ดว้ยการ

เรยีน หรอืการวจิยัตามหลกัสตูรของการฝึกอบรม หรอืการสมัมนาอบรมเชงิปฏบิตักิาร การดาํเนินงาน

ตาม โครงการแลกเปลีFยนกบัต่างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวชิาการ และการประชมุเชงิ

ปฏบิตักิาร ทั VงนีVโดยมไิดม้วีตัถุประสงคเ์พืFอใหไ้ดม้าซึFงปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรวชิาชพีทีF ก.พ.

รบัรอง และหมายความรวมถงึการฝึกฝนภาษาและการรบัคาํแนะนําก่อนฝึกอบรมหรอืการดงูานทีFเป็น

สว่นหนึFงของการฝึกอบรมหรอืต่อจากการฝึกอบรมนั Vนดว้ย 

การดงูาน หมายความวา่  การเพิFมพนูความรูแ้ละประสบการณ์ดว้ยการสงัเกตการณ์ 

และการแลกเปลีFยนความคดิเหน็ (การดงูานมรีะยะเวลาไมเ่กนิ 15 วนั ตามหลกัสตูรหรอืโครงการ หรอื

แผนการดงูานในต่างประเทศ หากมรีะยะเวลาเกนิกาํหนดใหด้าํเนินการเป็นการฝึกอบรม) 

 การลาศึกษาต่อ  หมายความวา่ การเพิFมพนูความรูด้ว้ยการเรยีนหรอืการวจิยัตามหลกัสตูร

ของสถาบนั การศกึษา หรอืสถาบนัวชิาชพี เพืFอใหไ้ดม้าซึFงปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรวชิาชพีทีF ก.พ.

รบัรองและหมายความรวมถงึการฝึกฝนภาษาและการไดร้บัคาํแนะนําก่อนเขา้ศกึษาและการฝึกอบรม 

หรอืการดงูานทีFเป็นสว่นหนึFงของการศกึษา 

หรอืต่อจากการศกึษานั Vนดว้ย 

  การออกจากราชการของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา  

  ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาออกจากราชการเมืFอ(มาตรา nueพ.ร.บ.ระเบยีบ

ขา้ราชการครฯู) 

  1) ตาย 

  2) พน้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

  3) ลาออกจากราชการและไดร้บัอนุญาตใหล้าออก 

  4) ถกูสั Fงใหอ้อก 

  5) ถกูสั Fงลงโทษปลดออกหรอืไลอ่อก 

  6) ถกูเพกิถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชพี เวน้แต่ไดร้บัแต่งตั Vงใหด้าํรงตาํแหน่งอืFนทีFไมต่อ้งม ี

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี 

 การลาออกจากราชการ  

  ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการ 

ใหย้ืFนหนงัสอืลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชาเพืFอใหผู้ม้อีาํนาจตาม มาตรา qlเป็นผูพ้จิารณาอนุญาต 

  กรณีผูม้อีาํนาจตาม มาตรา 53 พจิารณาเหน็วา่จาํเป็นเพืFอประโยชน์แก่ราชการจะยบัยั Vงการ
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อนุญาตใหล้าออกไวเ้ป็นเวลาไมเ่กนิ 90 วนั นบัแต่วนัขอลาออกกไ็ด ้แต่ตอ้งแจง้การยบัยั Vง พรอ้ม

เหตุผลใหผู้ข้อลาออกทราบ เมืFอครบกาํหนดเวลาทีFยบัยั Vงแลว้ใหก้ารลาออกมผีลตั Vงแต่วนัถดัจากวนั

ครบกาํหนดเวลาทีFยบัยั Vง 

  ถา้ผูม้อีาํนาจตามมาตรา 53 ไมไ่ดอ้นุญาตและไมไ่ดย้บัยั Vงการอนุญาตใหล้าออก 

ใหก้ารลาออก มผีลตั Vงแต่วนัขอลาออก 

  ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการเพืFอดาํรงตาํแหน่ง 

ทางการเมอืงหรอืเพืFอสมคัรรบัเลอืกตั Vงใหย้ืFนหนงัสอืลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชา 

และใหก้ารลาออกมผีลนบัตั Vงแต่วนัทีFผูน้ั Vนขอลาออก 

 

ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.[\]^  

  ขอ้ 3 การยืFนหนงัสอืขอลาออกจากราชการใหย้ืFนลว่งหน้าก่อนวนัขอลาออกไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

  กรณีผูม้อีาํนาจอนุญาตการลาออกเหน็วา่มเีหตุผลและความจาํเป็นพเิศษ 

จะอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัขอลาออกใหผู้ป้ระสงคจ์ะลาออกยืFนหนงัสอืขอลาออกลว่งหน้า

น้อยกวา่ 30 วนั กไ็ด ้

  หนงัสอืขอลาออกทีFยืFนลว่งหน้าก่อนวนัขอลาออกน้อยกวา่ 30 วนั โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษรจากผูม้อีาํนาจอนุญาต หรอืทีFมไิดร้ะบุวนัขอลาออก ใหถ้อืวนัถดัจากวนัครบกาํหนด 

30 วนั นบัแต่วนัยืFนเป็นวนัขอลาออก 

  ขอ้ 5 ผูม้อีาํนาจอนุญาตการลาออกพจิารณาวา่จะสั Fงอนุญาตใหผู้น้ั Vนลาออกจากราชการหรอืจะ

สั Fงยบัยั Vงการอนุญาตใหล้าออกใหด้าํเนินการ ดงันีV 

  (1) หากพจิารณาเหน็วา่ควรอนุญาตใหล้าออกจากราชการไดใ้หม้คีาํสั Fงอนุญาตใหล้าออก เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรใหเ้สรจ็สิVนก่อนวนัขอลาออกแลว้แจง้คาํสั Fงดงักลา่วใหผู้ข้อลาออกทราบก่อนวนั ขอ

ลาออกดว้ย 

  (2) หากพจิารณาเหน็วา่ควรยบัยั Vงการอนุญาตใหล้าออกเนืFองจากจาํเป็นเพืFอประโยชน์แก่ 

ราชการ ใหม้คีาํสั Fงยบัยั Vงการอนุญาตใหล้าออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหเ้สรจ็สิVนก่อนวนัขอลาออกแลว้

แจง้คาํสั Fงดงักลา่วพรอ้มเหตุผลใหผู้ข้อลาออกทราบก่อนวนัขอลาออกดว้ย ทั VงนีVการยบัยั Vงการอนุญาต 

ใหล้าออกใหส้ั Fงยบัยั Vงไวไ้ดเ้ป็นเวลาไมเ่กนิ 90 วนั 

และสั Fงยบัยั Vงไดเ้พยีงครั Vงเดยีวจะขยายอกีไมไ่ด ้เมืFอครบกาํหนดเวลาทีFยบัยั Vงแลว้ใหก้ารลาออกมผีล

ตั Vงแต่วนัถดัจากวนัครบกาํหนดเวลาทีFยบัยั Vง 

  ขอ้ 6 กรณีทีFผูข้อลาออกไดอ้อกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนืFองจากผูม้อีาํนาจ 

อนุญาตมไิดม้คีาํสั Fงอนุญาตใหล้าออกและมไิดม้คีาํสั Fงยบัยั Vงการอนุญาตใหล้าออกก่อนวนัขอลาออก 

หรอืเนืFองจากครบกาํหนดเวลายบัยั Vงการอนุญาตใหล้าออกใหผู้ม้อีาํนาจอนุญาตมหีนงัสอืแจง้ วนัออก

จากราชการใหผู้ข้อลาออกทราบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีFผูน้ั Vนออกจากราชการและแจง้ใหส้ว่นราชการ

ทีFเกีFยวขอ้งทราบดว้ย 
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  ขอ้ 7 การยืFนหนงัสอืขอลาออกจากราชการเพืFอดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืง 

หรอืเพืFอสมคัรรบัเลอืกตั Vงใหย้ืFนต่อผูบ้งัคบับญัชาอยา่งชา้ภายในวนัทีFขอลาออกและใหผู้บ้งัคบับญัชา

ดงักลา่วเสนอ หนงัสอืขอลาออกนั Vนต่อผูบ้งัคบับญัชาชั VนเหนือขึVนไปตามลาํดบัจนถงึผูม้อีาํนาจอนุญาต

การลาออกโดยเรว็เมืFอผูม้อีาํนาจอนุญาตไดร้บัหนงัสอืขอลาออกแลว้ใหม้คีาํสั Fงอนุญาตออกจากราชการ

ไดต้ั Vงแต่ วนัทีFขอลาออก 

  5. ครอูตัราจา้ง 

  กรณีครอูตัราจา้งทีFจา้งดว้ยเงนิงบประมาณใหป้ฏบิตัหิน้าทีFคร ูเชน่ ปฏบิตัหิน้าทีFครผููช้ว่ย ครพูีF

เลีVยง หรอืปฏบิตัหิน้าทีFครทูีFเรยีกชืFอยา่งอืFนใหป้ฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลกูจา้ง 

ประจาํของสว่นราชการพ.ศ. 2537 และแนวปฏบิตัทิีFใชเ้พืFอการนั Vน 
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งานบริหารงานธรุการ 

 

 

การวางแผนงานธรุการ 

มีหน̀าท่ี 

๑.  รวบรวมข<อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานธุรการ 

๒.  การทําแผนงานธรุการ 

 

การบริหารงานธุรการ 

 มีหน̀าท่ี 

 ๑.  การกำหนดหน(าที่ความรับผิดชอบ 

 ๒.  การจัดบุคลากร 

 

งานบริหารงานสารบรรณ 

 มีหน̀าท่ี 

  ๑.  จัดทำแผนงาน/โครงการสำหรับกลุ3มงานสารบรรณ  

๒.   ลงทะเบียนรับ – ส3งหนังสือราชการ และน าเสนอหนังสือราชการให<ผู<บริหารทราบและส่ังการ  

๓.   แยกประเภทหนังสือ จดร3างหนังสือ เอกสาร เพ่ือจัดส3งแก3หน3วยงานท่ีเก่ียวข<องตาม 

      ท่ีผู<อำนวยการโรงเรียนส่ังการ โดยเน<นความสะดวกรวดเร็วและถูกต<อง  

๔.    พิมพaหนังสือราชการ หนังสือตอบขอบคุณ คำส่ังและประกาศของโรงเรียน  

๕.    โต<ตอบหนังสือราชการไปยังหน3วยงานต3างๆ  

๖.    จัดทำระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม และรายงานการประชุม  

๗.    จัดเตรียมสมุดตรวจราชการ สมุดตรวจเย่ียม  

๘.    จัดเก็บและทำลายหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ  

๙.     ศึกษาวิเคราะหaสภาพงานสารบรรณของสถานศึกษา และระเบียบกฎหมายแนวปฏิบัติ 

        ท่ีเก่ียวข<อง  

  ๑๐.  วางแผนออกแบบงานสารบรรณ ลดข้ันตอนการทำงานให<มีประสิทธิภาพ  

๑๑.   จัดทำรายงานการประชุมข<าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน  

๑๒.   ปฏิบัติหน<าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได<รับมอบหมาย 
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