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สัญลักษณ์

รูปวงกลมใหญ่ล้อมรอบคติพจน์ และนามโรงเรียน
รูปวงกลมเล็กเป็นลายกนก ล้อมรอบตรา อ และดอกบัว
( อ สีน้าเงิน ดอกบัว สีชมพู)

ความหมายของตราสัญลักษณ์
วงกลมใหญ่
หมายถึง ความสามัคคี กลมเกลียว เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
วงกลมเล็กลายกนก หมายถึง การรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย
รูปอักษรไทย อ คือ อนุบาล แรกเริ่มความไร้เดียงสา
รูปดอกบัวสีชมพู คือ ดอกไม้อันทรงคุณค่าด้านพุทธบูชา เปี่ยมด้วยคุณธรรม
น้อมน้าใจส้าหรับครอบครัวอนุบาล
สีประจาโรงเรียน
ฟ้า – ชมพู
ดอกไม้ประจาโรงเรียน ดอกหางนกยูง
คติพจน์

สุโขปญฺญาปฏิลาโภ ความได้ปัญญา ก่อให้เกิดสุข

ปรัชญาโรงเรียน

ความรู้คู่ความดี เป็นศักดิ์ศรี แห่งความเป็นมนุษย์

คาขวัญ

มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา

อัตลักษณ์

รักสะอาด มารยาทดี

เอกลักษณ์

รอบรู้ เชิดชูคุณธรรม

2

เป้าหมายของโรงเรียน
1.สถานศึ ก ษามี ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการจั ด การศึ ก ษา และ
มาตรฐานสากล มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. สถานศึ ก ษาน้ าหลั ก สู ต รไปใช้ ในการจั ด กิจ กรรมการเรียนการสอน มี ก ารประเมิ น ทบทวน
ตรวจสอบ ปรับปรุง และรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามรูปแบบการบริหาร ANBCR Model มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
4. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขันของการพัฒ นาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (Five Step
for student Development) และเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning)
5. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการชัน
เรียนเชิงบวก
6. ผู้ เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา มี คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เรี ย นตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะความรู้ ความสามารถขันสูงมากกว่าระดับปรกติ
7. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับการอยู่ร่วมกั นบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
9. ผู้เรียนมีความรู้พืนฐานในยุคดิจิทัล คิดประดิษฐ์อย่างมีความสามารถในการปรับตัว มีทักษะการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
10. ครูมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าพัฒนางาน พัฒนาตนเองจากแหล่งวิชาการต่าง ๆ ใช้
แหล่งเรียนรู้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม มีการ
ตรวจสอบ ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
11. สถานศึกษาพัฒนาครูให้เป็นผู้น้าและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรีย นรู้เฉพาะด้าน สามารถ
ใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
12. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอือต่อการเรียนรู้ การใช้บริการอย่างมี
คุณภาพจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้มีสื่อการเรียนรู้
ที่มีคุณ ภาพระดับ มาตรฐานสากลเพียงพอต่อนักเรียน มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเชื่อมโยง
ครอบคลุมพืนที่ของโรงเรียน
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งานบริหารบุคลากร
หมายถึง การหาทางใช้คนที่อยู่ร่วมกันในองค์กรนัน ๆให้ท้างานได้ผล ดีที่สุด สินเปลืองค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็สามารถท้าให้ผู้ร่วมงานมีความสุขมีความพอใจ ที่จะให้ความร่วมมือและท้างาน
ร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้งานขององค์กรนันๆ ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
แนวคิด
1) ปัจจัยทางการบริหารทังหลายคนถือเป็นปัจจัยทางการบริหารที่ส้าคัญที่สุด
2) การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล
3) การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถจะมีส่วนท้าให้บุคลากร มีขวัญ
ก้าลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานประสบผลส้าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
4) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่องจะท้าให้บุคลากร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือร้นพัฒนางานให้ดียิ่งขึน
5) การบริหารงานบุคคลเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียเป็นส้าคัญ
ขอบข่ายงานบริหารบุคลากร
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามในหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู
5. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนา โรงเรียน
6. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
7. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติตนในการด้าเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย (Goals) ปีการศึกษา 2558 – 2562
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามในหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู

4

5. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนา โรงเรียน
6. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
7. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติตนในการด้าเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วางแผนอัตรากาลัง/การกาหนดตาแหน่ง
มีหน้าที่
1. จัดท้าแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติงานประจ้าปีและปฏิทินปฏิบัติงาน
2. จัดท้าแผนงานอัตราก้าลังครู / การก้าหนดต้าแหน่งและความต้องการครูในสาขาที่โรงเรียนมี
ความต้องการ
3. จัดท้ารายงานอัตราก้าลังครูต่อหน่วยงานต้นสังกัด
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
มีหน้าที่
1. วางแผนด้าเนินการสรรหาและเลือกสรรและก้าหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน
2. ก้าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาการเลือกสรรคุณสมบัติของบุคคลที่รับสมัคร
3. จัดท้าประกาศรับสมัคร
4. รับสมัคร
5. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน
7. แต่งตังคณะกรรมการด้าเนินการสรรหาและเลือกสรร
8. สอบคัดเลือก
9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
10. การเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว
11. จัดท้ารายต่อหน่วยงานต้นสังกัด
การพัฒนาบุคลากร
มีหน้าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จัดท้าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจ้าปี
ส้ารวจความต้องการในการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน
จัดท้าแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรในโรงเรียน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา
จัดท้าแฟ้มบุคลากรในโรงเรียน
ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ้านวยการ
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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การเลื่อนขั้นเงินเดือน
มีหน้าที่
1.
2.
3.
4.

จัดท้าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจ้าปี
นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาเลื่อนขันเงินเดือนประจ้าปี
จัดท้าบัญชีผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขันประจ้าปีโดยยึดหลักความโป่รงใส คุณธรรมจริยธรรม
และการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
5. แต่งตังผู้ที่ได้รับการเลื่อนขันเงินเดือนรายงานต่อต้นสังกัด
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
มีหน้าที่
1. จัดรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2. ส้ารวจความต้องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรใน
โรงเรียน
4. จัดท้าแฟ้มข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรใน
โรงเรียน
วินัยและการรักษาวินัย
มีหน้าที่
1. จัดรวบรวมเอกสารเกี่ยววินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน
2. จัดท้าแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับการท้าผิดเกี่ยวกับวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน
สวัสดิการครู
มีหน้าที่
1.วางแผนด้าเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการของครูและบุคลากรในโรงเรียน
2. มอบของขวัญเป็นก้าลังใจในวันส้าคัญต่างๆ วันเกิด แสดงความยินดีที่ผ่านการประเมินครู
ช้านาญการพิเศษ ของครูและบุคลากรในโรงเรียน
3. ซือของเยี่ยมไข้เมื่อเจ็บป่วยหรือนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
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สามะโนนักเรียน/รับนักเรียน
มีหน้าที่
1. วางแผนในการจัดท้าส้ามะโนนักเรียน
2. ส้ามะโนนักเรียนในเขตหมู่ 4 , 5 และหมู่ 6 ซึ่งเป็นเขตบริการของโรงเรียน
3. จัดท้าเอกสารการรับสมัครนักเรียน เด็กเล็ก ชันอนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 และชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
4. เปิดรับสมัครนักเรียน เด็กเล็ก ชันอนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 และชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
5. จัดท้าแฟ้มนักเรียน เด็กเล็ก ชันอนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 และชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
6. สรุปการจัดท้าส้ามะโนนักเรียนรายงานหน่วยงานต้นสังกัด
การปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
1. 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
การลาป่วย ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัวให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล้าดับจนถึงผู้มีอ้านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาเว้นแต่ในกรณีจ้าเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลา ในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่น
ลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว การลาป่วยตังแต่ 30 วันขึนไป
ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึนทะเบียนและ รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไป
กับใบลาด้วย ในกรณีจ้าเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอ้านาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์ซึ่งผู้มีอ้านาจ
อนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครังเดียวหรือหลายครังติดต่อกัน
ถ้าผู้มีอ้านาจ อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไป
รับการ ตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
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การลาคลอดบุตร ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล้าดับ จนถึงผู้มีอ้านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลา
แทน ก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับ
เงินเดือนครังหนึ่งได้ การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอดก่อนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลา
แล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน
การลากิจส่วนตัว ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล้าดับ จนถึงผู้มีอ้านาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจ้าเป็น ไม่
สามารถรอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจ้าเป็นไว้แล้ว หยุดราชการ ไปก่อนก็
ได้ แต่จะต้องชีแจงเหตุผลให้ผู้มีอ้านาจอนุญาตทราบโดยเร็ว ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่ง
ใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่ง ใบลาพร้อมทังเหตุผลความจ้าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล้าดับ
จนถึงผู้มีอ้านาจอนุญาตทันทีในวันแรก ที่มาปฏิบัติราชการ ข้าราชการมีสิทธิลากิจส่วนตัว โดยได้รับ
เงินเดือนปีละไม่เกิน 45 วันท้าการ ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ 18 แล้ว หากประสงค์จะลากิจ
ส่วนตัวเพื่อเลียงดูบุตรให้มี สิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันท้าการ โดยไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินเดือนระหว่างลา
การลาพักผ่อน ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจ้าปีในปีหนึ่งได้ 10 วันท้าการ
เว้นแต่ข้าราชการดังต่อไปนี ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจ้าปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน
1. ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครังแรก ผูซ้ ึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว
แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
2. ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตัง
แล้ว ต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วันออกจากราชการ
3. ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย ว่าด้วย
การรับราชการทหารและกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมา ได้รับบรรจุ
เข้ารับราชการอีกถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจ้าปีหรือลาพักผ่อนประจ้าปี แล้วแต่ไม่ครบ 10
วันท้าการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนันรวมเข้ากับปีต่อ ๆไปได้ แต่วันลาพักผ่อน สะสมรวมกับวันลา
พักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20 วันท้าการ ส้าหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
ให้มีสิทธิน้าวันลาพักผ่อนสะสม รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันท้าการ
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา หรือข้าราชการที่นับถือศาสนา อิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ
ประเทศซาอุดีอาระเบียให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล้าดับจนถึงผู้มีอ้านาจพิจารณาหรือ
อนุญาตก่อนวันอุปสมบท หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า 60 วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่
อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งให้ชีแจงเหตุผลความ จ้าเป็นประกอบการลา และให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้มีอ้านาจที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไป ประกอบพิธีฮัจย์แล้วจะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธี
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ฮัจย์ภายใน 10 วัน นับแต่ วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแต่
วันที่ลาสิกขา หรือ วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการ
ตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวัน เข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ส่วน
ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่
เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป และให้ไปเข้า รับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาใน
หมายเรียกนันโดยไม่ต้องรอรับค้าสั่ง อนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามล้าดับจนถึง
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้า ส่วนราชการขึนตรง
การลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษาฝึกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล้าดับจนถึง
ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึนตรงเพื่อพิจารณาอนุญาตส้าหรับการลาไปศึกษาฝึกอบรมดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศให้เสนอหรือจัดส่ง ใบลาตามล้าดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าส่วน
ราชการขึนตรงเพื่อพิจารณาอนุญาต เว้นแต่ข้าราชการกรุงเทพมหานครให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัด
กรุงเทพมหานคร ส้าหรับหัวหน้า ส่วนราชการให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วน
ราชการขึนตรงและข้าราชการ ในราชบัณฑิตยสถานให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ส่วนปลัดกรุงเทพมหานครให้เสนอ หรือจัดส่งใบลาต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุญาต
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา ต่อผู้บังคับบัญชาตามล้าดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อ
พิจารณา โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่ก้าหนด
การลาติดตามคู่สมรส ข้าราชการซึ่งประสงค์ติดตามคู่สมรสให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล้าดับ จนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึนตรงแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา
อนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน สองปีและในกรณีจ้าเป็นอาจอนุญาตให้ลาได้อีกสองปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี
ถ้าเกินสี่ปี ให้ลาออกจากราชการส้าหรับปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึนตรง และข้าราชการ ใน
ราชบัณฑิตยสถานให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ส่วนปลัดกรุงเทพมหานครให้เสนอ หรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาอนุญาต
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วินัยและการดาเนินการทางวินัย
วินัย : การควบคุมความประพฤติของคนในองค์กรให้เป็นไปตามแบบแผนที่พึงประสงค์
วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ข้อบัญญัติที่ก้าหนดเป็นข้อห้ามและ ข้อ
ปฏิบัติตามหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
โทษทางวินัย มี 5 สถาน
คือ
วินัยไม่ร้ายแรง มีดังนี
1. ภาคทัณฑ์
2. ตัดเงินเดือน
3. ลดขันเงินเดือน
วินัยร้ายแรง มีดังนี
4. ปลดออก
5. ไล่ออก
การว่ากล่าวตักเตือนหรือการท้าทัณฑ์บนไม่ถือว่าเป็นโทษทางวินัยใช้ในกรณีที่เป็นความผิด เล็กน้อย
และมีเหตุอันควรงดโทษ การว่ากล่าวตักเตือนไม่ต้องท้าเป็นหนังสือ
แต่การท้าทัณฑ์บนต้องท้าเป็นหนังสือ(มาตรา 100 วรรคสอง)
โทษภาคทัณฑ์
ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน โทษภาคทัณฑ์ไม่ต้องห้ามการเลื่อนขัน
เงินเดือน
โทษตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน
ใช้ลงโทษในความผิดที่ไม่ถึงกับเป็นความผิดร้ายแรง และไม่ใช่กรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อย
โทษปลดออกและไล่ออก
ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดวินัยร้ายแรงเท่านัน
การลดโทษความผิดวินัยร้ายแรง
ห้ามลดโทษต่้ากว่าปลดออก ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิได้รับบ้าเหน็จบ้านาญเสมือนลาออก
การสั่งให้ออกจากราชการไม่ใช่โทษทางวินัย
วินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่
1. ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม ต้องมีความวิริยะ
อุตสาหะขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตน ตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ้านาจและหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือ ทางอ้อม
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
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4. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและ หน่วยงาน
การศึกษามติครม. หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้ เกิดความเสียหายแก่
ราชการ
5. ไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ ระเบียบ
ของทางราชการแต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค้าสั่งนันจะท้าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะ เป็นการไม่รักษา
ประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน 7 วัน เพื่อให้ผู้บังคับ บัญชาทบทวนค้าสั่งก็
ได้ และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติ ตามค้าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาต้องปฏิบัติตาม
6. ไม่ตรงต่อเวลา ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน ละทิงหรือทอดทิงหน้าที่
ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
7. ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชน สังคม ไม่สุภาพเรียบร้อยและรักษา ความ
สามัคคี ไม่ช่วยเหลือเกือกูลต่อผู้เรียนและข้าราชการด้วยกัน หรือผู้ร่วมงานไม่ต้อนรับหรือ ให้ความสะดวก
ให้ความเป็นธรรมต่อผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
8. กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง
9. กระท้าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท้าการหาประโยชน์อันอาจท้าให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม หรือ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในต้าแหน่งหน้าที่ราชการของตน
10. เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด้ารงต้าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนัน
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
11. ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้อง กับ
ประชาชนอาศัยอ้านาจและหน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ส่งเสริม เกือกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล
หรือพรรคการเมืองใด
12. กระท้าการอันใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
13. เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ไม่ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา กระท้า
ผิดวินัย หรือละเลย หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต
วินัยร้ายแรง ได้แก่
1. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
2. จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษามติครม.
หรือนโยบายของรัฐบาลประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ ของทางราชการอัน
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
3. ขัดค้าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ
โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
4. ละทิงหน้าที่หรือทอดทิงหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง
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5. ละทิงหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
6. กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
อย่างร้ายแรง
7. กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ ความ
เสียหายอย่างร้ายแรง
8. กระท้าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท้าการหาประโยชน์อันอาจท้าให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม หรือ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในต้าแหน่งหน้าที่ราชการโดยมุ่งหมายจะให้เป็นการซือขายหรือให้ได้รับ แต่งตังให้ด้ารง
ต้าแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระท้าอันมีลักษณะ เป็นการให้หรือได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่นเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและ แต่งตังโดยมิชอบ
9. คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบหรือน้าเอาผลงานทางวิชาการของ
ผู้อื่น หรือจ้างวาน ใช้ผู้อื่นท้าผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการก้าหนดต้าแหน่ง การ
เลื่อนต้าแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึน
10. ร่วมด้าเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดท้าผลงานทาง
วิชาการ ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่เพื่อให้ผู้อื่นน้าผลงานนันไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการก้าหนด
ต้าแหน่งเลื่อนต้าแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ หรือให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึน
11. เข้าไปเกี่ยวข้องกับการด้าเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซือสิทธิหรือขาย
เสียงในการเลือกตังสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือการเลือกตังอื่นที่มีลักษณะเป็น
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมทังการส่งเสริม สนับสนุน หรือ ชักจูงให้ผู้อื่นกระท้าการ
ในลักษณะเดียวกัน
12. กระท้าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ้าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุด ให้
จ้าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาท หรือลหุโทษ
หรือกระท้าการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
13. เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด
14. เล่นการพนันเป็นอาจิณ
15. กระท้าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ของ
ตนหรือไม่
การดาเนินการทางวินัย
การด้าเนินการทางวินัย กระบวนการและขันตอนการด้าเนินการในการออกค้าสั่งลงโทษ ซึ่งเป็น
ขันตอนที่มีล้าดับก่อนหลังต่อเนื่องกัน อันได้แก่ การตังเรื่องกล่าวหาการสืบสวนสอบสวน การพิจารณา
ความผิดและก้าหนดโทษและการสั่งลงโทษรวมทังการด้าเนินการต่าง ๆ ในระหว่างการสอบสวนพิจารณา
เช่น การสั่งพัก การสั่งให้ออกไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา
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หลักการดาเนินการทางวินัย
1. กรณีที่ผู้บังคับบัญชาพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระท้าผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบืองต้นอยู่
แล้วผู้บังคับบัญชาก็สามารถด้าเนินการทางวินัยได้ทันที
2. กรณีที่มีการร้องเรียนด้วยวาจาให้จดปากค้า ให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี พร้อม
รวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆ ประกอบการพิจารณาแล้วด้าเนินการให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยตัง
กรรมการสืบสวนหรือสั่งให้บุคคลใดไปสืบสวนหากเห็นว่ามีมูลก็ตังคณะกรรมการสอบสวน ต่อไป
3. กรณีมีการร้องเรียนเป็นหนังสือผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนในเบืองต้นก่อนหากเห็นว่า ไม่มีมูลก็สั่ง
ยุติเรื่องถ้าเห็นว่ามีมูลก็ตังคณะกรรมการสอบสวนต่อไป กรณีหนังสือร้องเรียนไม่ลง ลายมือชื่อและที่อยู่ของ
ผู้ร้องเรียนหรือไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แน่นอนจะเข้าลักษณะของบัตร สนเท่ห์ มติครม.ห้ามมิให้รับฟัง
เพราะจะท้าให้ข้าราชการเสียขวัญในการปฏิบัติหน้าที่
ขั้นตอนการดาเนินการทางวินัย
1. การตังเรื่องกล่าวหาเป็นการตังเรื่องด้าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการเมื่อปรากฏ
กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า กระท้าผิดวินัยมาตรา 98 ก้าหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตังคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อด้าเนินการ สอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้าผู้ตังเรื่องกล่าวหาคือผู้บังคับบัญชาของ
ผู้ถูก กล่าวหาความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาชันต้นคือ ผู้อ้านวยการสถานศึกษาสามารถแต่งตัง
กรรมการสอบสวนข้าราชการในโรงเรียนทุกคนความผิดวินัยร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ้านาจบรรจุ และ
แต่งตังตามมาตรา 53 เป็นผู้มีอ้านาจบรรจุและแต่งตังคณะกรรมการสอบสวน
2. การแจ้งข้อกล่าวหา มาตรา 98 ก้าหนดไว้ว่า ในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐาน ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้เพื่อให้
ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชีแจงและน้าสืบแก้ข้อกล่าวหา
3. การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการด้าเนินการทังหลายอื่นเพื่อจะทราบ
ข้อเท็จจริง และพฤติการณ์ต่าง ๆ หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรม
และ เพื่อพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท้าผิดวินัยจริงหรือไม่ถ้าผิดจริงก็จะได้ลงโทษ ข้อยกเว้น กรณีที่เป็น
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก้าหนดในกฎ ก.ค.ศ.จะด้าเนินการ ทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก้าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.
2549
ก. การกระท้าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏอย่างชัดแจ้ง ได้แก่
(1) กระท้าความผิดอาญาจนต้องค้าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นันกระท้าผิดและผู้บังคับ บัญชาเห็นว่า
ข้อเท็จจริงตามค้าพิพากษาประจักษ์ชัด
(2) กระท้าผิดวินัยไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยค้ารับ
สารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถ้อยค้าเป็นหนังสือ
ข. การกระท้าผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่
(1) กระท้าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ้าคุกหรือโทษที่หนักกว่าจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้
จ้าคุกหรือลงโทษที่หนักกว่าจ้าคุก
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(2) ละทิงหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วันผู้บังคับบัญชา สืบสวนแล้ว
เห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ของทางราชการ
(3) กระท้าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ ถ้อยค้ารับ
สารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถ้อยค้าเป็นหนังสือ
การอุทธรณ์
มาตรา 121 และมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์ค้าสั่งลงโทษต่ออ.ก.ค.ศ. เขตพืนที่
การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตังแล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน
เงื่อนไขในการอุทธรณ์
ผู้อุทธรณ์
ต้องเป็นผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยและไม่พอใจผลของค้าสั่งลงโทษผู้อุทธรณ์ ต้องอุทธรณ์
เพื่อตนเองเท่านัน ไม่อาจอุทธรณ์แทนผู้อื่นได้
ระยะเวลาอุทธรณ์
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค้าสั่งลงโทษต้องท้าเป็นหนังสือ
การอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง การอุทธรณ์ค้าสั่งโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขันเงินเดือนที่
ผู้บังคับบัญชาสั่งด้วยอ้านาจของตนเอง ต้องอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพืนที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ
เว้นแต่ การสั่งลงโทษตามมติให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.
การอุทธรณ์โทษวินัยร้ายแรง การอุทธรณ์ค้าสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการต้องอุทธรณ์
ต่อก.ค.ศ.ทังนีการร้องทุกข์ค้าสั่งให้ออกจากราชการหรือค้าสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็ต้อง
ร้องทุกข์ต่อก.ค.ศ.เช่นเดียวกัน
การร้องทุกข์ หมายถึงผู้ถูกกระทบสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากค้าสั่งของฝ่ายปกครอง
หรือคับข้องใจจากการกระท้าของผู้บังคับบัญชาใช้สิทธิร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมขอให้เพิกถอนค้าสั่งหรือ
ทบทวนการกระท้าของฝ่ายปกครองหรือของผู้บังคับบัญชา
มาตรา 122 และมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
พ.ศ.2547บัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการมีสิทธิร้องทุกข์ต่อก.ค.ศ.และผู้ซึ่งตน เห็นว่าตนไม่ได้รับความ
เป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท้าของผู้บังคับบัญชาหรือ กรณีถูกตังกรรมการสอบสวนมีสิทธิ
ร้องทุกข์ต่ออ.ก.ค.ศ.เขตพืนที่การศึกษาอ.ก.ค.ศ.ที่ก.ค.ศ.ตังหรือก.ค.ศ.แล้วแต่กรณีภายใน30วัน
ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
เหตุที่จะร้องทุกข์
(1) ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(2) ถูกสั่งพักราชการ
(3) ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(4) ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือคับข้องใจจากการกระท้าของผู้บังคับบัญชา
(5) ถูกตังกรรมการสอบสวน
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การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขันเงินเดือนในแต่ละครังต้องอยู่
ในเกณฑ์ ดังนี
1. ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนขันเงินเดือน
2. ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกค้าสั่งเลื่อนขันเงินเดือนไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ หรือถูกลงโทษในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ ความผิด
ที่ท้าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต้าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งไม่ไช่ความผิดที่ได้กระท้า โดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
3. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
4. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
5. ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
6. ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตไปศึกษาในประเทศฝึกอบรมและดูงาน ณ
ต่างประเทศต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
7. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาท้างานสายเกินจ้านวนครังที่หัวหน้าส่วนราชการก้าหนด
8. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน
แต่ไม่รวมวันลา ดังต่อไปนี
1) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์
2) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
3) ลาป่วยซึ่งจ้าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไม่เกินหกสิบวันท้าการ
4) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป หรือกลับ
จากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
5) ลาพักผ่อน
6) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
7) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
การฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
การฝึกอบรม หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ความช้านาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน
หรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝึกอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การด้าเนินงานตาม
โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทังนีโดย
มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง และหมายความรวมถึง
การฝึกฝนภาษาและการรับค้าแนะน้าก่อนฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหรือต่อ
จากการฝึกอบรมนันด้วย
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การดูงาน
หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ และ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ตามหลักสูตรหรือโครงการ หรือแผนการ
ดูงานในต่างประเทศ หากมีระยะเวลาเกินก้าหนดให้ด้าเนินการเป็นการฝึกอบรม)
การลาศึกษาต่อ หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของ
สถาบัน การศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรองและ
หมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการได้รับค้าแนะน้าก่อนเข้าศึกษาและการฝึกอบรม หรือการดูงานที่
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หรือต่อจากการศึกษานันด้วย
การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ(มาตรา 107พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการครูฯ)
1) ตาย
2) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ
3) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก
4) ถูกสั่งให้ออก
5) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
6) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การลาออกจากราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ
ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ผู้มีอ้านาจตาม มาตรา 53เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
กรณีผู้มีอ้านาจตาม มาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าจ้าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการจะยับยังการ
อนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งการยับยัง พร้อมเหตุผลให้ผู้
ขอลาออกทราบ เมื่อครบก้าหนดเวลาที่ยับยังแล้วให้การลาออกมีผลตังแต่วันถัดจากวันครบก้าหนดเวลาที่
ยับยัง
ถ้าผู้มีอ้านาจตามมาตรา 53 ไม่ได้อนุญาตและไม่ได้ยับยังการอนุญาตให้ลาออก
ให้การลาออก มีผลตังแต่วันขอลาออก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อด้ารงต้าแหน่ง ทาง
การเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตังให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บังคับบัญชา
และให้การลาออกมีผลนับตังแต่วันที่ผู้นันขอลาออก
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ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
ข้อ 3 การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน
กรณีผู้มีอ้านาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจ้าเป็นพิเศษ
จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออกให้ผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อย
กว่า 30 วัน ก็ได้
หนังสือขอลาออกที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น ลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้มีอ้านาจอนุญาต หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือวันถัดจากวันครบก้าหนด 30 วัน นับ
แต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก
ข้อ 5 ผู้มีอ้านาจอนุญาตการลาออกพิจารณาว่าจะสั่งอนุญาตให้ผู้นันลาออกจากราชการหรือจะสั่ง
ยับยังการอนุญาตให้ลาออกให้ด้าเนินการ ดังนี
(1) หากพิจารณาเห็นว่าควรอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ให้มีค้าสั่งอนุญาตให้ลาออก เป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้เสร็จสินก่อนวันขอลาออกแล้วแจ้งค้าสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวัน ขอลาออกด้วย
(2) หากพิจารณาเห็นว่าควรยับยังการอนุญาตให้ลาออกเนื่องจากจ้าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ ราชการ
ให้มีค้าสั่งยับยังการอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสินก่อนวันขอลาออกแล้วแจ้งค้าสั่ง
ดังกล่าวพร้อมเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย ทังนีการยับยังการอนุญาต ให้ลาออกให้สั่ง
ยับยังไว้ได้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน
และสั่งยับยังได้เพียงครังเดียวจะขยายอีกไม่ได้ เมื่อครบก้าหนดเวลาที่ยับยังแล้วให้การลาออกมีผลตังแต่วัน
ถัดจากวันครบก้าหนดเวลาที่ยับยัง
ข้อ 6 กรณีที่ผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากผู้มีอ้านาจ อนุญาต
มิได้มีค้าสั่งอนุญาตให้ลาออกและมิได้มีค้าสั่งยับยังการอนุญาตให้ลาออกก่อนวันขอลาออก หรือเนื่องจาก
ครบก้าหนดเวลายับยังการอนุญาตให้ลาออกให้ผู้มีอ้านาจอนุญาตมีหนังสือแจ้ง วันออกจากราชการให้ผู้ขอ
ลาออกทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้นันออกจากราชการและแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
ข้อ 7 การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง
หรือเพื่อสมัครรับเลือกตังให้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาอย่างช้าภายในวันที่ขอลาออกและให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว
เสนอ หนังสือขอลาออกนันต่อผู้บังคับบัญชาชันเหนือขึนไปตามล้าดับจนถึงผู้มีอ้านาจอนุญาตการลาออก
โดยเร็วเมื่อผู้มีอ้านาจอนุญาตได้รับหนังสือขอลาออกแล้วให้มีค้าสั่งอนุญาตออกจากราชการได้ตังแต่ วันที่ขอ
ลาออก
5. ครูอัตราจ้าง
กรณีครูอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินงบประมาณให้ปฏิบัติหน้าที่ครู เช่น ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วย ครูพี่เลียง
หรือปฏิบัติหน้าที่ครูที่เรียกชื่อย่างอื่นให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้าง ประจ้าของส่วน
ราชการพ.ศ. 2537 และแนวปฏิบัติที่ใช้เพื่อการนัน

