
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน* พันธกิจ เป1าหมาย อัตลักษณ* และเอกลักษณ*ของสถานศึกษา 

 

วิสัยทัศน* 

“ภายในป( ๒๕๖๕ โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุขมุ<งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู<มาตรฐานสากล เสริมสรHาง

ความเปIนไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“ 

 

พันธกิจ 

๑. ส<งเสริมและพัฒนาผูHเรียนใหHมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

๒. ส<งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคW และด ารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ส<งเสริมและพัฒนาผูHเรียนใหHมีความสามารถในการใชHเทคโนโลยีสารสนเทศไดHอย<างเหมาะสมและ

สรHางสรรคW 

๔. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหHมีความเช่ียวชาญตามวิชาชีพ 

๕. จัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

๖. ใชHแหล<งเรียนรูH สืบสานภูมิป_ญญาทHองถ่ิน อนุรักษWส่ิงแวดลHอมบนพ้ืนฐานความเปIนไทย 

 

เป1าหมาย 

๑) นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริยWทรงเปIนประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคW และค<านิยมหลักของ คน

ไทย ๑๒ ประการ 

๒) นักเรียนเปIนบุคคลแห<งการเรียนรูH คิดริเร่ิมสรHางสรรคW มีทักษะกระบวนการแกHป_ญหา มีความรูH 

ความสามารถในการใชHเทคโนโลยีอย<างสมดุลรอบดHาน มีผลการทดสอบระดับชาติท่ีสูงกว<าระดับประเทศ และ 

มีคุณลักษณะของผูHเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือพัฒนามุ<งสู< Thailand ๔.๐ 

๓) ผูHบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เปIนบุคคลแห<งการเรียนรูH มีสมรรถนะสูง 

และทำงานมุ<งเนHนผลสัมฤทธ์ิ 

๔) สถานศึกษาจัดการศึกษาใหHนักเรียนทุกคนไดHรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  อย<างเสมอภาค 

เท<าเทียมกัน และไดHมาตรฐานการศึกษา 

๕) สถานศึกษาเปIนกลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือบรรลุเปkาหมายการพัฒนาอย<างย่ังยืน 

ส<งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปIนมิตรกับส่ิงแวดลHอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖) สถานศึกษาบริหารจัดการท่ีมุ<งผลสัมฤทธ์ิเนHนการมีส<วนร<วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 



อัตลักษณ*ของโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

รักสะอาด รับผิดชอบ มีวินัย ใจอาสา อยู<อย<างพอเพียง 

 

เอกลักษณ*ของโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

โรงเรียนน<าอยู< เรียนรูHคู<กิจกรรม คุณธรรมตามวิถีพุทธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การบริหารงานบุคคล 

หมายถึง  การหาทางใชHคนท่ีอยู<ร<วมกันในองคWกรน้ัน ๆใหHทำงานไดHผล ดีท่ีสุด  ส้ินเปลืองค<าใชHจ<าย 

นHอยท่ีสุด  ในขณะเดียวกันก็สามารถทำใหHผูHร<วมงานมีความสุขมีความพอใจ ท่ีจะใหHความร<วมมือและทำงาน 

ร<วมกับผูHบริหาร เพ่ือใหHงานขององคWกรน้ันๆ สำเร็จลุล<วงไปดHวยดี 

 

แนวคิด 

๑) ป_จจัยทางการบริหารท้ังหลายคนถือเปIนป_จจัยทางการบริหารท่ีสำคัญท่ีสุด 

๒) การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผูHบริหารจะตHองมีความรูH ความเขHาใจ 

และมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล 

๓) การจัดบุคลากรใหHปฏิบัติงานไดHเหมาะสมกับความรูHความสามารถจะมีส<วนทำใหHบุคลากร มีขวัญ 

กำลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ส<งผลใหHงานประสบผลสำเร็จอย<างมีประสิทธิภาพ 

๔) การพัฒนาบุคลากรใหHมีความรูHความสามารถอย<างสม่ำเสมอและต<อเน่ืองจะทำใหHบุคลากร 

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือรHนพัฒนางานใหHดีย่ิงข้ึน 

๕) การบริหารงานบุคคลเนHนการมีส<วนร<วมของบุคลากรและผูHมีส<วนไดHเสียเปIนสำคัญ 

 

ขอบขIายงานบุคลากร 

๑. ส<งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหHมีประสิทธิภาพ 

๒. ส<งเสริมใหHบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามในหนHาท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพ  และจรรยาบรรณ 

วิชาชีพครู 

๓. ส<งเสริมการประชาสัมพันธWขHอมูลข<าวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแก<ผูHเก่ียวขHองอย<างท่ัวถึง 

และมีประสิทธิภาพ 

๔. ส<งเสริม  และสนับสนุนใหHครูและบุคลากรไดHรับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู 

๕. ประสานความร<วมมือระหว<างโรงเรียน ผูHปกครอง และชุมชน ในการพัฒนา โรงเรียน 

๖. ส<งเสริมใหHคณะครูปฏิบัติหนHาท่ีดHวยความซ่ือสัตยWสุจริต 

๗. ส<งเสริมใหHคณะครูปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เป1าหมาย 

๑. ส<งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหHมีประสิทธิภาพ 

๒. ส<งเสริมใหHบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามในหนHาท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพ  และจรรยาบรรณ 

วิชาชีพครู 

๓. ส<งเสริมการประชาสัมพันธWขHอมูลข<าวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแก<ผูHเก่ียวขHองอย<างท่ัวถึง 

และมีประสิทธิภาพ 

๔. ส<งเสริม  และสนับสนุนใหHครูและบุคลากรไดHรับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู 

๕. ประสานความร<วมมือระหว<างโรงเรียน ผูHปกครอง และชุมชน ในการพัฒนา โรงเรียน 



๖. ส<งเสริมใหHคณะครูปฏิบัติหนHาท่ีดHวยความซ่ือสัตยWสุจริต 

๗. ส<งเสริมใหHคณะครูปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วางแผนอัตรากำลัง/การกำหนดตำแหนIง 

มีหนMาท่ี 

๑. จัดทำแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติงานประจำป(และปฏิทินปฏิบัติงาน 

๒. จัดทำแผนงานอัตรากำลังครู / การกำหนดตำแหน<งและความตHองการครูในสาขาท่ีโรงเรียนมี 

ความตHองการ 

๓.  จัดทำรายงานอัตรากำลังครูต<อหน<วยงานตHนสังกัด 

 

การสรรหาและบรรจุแตIงต้ัง 

มีหนMาท่ี 

๑. วางแผนดำเนินการสรรหาและเลือกสรรและกำหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 

๒. กำหนดรายละเอียดเก่ียวกับการสรรหาการเลือกสรรคุณสมบัติของบุคคลท่ีรับสมัคร 

๓. จัดทำประกาศรับสมัคร 

๔. รับสมัคร 

๕. การตรวจสอบคุณสมบัติผูHสมัคร 

๖.  ประกาศรายช่ือผูHมีสิทธิรับการประเมิน 

๗. แต<งต้ังคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 

๘. สอบคัดเลือก 

๙. ประกาศรายช่ือผูHผ<านการเลือกสรร 

๑๐.การเรียกผูHท่ีผ<านการคัดเลือกมารายงานตัว 

๑๑.จัดทำรายต<อหน<วยงานตHนสังกัด 

 

การพัฒนาบุคลากร 

มีหนMาท่ี 

๑. จัดทำแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจำป( 

๒. สำรวจความตHองการในการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน 

๓. จัดทำแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

๔. ส<งเสริมและสนับสนุนใหHครูและบุคลากรไดHรับการพัฒนา 

๕. จัดทำแฟkมบุคลากรในโรงเรียน 

๖. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผูHอำนวยการ 

๗.  งานอ่ืนๆ ท่ีไดHรับมอบหมาย 



การเล่ือนข้ันเงินเดือน 

มีหนMาท่ี 

๑. จัดทำแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจำป( 

๒. นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

๓. ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนประจำป( 

๔. จัดทำบัญชีผูHท่ีไดHรับการพิจารณาเล่ือนข้ันประจำป(โดยยึดหลักความโปuรงใส คุณธรรมจริยธรรม 

และการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 

๕. แต<งต้ังผูHท่ีไดHรับการเล่ือนข้ันเงินเดือนรายงานต<อตHนสังกัด 

 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ* 

มีหนMาท่ี 

๑. จัดรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณW 

๒. สำรวจความตHองการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณWของคณะครูและบุคลากร 

๓. ส<งเสริมและสนับสนุนขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณWของคณะครูและบุคลากรใน โรงเรียน 

๔. จัดทำแฟkมขHอมูลการไดHรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณWของคณะครูและบุคลากรใน โรงเรียน 

  

วินัยและการรักษาวินัย 

มีหนMาท่ี 

๑.  จัดรวบรวมเอกสารเก่ียววินัยและการรักษาวินัยของขHาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

๒. จัดทำแฟkมขHอมูลเก่ียวกับการทำผิดเก่ียวกับวินัยของขHาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

สวัสดิการครู 

มีหนMาท่ี 

๑.วางแผนดำเนินงานเก่ียวกับสวัสดิการของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

๒. มอบของขวัญเปIนกำลังใจในวันสำคัญต<างๆ วันเกิด แสดงความยินดีท่ีผ<านการประเมินครูชำนาญ

การพิเศษ ของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

๓. ซ้ือของเย่ียมไขHเม่ือเจ็บปuวยหรือนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

  

 

 

 

 

 



สำมะโนนักเรียน/รับนักเรียน 

มีหนMาท่ี 

๑. วางแผนในการจัดทำสำมะโนนักเรียน 

๒. สำมะโนนักเรียนในเขตหมู< ๔ , ๕ และหมู< ๖ ซ่ึงเปIนเขตบริการของโรงเรียน 

๓. จัดทำเอกสารการรับสมัครนักเรียน เด็กเล็ก ช้ันอนุบาล ๑ ประถมศึกษาป(ท่ี ๑ และช้ัน 

มัธยมศึกษาป(ท่ี ๑ 

๔. เปwดรับสมัครนักเรียน เด็กเล็ก ช้ันอนุบาล ๑ ประถมศึกษาป(ท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาป(ท่ี ๑ 

๕. จัดทำแฟkมนักเรียน เด็กเล็ก ช้ันอนุบาล ๑ ประถมศึกษาป(ท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาป(ท่ี ๑ 

๖.  สรุปการจัดทำสำมะโนนักเรียนรายงานหน<วยงานตHนสังกัด 

 

การปฏิบัติราชการของขMาราชการครู 

๑. การลา การลาแบ<งออกเปIน ๙ ประเภท คือ 

๑.การลาปuวย 

๒.การลาคลอดบุตร 

๓.การลากิจส<วนตัว 

๔.การลาพักผ<อน 

๕.การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจยW 

๖.การลาเขHารับการตรวจเลือกหรือเขHารับการเตรียมพล 

๗.การลาไปศึกษา ฝzกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 

๘.การลาไปปฏิบัติงานในองคWการระหว<างประเทศ 

๙. การลาติดตามคู<สมรส 

 

 การลาปUวย ขHาราชการซ่ึงประสงคWจะลาปuวยเพ่ือรักษาตัวใหHเสนอหรือจัดส<งใบลาต<อผูHบังคับบัญชา 

ตามลำดับจนถึงผูHมีอำนาจอนุญาตก<อนหรือในวันท่ีลาเวHนแต<ในกรณีจำเปIนจะเสนอหรือจัดส<งใบลา ในวันแรก 

ท่ีมาปฏิบัติราชการก็ไดH ในกรณีท่ีขHาราชการผูHขอลามีอาการปuวยจนไม<สามารถจะลงช่ือในใบลาไดHจะใหHผูHอ่ืน 

ลาแทนก็ไดH แต<เม่ือสามารถลงช่ือไดHแลHวใหHเสนอหรือจัดส<งใบลาโดยเร็ว การลาปuวยต้ังแต< ๓๐ วันข้ึนไป 

ตHองมีใบรับรองของแพทยWซ่ึงเปIนผูHท่ีไดHข้ึนทะเบียนและ รับใบอนุญาตเปIนผูHประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไป 

กับใบลาดHวย ในกรณีจำเปIนหรือเห็นสมควรผูHมีอำนาจอนุญาตจะส่ังใหHใชHใบรับรองของแพทยWซ่ึงผูHมีอำนาจ 

อนุญาตเห็นชอบแทนก็ไดH การลาปuวยไม<ถึง ๓๐ วัน ไม<ว<าจะเปIนการลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังติดต<อกัน 

ถHาผูHมีอำนาจ อนุญาตเห็นสมควร จะส่ังใหHมีใบรับรองแพทยWตามวรรคสามประกอบใบลา หรือส่ังใหHผูHลาไป 

รับการ ตรวจจากแพทยWของทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ไดH 

 

 



 การลาคลอดบุตร ขHาราชการซ่ึงประสงคWจะลาคลอดบุตร ใหHเสนอหรือจัดส<งใบลาต<อผูHบังคับบัญชา 

ตามลำดับ จนถึงผูHมีอำนาจอนุญาตก<อนหรือในวันท่ีลา เวHนแต<ไม<สามารถจะลงช่ือในใบลาไดH จะใหHผูHอ่ืนลา 

แทน ก็ไดH แต<เม่ือสามารถลงช่ือไดHแลHวใหHเสนอหรือจัดส<งใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดHรับ 

เงินเดือนคร้ังหน่ึงไดH การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีคลอดก<อนหรือหลังวันท่ีคลอดบุตรก็ไดH แต<เม่ือรวมวันลา 

แลHว ตHองไม<เกิน ๙๐ วัน 

การลากิจสIวนตัว ขHาราชการซ่ึงประสงคWจะลากิจส<วนตัว ใหHเสนอหรือจัดส<งใบลาต<อผูHบังคับบัญชา 

ตามลำดับ จนถึงผูHมีอำนาจอนุญาต และเม่ือไดHรับอนุญาตแลHวจึงจะหยุดราชการไดH เวHนแต<มีเหตุจำเปIน ไม< 

สามารถรอรับอนุญาตไดHทันจะเสนอหรือจัดส<งใบลาพรHอมดHวยระบุเหตุจำเปIนไวHแลHว หยุดราชการ ไปก<อนก็ 

ไดH แต<จะตHองช้ีแจงเหตุผลใหHผูHมีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไม<อาจเสนอหรือจัดส<ง 

ใบลาก<อนตามวรรคหน่ึงไดH ใหHเสนอหรือจัดส<ง ใบลาพรHอมท้ังเหตุผลความจำเปIนต<อผูHบังคับบัญชาตามลำดับ 

จนถึงผูHมีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรก ท่ีมาปฏิบัติราชการ ขHาราชการมีสิทธิลากิจส<วนตัว โดยไดHรับ 

เงินเดือนป(ละไม<เกิน ๔๕ วันทำการ ขHาราชการท่ีลาคลอดบุตรตามขHอ ๑๘ แลHว หากประสงคWจะลากิจ 

ส<วนตัวเพ่ือเล้ียงดูบุตรใหHมี สิทธิลาต<อเน่ืองจากการลาคลอดบุตรไดHไม<เกิน ๑๕๐ วันทำการ โดยไม<มีสิทธิ 

ไดHรับเงินเดือนระหว<างลา 

 การลาพักผIอน ขHาราชการมีสิทธิลาพักผ<อนประจำป(ในป(หน่ึงไดH ๑๐ วันทำการ 

เวHนแต<ขHาราชการดังต<อไปน้ี ไม<มีสิทธิลาพักผ<อนประจำป(ในป(ท่ีไดHรับบรรจุเขHารับราชการยังไม<ถึง ๖ เดือน 

๑. ผูHซ่ึงไดHรับบรรจุเขHารับราชการเปIนขHาราชการคร้ังแรก ผูHซ่ึงลาออกจากราชการเพราะเหตุส<วนตัว 

แลHวต<อมาไดHรับบรรจุเขHารับราชการอีก 

๒. ผูHซ่ึงลาออกจากราชการเพ่ือดำรงตำแหน<งทางการเมือง หรือเพ่ือสมัครรับเลือกต้ัง 

แลHว ต<อมาไดHรับบรรจุเขHารับราชการอีกหลัง ๖ เดือน นับแต<วันออกจากราชการ 

๓. ผูHซ่ึงถูกส่ังใหHออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย ว<าดHวย 

การรับราชการทหารและกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคWของทางราชการ แลHวต<อมา ไดHรับบรรจุ 

เขHารับราชการอีกถHาในป(ใดขHาราชการผูHใดมิไดHลาพักผ<อนประจำป(หรือลาพักผ<อนประจำป( แลHวแต<ไม<ครบ ๑๐ 

วันทำการ ใหHสะสมวันท่ียังมิไดHลาในป(น้ันรวมเขHากับป(ต<อ ๆไปไดH แต<วันลาพักผ<อน สะสมรวมกับวันลา 

พักผ<อนในป(ป_จจุบันจะตHองไม<เกิน ๒๐ วันทำการ สำหรับผูHท่ีไดHรับราชการติดต<อกันมาแลHวไม<นHอยกว<า ๑๐ ป( 

ใหHมีสิทธินำวันลาพักผ<อนสะสม รวมกับวันลาพักผ<อนในป(ป_จจุบันไดHไม<เกิน ๓๐ วันทำการ 

 การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย* ขHาราชการซ่ึงประสงคWจะลาอุปสมบทใน 

พระพุทธศาสนา หรือขHาราชการท่ีนับถือศาสนา อิสลามซ่ึงประสงคWจะลาไปประกอบพิธีฮัจยW ณ เมืองเมกกะ 

ประเทศซาอุดีอาระเบียใหHเสนอหรือจัดส<งใบลาต<อผูHบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูHมีอำนาจพิจารณาหรือ 

อนุญาตก<อนวันอุปสมบท หรือก<อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยWไม<นHอยกว<า ๖๐ วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษไม< 

อาจเสนอหรือจัดส<งใบลาก<อนตามวรรคหน่ึงใหHช้ีแจงเหตุผลความ จำเปIนประกอบการลา และใหHอยู<ใน 

ดุลพินิจของผูHมีอำนาจท่ีจะพิจารณาใหHลาหรือไม<ก็ไดH ขHาราชการท่ีไดHรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหH 

ลาอุปสมบทหรือไดHรับอนุญาตใหHลาไป ประกอบพิธีฮัจยWแลHวจะตHองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธี๘ 



ฮัจยWภายใน ๑๐ วัน นับแต< วันเร่ิมลา และจะตHองกลับมารายงานตัวเขHาปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับแต< 

วันท่ีลาสิกขา หรือ วันท่ีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยW 

 การลาเขMารับการตรวจเลือกหรือเขMารับการเตรียมพล ขHาราชการท่ีไดHรับหมายเรียกเขHารับการ 

ตรวจเลือก ใหHรายงานลาต<อผูHบังคับบัญชาก<อนวัน เขHารับการตรวจเลือกไม<นHอยกว<า ๔๘ ช่ัวโมง ส<วน 

ขHาราชการท่ีไดHรับหมายเรียกเขHารับการเตรียมพล ใหHรายงานลาต<อผูHบังคับบัญชาภายใน ๔๘ ช่ัวโมง นับแต< 

เวลารับหมายเรียกเปIนตHนไป และใหHไปเขHา รับการตรวจเลือกหรือเขHารับการเตรียมพลตามวันเวลาใน 

หมายเรียกน้ันโดยไม<ตHองรอรับคำส่ัง อนุญาต และใหHผูHบังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลำดับจนถึง 

หัวหนHาส<วนราชการ หรือหัวหนHา ส<วนราชการข้ึนตรง 

การลาไปศึกษา ฝYกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ขHาราชการซ่ึงประสงคWจะลาไปศึกษาฝzกอบรม 

ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต<างประเทศ ใหHเสนอหรือจัดส<งใบลาต<อผูHบังคับบัญชาตามลำดับจนถึง 

ปลัดกระทรวงหรือหัวหนHาส<วนราชการข้ึนตรงเพ่ือพิจารณาอนุญาตสำหรับการลาไปศึกษาฝzกอบรมดูงาน 

หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศใหHเสนอหรือจัดส<ง ใบลาตามลำดับจนถึงหัวหนHาส<วนราชการ หรือหัวหนHาส<วน 

ราชการข้ึนตรงเพ่ือพิจารณาอนุญาต เวHนแต<ขHาราชการกรุงเทพมหานครใหHเสนอหรือจัดส<งใบลาต<อปลัด 

กรุงเทพมหานคร สำหรับหัวหนHา ส<วนราชการใหHเสนอหรือจัดส<งใบลาต<อปลัดกระทรวง หัวหนHาส<วน 

ราชการข้ึนตรงและขHาราชการ ในราชบัณฑิตยสถานใหHเสนอหรือจัดส<งใบลาต<อรัฐมนตรีเจHาสังกัด 

ส<วนปลัดกรุงเทพมหานครใหHเสนอ หรือจัดส<งใบลาต<อผูHว<าราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาอนุญาต 

การลาไปปฏิบัติงานในองค*การระหวIางประเทศ ขHาราชการซ่ึงประสงคWจะลาไปปฏิบัติงานใน 

องคWการระหว<างประเทศ ใหHเสนอหรือจัดส<งใบลา ต<อผูHบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงรัฐมนตรีเจHาสังกัดเพ่ือ 

พิจารณา โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑW ท่ีกำหนด 

การลาติดตามคูIสมรส ขHาราชการซ่ึงประสงคWติดตามคู<สมรสใหHเสนอหรือจัดส<งใบลาต<อ 

ผูHบังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหนHาส<วนราชการข้ึนตรงแลHวแต<กรณี เพ่ือพิจารณา 

อนุญาตใหHลาไดHไม<เกิน สองป(และในกรณีจำเปIนอาจอนุญาตใหHลาไดHอีกสองป( แต<เม่ือรวมแลHวตHองไม<เกินส่ีป( 

ถHาเกินส่ีป( ใหHลาออกจากราชการสำหรับปลัดกระทรวง หัวหนHาส<วนราชการข้ึนตรง และขHาราชการ ใน 

ราชบัณฑิตยสถานใหHเสนอหรือจัดส<งใบลาต<อรัฐมนตรีเจHาสังกัด ส<วนปลัดกรุงเทพมหานครใหHเสนอ หรือ 

จัดส<งใบลาต<อผูHว<าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาอนุญาต 

 

 วินัยและการดำเนินการทางวินัย 

วินัย : การควบคุมความประพฤติของคนในองคWกรใหHเปIนไปตามแบบแผนท่ีพึงประสงคW 

วินัยขHาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : ขHอบัญญัติท่ีกำหนดเปIนขHอหHามและ ขHอ 

ปฏิบัติตามหมวด ๖ แห<งพระราชบัญญัติระเบียบขHาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 

ท่ีแกHไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 



โทษทางวินัย มี ๕ สถาน คือ 

วินัยไมIรMายแรง มีดังน้ี 

๑. ภาคทัณฑW 

๒. ตัดเงินเดือน 

๓. ลดข้ันเงินเดือน 

วินัยรMายแรง มีดังน้ี 

๔. ปลดออก 

๕. ไล<ออก 

การว<ากล<าวตักเตือนหรือการทำทัณฑWบนไม<ถือว<าเปIนโทษทางวินัยใชHในกรณีท่ีเปIนความผิด เล็กนHอย 

และมีเหตุอันควรงดโทษ การว<ากล<าวตักเตือนไม<ตHองทำเปIนหนังสือ 

แต<การทำทัณฑWบนตHองทำเปIนหนังสือ(มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง) 

 โทษภาคทัณฑ* 

ใชHลงโทษในกรณีท่ีเปIนความผิดเล็กนHอยหรือมีเหตุอันควรลดหย<อน โทษภาคทัณฑWไม<ตHองหHามการเล่ือนข้ัน 

เงินเดือน 

โทษตัดเงินเดือนและลดข้ันเงินเดือน 

ใชHลงโทษในความผิดท่ีไม<ถึงกับเปIนความผิดรHายแรง และไม<ใช<กรณีท่ีเปIนความผิดเล็กนHอย 

โทษปลดออกและไลIออก 

ใชHลงโทษในกรณีท่ีเปIนความผิดวินัยรHายแรงเท<าน้ัน 

การลดโทษความผิดวินัยรMายแรง 

หHามลดโทษต่ำกว<าปลดออก ผูHถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิไดHรับบำเหน็จบำนาญเสมือนลาออก 

การส่ังใหHออกจากราชการไม<ใช<โทษทางวินัย 

วินัยไมIรMายแรง ไดHแก< 

๑. ไม<สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยWเปIนประมุข ตาม 

รัฐธรรมนูญแห<งราชอาณาจักรไทยดHวยความบริสุทธ์ิใจ 

๒. ไม<ปฏิบัติหนHาท่ีราชการดHวยความซ่ือสัตยWสุจริต เสมอภาค และเท่ียงธรรม ตHองมีความวิริยะ 

อุตสาหะขยันหม่ันเพียร ดูแลเอาใจใส< รักษาประโยชนWของทางราชการ และตHองปฏิบัติตน ตามมาตรฐานและ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓. อาศัยหรือยอมใหHผูHอ่ืนอาศัยอำนาจและหนHาท่ีราชการของตนไม<ว<าจะโดยทางตรง หรือ ทางอHอม 

หาประโยชนWใหHแก<ตนเองและผูHอ่ืน 

 ๔. ไม<ปฏิบัติหนHาท่ีราชการใหHเปIนไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและ หน<วยงาน 

การศึกษามติครม. หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชนWสูงสุดของผูHเรียน และไม<ใหH เกิดความเสียหายแก< 

ราชการ 

 



๕. ไม<ปฏิบัติตามคำส่ังของผูHบังคับบัญชาซ่ึงส่ังในหนHาท่ีราชการโดยชอบดHวยกฎหมายและ ระเบียบ 

ของทางราชการแต<ถHาเห็นว<าการปฏิบัติตามคำส่ังน้ันจะทำใหHเสียหายแก<ราชการ หรือจะ เปIนการไม<รักษา 

ประโยชนWของทางราชการจะเสนอความเห็นเปIนหนังสือภายใน ๗ วัน เพ่ือใหHผูHบังคับ บัญชาทบทวนคำส่ังก็ 

ไดH และเม่ือเสนอความเห็นแลHว ถHาผูHบังคับบัญชายืนยันเปIนหนังสือใหHปฏิบัติ ตามคำส่ังเดิม ผูHอยู<ใตHบังคับ 

บัญชาตHองปฏิบัติตาม 

๖. ไม<ตรงต<อเวลา ไม<อุทิศเวลาของตนใหHแก<ทางราชการและผูHเรียน ละท้ิงหรือทอดท้ิงหนHาท่ี 

ราชการโดยไม<มีเหตุผลอันสมควร 

๗. ไม<ประพฤติตนเปIนแบบอย<างท่ีดีแก<ผูHเรียนชุมชน สังคม ไม<สุภาพเรียบรHอยและรักษา ความ 

สามัคคี ไม<ช<วยเหลือเก้ือกูลต<อผูHเรียนและขHาราชการดHวยกัน หรือผูHร<วมงานไม<ตHอนรับหรือ ใหHความสะดวก 

ใหHความเปIนธรรมต<อผูHเรียนและประชาชนผูHมาติดต<อราชการ 

๘. กล่ันแกลHง กล<าวหา หรือรHองเรียนผูHอ่ืนโดยปราศจากความเปIนจริง 

๙. กระทำการหรือยอมใหHผูHอ่ืนกระทำการหาประโยชนWอันอาจทำใหHเส่ือมเสียความเท่ียงธรรม หรือ 

เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิในตำแหน<งหนHาท่ีราชการของตน 

๑๐. เปIนกรรมการผูHจัดการ หรือผูHจัดการ หรือดำรงตำแหน<งอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงานคลHายคลึงกันน้ัน 

ในหHางหุHนส<วนหรือบริษัท 

๑๑. ไม<วางตนเปIนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนHาท่ี และในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวขHอง กับ 

ประชาชนอาศัยอำนาจและหนHาท่ีราชการของตนแสดงการฝ_กใฝuส<งเสริม เก้ือกูล สนับสนุนบุคคล กลุ<มบุคคล 

หรือพรรคการเมืองใด 

๑๒. กระทำการอันใดอันไดHช่ือว<าเปIนผูHประพฤติช่ัว 

๑๓. เสริมสรHางและพัฒนาใหHผูHอยู<ใตHบังคับบัญชามีวินัย ไม<ปkองกันมิใหHผูHอยู<ใตHบังคับบัญชา กระทำ 

ผิดวินัย หรือละเลย หรือมีพฤติกรรมปกปkอง ช<วยเหลือมิใหHผูHอยู<ใตHบังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติ 

หนHาท่ีดังกล<าวโดยไม<สุจริต 

 วินัยรMายแรง ไดHแก< 

๑. ทุจริตต<อหนHาท่ีราชการ 

๒. จงใจไม<ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน<วยงานการศึกษามติครม. 

หรือนโยบายของรัฐบาลประมาทเลินเล<อหรือขาดการเอาใจใส<ระมัดระวังรักษาประโยชนW ของทางราชการอัน 

เปIนเหตุใหHเกิดความเสียหายแก<ราชการอย<างรHายแรง 

๓. ขัดคำส่ังหรือหลีกเล่ียงไม<ปฏิบัติตามคำส่ังของผูHบังคับบัญชาซ่ึงส่ังในหนHาท่ีราชการ 

โดยชอบดHวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเปIนเหตุใหHเสียหายแก<ราชการอย<างรHายแรง 

๔. ละท้ิงหนHาท่ีหรือทอดท้ิงหนHาท่ีราชการ โดยไม<มีเหตุผลอันสมควรเปIนเหตุใหHเสียหายแก<ราชการ 

อย<างรHายแรง 

 ๕. ละท้ิงหนHาท่ีราชการติดต<อในคราวเดียวกันเปIนเวลาเกินกว<า ๑๕ วัน โดยไม<มีเหตุผลอันสมควร 

 



๖. กล่ันแกลHง ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือข<มเหงผูHเรียนหรือประชาชนผูHมาติดต<อราชการ 

อย<างรHายแรง 

๗. กล่ันแกลHง กล<าวหา หรือรHองเรียนผูHอ่ืนโดยปราศจากความเปIนจริง เปIนเหตุใหHผูHอ่ืนไดHรับ ความ 

เสียหายอย<างรHายแรง 

๘. กระทำการหรือยอมใหHผูHอ่ืนกระทำการหาประโยชนWอันอาจทำใหHเส่ือมเสียความเท่ียงธรรม หรือ 

เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิในตำแหน<งหนHาท่ีราชการโดยมุ<งหมายจะใหHเปIนการซ้ือขายหรือใหHไดHรับ แต<งต้ังใหHดำรง 

ตำแหน<งหรือวิทยฐานะใดโดยไม<ชอบดHวยกฎหมาย หรือเปIนการกระทำอันมีลักษณะ เปIนการใหHหรือไดHมาซ่ึง 

ทรัพยWสินหรือสิทธิประโยชนWอ่ืนเพ่ือใหHตนเองหรือผูHอ่ืนไดHรับการบรรจุและ แต<งต้ังโดยมิชอบ 

๙. คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูHอ่ืนโดยมิชอบหรือนำเอาผลงานทางวิชาการของ 

ผูHอ่ืน หรือจHางวาน ใชHผูHอ่ืนทำผลงานทางวิชาการเพ่ือไปใชHในการเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน<ง การ 

เล่ือนตำแหน<ง การเล่ือนวิทยฐานะ หรือการใหHไดHรับเงินเดือนในระดับท่ีสูงข้ึน 

๑๐. ร<วมดำเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผูHอ่ืนโดยมิชอบ หรือรับจัดทำผลงานทาง 

วิชาการ ไม<ว<าจะมีค<าตอบแทนหรือไม<เพ่ือใหHผูHอ่ืนนำผลงานน้ันไปใชHประโยชนWเพ่ือปรับปรุงการกำหนด 

ตำแหน<งเล่ือนตำแหน<ง เล่ือนวิทยฐานะ หรือใหHไดHรับเงินเดือนในอันดับท่ีสูงข้ึน 

๑๑. เขHาไปเก่ียวขHองกับการดำเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเปIนการทุจริตโดยการซ้ือสิทธิหรือขาย 

เสียงในการเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทHองถ่ิน ผูHบริหารทHองถ่ินหรือการเลือกต้ังอ่ืนท่ีมีลักษณะเปIน 

การส<งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมท้ังการส<งเสริม สนับสนุน หรือ ชักจูงใหHผูHอ่ืนกระทำการ 

ในลักษณะเดียวกัน 

๑๒. กระทำความผิดอาญาจนไดHรับโทษจำคุก หรือโทษท่ีหนักกว<าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ใหH 

จำคุกหรือใหHรับโทษท่ีหนักกว<าจำคุก เวHนแต<เปIนโทษสำหรับความผิดท่ีไดHกระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ 

หรือกระทำการอ่ืนใดอันไดHช่ือว<าเปIนผูHประพฤติช่ัวอย<างรHายแรง 

๑๓. เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนใหHผูHอ่ืนเสพยาเสพติด 

๑๔. เล<นการพนันเปIนอาจิณ 

๑๕. กระทำการล<วงละเมิดทางเพศต<อผูHเรียนหรือนักศึกษาไม<ว<าจะอยู<ในความดูแลรับผิดชอบ ของ 

ตนหรือไม< 

 

 การดำเนินการทางวินัย 

การดำเนินการทางวินัย กระบวนการและข้ันตอนการดำเนินการในการออกคำส่ังลงโทษ ซ่ึงเปIน 

ข้ันตอนท่ีมีลำดับก<อนหลังต<อเน่ืองกัน อันไดHแก< การต้ังเร่ืองกล<าวหาการสืบสวนสอบสวน การพิจารณา 

ความผิดและกำหนดโทษและการส่ังลงโทษรวมท้ังการดำเนินการต<าง ๆ ในระหว<างการสอบสวนพิจารณา 

เช<น การส่ังพัก การส่ังใหHออกไวHก<อน เพ่ือรอฟ_งผลการสอบสวนพิจารณา 

 

 



หลักการดำเนินการทางวินัย 

๑. กรณีท่ีผูHบังคับบัญชาพบว<าผูHใตHบังคับบัญชาผูHใดกระทำผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบ้ืองตHน

อยู< แลHวผูHบังคับบัญชาก็สามารถดำเนินการทางวินัยไดHทันที 

๒. กรณีท่ีมีการรHองเรียนดHวยวาจาใหHจดปากคำ ใหHผูHรHองเรียนลงลายมือช่ือและวัน เดือน ป( พรHอม 

รวบรวมพยานหลักฐานอ่ืนๆ ประกอบการพิจารณาแลHวดำเนินการใหHมีการสืบสวนขHอเท็จจริง โดยต้ัง 

กรรมการสืบสวนหรือส่ังใหHบุคคลใดไปสืบสวนหากเห็นว<ามีมูลก็ต้ังคณะกรรมการสอบสวน ต<อไป 

๓. กรณีมีการรHองเรียนเปIนหนังสือผูHบังคับบัญชาตHองสืบสวนในเบ้ืองตHนก<อนหากเห็นว<า ไม<มีมูลก็ส่ัง 

ยุติเร่ืองถHาเห็นว<ามีมูลก็ต้ังคณะกรรมการสอบสวนต<อไป กรณีหนังสือรHองเรียนไม<ลง ลายมือช่ือและท่ีอยู<ของ 

ผูHรHองเรียนหรือไม<ปรากฏพยานหลักฐานท่ีแน<นอนจะเขHาลักษณะของบัตร สนเท<หW มติครม.หHามมิใหHรับฟ_ง 

เพราะจะทำใหHขHาราชการเสียขวัญในการปฏิบัติหนHาท่ี 

ข้ันตอนการดำเนินการทางวินัย 

๑. การต้ังเร่ืองกล<าวหาเปIนการต้ังเร่ืองดำเนินการทางวินัยแก<ขHาราชการเม่ือปรากฏ 

กรณีมีมูลท่ีควรกล<าวหาว<า กระทำผิดวินัยมาตรา ๙๘ กำหนดใหHผูHบังคับบัญชาแต<งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

เพ่ือดำเนินการ สอบสวนใหHไดHความจริงและความยุติธรรมโดยไม<ชักชHาผูHต้ังเร่ืองกล<าวหาคือผูHบังคับบัญชาของ 

ผูHถูก กล<าวหาความผิดวินัยไม<รHายแรง ผูHบังคับบัญชาช้ันตHนคือ ผูHอำนวยการสถานศึกษาสามารถแต<งต้ัง 

กรรมการสอบสวนขHาราชการในโรงเรียนทุกคนความผิดวินัยรHายแรง ผูHบังคับบัญชาผูHมีอำนาจบรรจุ และ 

แต<งต้ังตามมาตรา ๕๓ เปIนผูHมีอำนาจบรรจุและแต<งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

๒. การแจHงขHอกล<าวหา มาตรา ๙๘ กำหนดไวHว<า ในการสอบสวนจะตHองแจHงขHอกล<าวหาและสรุป 

พยานหลักฐาน ท่ีสนับสนุนขHอกล<าวหาเท<าท่ีมีใหHผูHถูกกล<าวหาทราบ โดยระบุหรือไม<ระบุช่ือพยานก็ไดHเพ่ือใหH 

ผูHถูกกล<าวหามีโอกาสช้ีแจงและนำสืบแกHขHอกล<าวหา 

๓. การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการท้ังหลายอ่ืนเพ่ือจะทราบ 

ขHอเท็จจริง และพฤติการณWต<าง ๆ หรือพิสูจนWเก่ียวกับเร่ืองท่ีกล<าวหาเพ่ือใหHไดHความจริงและยุติธรรม 

และ เพ่ือพิจารณาว<าผูHถูกกล<าวหาไดHกระทำผิดวินัยจริงหรือไม<ถHาผิดจริงก็จะไดHลงโทษ ขHอยกเวHน กรณีท่ีเปIน 

ความผิดท่ีปรากฏชัดแจHงตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ.จะดำเนินการ ทางวินัยโดยไม<สอบสวนก็ไดH 

ความผิดท่ีปรากฏชัดแจHงตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว<าดHวยกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจHง พ.ศ. 

๒๕๔๙ 

ก. การกระทำผิดวินัยอย<างไม<รHายแรงท่ีเปIนกรณีความผิดท่ีปรากฏอย<างชัดแจHง ไดHแก< 

(๑) กระทำความผิดอาญาจนตHองคำพิพากษาถึงท่ีสุดว<าผูHน้ันกระทำผิดและผูHบังคับ บัญชาเห็นว<า 

ขHอเท็จจริงตามคำพิพากษาประจักษWชัด 

(๒) กระทำผิดวินัยไม<รHายแรงและไดHรับสารภาพเปIนหนังสือต<อผูHบังคับบัญชาหรือใหHถHอยคำรับ 

สารภาพต<อผูHมีหนHาท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถHอยคำเปIนหนังสือ 

 

 



ข. การกระทำผิดวินัยอย<างรHายแรงท่ีเปIนกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจHง ไดHแก< 

(๑) กระทำความผิดอาญาจนไดHรับโทษจำคุกหรือโทษท่ีหนักกว<าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหH 

จำคุกหรือลงโทษท่ีหนักกว<าจำคุก 

(๒) ละท้ิงหนHาท่ีราชการติดต<อในคราวเดียวกันเปIนเวลาเกินกว<า ๑๕ วันผูHบังคับบัญชา สืบสวนแลHว 

เห็นว<าไม<มีเหตุผลสมควร หรือมีพฤติการณWอันแสดงถึงความจงใจไม<ปฏิบัติตามระเบียบ ของทางราชการ 

 (๓) กระทำผิดวินัยอย<างรHายแรงและไดHรับสารภาพเปIนหนังสือต<อผูHบังคับบัญชาหรือใหH ถHอยคำรับ 

สารภาพต<อผูHมีหนHาท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถHอยคำเปIนหนังสือ 

 

การอุทธรณ* 

มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ แห<งพระราชบัญญัติระเบียบขHาราชการครูและบุคลากร ทาง 

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติใหHผูHถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณWคำส่ังลงโทษต<ออ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ท่ี ก.ค.ศ. ต้ังแลHวแต<กรณี ภายใน ๓๐ วัน 

เง่ือนไขในการอุทธรณ* 

ผูHอุทธรณW ตHองเปIนผูHท่ีถูกลงโทษทางวินัยและไม<พอใจผลของคำส่ังลงโทษผูHอุทธรณW ตHอง 

อุทธรณWเพ่ือตนเองเท<าน้ัน ไม<อาจอุทธรณWแทนผูHอ่ืนไดH 

ระยะเวลาอุทธรณW ภายใน ๓๐ วัน นับแต<วันท่ีไดHรับแจHงคำส่ังลงโทษตHองทำเปIนหนังสือ 

การอุทธรณ*โทษวินัยไมIรMายแรง การอุทธรณWคำส่ังโทษภาคทัณฑW ตัดเงินเดือน หรือลดข้ัน 

เงินเดือนท่ีผูHบังคับบัญชาส่ังดHวยอำนาจของตนเอง ตHองอุทธรณWต<อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. 

ส<วนราชการ เวHนแต< การส่ังลงโทษตามมติใหHอุทธรณWต<อ ก.ค.ศ. 

การอุทธรณ*โทษวินัยรMายแรง การอุทธรณWคำส่ังลงโทษปลดออกหรือไล<ออกจากราชการตHอง 

อุทธรณWต<อก.ค.ศ.ท้ังน้ีการรHองทุกขWคำส่ังใหHออกจากราชการหรือคำส่ังพักราชการหรือใหHออกจากราชการไวH 

ก<อนก็ตHองรHองทุกขWต<อก.ค.ศ.เช<นเดียวกัน 

การรMองทุกข* หมายถึงผูHถูกกระทบสิทธิหรือไม<ไดHรับความเปIนธรรมจากคำส่ังของฝuายปกครอง 

หรือคับขHองใจจากการกระทำของผูHบังคับบัญชาใชHสิทธิรHองทุกขWขอความเปIนธรรมขอใหHเพิกถอนคำส่ังหรือ 

ทบทวนการกระทำของฝuายปกครองหรือของผูHบังคับบัญชา 

มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แห<งพระราชบัญญัติระเบียบขHาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๔๗ บัญญัติใหHผูHถูกส่ังใหHออกจากราชการมีสิทธิรHองทุกขWต<อก.ค.ศ.และผูHซ่ึงตน เห็นว<าตนไม<ไดHรับความ

เปIนธรรมหรือมีความคับขHองใจเน่ืองจากการกระทำของผูHบังคับบัญชาหรือ กรณีถูกต้ังกรรมการสอบสวนมีสิทธิ

รHองทุกขWต<ออ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ.ก.ค.ศ.ท่ีก.ค.ศ.ต้ังหรือก.ค.ศ.แลHวแต<กรณีภายใน ๓๐ วัน 

ผูHมีสิทธิรHองทุกขW ไดHแก< ขHาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เหตุท่ีจะรHองทุกขW 

(๑) ถูกส่ังใหHออกจากราชการ 

(๒) ถูกส่ังพักราชการ 



(๓) ถูกส่ังใหHออกจากราชการไวHก<อน 

(๔) ไม<ไดHรับความเปIนธรรม หรือคับขHองใจจากการกระทำของผูHบังคับบัญชา 

(๕) ถูกต้ังกรรมการสอบสวน 

 

การเล่ือนข้ันเงินเดือน 

ขHาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะไดHรับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนในแต<ละคร้ังตHองอยู< 

ในเกณฑW ดังน้ี 

๑. ในคร่ึงป(ท่ีแลHวมามีผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 

จรรยาบรรณวิชาชีพอยู<ในเกณฑWท่ีสมควรไดHเล่ือนข้ันเงินเดือน 

๒. ในคร่ึงป(ท่ีแลHวมาจนถึงวันออกคำส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนไม<ถูกลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว<าโทษ 

ภาคทัณฑW หรือถูกลงโทษในคดีอาญาใหHลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนHาท่ีราชการ หรือ ความผิด 

ท่ีทำใหHเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตำแหน<งหนHาท่ีราชการของตน ซ่ึงไม<ไช<ความผิดท่ีไดHกระทำ โดยประมาทหรือ 

ความผิดลหุโทษ 

๓. ในคร่ึงป(ท่ีแลHวมาตHองไม<ถูกส่ังพักราชการเกินกว<าสองเดือน 

๔. ในคร่ึงป(ท่ีแลHวมาตHองไม<ขาดราชการโดยไม<มีเหตุผลอันสมควร 

๕. ในคร่ึงป(ท่ีแลHวมาไดHรับการบรรจุเขHารับราชการมาแลHวเปIนเวลาไม<นHอยกว<าส่ีเดือน 

๖. ในคร่ึงป(ท่ีแลHวมาถHาเปIนผูHไดHรับอนุญาตไปศึกษาในประเทศฝzกอบรมและดูงาน ณ 

ต<างประเทศตHองไดHปฏิบัติหนHาท่ีราชการในคร่ึงป(ท่ีแลHวมาเปIนเวลาไม<นHอยกว<าส่ีเดือน 

๗. ในคร่ึงป(ท่ีแลHวมาตHองไม<ลาหรือมาทำงานสายเกินจำนวนคร้ังท่ีหัวหนHาส<วนราชการกำหนด 

๘. ในคร่ึงป(ท่ีแลHวมาตHองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไม<เกินย่ีสิบสามวัน 

แต<ไม<รวมวันลา ดังต<อไปน้ี 

๑) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยW 

๒) ลาคลอดบุตรไม<เกินเกHาสิบวัน 

๓) ลาปuวยซ่ึงจำเปIนตHองรักษาตัวเปIนเวลานานไม<ว<าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน 

ไม<เกินหกสิบวันทำการ 

๔) ลาปuวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนHาท่ีหรือในขณะเดินทางไป หรือกลับ 

จากการปฏิบัติราชการตามหนHาท่ี 

๕) ลาพักผ<อน 

๖) ลาเขHารับการตรวจเลือกหรือเขHารับการเตรียมพล 

๗) ลาไปปฏิบัติงานในองคWการระหว<างประเทศ 

 

 

 



การฝYกอบรมและลาศึกษาตIอ 

การฝYกอบรม หมายความว<า การเพ่ิมพูนความรูHความชำนาญ หรือประสบการณWดHวยการเรียน 

หรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝzกอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตาม 

โครงการแลกเปล่ียนกับต<างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ท้ังน้ีโดย 

มิไดHมีวัตถุประสงคWเพ่ือใหHไดHมาซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ี ก.พ.รับรอง และหมายความรวมถึง 

การฝzกฝนภาษาและการรับคำแนะนำก<อนฝzกอบรมหรือการดูงานท่ีเปIนส<วนหน่ึงของการฝzกอบรมหรือต<อ 

จากการฝzกอบรมน้ันดHวย 

 การดูงาน หมายความว<า การเพ่ิมพูนความรูHและประสบการณWดHวยการสังเกตการณW และ 

การแลกเปล่ียนความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลาไม<เกิน ๑๕ วัน ตามหลักสูตรหรือโครงการ หรือแผนการ 

ดูงานในต<างประเทศ หากมีระยะเวลาเกินกำหนดใหHดำเนินการเปIนการฝzกอบรม) 

การลาศึกษาตIอ หมายความว<า การเพ่ิมพูนความรูHดHวยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของ 

สถาบัน การศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ เพ่ือใหHไดHมาซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ี ก.พ.รับรองและ 

หมายความรวมถึงการฝzกฝนภาษาและการไดHรับคำแนะนำก<อนเขHาศึกษาและการฝzกอบรม หรือการดูงานท่ี 

เปIนส<วนหน่ึงของการศึกษาหรือต<อจากการศึกษาน้ันดHวย 

การออกจากราชการของขMาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขHาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเม่ือ(มาตรา ๑๐๗พ.ร.บ.ระเบียบขHาราชการครูฯ) 

๑) ตาย 

๒) พHนจากราชการตามกฎหมายว<าดHวยบำเหน็จบำนาญขHาราชการ 

๓) ลาออกจากราชการและไดHรับอนุญาตใหHลาออก 

๔) ถูกส่ังใหHออก 

๕) ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไล<ออก 

๖) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวHนแต<ไดHรับแต<งต้ังใหHดำรงตำแหน<งอ่ืนท่ีไม<ตHองมี 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

การลาออกจากราชการ 

ขHาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูHใดประสงคWจะลาออกจากราชการใหHย่ืนหนังสือลาออกต<อ

ผูHบังคับบัญชาเพ่ือใหHผูHมีอำนาจตาม มาตรา ๕๓เปIนผูHพิจารณาอนุญาตกรณีผูHมีอำนาจตาม มาตรา ๕๓ 

พิจารณาเห็นว<าจำเปIนเพ่ือประโยชนWแก<ราชการจะยับย้ังการอนุญาตใหHลาออกไวHเปIนเวลาไม<เกิน ๙๐ วัน นับ

แต<วันขอลาออกก็ไดH แต<ตHองแจHงการยับย้ัง พรHอมเหตุผลใหHผูHขอลาออกทราบ เม่ือครบกำหนดเวลาท่ียับย้ังแลHว

ใหHการลาออกมีผลต้ังแต<วันถัดจากวันครบกำหนดเวลาท่ียับย้ัง 

ถHาผูHมีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ไม<ไดHอนุญาตและไม<ไดHยับย้ังการอนุญาตใหHลาออกใหHการลาออก มีผล

ต้ังแต<วันขอลาออกขHาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูHใดประสงคWจะลาออกจากราชการเพ่ือดำรง

ตำแหน<ง ทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกต้ังใหHย่ืนหนังสือลาออกต<อผูHบังคับบัญชาและใหHการลาออกมีผล

นับต้ังแต<วันท่ีผูHน้ันขอลาออก 



ระเบียบ ก.ค.ศ วIาดMวยการลาออกของขMาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

ขHอ ๓ การย่ืนหนังสือขอลาออกจากราชการใหHย่ืนล<วงหนHาก<อนวันขอลาออกไม<นHอยกว<า ๓๐ วัน 

กรณีผูHมีอำนาจอนุญาตการลาออกเห็นว<ามีเหตุผลและความจำเปIนพิเศษจะอนุญาตเปIนลายลักษณW

อักษรก<อนวันขอลาออกใหHผูHประสงคWจะลาออกย่ืนหนังสือขอลาออกล<วงหนHานHอย กว<า ๓๐ วัน ก็ไดH 

หนังสือขอลาออกท่ีย่ืนล<วงหนHาก<อนวันขอลาออกนHอยกว<า ๓๐ วัน โดยไม<ไดHรับอนุญาตเปIน ลาย

ลักษณWอักษรจากผูHมีอำนาจอนุญาต หรือท่ีมิไดHระบุวันขอลาออก ใหHถือวันถัดจากวันครบกำหนด ๓๐ วัน นับ

แต<วันย่ืนเปIนวันขอลาออก 

ขHอ ๕ ผูHมีอำนาจอนุญาตการลาออกพิจารณาว<าจะส่ังอนุญาตใหHผูHน้ันลาออกจากราชการหรือจะส่ัง 

ยับย้ังการอนุญาตใหHลาออกใหHดำเนินการ ดังน้ี 

(๑) หากพิจารณาเห็นว<าควรอนุญาตใหHลาออกจากราชการไดHใหHมีคำส่ังอนุญาตใหHลาออก เปIนลาย 

ลักษณWอักษรใหHเสร็จส้ินก<อนวันขอลาออกแลHวแจHงคำส่ังดังกล<าวใหHผูHขอลาออกทราบก<อนวัน ขอลาออกดHวย 

(๒) หากพิจารณาเห็นว<าควรยับย้ังการอนุญาตใหHลาออกเน่ืองจากจำเปIนเพ่ือประโยชนWแก< ราชการ 

ใหHมีคำส่ังยับย้ังการอนุญาตใหHลาออกเปIนลายลักษณWอักษรใหHเสร็จส้ินก<อนวันขอลาออกแลHวแจHงคำส่ังดังกล<าว

พรHอมเหตุผลใหHผูHขอลาออกทราบก<อนวันขอลาออกดHวย ท้ังน้ีการยับย้ังการอนุญาต ใหHลาออกใหHส่ังยับย้ังไวHไดH

เปIนเวลาไม<เกิน ๙๐ วันและส่ังยับย้ังไดHเพียงคร้ังเดียวจะขยายอีกไม<ไดH เม่ือครบกำหนดเวลาท่ียับย้ังแลHวใหHการ

ลาออกมีผลต้ังแต<วันถัดจากวันครบกำหนดเวลาท่ียับย้ัง 

ขHอ ๖ กรณีท่ีผูHขอลาออกไดHออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เน่ืองจากผูHมีอำนาจ อนุญาต 

มิไดHมีคำส่ังอนุญาตใหHลาออกและมิไดHมีคำส่ังยับย้ังการอนุญาตใหHลาออกก<อนวันขอลาออก หรือเน่ืองจาก 

ครบกำหนดเวลายับย้ังการอนุญาตใหHลาออกใหHผูHมีอำนาจอนุญาตมีหนังสือแจHง วันออกจากราชการใหHผูHขอ 

ลาออกทราบภายใน ๗ วัน นับแต<วันท่ีผูHน้ันออกจากราชการและแจHงใหHส<วนราชการท่ีเก่ียวขHองทราบดHวย 

ขHอ ๗ การย่ืนหนังสือขอลาออกจากราชการเพ่ือดำรงตำแหน<งทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกต้ัง

ใหHย่ืนต<อผูHบังคับบัญชาอย<างชHาภายในวันท่ีขอลาออกและใหHผูHบังคับบัญชาดังกล<าวเสนอ หนังสือขอลาออกน้ัน

ต<อผูHบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปตามลำดับจนถึงผูHมีอำนาจอนุญาตการลาออก โดยเร็วเม่ือผูHมีอำนาจอนุญาต

ไดHรับหนังสือขอลาออกแลHวใหHมีคำส่ังอนุญาตออกจากราชการไดHต้ังแต< วันท่ีขอลาออก 

๕. ครูอัตราจHาง 

กรณีครูอัตราจHางท่ีจHางดHวยเงินงบประมาณใหHปฏิบัติหนHาท่ีครู เช<น ปฏิบัติหนHาท่ีครูผูHช<วย ครูพ่ีเล้ียง 

หรือปฏิบัติหนHาท่ีครูท่ีเรียกช่ืออย<างอ่ืนใหHปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว<าดHวยลูกจHาง ประจำของส<วน

ราชการพ.ศ. ๒๕๓๗ และแนวปฏิบัติท่ีใชHเพ่ือการน้ัน



 

 


