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คูมือการปฏิบัติงานกลุมบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนทุงสังพิทยาคม อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปการศึกษา 2564 

 

การบริหารงานบุคคล 

  หมายถึง  การหาทางใชคนที่อยูรวมกันในองคกรน้ัน ๆใหทํางานไดผล ดีที่สุด  สิ้นเปลืองคาใชจาย

นอยที่สุด  ในขณะเดียวกันก็สามารถทําใหผูรวมงานมีความสุขมีความพอใจ ที่จะใหความรวมมือและทํางาน

รวมกับผูบริหาร เพื่อใหงานขององคกรน้ันๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 

แนวคิด  

   ๑)  ปจจัยทางการบริหารทั้งหลายคนถือเปนปจจัยทางการบริหารที่สําคัญที่สุด 

  ๒)  การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผูบริหารจะตองมีความรู ความเขาใจ

และมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล 

 ๓)  การจัดบุคลากรใหปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถจะมีสวนทําใหบุคลากร มีขวัญ

กําลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน สงผลใหงานประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

   ๔)  การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถอยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองจะทําใหบุคลากร 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือรนพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน 

  ๕)  การบริหารงานบุคคลเนนการมีสวนรวมของบุคลากรและผูมีสวนไดเสียเปนสําคัญ 

 

ขอบขายงานบุคลากร 

๑. สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๒. สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามในหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ  และจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 

 ๓. สงเสริมการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแกผูเกี่ยวของอยางทั่วถึง 

และมีประสิทธิภาพ 

 ๔. สงเสริม  และสนับสนุนใหครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู 

 ๕. ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน ในการพัฒนา โรงเรียน 

๖. สงเสริมใหคณะครูปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

๗. สงเสริมใหคณะครูปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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 เปาหมาย (Goals) ปการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  

  ๑. สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๒. สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามในหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ  และจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 

 ๓. สงเสริมการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแกผูเกี่ยวของอยางทั่วถึง 

และมีประสิทธิภาพ 

 ๔. สงเสริม  และสนับสนุนใหครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู 

 ๕. ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน ในการพัฒนา โรงเรียน 

๖. สงเสริมใหคณะครูปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสตัยสุจรติ 

๗. สงเสริมใหคณะครูปฏบัิติตนในการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

 

วางแผนอัตรากําลัง/การกําหนดตําแหนง 

มีหนาท่ี 

 ๑. จัดทําแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติงานประจําปและปฏิทินปฏิบัติงาน 

2. จัดทําแผนงานอตัรากําลงัครู  / การกาํหนดตําแหนงและความตองการครูในสาขาที่โรงเรียนมี

ความตองการ   

3. จัดทํารายงานอัตรากาํลังครูตอหนวยงานตนสังกัด 

 

การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

มีหนาท่ี  

1. วางแผนดําเนินการสรรหาและเลือกสรรและกําหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 

2. กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาการเลือกสรรคุณสมบัติของบุคคลทีร่ับสมัคร 

3. จัดทําประกาศรับสมัคร 

4. รับสมัคร 

5. การตรวจสอบคุณสมบัตผิูสมัคร 

6. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรบัการประเมิน 

7. แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินการสรรหาและเลือกสรร 

8. สอบคัดเลือก  

9. ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
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10. การเรียกผูที่ผานการคดัเลือกมารายงานตวั 

11. จัดทํารายตอหนวยงานตนสังกัด 

 

การพัฒนาบุคลากร 

มีหนาท่ี  

1. จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจาํป  

2. สํารวจความตองการในการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน 

3.  จัดทาํแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

4.  สงเสริมและสนับสนุนใหครูและบุคลากรไดรับการพัฒนา 

5. จัดทําแฟมบุคลากรในโรงเรียน 

6. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผูอํานวยการ  

7. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

การเลื่อนข้ันเงินเดือน 

มีหนาท่ี  

1. จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจาํป  

2. นิเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

3.  ประชุมคณะกรรมการในการพจิารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําป 

4.  จัดทาํบัญชีผูที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันประจําปโดยยึดหลักความโปรงใส คุณธรรมจริยธรรม

และการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 

5. แตงตั้งผูที่ไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนรายงานตอตนสังกัด 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

มีหนาท่ี  

1. จัดรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

2. สํารวจความตองการขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณของคณะครูและบุคลากร 

3. สงเสริมและสนับสนุนขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณของคณะครูและบุคลากรใน

โรงเรียน 
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4. จัดทําแฟมขอมูลการไดรบัพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของคณะครแูละบุคลากรใน

โรงเรียน 

วินัยและการรกัษาวินัย 

มีหนาท่ี  

1. จัดรวบรวมเอกสารเกี่ยววินัยและการรกัษาวินัยของขาราชการครแูละบุคลากรในโรงเรียน 

2. จัดทําแฟมขอมูลเกี่ยวกับการทาํผิดเกี่ยวกับวินัยของขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

สวัสดิการคร ู

มีหนาท่ี  

 ๑.วางแผนดําเนินงานเกีย่วกับสวัสดิการของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 ๒. มอบของขวัญเปนกําลังใจในวันสําคัญตางๆ  วันเกิด  แสดงความยินดทีี่ผานการประเมินครู

ชํานาญการพิเศษ  ของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 ๓. ซ้ือของเยี่ยมไขเมื่อเจ็บปวยหรือนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

 

      การปฏิบัติราชการของขาราชการคร ู

 

๑. การลา  การลาแบงออกเปน  ๙  ประเภท  คอื 

  ๑.การลาปวย 

  ๒.การลาคลอดบุตร 

  ๓.การลากิจสวนตัว 

  ๔.การลาพกัผอน 

  ๕.การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธฮีัจย 

  ๖.การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 

  ๗.การลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย 

  ๘.การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

 ๙.  การลาตดิตามคูสมรส 

  

การลาปวย  ขาราชการซ่ึงประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัวใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลาเวนแตในกรณีจําเปนจะเสนอหรือจัดสงใบลา ในวันแรก
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ที่มาปฏิบัติราชการก็ได  ในกรณีที่ขาราชการผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาไดจะใหผูอื่น

ลาแทนก็ได  แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว  การลาปวยตั้งแต ๓๐ วันข้ึนไป 

ตองมีใบรับรองของแพทยซ่ึงเปนผูที่ไดข้ึนทะเบียนและ รับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไป

กับใบลาดวย  ในกรณีจําเปนหรือเห็นสมควรผูมีอํานาจอนุญาตจะสั่งใหใชใบรับรองของแพทยซ่ึงผูมีอํานาจ

อนุญาตเห็นชอบแทนก็ได  การลาปวยไมถึง ๓๐ วัน  ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกัน  

ถาผูมีอํานาจ อนุญาตเห็นสมควร  จะสั่งใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสามประกอบใบลา  หรือสั่งใหผูลาไป

รับการ ตรวจจากแพทยของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตกไ็ด 

 

การลาคลอดบุตร  ขาราชการซ่ึงประสงคจะลาคลอดบุตร  ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับ จนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่นลา

แทน ก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับ 

เงินเดือนครั้งหน่ึงได  การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอดกอนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวันลา

แลว ตองไมเกิน ๙๐ วัน 

 การลากิจสวนตัว  ขาราชการซ่ึงประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับ จนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมีเหตุจําเปน ไม

สามารถรอรับอนุญาตไดทันจะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยระบุเหตุจําเปนไวแลว หยุดราชการ ไปกอนก็

ได  แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสง

ใบลากอนตามวรรคหน่ึงได  ใหเสนอหรือจัดสง ใบลาพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ

จนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรก ที่มาปฏิบัติราชการ  ขาราชการมีสิทธิลากิจสวนตัว  โดยไดรับ

เงินเดือนปละไมเกิน  ๔๕ วันทําการ  ขาราชการที่ลาคลอดบุตรตามขอ  ๑๘ แลว หากประสงคจะลากิจ

สวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรใหมี สิทธิลาตอเน่ืองจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน ๑๕๐ วันทําการ  โดยไมมีสิทธิ

ไดรับเงินเดือนระหวางลา 

 การลาพักผอน   ขาราชการมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหน่ึงได ๑๐ วันทําการ 

เวนแตขาราชการดังตอไปน้ี ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปที่ไดรับบรรจุเขารับราชการยังไมถึง ๖ เดือน 

   ๑. ผูซ่ึงไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการครั้งแรก ผูซ่ึงลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว 

แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีก 

  ๒.  ผูซ่ึงลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง 

แลว ตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลัง ๖ เดือน นับแตวันออกจากราชการ 

  ๓. ผูซ่ึงถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย วาดวย
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การรับราชการทหารและกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ แลวตอมา ไดรับบรรจุ

เขารับราชการอีกถาในปใดขาราชการผูใดมิไดลาพักผอนประจําปหรือลาพักผอนประจําป แลวแตไมครบ ๑๐ 

วันทําการ ใหสะสมวันที่ยังมิไดลาในปน้ันรวมเขากับปตอ ๆไปได แตวันลาพักผอน สะสมรวมกับวันลา

พักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน ๒๐ วันทําการ สําหรับผูที่ไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป 

ใหมีสิทธินําวันลาพักผอนสะสม รวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน ๓๐ วันทําการ 

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย  ขาราชการซ่ึงประสงคจะลาอุปสมบทใน

พระพุทธศาสนา หรือขาราชการที่นับถือศาสนา อิสลามซ่ึงประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ

ประเทศซาอุดีอาระเบียใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรือ

อนุญาตกอนวันอุปสมบท หรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวา ๖๐ วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษไม

อาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหน่ึงใหชี้แจงเหตุผลความ จําเปนประกอบการลา และใหอยูใน

ดุลพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได  ขาราชการที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให

ลาอุปสมบทหรือไดรับอนุญาตใหลาไป ประกอบพิธีฮัจยแลวจะตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธี

ฮัจยภายใน ๑๐ วัน นับแต วันเริ่มลา  และจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับแต

วันที่ลาสิกขา  หรือ วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย 

การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ขาราชการที่ไดรับหมายเรียกเขารับการ

ตรวจเลือก ใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชากอนวัน เขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา ๔๘ ชั่วโมง สวน

ขาราชการที่ไดรับหมายเรียกเขารับการเตรียมพล ใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชาภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต

เวลารับหมายเรียกเปนตนไป และใหไปเขา รับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลาใน

หมายเรียกน้ันโดยไมตองรอรับคําสั่ง อนุญาต และใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึง

หัวหนาสวนราชการ  หรือหัวหนา สวนราชการข้ึนตรง 

 การลาไปศึกษา ฝกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ขาราชการซ่ึงประสงคจะลาไปศึกษาฝกอบรม 

ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึง

ปลัดกระทรวงหรือหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงเพื่อพิจารณาอนุญาตสําหรับการลาไปศึกษาฝกอบรมดูงาน  

หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศใหเสนอหรือจัดสง ใบลาตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาสวน

ราชการข้ึนตรงเพื่อพิจารณาอนุญาต  เวนแตขาราชการกรุงเทพมหานครใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอปลัด

กรุงเทพมหานคร  สําหรับหัวหนา สวนราชการใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอปลัดกระทรวง  หัวหนาสวน

ราชการข้ึนตรงและขาราชการ  ในราชบัณฑิตยสถานใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอรัฐมนตรีเจาสังกัด 

สวนปลัดกรุงเทพมหานครใหเสนอ หรือจัดสงใบลาตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาอนุญาต 
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การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ขาราชการซ่ึงประสงคจะลาไปปฏิบัติงานใน

องคการระหวางประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลา ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อ

พิจารณา โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ ที่กําหนด 

การลาติดตามคูสมรส  ขาราชการซ่ึงประสงคติดตามคูสมรสใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงแลวแตกรณี เพื่อพิจารณา

อนุญาตใหลาไดไมเกิน สองปและในกรณีจําเปนอาจอนุญาตใหลาไดอีกสองป แตเมื่อรวมแลวตองไมเกินสี่ป 

ถาเกินสี่ป ใหลาออกจากราชการสําหรับปลัดกระทรวง หัวหนาสวนราชการข้ึนตรง และขาราชการ  ใน

ราชบัณฑิตยสถานใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอรัฐมนตรีเจาสังกัด  สวนปลัดกรุงเทพมหานครใหเสนอ หรือ

จัดสงใบลาตอผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาอนุญาต 

วินัยและการดําเนินการทางวินัย   

วินัย :  การควบคุมความประพฤติของคนในองคกรใหเปนไปตามแบบแผนที่พึงประสงค 

 วินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :  ขอบัญญัติที่กําหนดเปนขอหามและ ขอ

ปฏิบัติตามหมวด ๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

ที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 โทษทางวินัย มี ๕  สถาน คือ 

วินัยไมรายแรง มีดังน้ี 

  ๑. ภาคทัณฑ 

๒. ตัดเงินเดือน 

  ๓. ลดข้ันเงินเดือน 

วินัยรายแรง มีดังน้ี 

  ๔.  ปลดออก 

๕.  ไลออก 

   การวากลาวตักเตือนหรอืการทาํทัณฑบนไมถือวาเปนโทษทางวินัยใชในกรณีที่เปนความผิด เล็กนอย

และมีเหตุอันควรงดโทษ  การวากลาวตกัเตือนไมตองทําเปนหนังสือ 

แตการทาํทัณฑบนตองทาํเปนหนังสือ(มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง) 

โทษภาคทัณฑ   

ใชลงโทษในกรณีที่เปนความผิดเล็กนอยหรือมีเหตุอันควรลดหยอน  โทษภาคทัณฑไมตองหามการเลื่อนข้ัน

เงินเดือน 

  โทษตัดเงินเดือนและลดข้ันเงินเดือน 
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ใชลงโทษในความผิดที่ไมถึงกับเปนความผิดรายแรง และไมใชกรณีที่เปนความผิดเล็กนอย 

  โทษปลดออกและไลออก 

ใชลงโทษในกรณีที่เปนความผิดวินัยรายแรงเทาน้ัน 

  การลดโทษความผิดวินัยรายแรง 

หามลดโทษต่ํากวาปลดออก  ผูถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนลาออก 

การสั่งใหออกจากราชการไมใชโทษทางวินัย 

 วินัยไมรายแรง ไดแก  

   ๑. ไมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

  ๒. ไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม ตองมีความวิริยะ 

อุตสาหะขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส รักษาประโยชนของทางราชการ และตองปฏิบัติตน ตามมาตรฐานและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

  ๓. อาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดยทางตรง หรือ ทางออม

หาประโยชนใหแกตนเองและผูอื่น 

   ๔. ไมปฏิบัตหินาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและ หนวยงาน

การศึกษามติครม. หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชนสูงสุดของผูเรียน และไมให เกิดความเสียหายแก

ราชการ 

  ๕.  ไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและ ระเบียบ

ของทางราชการแตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งน้ันจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะ เปนการไมรักษา

ประโยชนของทางราชการจะเสนอความเห็นเปนหนังสือภายใน ๗ วัน เพื่อใหผูบังคับ บัญชาทบทวนคําสั่งก็

ได และเมื่อเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันเปนหนังสือใหปฏิบัติ ตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับ

บัญชาตองปฏิบัติตาม 

  ๖. ไมตรงตอเวลา  ไมอุทิศเวลาของตนใหแกทางราชการและผูเรียน ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ 

ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

  ๗. ไมประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนชุมชน  สังคม  ไมสุภาพเรียบรอยและรักษา ความ

สามัคคี  ไมชวยเหลือเกื้อกูลตอผูเรียนและขาราชการดวยกัน หรือผูรวมงานไมตอนรับหรือ ใหความสะดวก 

ใหความเปนธรรมตอผูเรียนและประชาชนผูมาติดตอราชการ 

  ๘. กลั่นแกลง  กลาวหา หรือรองเรียนผูอื่นโดยปราศจากความเปนจริง 

  ๙. กระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม หรือ
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เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตําแหนงหนาที่ราชการของตน 

  ๑๐. เปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันน้ัน 

ในหางหุนสวนหรือบริษัท 

  ๑๑. ไมวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของ กับ

ประชาชนอาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตนแสดงการฝกใฝสงเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล  กลุมบุคคล

หรือพรรคการเมืองใด 

  ๑๒.  กระทําการอันใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว 

  ๑๓.  เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ไมปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชา กระทํา

ผิดวินัย หรือละเลย หรือมีพฤติกรรมปกปอง ชวยเหลือมิใหผูอยูใตบังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติ

หนาที่ดังกลาวโดยไมสุจริต 

 วินัยรายแรง ไดแก  

  ๑. ทุจริตตอหนาที่ราชการ 

  ๒. จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษามติครม.

หรือนโยบายของรัฐบาลประมาทเลินเลอหรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชน ของทางราชการอัน

เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

   ๓. ขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหนาที่ราชการ 

โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

  ๔. ละทิ้งหนาที่หรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ โดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ

อยางรายแรง 

  ๕. ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา ๑๕ วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

  ๖. กลั่นแกลง  ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดข่ี หรือขมเหงผูเรียนหรือประชาชนผูมาติดตอราชการ 

อยางรายแรง 

  ๗.  กลั่นแกลง  กลาวหา หรือรองเรียนผูอื่นโดยปราศจากความเปนจริง เปนเหตุใหผูอื่นไดรับ ความ

เสียหายอยางรายแรง 

  ๘. กระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม หรือ

เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตําแหนงหนาที่ราชการโดยมุงหมายจะใหเปนการซ้ือขายหรือใหไดรับ แตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงหรือวิทยฐานะใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการกระทําอันมีลักษณะ เปนการใหหรือไดมาซ่ึง

ทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนอื่นเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับการบรรจุและ แตงตั้งโดยมิชอบ 

  ๙. คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่นโดยมิชอบหรือนําเอาผลงานทางวิชาการของ
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ผูอื่น หรือจางวาน ใชผูอื่นทําผลงานทางวิชาการเพื่อไปใชในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง  การ

เลื่อนตําแหนง  การเลื่อนวิทยฐานะ  หรือการใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงข้ึน 

  ๑๐.  รวมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผูอื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดทําผลงานทาง

วิชาการ ไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมเพื่อใหผูอื่นนําผลงานน้ันไปใชประโยชนเพื่อปรับปรุงการกําหนด

ตําแหนงเลื่อนตําแหนง  เลื่อนวิทยฐานะ  หรือใหไดรับเงินเดือนในอันดับที่สูงข้ึน 

  ๑๑. เขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินการใด ๆ  อันมีลักษณะเปนการทุจริตโดยการซ้ือสิทธิหรือขาย

เสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูบริหารทองถ่ินหรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเปน

การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งการสงเสริม สนับสนุน หรือ ชักจูงใหผูอื่นกระทําการ

ในลักษณะเดียวกัน 

  ๑๒. กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให

จําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือลหุโทษ 

หรือกระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 

  ๑๓. เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนใหผูอื่นเสพยาเสพติด 

  ๑๔. เลนการพนันเปนอาจิณ 

  ๑๕. กระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือนักศึกษาไมวาจะอยูในความดูแลรับผิดชอบ ของ

ตนหรือไม 

 

 การดําเนินการทางวินัย  

  การดําเนินการทางวินัย  กระบวนการและข้ันตอนการดําเนินการในการออกคําสั่งลงโทษ  ซ่ึงเปน

ข้ันตอนที่มีลําดับกอนหลังตอเน่ืองกัน อันไดแก  การตั้งเรื่องกลาวหาการสืบสวนสอบสวน  การพิจารณา

ความผิดและกําหนดโทษและการสั่งลงโทษรวมทั้งการดําเนินการตาง ๆ  ในระหวางการสอบสวนพิจารณา 

เชน การสั่งพัก การสั่งใหออกไวกอน เพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา 

 หลักการดําเนินการทางวินัย  

  ๑. กรณีที่ผูบังคับบัญชาพบวาผูใตบังคับบัญชาผูใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบ้ืองตนอยู

แลวผูบังคับบัญชาก็สามารถดําเนินการทางวินัยไดทันที 

  ๒. กรณีที่มีการรองเรียนดวยวาจาใหจดปากคํา ใหผูรองเรียนลงลายมือชื่อและวัน เดือน ป พรอม

รวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆ ประกอบการพิจารณาแลวดําเนินการใหมีการสืบสวนขอเท็จจริง โดยตั้ง

กรรมการสืบสวนหรือสั่งใหบุคคลใดไปสืบสวนหากเห็นวามีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตอไป 

  ๓. กรณีมีการรองเรียนเปนหนังสือผูบังคับบัญชาตองสืบสวนในเบ้ืองตนกอนหากเห็นวา ไมมีมูลก็สั่ง
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ยุติเรื่องถาเห็นวามีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตอไป  กรณีหนังสือรองเรียนไมลง ลายมือชื่อและที่อยูของ

ผูรองเรียนหรือไมปรากฏพยานหลักฐานที่แนนอนจะเขาลักษณะของบัตร สนเทห  มติครม.หามมิใหรับฟง

เพราะจะทําใหขาราชการเสียขวัญในการปฏิบัติหนาที่ 

  ข้ันตอนการดําเนินการทางวินัย   

1. การตั้งเรื่องกลาวหาเปนการตั้งเรื่องดําเนินการทางวินัยแกขาราชการเมื่อปรากฏ 

กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวา กระทาํผิดวินัยมาตรา ๙๘ กําหนดใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน

เพื่อดําเนินการ สอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยไมชกัชาผูตั้งเรื่องกลาวหาคือผูบังคับบัญชาของ

ผูถูก กลาวหาความผดิวนัิยไมรายแรง ผูบังคับบัญชาชั้นตนคือ ผูอํานวยการสถานศึกษาสามารถแตงตั้ง 

กรรมการสอบสวนขาราชการในโรงเรียนทุกคนความผิดวินัยรายแรง ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจบรรจุ และ

แตงตั้งตามมาตรา ๕๓ เปนผูมีอํานาจบรรจุและแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 ๒. การแจงขอกลาวหา มาตรา ๙๘ กําหนดไววา ในการสอบสวนจะตองแจงขอกลาวหาและสรุป

พยานหลักฐาน ที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยระบุหรือไมระบุชื่อพยานกไ็ดเพื่อให 

ผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา 

   ๓.  การสอบสวน คือ  การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทั้งหลายอื่นเพื่อจะทราบ

ขอเท็จจริง และพฤติการณตาง ๆ หรือพสิูจนเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรม 

และ เพื่อพิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผดิวนัิยจริงหรือไมถาผิดจริงกจ็ะไดลงโทษ ขอยกเวน กรณีที่เปน

ความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กาํหนดในกฎ ก.ค.ศ.จะดําเนินการ ทางวินัยโดยไมสอบสวนก็ได 

            ความผดิที่ปรากฏชัดแจงตามที่กาํหนดในกฎ ก.ค.ศ. วาดวยกรณคีวามผิดที่ปรากฏชดัแจง พ.ศ.  

๒๕๔๙  

 ก.  การกระทําผดิวินัยอยางไมรายแรงที่เปนกรณีความผิดที่ปรากฏอยางชดัแจง ไดแก 

  (๑) กระทําความผดิอาญาจนตองคาํพพิากษาถึงที่สุดวาผูน้ันกระทําผดิและผูบังคับ บัญชาเห็นวา

ขอเท็จจริงตามคาํพพิากษาประจักษชัด 

  (๒) กระทําผดิวินัยไมรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคํารับ

สารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถอยคําเปนหนังสือ 

ข. การกระทําผดิวินัยอยางรายแรงที่เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง  ไดแก 

  (๑)  กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจาํคุกหรอืโทษที่หนักกวาจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดให

จําคุกหรือลงโทษที่หนักกวาจาํคุก 

  (๒) ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา ๑๕ วันผูบังคับบัญชา สืบสวนแลว

เห็นวาไมมีเหตุผลสมควร หรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ ของทางราชการ 



12 
 

  (๓) กระทําผดิวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาหรือให ถอยคํารับ

สารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถอยคําเปนหนังสือ 

 

การอุทธรณ  

   มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร ทาง

การศกึษา พ.ศ.  ๒๕๔๗ บัญญัติใหผูถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณคาํสั่งลงโทษตออ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่

การศกึษา อ.ก.ค.ศ.ที ่ก.ค.ศ. ตั้งแลวแตกรณ ีภายใน ๓๐ วัน 

เงื่อนไขในการอุทธรณ   

  ผูอุทธรณ ตองเปนผูที่ถูกลงโทษทางวินัยและไมพอใจผลของคําสั่งลงโทษผูอุทธรณ ตอง

อุทธรณเพื่อตนเองเทาน้ัน ไมอาจอุทธรณแทนผูอืน่ได 

 ระยะเวลาอุทธรณ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งลงโทษตองทําเปนหนังสือ 

 การอุทธรณโทษวินัยไมรายแรง การอุทธรณคําสั่งโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ัน

เงินเดือนที่ผูบังคับบัญชาสั่งดวยอํานาจของตนเอง ตองอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ.

สวนราชการ 

เวนแต การสั่งลงโทษตามมติใหอุทธรณตอ ก.ค.ศ. 

 การอุทธรณโทษวินัยรายแรง  การอุทธรณคําสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการตอง

อุทธรณตอก.ค.ศ.ทั้งน้ีการรองทุกขคาํสั่งใหออกจากราชการหรือคาํสั่งพกัราชการหรอืใหออกจากราชการไว

กอนก็ตองรองทุกขตอก.ค.ศ.เชนเดียวกัน 

 การรองทุกข หมายถึงผูถูกกระทบสิทธิหรือไมไดรับความเปนธรรมจากคําสั่งของฝายปกครอง 

หรือคับของใจจากการกระทําของผูบังคับบัญชาใชสิทธิรองทุกขขอความเปนธรรมขอใหเพิกถอนคําสั่งหรือ

ทบทวนการกระทาํของฝายปกครองหรือของผูบังคับบัญชา 

   มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร ทาง

การศกึษาพ.ศ.๒๕๔๗บัญญัติใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการมีสิทธิรองทกุขตอก.ค.ศ.และผูซ่ึงตน เห็นวาตน

ไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเน่ืองจากการกระทําของผูบังคับบัญชาหรือ กรณีถูกตัง้กรรมการ

สอบสวนมีสิทธิรองทุกขตออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ารศึกษาอ.ก.ค.ศ.ทีก่.ค.ศ.ตัง้หรือก.ค.ศ.แลวแตกรณภีายใน๓๐

วัน 

ผูมีสิทธิรองทกุข ไดแก ขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศกึษา 

เหตุที่จะรองทุกข 

  (๑) ถูกสั่งใหออกจากราชการ 
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(๒) ถูกสั่งพักราชการ 

(๓) ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

(๔) ไมไดรับความเปนธรรม หรือคับของใจจากการกระทาํของผูบังคับบัญชา 

(๕) ถูกตั้งกรรมการสอบสวน 

  

การเลื่อนข้ันเงินเดือน  

  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดอืนในแตละครั้งตองอยู

ในเกณฑ ดังน้ี 

  ๑. ในครึ่งปที่แลวมามีผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพอยูในเกณฑที่สมควรไดเลื่อนข้ันเงินเดือน 

  ๒. ในครึ่งปที่แลวมาจนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนไมถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษ 

ภาคทัณฑ หรือถูกลงโทษในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือ ความผิด

ที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซ่ึงไมไชความผิดที่ไดกระทํา โดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 

  ๓. ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน 

  ๔. ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

5. ในครึ่งปที่แลวมาไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน 

6. ในครึ่งปที่แลวมาถาเปนผูไดรับอนุญาตไปศึกษาในประเทศฝกอบรมและดูงาน ณ  

ตางประเทศตองไดปฏิบัติหนาที่ราชการในครึ่งปที่แลวมาเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน 

  ๗.  ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่หัวหนาสวนราชการกําหนด 

  ๘.  ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน 

แตไมรวมวันลา ดังตอไปน้ี 

  ๑) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย 

  ๒) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 

  ๓) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน 

ไมเกินหกสิบวันทําการ 

  ๔) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทางไป หรือกลับ

จากการปฏบัิติราชการตามหนาที ่

  ๕) ลาพักผอน 
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  ๖) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 

  ๗) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

การฝกอบรมและลาศึกษาตอ    

  การฝกอบรม หมายความวา  การเพิ่มพนูความรูความชํานาญ หรือประสบการณดวยการเรียน 

หรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝกอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การดาํเนินงานตาม 

โครงการแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ การไปเสนอผลงานทางวชิาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งน้ีโดย

มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที ่ก.พ.รับรอง และหมายความรวมถึง

การฝกฝนภาษาและการรับคําแนะนํากอนฝกอบรมหรือการดูงานที่เปนสวนหน่ึงของการฝกอบรมหรือตอ

จากการฝกอบรมน้ันดวย 

  

การดูงาน หมายความวา  การเพิ่มพูนความรูและประสบการณดวยการสังเกตการณ และ

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลาไมเกิน ๑๕ วัน ตามหลักสูตรหรือโครงการ หรือแผนการ

ดูงานในตางประเทศ หากมีระยะเวลาเกินกําหนดใหดําเนินการเปนการฝกอบรม) 

 การลาศึกษาตอ  หมายความวา การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของ

สถาบัน การศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ เพื่อใหไดมาซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที ่ก.พ.รับรองและ

หมายความรวมถึงการฝกฝนภาษาและการไดรับคําแนะนํากอนเขาศึกษาและการฝกอบรม หรือการดูงานที่

เปนสวนหน่ึงของการศึกษา 

หรือตอจากการศึกษาน้ันดวย 

 การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ(มาตรา ๑๐๗พ.ร.บ.ระเบียบ

ขาราชการครูฯ) 

  ๑) ตาย 

  ๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

  ๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออก 

  ๔) ถูกสั่งใหออก 

  ๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก 

  ๖) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวนแตไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นที่ไมตองมี 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 การลาออกจากราชการ  
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  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประสงคจะลาออกจากราชการ 

ใหยื่นหนังสือลาออกตอผูบังคับบัญชาเพื่อใหผูมีอํานาจตาม มาตรา ๕๓เปนผูพิจารณาอนุญาต 

  กรณีผูมีอํานาจตาม มาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการจะยับยั้งการ

อนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกิน ๙๐ วัน นับแตวันขอลาออกก็ได แตตองแจงการยับยั้ง พรอมเหตุผลใหผู

ขอลาออกทราบ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ยับยั้งแลวใหการลาออกมีผลตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาที่

ยับยั้ง 

  ถาผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมไดอนุญาตและไมไดยับยั้งการอนุญาตใหลาออก 

ใหการลาออก มีผลตั้งแตวันขอลาออก 

  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประสงคจะลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนง ทาง

การเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งใหยื่นหนังสือลาออกตอผูบังคับบัญชา 

และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูน้ันขอลาออก 

ระเบียบ ก.ค.ศ วาดวยการลาออกของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  

  ขอ ๓ การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการใหยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา ๓๐ วัน 

  กรณีผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกเห็นวามีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ 

จะอนุญาตเปนลายลักษณอักษรกอนวันขอลาออกใหผูประสงคจะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอย

กวา ๓๐ วัน ก็ได 

  หนังสือขอลาออกที่ยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวา ๓๐ วัน โดยไมไดรับอนุญาตเปน ลาย

ลักษณอักษรจากผูมีอํานาจอนุญาต หรือที่มิไดระบุวันขอลาออก ใหถือวันถัดจากวันครบกําหนด ๓๐ วัน นับ

แตวันยื่นเปนวันขอลาออก 

  ขอ ๕ ผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกพิจารณาวาจะสั่งอนุญาตใหผูน้ันลาออกจากราชการหรือจะสั่ง

ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกใหดําเนินการ ดังน้ี 

  (๑) หากพิจารณาเห็นวาควรอนุญาตใหลาออกจากราชการไดใหมีคําสั่งอนุญาตใหลาออก เปนลาย

ลักษณอักษรใหเสร็จสิ้นกอนวันขอลาออกแลวแจงคําสั่งดังกลาวใหผูขอลาออกทราบกอนวัน ขอลาออกดวย 

  (๒) หากพิจารณาเห็นวาควรยับยั้งการอนุญาตใหลาออกเน่ืองจากจําเปนเพื่อประโยชนแก ราชการ 

ใหมีคําสั่งยับยั้งการอนุญาตใหลาออกเปนลายลักษณอักษรใหเสร็จสิ้นกอนวันขอลาออกแลวแจงคําสั่ง

ดังกลาวพรอมเหตุผลใหผูขอลาออกทราบกอนวันขอลาออกดวย ทั้งน้ีการยับยั้งการอนุญาต ใหลาออกใหสั่ง

ยับยั้งไวไดเปนเวลาไมเกิน ๙๐ วัน 

และสั่งยับยั้งไดเพียงครั้งเดียวจะขยายอีกไมได เมื่อครบกําหนดเวลาที่ยับยั้งแลวใหการลาออกมีผลตั้งแตวัน

ถัดจากวันครบกําหนดเวลาที่ยับยั้ง 
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  ขอ ๖ กรณีที่ผูขอลาออกไดออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เน่ืองจากผูมีอํานาจ อนุญาต

มิไดมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกและมิไดมีคําสั่งยับยั้งการอนุญาตใหลาออกกอนวันขอลาออก หรือเน่ืองจาก

ครบกําหนดเวลายับยั้งการอนุญาตใหลาออกใหผูมีอํานาจอนุญาตมีหนังสือแจง วันออกจากราชการใหผูขอ

ลาออกทราบภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ผูน้ันออกจากราชการและแจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบดวย 

  ขอ ๗ การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมือง 

หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งใหย่ืนตอผูบังคับบัญชาอยางชาภายในวันที่ขอลาออกและใหผูบังคับบัญชาดังกลาว

เสนอ หนังสือขอลาออกน้ันตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตการลาออก

โดยเร็วเมื่อผูมีอํานาจอนุญาตไดรับหนังสือขอลาออกแลวใหมีคําสั่งอนุญาตออกจากราชการไดตั้งแต วันที่ขอ

ลาออก 

  ๕. ครูอัตราจาง 

  กรณีครูอัตราจางที่จางดวยเงินงบประมาณใหปฏิบัติหนาที่ครู เชน ปฏิบัติหนาที่ครูผูชวย ครูพี่เลี้ยง 

หรือปฏิบัติหนาที่ครูที่เรียกชื่อยางอื่นใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง ประจําของสวน

ราชการพ.ศ. ๒๕๓๗ และแนวปฏิบัติที่ใชเพื่อการน้ัน 

 

 

 

            

 

 


