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ค าปรารภ 
 
 คู่มือการบริหารงานโรงเรียนซับบอนวิทยาคมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าท่ีของกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนซับบอนวิทยาคม  ซึ่งได้กำหนดอำนาจหน้าท่ีลักษณะงาน 
และความรับผิดชอบ ไว้ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติ 
 จาก ท่ี ผ่านมาคณะครูและบุคลากรได้ ให้ ความร่วมมือปฏิบั ติ งาน ท่ี ได้รับมอบหมาย มี คว าม
เข้าใจลักษณะงาน ขอบข่ายงาน บทบาทหน้าท่ีของตน อำนาจหน้าท่ีของตนดีขึ้น เพราะมีความรู้ความเข้าใจ 
งานชัดเจนขึ้น จึงปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจและงานเป็นระบบชัดเจน ฉะนั้น จึงมีความเช่ือว่าจะอ านวยประโยชน์  
ให้การบริหารงานของโรงเรียนซับบอนวิทยาคมให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
       (นายอภิชาฎ   พงษ์ภู่) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 



     สารบญั 
                                                            หน้า 

ค าน า              ๑ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา      ๒ 
การบริหารงานบุคคล            ๔ 
ขอบข่ายงานบุคลากร            ๕ 
เป้าหมาย (Goals)             ๖ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล          ๖ 
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล        ๗   
วางแผนอัตรากำลัง/การกำหนดตำแหน่ง         ๑๐ 
การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง          ๑๑ 
การพัฒนาบุคลากร           ๑๑ 
การเล่ือนขั้นเงินเดือน           ๑๒ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์           ๑๔ 
วินัยและการดำเนินการทางวินัย          ๑๔ 
     - โทษทางวินัยมี ๕ สถาน           ๑๔ 

     - วินัยไม่ร้ายแรง            ๑๕ 

     - วินัยร้ายแรง            ๑๖ 
     - การดำเนินการทางวินัย          ๑๗ 
     - หลักการดำเนินการทางวินัย          ๑๗ 
     - ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย         ๑๗ 
การอุทธรณ์            ๑๘ 
เงื่อนไขในการอุทธรณ์           ๑๘ 
การปฏิบัติราชการของข้าราชการครู           ๒๐ 
     - การลา              ๒๐ 

     - การฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ          ๒๓ 
     - การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      ๒๓ 

     - การลาออกจากราชการ          ๒๓ 
     - ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากร 
     ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘          ๒๔ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ๒๕ 
คณะผู้จัดท า            ๒๖ 
 
 
 
 
 

 



      ค าน า 
 
 คู่มือการบริหารงานฝ่ายบุคคลของโรงเรียนซับบอนวิทยาคมเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อประสานความเข้าใจให้ 
คณะครูท่ีอยู่ในฝ่ายและบุคคลากรในโรงเรียนได้ศึกษากฎระเบียบข้อบังคับ ค าช้ีแจง ข้อมูลตลอดจนแนวปฏิบัติ 
งานของการบริหารฝ่ายบุคคลโรงเรียนซับบอนวิทยาคม เพื่อจะได้น าไปปฏิบัติให้ถูกต้องและสามารถอยู่ร่วมกัน 
อย่างมีความสุข ประสบความส าเร็จในการบริหารงานต่างๆ 
 ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการบริหารงานฝ่ายบุคคลของโรงเรียนซับบอนวิทยาคมเล่มนี้จะ 
เกิดประโยชน์ต่อครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 
 
 
        นายจรัสพงษ์   แสงแก้ว 
              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑ 



วสิัยทัศน ์พนัธกจิ เป้าหมาย อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณข์องสถานศกึษา 
 
วสิัยทัศน ์
 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม มุ่งพัฒนาการผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 
พนัธกจิ 
 ๑. พัฒนาสถานศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
               ในการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล  
 ๒. ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตร  
               สถานศึกษา  
 ๓. ผู้เรียนจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 ๔. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาการสร้างนวัตกรรม สร้างสรรค์นักเรียนสู่อาชีพ 
              ท่ียั่งยืน  
 ๕. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือ เป็นองค์กรแห่งการ 
               เรียนรู้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 ๖. พัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนสู่ 
               ศตวรรษท่ี ๒๑  
 ๗. ชุมชน  ผู้ปกครอง  และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัด 
              การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
เปา้หมายการพฒันาของโรงเรยีน 
 ๑. สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อ  
              เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล  
 ๒. ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตร 
              สถานศึกษา  
 ๓. ผู้เรียนจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 ๔. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาการสร้างนวัตกรรม  
              สร้างสรรค์นักเรียนสู่อาชีพท่ียั่งยืน  
 ๕. สถานศึกษามีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือ เป็น  
              องค์กรแห่งการเรียนรู้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 ๖. สถานศึกษามีพัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้พัฒนา  
              ผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี ๒๑  
 ๗. ชุมชน  ผู้ปกครอง  และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัด 
              การศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 
 
 

๒ 



กลยทุธก์ารพฒันาคุณภาพสถานศกึษา  
 ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตาม 
               คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๒. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตาม 
               มาตรฐานสากล   
 ๔. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการ 
               มีส่วนร่วม  
 ๕. พัฒนาอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีเอื้อต่อ 
              การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  
 เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซับบอนวิทยาคมมีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  ดังนี้  
 ๑. รักชาติศาสน์ กษัตริย์  
 ๒. ซื่อสัตย์สุจริต  
 ๓. มีวินัย  
 ๔. ใฝ่เรียนรู้  
 ๕. อยู่อย่างพอเพียง  
 ๖. มุ่งมั่นในการท างาน  
 ๗. รักความเป็นไทย  
 ๘. มีจิตสาธารณะ  
 ๙. อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน   
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนซับบอนวิทยาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๓   
(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๕๗) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุ่งเน้น 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ ส าคัญ ดังนี้   
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการ ใช้ภาษาถ่าย 
ทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล ข่าวสารและประสบการณ์ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้ง 
ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการ 
ส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเอง และสังคม  
 ๒. ความสามารถในการคดิ เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยว 
กับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  
 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ท่ีเผชิญได้ 
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ ความสัมพันธ์และ 

๓ 



การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา ใช้ในการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาและมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม   
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ ในการ 
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ ร่วมกันในสังคม 
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
 การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง 
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น  
 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน ต่างๆ   
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร 
 การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
อตัลกัษณข์องโรงเรยีนซบับอนวทิยาคม 
  มีวินัย  สามัคคี  รับผิดชอบ 
เอกลกัษณ์ของโรงเรยีนซบับอนวทิยาคม 
  Creative Innovation Media School โรงเรียนสร้างสรรค์ส่ือนวัตกรรม 

 

การบริหารงานบคุคล 
 การบริหารบุคลากร เป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลดี มีความรู้ ความสามารถ  
เหมาะสมกับงาน เข้ามาท างานให้ได้ผลดีท่ีสุด โดยหน่วยงานสามารถดึงดูด ธ ารงรักษา และพัฒนาให้มีความรู้  
ความสามารถ ท้ังนี้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถท าภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารงานบุคคล งานพัฒนา 
บุคคลากร งานวางแผนอัตรา งานวินัยครู การส่งเสริมสวัสดิการครู และประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย  
งานบุคลากร เป็นงานส าคัญงานหนึ่ง ท่ีจะท าให้โรงเรียน ประสบ ความส าเร็จในการด าเนินงาน เพราะงาน 
บุคลากรเป็นก าลังส าคัญในการบริหารงานด้านอื่นๆ ให้ บรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
 
แนวคิด 
 การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจาย 
อ านาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความ 
อิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ น าไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลัก 
การบรหิารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์ซง่ึจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรยีนต่อไป 
 
วตัถปุระสงค ์
๑. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
    สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจท่ีรับผิดชอบ  
    ให้เกิดผลส าเร็จตามหลกัการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์ 
๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดย 
ยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

๔ 



๔. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรต ิมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ขอบขา่ย/ภารกจิ 
๑. งานธุรการ 
๒. กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
    ๒.๑ งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
 ๒.๑.๑ การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
 ๒.๑.๒ การเกล่ียอัตราก าลัง การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
    ๒.๒ งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
๓. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
    ๓.๑ งานสรรหาและบรรจุ 
 ๓.๑.๑ การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก 
 ๓.๑.๒ การบรรจุเข้ารับราชการใหม่ 
    ๓.๒ งานแต่งต้ัง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓.๒.๑ การแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓.๒.๒ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓.๒.๓ การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓.๒.๔ การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
 ๓.๒.๕ การรักษาราชการแทน 
    ๓.๓ งานออกจากราชการ 
 ๓.๓.๑ การเกษียณอายุราชการ 
 ๓.๓.๒ การลาออกจากราชการ 
 ๓.๓.๓ การให้ออกจากราชการกรณีอื่น ๆ 
           (ขาดคุณสมบัติ,ทุพพลภาพ,หย่อนสมรรถภาพ) 
 ๓.๓.๔ การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
๔. กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
    ๔.๑ งานบ าเหน็จความชอบ 
    ๔.๒ งานทะเบียนประวัติ 
    ๔.๓ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    ๔.๔ งานบริการบุคลากร 
 ๔.๔.๑ การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
 ๔.๔.๒ การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 ๔.๔.๓ การขอหนังสือรับรอง 
 ๔.๔.๔ การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ 
 ๔.๔.๕ การขออนุญาตลาอุปสมบท 
 ๔.๔.๖ การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

๕ 



 ๔.๔.๗ การขอพระราชทานเพลิงศพ 
๕. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
    ๕.๑ งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 
 ๕.๑.๑ การฝึกอบรม 
 ๕.๑.๒ การศึกษาต่อ 
    ๕.๒ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
    ๕.๓ งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 ๕.๓.๑ การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ 
 ๕.๓.๒ การส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
    ๕.๔ งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 
๖. กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
    ๖.๑ งานวินัย 
    ๖.๒ งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 ๖.๒.๑ การอุทธรณ์ 
 ๖.๒.๒ การร้องทุกข์ 
    ๖.๓ งานกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 
๗. กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
เปา้หมาย (Goals)  
 ๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามในหน้าท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
              วิชาชีพครู 
 ๓. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
              อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู 
 ๕. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาโรงเรียน 
 ๖. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 ๗. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติตนในการดวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
 เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนซับบอนวิทยาคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลท้ังองค์กรรวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
โรงเรียนซับบอนวิทยาคม จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลและกรอบอัตราก าลัง ดังนี้ 
 ๑. จัดท าแผนอัตราก าลังเพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการทบทวนกระบวนการท างานและก าหนด 
กรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับภารกิจ อ านาจหน้าท่ีของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างคุ้มค่ามี 
ประสิทธิภาพ 

๖ 



 ๒. การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและก าหนดหน้าท่ีตามความ 
รับผิดชอบในส่วนราชการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ 
สถานศึกษา 
 ๓. การรับสรรหาบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้จัดท าขั้นตอนและประกาศทางเว็บไซด์พร้อม 
ติดป้าย ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาให้ชัดเจน 
 ๔. การย้ายของผู้บริหาร ครู และบุคลากร ท าตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
 ๕. จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้มี 
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และมีการเรียนรู้ร่วมกนั สามารถน าความรู้ในด้านต่างๆมา 
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 ๖. การพัฒนาครูและบุคลากร มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกสายงานได้รับความรู้ใน 
หลักสูตรตามสายงาน เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีเป็นไปตาม ต าแหน่งแต่ละประเภท 
 ๗. การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้และเป็นไปตาม 
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
 ๘. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการจัด 
การศึกษา  
 ๙. การประเมินผลงานเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆ จะยึดถือความรู้ 
ความสามารถเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๑๐. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์วิธีการท่ี คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๑๑. การเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถ 
ตรวจสอบได้ จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
การด าเนนิงานตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ได้ด าเนินงานตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
จัดระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อให้เอื้อต่อการ บริหารงาน 
บุคคล เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผู้น า และมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดย 
 ๑. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด้วยค ามั่นสัญญาและเจตจ านงในการบริหารสถานศึกษา คือ 
     ๑.๑ ด้วยเกียรติของข้า : ข้าของสัญญาว่า 
  ข้อ ๑ ข้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยึดผลประโยชน์ ของ 
นักเรียน ครู บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป็นส าคัญ มุ่งสร้างเสริมความ 
ซื่อสัตย ์สุจริตในการปฏิบัติราชการ 
  ข้อ ๒ ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย 
ค านึงถงึความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
  ข้อ ๓ ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบ 
ได้ มีประสิทธิภาพ 
  ข้อ ๔ ข้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่ 

๗ 



เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
  ข้อ ๕ ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยส่งเสริม ความ 
เข้มแข็งของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐานใน 
การพัฒนา 
    ๑.๒ เจตจ านงสู่การปฏิบัติ 
  ข้อ ๑ จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา 
  ข้อ ๒ จะปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย 
  ข้อ ๓ จะเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซื่อสัตย์ 
  ข้อ ๔ จะยึดมั่นในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
  ข้อ ๕ จะมุ่งมั่นในการบริหารท่ีดี 
 ๒. ก าหนดนโยบายโรงเรียนซับบอนวิทยาคม ซึ่งใช้เป็นวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษา 
อันประกอบด้วย 
    ๒.๑ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
    ๒.๒ กรอบแนวคิดการพัฒนา 
    ๒.๓ แนวทางการพัฒนา 
  ๒.๓.๑ พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ท่ีดี โดยการ 
มีส่วนรวม และปรับระบบบริหารสู่โรงเรียน คืนครูสู่ห้องเรียน ลดงานธุรการและศึกษานิเทศก์ร่วมท าในการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและห้องเรียน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่ระดับงาน 
ตามภารกิจ ระดับพื้นท่ีและระดับนโยบาย 
  ๒.๓.๒ จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนซบับอนวิทยาคม 
  ๒.๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศึกษาและคุณภาพ ผู้เรียน 
โดยปลูกฝังค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง อันประกอบด้วย การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย ความ 
ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและการบริการท่ีดี 
  ๒.๓.๔ เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสใน 
การด าเนินงานภาครัฐ (ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
  ๒.๓.๕ จัดท าและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา คุณภาพ 
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนพัฒนา การศึกษาของ 
ภาคการศึกษาและจังหวัดตามบริบทความต้องการของเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใช้เป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ ๒๐ 
ปีเป็นเป้าหมายความส าเร็จท่ีส าคัญ 
  ๒.๓.๖ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดย 
อาศัยหลักวิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใช้ก าหนดโครงการ/ 
กิจกรรมการด าเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา นโยบายและ ITA 
  ๒.๓.๗ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของ ผู้เรียน 
ท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ของคร ู
  ๒.๓.๘ น านโยบายท่ีส าคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ความส าคัญ ประกาศก าหนด 
นโยบายจัดท าแผนงาน โครงการสู่การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอย่าง 
ต่อเนื่อง 

๘ 



  ๒.๓.๙ ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) 
การด าเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) มาใช้ 
พัฒนาคุณภาพการบริหารและการด าเนินการทุกระดับ ท้ังระดับส านักงาน ระดับกลุ่ม ระดับงาน และ ระดับ 
โครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๓.๑๐ จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การด าเนินงานในทุก ระดับท้ัง 
ระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล และระดับ โครงการ/กิกรรมการด าเนินงาน และจัดให้ 
มีการเรียนรู้ ปรับปรุงการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
  ๒.๓.๑๑ ศึกษา เรียนรู้และน าศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคล่ือนการด าเนินงาน โดยเฉพาะ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการน านวัตกรรมและน าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการ บริหารจัด 
การศึกษาการเรียนรู้และการบริการ 
    ๒.๔ เป้าหมายความส าเร็จ 
  ๒.๔.๑ โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา โดย 
        ๑) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดย 
ไม่รวมไม่ตึ่ากว่าระดับดีมาก 
        ๒) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่ 
น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ 
         ๒.๔.๒ ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ โดย 
        ๑) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ 
        ๒) นักเรียนในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
        ๒.๔.๓ ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารและ การ 
จัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของกลุ่ม และของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ 
        ๒.๔.๔ ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 ๓. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา อันประกอบด้วย 
     ๓.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยึดผลประโยชน์ของนักเรียน 
ครู บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเป็นส าคัญ 
     ๓.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเอง และพวก 
พ้องโดยมิชอบ 
     ๓.๓ จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย 
ค านึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
     ๓.๔ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยความรัก ความเมตตา ส่งเสริม 
บรรยากาศท่ีเป็นกัลยาณมิตรในโรงเรียนและห้องเรียน 
     ๓.๕ มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างรอบด้าน 
     ๓.๖ ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยเป็นแบบอย่างท่ีดีเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย 
ระเบียบและวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและบริการท่ีดี 
     ๓.๗ ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า มี 
ประสิทธิภาพตรวจสอบได้ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
     ๓.๘ ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็น 

๙ 



ธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
     ๓.๙ ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยให้ ความส าคัญกับการน านโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสู่การ 
ปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
     ๓.๑๐ ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย 
การวางแผน (Plan) การด าเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการ 
ปรับปรุง แกไ้ข (Act) งานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
     ๓.๑๑ จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องท้ัง 
ในระดับบุคคล ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการด าเนิน พร้อมท้ังจัดให้ 
มีการเรียนรู้ ปรับปรุงการด าเนินงาน 
     ๓.๑๒ ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยศึกษาเรียนรู้ และน าศาสตร์ของพระราชาเป็นพลัง ขับเคล่ือน 
การด าเนินงาน โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการน านวัตกรรมและ เทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
     ๓.๑๓ ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดผลส าเร็จในระดับดีเด่นเป็นพิเศษใน 
เรื่องต่อไปนี้ คือ ยกระดับการศึกษาของผู้เรียน ยกระดับผลสอบ O-NET หรือ NT การประกันคุณภาพ 
การศึกษาการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น ความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการตลอดจน 
ผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของประชาชน และประเทศ 
 
วางแผนอตัราก าลงั/การก าหนดต าแหนง่ 
มหีนา้ที ่
 ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติงานประจ าปีและปฏิทินปฏิบัติงาน 
 ๒. จัดท าแผนงานอัตราก าลังครู/การก าหนดต าแหน่งและความต้องการครูในสาขาท่ีโรงเรียนมีความ 
               ต้องการ 
 ๓. จัดท ารายงานอัตราก าลังครูต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๔. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
กฎหมาย ระเบยีบ และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรพ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๖. แผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.ค.ศ 
 ๗. แนวทางการบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ 
 
 
 
 
 

๑๐ 



 
การสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้ 
มหีนา้ที ่
 ๑. วางแผนด าเนินการสรรหาและเลือกสรรและก าหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 
 ๒. ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาการเลือกสรรคุณสมบัติของบุคคลท่ีรับสมัคร 
 ๓. จัดท าประกาศรับสมัคร 
 ๔. รับสมัคร 
 ๕. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 
 ๖. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมิน 
 ๗. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
 ๘. สอบคัดเลือก 
 ๙. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ๑๐. การเรียกผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว 
 ๑๑. จัดท ารายต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๑๒. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
กฎหมาย ระเบยีบ และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ๖. แผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.ค.ศ 
 ๗. แนวทางการบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ 
 
การพฒันาบุคลากร 
มหีนา้ที ่
 ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๒. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้จัดท าแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา 
 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้จัดท าแฟ้มบุคลากรในโรงเรียน 
 ๖. ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการ 
 ๗. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
กฎหมาย ระเบยีบ และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการพ.ศ.๒๕๓๔ 
 ๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ๔. พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๑ 



 ๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  
 ๖. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการซศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑  
 ๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓  
 ๘. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรม 
              ภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๓๘ 
 ๙. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรม 
               ภายในประเทศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๗  
 ๑๐. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติมฝึกอบรมดูงานหรือ 
                 ปฏิบัติ วิจัยภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 ๑๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปข้าราชการและ 
                 จัดการประชุม พ.ศ.๒๕๒๔  
 ๑๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปข้าราชการและ 
                จัดการประชุม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ๑๓. ระเบีบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
                 การศึกษาได้ศึกษาฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ๑๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการท าสัญญาการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม  
       ปฎิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ๑๕. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยกาการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ๑๖. ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานมอบอ านาจให้ ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 
การเลือ่นขัน้เงนิเดอืน 
มหีนา้ที ่
 ๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๒. นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 ๓. ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี 
 ๔. จัดท าบัญชีผู้ท่ีได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นประจ าปีโดยยึดหลักความโป่รงใส คุณธรรม  
              จริยธรรมและการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 
 ๕. แต่งต้ังผู้ท่ีได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือนรายงานต่อต้นสังกัด 
 ๖. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาจะไดร้บัการพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนในแต่ละครัง้ ตอ้งอยู่ในเกณฑด์งันี ้
 ๑. ในครึ่งปีท่ีแล้วมามีผลการปฏิบัติงานความประพฤติในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรม  
              และจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ท่ีสมควรได้เล่ือนขั้นเงินเดือน 
 ๒. ในครึ่งปีท่ีแล้วมาจนถึงวันออกค าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนไม่ถูกลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษ  
              ภาคทัณฑ์หรือถูกลงโทษในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือความผิดท่ีหน้าท่ี  
              ราชการให้เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าทีซึ่งไมไ่ช่ความผิดท่ีได้กระท าราชการของตนโดย 
              ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  ๓. ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถูกส่ังพักราชการเกินกว่าสองเดือนใน 

๑๒ 



  ๔. ครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  ๕. ในครึ่งปีท่ีแล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าส่ีเดือน 
  ๖. ในครึ่งปีท่ีแล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตไปศึกษาในประเทศฝึกอบรมและดูงาน ณ  ต่างประเทศต้อง  
     ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในครึ่งปีท่ีแล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าส่ีเดือน 
 ๗. ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งท่ีหัวหน้าส่วนราชการก าหนด 
 ๘. ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมวันลา   
     ดังต่อไปนี้ 

  ๑) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
  ๒) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
  ๓) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน  
                         ไม่เกินหกสิบวันท าการ 
  ๔) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าท่ีหรือในขณะเดินทางไป   
                         หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี 
  ๕) ลาพักผ่อน 
  ๖) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
  ๗) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
กฎหมาย ระเบยีบ และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ๒. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ๐๒๐๔/ว ๖๔ ท่ีลงวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔  
              เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ 
 ๓. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ๐๒๐๓/ว ๑๐๒ ท่ีลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘  
              เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 
 ๔. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๔๔ 
 ๕. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับท่ีพ.ศ.ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๖. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 
 ๗. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี ๐๕๒๗/กค.๔/ว ๑๑๑๗๑ ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๔ เรื่องการจัดท า 
              บัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
 ๘. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ๐๕๓๐ท่ี.๔/วกค ๕๓ ลงวันท่ี๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 
              เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ า  
              เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ.๒๕๔๔ 
 ๙. หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี สร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และ   
               วิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 ๑๐. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
 ๑๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 ๑๒. หนังสือเวียน ก.ค.ศ. การลาของข้าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑๓. หนังสือเวียน ส.พ.ฐ. การก าหนดจ านวนครั้งของการลาและการมาท างานสาย 
 ๑๔. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

๑๓ 



 
เครือ่งราชอิสรยิาภรณ ์
มหีนา้ที ่
 ๑. จัดรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๒. ส ารวจความต้องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากร 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 ๔. จัดท าแฟ้มข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 ๕. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
กฎหมาย ระเบยีบ และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ 
เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ 
 
วนิยัและการด าเนนิการทางวนิยั 
 วินัย : การควบคุมความประพฤติของคนในองค์กรให้เป็นไปตามแบบแผนท่ีพึงประสงค์ 
 วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : ข้อบัญญัติท่ีก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติตามหมวด ๖ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ 
โทษทางวนิยัม ี๕ สถาน คือ 
 วินัยไม่ร้ายแรงมีดังนี ้
  ๑.ภาคทัณฑ์ 
  ๒.ตัดเงินเดือน 
  ๓.ลดขั้นเงินเดือน 
 วินัยร้ายแรง มีดังนี ้
  ๔.ปลดออก 
  ๕. ไล่ออก 
 
 การว่ากล่าวตักเตือนหรือการท าทัณฑ์บนไม่ถือว่าเป็นโทษทางวินัยใช้ในกรณีท่ีเป็นเล็กน้อยและมีเหตุ 
อันควรงดโทษการว่ากล่าวตักเตือนไม่ต้องท าเป็นหนังสือแต่การท าทัณฑ์บนต้องท าเป็นหนังสือ (มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง) 
 โทษภาคทัณฑ ์ใช้ลงโทษในกรณีท่ีเป็นความผิดเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ภาคทัณฑ์ไม่ต้องห้ามการ 
เล่ือนขั้นเงินเดือน 
 โทษตดัเงนิเดอืนและลดขัน้เงนิเดอืน ใช้ลงโทษในความผิดท่ีไม่ถึงกับเป็นความผิดร้ายแรงและไม่ใช่กรณี 
ท่ีเป็นความผิดเล็กน้อย 
 โทษปลดออกและไลอ่อก ใช้ลงโทษในกรณีท่ีเป็นความผิดวินัยร้ายแรงเท่านั้น 
 การลดโทษความผดิวนิยัรา้ยแรง ห้ามลดโทษต่ ากว่าปลดออกผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิ ได้รับบ าเหน็จ 
บ านาญเสมือนลาออกการส่ังให้ออกจากราชการไม่ใช่โทษทางวินัย 
 
 
 

๑๔ 



 
วนิยัไมร่า้ยแรง ได้แก ่
 ๑. ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม รัฐธรรมนูญแห่ง 
              ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 ๒. ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอภาคและเท่ียงธรรมต้องมีความ วิริยะอุตสาหะขยัน 
              หมั่นเพียรดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ทางราชการและต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๓. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจและหน้าท่ีราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ ทางอ้อมหาประโยชน์ 
              ให้แก่ตนเองและผู้อื่น 
 ๔. ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและ หน่วยงานการศึกษา 
              มติ ครม. หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดขผู้เรียนและไม่ให้เกิดความ เสียหายแก่ราชการ 
 ๕. ไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชาซึ่งส่ังในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วยและระเบียบของทางราชการ 
              แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าส่ังนั้นจะท าใหเสียหายแก่ราชการหรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของ           
              ทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน๗วันเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าส่ังได้และเมื่อ    
              เสนอความเห็นแล้วถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามคผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาาส่ังเดิม ต้อง 
              ปฏิบัติตาม 
 ๖. ไม่ตรงต่อเวลาไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียนท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ี ราชการโดยไม่มี 
              เหตุผลอันสมควร 
 ๗. ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคมไม่สุภาพเรียบร้อยและรักษาความ สามัคคีไม่ช่วย 
              เหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและข้าราชการดหรือผู้ร่วมงานไม่ต้อนรับวยกนัหรือให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรมต่อ          
              ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
 ๘. กล่ันแกล้งกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง 
 ๙. กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาประโยชน์อันอาจท าให้เส่ือมเสียความเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสีย 
               เกียรติศักดิ์ในต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 
 ๑๐. เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการหรือด ารงต าแหน่งอื่นใดท่ีมีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น ในห้างหุ้น 
                ส่วนหรือบริษัท 
 ๑๑. ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าท่ีและในการปฏิบัติการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง กับประชาชน 
                อาศัยอ านาจและหน้าท่ีราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ส่งเสริมเกื้อกูลสนับสนุนบุคคลกลุ่มบุคคลหรือ 
                พรรคการเมืองใด 
 ๑๒. กระท าการอันใดอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว 
 ๑๓. เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ไม่ป้องกนัมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
                หรือละเลย หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัยปฏิบัติ              
               หน้าท่ีดังกล่าวโดยไม่สุจริต 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 



 
วนิยัรา้ยแรง ได้แก่ 
 ๑. ทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
 ๒. จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษามติ ครม. หรือ 
นโยบายของรัฐบาลประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการอันเป็นเหตุให้ 
เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
 ๓. ขัดค าส่ังหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชาซึ่งส่ังในหน้าท่ีราชการ โดยชอบด้วย 
กฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
 ๔. ละท้ิงหน้าท่ีหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ ราชการ 
อย่างร้ายแรง 
 ๕. ละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 ๖. กล่ันแกล้งดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
 ๗. กล่ันแกล้งกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย 
อย่างร้ายแรง 
 ๘. กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าประโยชน์อันอาจท าให้เส่ือมเสียความเท่ียงธรรม หรือเส่ือมเสีย 
เกียรติศักดิ์ในต าแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการกระท าอันมีลักษณะเป็นการให้ 
หรือได้มา ซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่นเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งต้ังโดยมิชอบ 
 ๙. คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบหรือน าเอาผลงานทาง วิชาการของผู้อื่น 
หรือจ้างวานใช้ผู้อื่นท าผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งการเล่ือนต าแหน่ง 
การเล่ือนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับท่ีสูงขึ้น 
 ๑๐. ร่วมด าเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบหรือรับจัดท าผลงานทาง วิชาการไม่ 
ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่เพื่อให้ผู้อื่นน าผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เล่ือนต าแหน่ง 
เล่ือนวิทยฐานะหรือให้ได้รับเงินเดือนในอันดับท่ีสูงขึ้น 
 ๑๑. เข้าไปเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้หรือสิทธิ ขายเสียงใน 
การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นรือการเลือกตั้งอื่นท่ีมีลักษณะเป็นการส่งเสริมการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งการส่งเสรมิสนับสนุนหรือชักจูงให้ผู้อื่นกระท าการในลักษณะเดียวกัน 
 ๑๒. กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษท่ีหนักกว่าจาคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
หรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าจ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือ ลหุโทษหรือกระท า 
การอื่นใดอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
 ๑๓. เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด 
 ๑๔. เล่นการพนันเป็นอาจิณ 
 ๑๕. กระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม ่
 
 
 
 
 
 

๑๖ 



 
การด าเนนิการทางวนิยั 
 การด าเนินการทางวินัยกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการในการออกค าส่ังลงโทษ ซึ่งเป็นขั้นตอน 
ท่ีมีล าดับก่อนหลังต่อเนื่องกัน อันได้แก่ การต้ังเรื่องกล่าวหาการสืบสวนสอบสวน การพิจารณาความผิดและก าหนด 
โทษและการส่ังลงโทษรวมท้ังการด าเนินการต่างๆในระหว่างการสอบสวนพิจารณา เช่น การส่ังพักการส่ังให้ออกไว้ 
ก่อนเพื่อรอฟงัผลการสอบสวนพิจารณา 
 
หลกัการด าเนนิการทางวนิยั 
 ๑. กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยมีพยาน ในเบ้ืองต้นอยู่แล้วผู้บังคับ 
บัญชาก็สามารถด าเนินการทางวินัยได้ทันที 
 ๒. กรณีท่ีมีการร้องเรียนด้วยวาจาให้จดปากค า ให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ปี พร้อมรวบรวม 
พยานหลักฐานอื่นๆประกอบการพิจารณาแล้วด าเนินการให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยต้ัง กรรมการสืบสวนหรือ 
ส่ังให้บุคคลใดไปสืบสวนหากเห็นว่ามีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป 
 ๓. กรณีมีการร้องเรียนเป็นหนงัสือผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนในเบ้ืองต้นก่อนหากเห็นว่าไม่มีมูลก็ส่ังยุติ 
เรื่องถ้าเห็นว่ามีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไปกรณีหนังสือร้องเรียนไม่ลงลายมือช่ือและท่ีอยูข่องผู้ร้องเรียน 
หรือไม่ปรากฏพยานหลักฐานท่ีแน่นอนจะเข้าลักษณะของ มติครม. ห้ามมิให้รับฟัง เพราะจะท าให้ข้าราชการเสียขวัญ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
ขัน้ตอนการด าเนนิการทางวนิยั 
 ๑. การตั้งเรื่องกล่าวหาเป็นการต้ังเรื่องด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการเมื่อปราฏรณีมีมูล ท่ีควรกล่าว 
หาว่ากระท าผิดวินัย มาตรา ๙๘ ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อด าเนินการสอบสวน 
ให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้าผู้ต้ังเรื่องกล่าวหาคือผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาความผิดวินัย 
ไม่ร้ายแรงผู้บังคับบัญชาช้ันตนคือผู้นอ านวยการสถานศึกษาสามารถแต่งต้ังกรรมการสอบสวนข้าราชการในโรงเรียน 
ทุกความผิดวินัยร้ายแรงผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจบรรจุ และแต่งต้ัง มาตรา ๕๓ เป็นผู้มีอ านาจบรรจุและแต่งต้ัง 
คณะกรรมการสอบสวน 
 ๒. การแจ้งข้อกล่าวหามาตรา ๙๘ ก าหนดไว้ว่าในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและ สรุปพยาน 
หลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าท่ีมีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหา 
มีโอกาสช้ีแจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา 
 ๓. การสอบสวน คือการรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการท้ังหลายอเพื่อจะทราบข้อเท็จจริง 
และพฤติการณ์ต่างๆหรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องท่ีกล่าวหาเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรม และเพื่อพิจารณาว่าผู้ถูก 
กล่าวหาได้กระท าผิดวินัยจริงหรือไม่ถ้าผิดจริงก็จะได้ลงโทษข้อยกเว้นกรณีท่ีเป็น ความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้งตามท่ี 
ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้ 
 ความผิดที่ปรากฏชัดแจง้ตามทีก่ าหนดในกฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยกรณคีวามผิดทีป่รากฏชดัแจง้ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ก.การกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงท่ีเป็นกรณีความผิดท่ีปรากฏอย่างชัดแจ้งได้แก่ 
  (๑) กระท าความผิดอาญาจนต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าผู้นั้นกระท าและผู้บังคับบัญชาผิดเห็นว่า 
ข้อเท็จจริงตามค าพิพากษาประจักษ์ชัด 
  (๒) กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ ถ้อยค ารับ 

๑๗ 



สารภาพต่อผู้มีหน้าท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถ้อยค าเป็นหนังสือ 
 ข.การกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงท่ีเป็นกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้งได้แก่ 
  (๑) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษท่ีหนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด 
ให้จ าคุกหรือลงโทษท่ีหนักกว่าจ าคุก 
  (๒) ละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน ผู้บังคับบัญชาสืบสวน 
แล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
  (๓) กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยค ารับ 
สารภาพต่อผู้มีหน้าท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถ้อยค าเป็นหนังสือ 
 
การอุทธรณ ์
 มาตรา ๑๒๑ และ มาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
 พ.ศ.๒๕๔๗ บัญญัติให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี การศึกษา อ.ก.ค.ศ.  
ท่ี ก.ค.ศ. ต้ังแล้วแต่กรณีภายใน ๓๐ วัน 
 
เงือ่นไขในการอทุธรณ ์
 ผู้อุทธรณ์ต้องเป็นผู้ท่ีถูกลงโทษทางวินัยและไม่พอใจผลของค าส่ังต้องลงโทษผู้อุทธรณ์เพื่อตนเองเท่านั้น 
ไม่อาจอุทธรณ์แทนผู้อื่นได้ 
 ระยะเวลาอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ังลงโทษต้องท าเป็นหนังสือการอุทธรณ์โทษ 
วินัยไม่ร้ายแรงการอุทธรณ์คส่ังโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนท่ีผู้บังคับ 
บัญชาส่ังด้วยอ านาจของตนเอง ต้องอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการเว้นแต่ 
การส่ังลงโทษตามมติให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 
 การอุทธรณ์โทษวินัยร้ายแรงการอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการต้อง อุทธรณ์ต่อ 
ก.ค.ศ. ท้ังนี้การร้องทุกข์ค าส่ังให้ออกจากราชการหรือค าส่ังพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็ต้องร้องทุกข์ 
ต่อ ก.ค.ศ. เช่นเดียวกัน 
 การร้องทุกข์ หมายถึง ผู้ถูกกระทบสิทธิหรือไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากค าส่ังของฝ่ายปกครองหรือคับข้องใจ 
จากการกระท าของผู้บังคับบัญชาใช้สิทธิร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมขอให้เพิกถอนค าส่ังหรือทบทวนการกระท าของ 
ฝ่ายปกครองหรือของผู้บังคับบัญชา 
 มาตรา ๑๒๒ และ มาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ บัญญัติให้ผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. และผู้ซึ่งตนเห็นว่าตน ไม่ได้รับความ 
เป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาหรือกรณีถูกต้ังกรรมการสอบสวนมีสิทธิ 
ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ังหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีภายใน ๓๐ วัน  
 
ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แก่ เหตุท่ีจะร้องทุกข์ 
 (๑) ถูกส่ังให้ออกจากราชการ 
 (๓) ถูกส่ังพักราชการ 
 (๔) ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 (๕) ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือคับข้องใจจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา 
 (๖) ถูกต้ังกรรมการสอบสวน 

๑๘ 



 
กฎหมาย ระเบยีบ และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
 ๓. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ๔. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ๖. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ 
 ๗. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ๙. ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ 
 ๑๐. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี๖) พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ๑๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๐ (แก้ไข) 
 ๑๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ๑๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ๑๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ๑๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ๑๖. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ.๒๕๔๘  
 ๑๗. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ๑๘. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 ๑๙. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ๒๐. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด   
                (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๔๔ 

 ๒๑. ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยวิธีการออกค าส่ังเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา                      
                พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ๒๒. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการ 
                ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ๒๓. กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ๒๔. กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๑  
 ๒๕. กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับท่ี ๒) พ..ศ.๒๕๕๒ 
 ๒๖. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ๒๗. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าราชการฯ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ๒๘. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู ฯ พ.ศ.๒๕๕๐  
 ๒๙. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ๓๐. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ๓๑. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.๒๕๔๙ 
 ๓๒. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๓๓. ประกาศ สพฐ.ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สพฐ. พ.ศ.๒๕๕๒ 

๑๙ 

http://kormor.obec.go.th/act/act004.pdf
http://kormor.obec.go.th/act/act081.pdf
http://kormor.obec.go.th/act/act007.pdf
http://kormor.obec.go.th/act/act026.pdf
http://kormor.obec.go.th/act/act013.pdf
http://kormor.obec.go.th/act/act039.pdf
http://kormor.obec.go.th/act/act009.pdf
http://kormor.obec.go.th/act/act090.pdf
http://kormor.obec.go.th/act/act073.pdf
http://kormor.obec.go.th/act/act073.pdf
http://kormor.obec.go.th/act/act039.pdf
http://kormor.obec.go.th/act/act064.pdf
http://kormor.obec.go.th/act/act079.pdf
http://kormor.obec.go.th/act/act061.pdf
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis040.pdf
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis021.pdf
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis122.pdf
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis121.pdf
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis121.pdf
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis121.pdf
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis036.pdf
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis036.pdf
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis036.pdf
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis124.pdf
http://kormor.obec.go.th/discipline/dis124.pdf
http://kormor.obec.go.th/kod/kod085.pdf
http://kormor.obec.go.th/kod/kod084.pdf
http://kormor.obec.go.th/kod/kod093.pdf
http://kormor.obec.go.th/kod/kod078.pdf
http://kormor.obec.go.th/kod/kod077.pdf
http://kormor.obec.go.th/kod/kod075.pdf
http://kormor.obec.go.th/kod/kod076.pdf
http://kormor.obec.go.th/kod/kod072.pdf
http://kormor.obec.go.th/kod/kod055.pdf
http://kormor.obec.go.th/kod/kod049.pdf
http://kormor.obec.go.th/kod/kod049.pdf
http://kormor.obec.go.th/promugate/prom042.pdf


 ๓๔. ประกาศกระทรวงการคลังความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลัง  
           ๓๕. ประกาศกระทรวงการคลังหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าละเมิดต่อ 
                บุคคลภายนอก 

 ๓๖. หนังสือเวียน ก.ค.ส. การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. 
 ๓๗. หนังสือเวียน ก.ค.ศ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ๐๒๐๖ ท่ี.๙/๐๑๓๒ ศธ ลงวันท่ี ๓๐ 
                สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการและการร้อง 
                อุทธรณ์ทุกข์ท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ๓๘. หนังสือเวียน ก.ค.ศ หนังสือส า ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ๐๒๐๖ ท่ี ๖/๓๙๘ ศธ ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม           
                ๒๕๕๓ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ๓๙. หนังสือเวียน ก.ค.ศ. ข้าราชการครูถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย. 
 ๔๐. หนังสือเวียน ก.ค.ศ. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ๔๑. หนังสือเวียน สพฐ. วินัยและการรักษาวินัยตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน 
                ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ๔๒. หนังสือเวียน สพฐ. การก าหนดจ านวนครั้งของการลาและการมาท างานสาย 
 ๔๓. ข้อบังคับคุรุสภาทุกฉบับ 
 
การปฏบิตัริาชการของข้าราชการครู   
 การลา การลาแบ่งออกเป็น ๙ ประเภท คือ 
  ๑.การลาป่วย 
  ๒.การลาคลอดบุตร 
  ๓.การลากิจส่วนตัว 
  ๔.การลาพักผ่อน 
  ๕.การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
  ๖.การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
  ๗.การลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย 
  ๘.การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
  ๙.การลาติดตามคู่สมรส 
 
 การลาปว่ย ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัวให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ ผู้บังคับบัญชา 
ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาติก่อนหรือในวันท่ีลาเว้นแต่ในกรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรก 
ท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได้ในกรณีท่ีข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลา
แทนก็ได้แต่เมื่อสามารถลงช่ือได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็วการลาป่วยต้ังแต่ ๓๐ วัน ขึน้ไปต้องมีใบ 
รับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ท่ีได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แนบไปกับใบลา 
ด้วย ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอ านาจอนุญาตจะส่ังให้ใช้ใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบ 
ใบลาหรือส่ังให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 
 
 
 

๒๐ 

http://kormor.obec.go.th/promugate/prom041.pdf
http://kormor.obec.go.th/promugate/prom007.pdf
http://kormor.obec.go.th/promugate/prom007.pdf
http://kormor.obec.go.th/promugate/prom007.pdf
http://kormor.obec.go.th/document/docu064.pdf
http://kormor.obec.go.th/document/docu057.pdf
http://kormor.obec.go.th/document/docu057.pdf
http://kormor.obec.go.th/document/docu057.pdf
http://kormor.obec.go.th/document/docu056.PDF
http://kormor.obec.go.th/document/docu056.PDF
http://kormor.obec.go.th/document/docu056.PDF
http://se-ed.net/meper/document/docu140.html
http://kormor.obec.go.th/document/docu012.pdf
http://kormor.obec.go.th/document/docu019.pdf
http://kormor.obec.go.th/document/docu019.pdf


 การลาคลอดบตุร ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตรให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ ผู้บังคับบัญชา 
ตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลาเว้นแต่ไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได้ ให้ผู้อื่นลาแทน 
ก็ได้แต่เมื่อสามารถลงช่ือได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็วและมีสิทธิลาคลอดบุตรโดย ได้รับเงินเดือนครั้ง 
หนึ่งได้การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีคลอดก่อนหรือหลังวันท่ีคลอดบุแตรก็ไดึ้เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ 
วัน 
 การลากจิสว่นตวั ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัวให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา 
ตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจและเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถรอ 
รับอนุญาตได้ทันจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจ าเป็นไว้แล้วหยุดราชกา ก่อนก็ได้แต่จะต้องช้ีแจง 
เหตุผลให้ผู้มีอ านาจอนุญาตทราบโดยเร็วในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไม่อาจเสนอหรือจัดส่ง ใบลาก่อนได้ให้เสนอหรือ 
จัดส่งใบลาพร้อมท้ังเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลจนถึงผู้มีอานาจาดับ อนุญาตทันทีในวันแรกที่มา 
ปฏิบัติข้าราชการมีสิทธิลากิจส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน๔๕วัน ท าการข้าราชการท่ีลาคลอดบุตรแล้ว 
หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตรให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการ ลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันท าการ 
โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 
 
 การลาพกัผอ่น ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีหนึ่งได้ ๑๐ วันท าการเว้นแต่ ข้าราชการดัง 
ต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีท่ีได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง ๖ เดือน 
  ๑. ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรกผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุ  
ส่วนตัวแล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก 
  ๒. ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแล้ว  
ต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง๖เดือนนับแต่วันออกจากราชการ 
  ๓. ผู้ซึ่งถูกส่ังให้ออกจากราชการในกรณีอื่นนอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการรับราชการทหารและกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการแล้วต่อมาได้รับ บรรจุ
เข้ารับราชการอีกถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจ าปีหรือลาพักผ่อนประจ าปีแล้ว ๑๐ วันท าการให้
สะสมวันท่ียังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อๆไปได้แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปี 
ปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันท าการส าหรับผู้ท่ีได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปีให้ มีสิทธิน าวัน
ลาพักผ่อนสะสม รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันท าการ  (ข้าราชการครูไม่มีสิทธิลา 
พักผ่อนเพราะมีการปิดเทอมของนักเรียนแล้ว) 
 
 การลาอปุสมบทหรอืการลาไปประกอบพธิฮีจัย์ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา 
หรือข้าราชการท่ีนับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย 
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวัน 
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อย ๖๐ ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจว่า เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนได้ให้ช้ีแจงเหตุผล 
ความจ าเป็นประกอบการลาและให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจท่ีจะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ข้าราชการท่ีได้รับ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์แล้วจะต้องอุปสมบท 
หรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วนันับ แต่วันเริ่มและจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ 
ภายใน ๕ วันนับแต่วันท่ีลาสิกขาหรือวันท่ี เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 
 
 

๒๑ 



 การลาเขา้รบัการตรวจเลอืกหรอืเขา้รบัการเตรยีมพล ข้าราชการท่ีได้รับหมายเรียกเข้ารับ การตรวจ 
เลือกให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า ๔๘ ช่ัวโมงส่วน ข้าราชการท่ีได้รับ 
หมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๔๘ ช่ัวโมงนับแต่เวลา รับหมายเรียก 
เป็นต้นไป และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนัด โดยไม่ต้องรอ 
รับคงอนุญาติตามส่ังและให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามล าดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า 
ส่วนราชการขึ้นตรง 
 
 การลาไปศกึษาฝกึอบรมดงูานหรอืปฏิบตักิารวจิยั ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือ 
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงเพื่อพิจารณาอนุญาติส าหรับการลาไปศึกษาฝึกอบรมดูงาน หรือ ปฏิบัติการวิจัยใน 
ประเทศให้เสนอหรือจัดส่งใบลาตามล าดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงเพื่อพิจารณา 
อนุญาตเว้นแต่ข้าราชการกรุงเทพมหานครให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกรุงเทพมหานครส าหรับหัวหน้าส่วน 
ราชการให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงและข้าราชการในราชบัณฑิตยสถาน 
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดส่วนปลัด กรุงเทพมหานครให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาอนุญาติ 
 
 การลาไปปฏิบตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานใน องค์การ 
ระหว่างประเทศให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัด พิจารณาโดยถือ 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
 การลาติดตามคู่สมรสข้าราชการซึง่ประสงคต์ดิตามคูส่มรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา 
ตามล าดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงแล้วแต่เพื่อพิจารณาอนุญาติกรณีให้ลาได้ไม่เกิน 
สองปีและในกรณีจ าเป็นอาจอนุญาตให้ลาได้อีกสองปีแต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินส่ีปีถ้าเกินส่ีปี ให้ลาออกจาก 
ราชการส าหรับปลัดกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงและข้าราชการในราชบัณฑิตยสถาน ให้เสนอหรือจัด 
ส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดส่วนปลัดกรุงเทพมหานครให้เสนอ หรือจัดส่งใบลาต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เพื่อพิจารณาอนุญาต 
 
กฎหมาย ระเบยีบ และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ๕. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 ๖. หนังสือเวียน ก.ค.ศ. การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. 
 
 
 
 

๒๒ 

http://kormor.obec.go.th/act/act039.pdf
http://kormor.obec.go.th/act/act064.pdf
http://kormor.obec.go.th/act/act079.pdf
http://kormor.obec.go.th/act/act061.pdf
http://kormor.obec.go.th/document/docu064.pdf


การฝกึอบรมและลาศกึษาตอ่ 
 การฝึกอบรม หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ความช านาญหรือประสบการณ์ด้วยการเรียนหรือการ 
วิจัยตามหลักสูตรของการฝึกอบรมหรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานตามโครงการ แลกเปล่ียน 
กับต่างประเทศการไปเสนอผลงานทางวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการท้ังนี้โดยมิได้มี วัตถุประสงค์เพื่อ ให้
ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ก.พ. ท่ีรับรองและหมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการ 
รับค าแนะน าก่อนฝึกอบรมหรือการดูงานท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหรือต่อจากการ ฝึกอบรมนั้นด้วย 
 การดูงาน หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ แลกเปล่ียนความ 
คิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วันตามหลักสูตรหรือโครงการ หรือแผนการดูงานในต่างประเทศหาก 
มีระยะเวลาเกินก าหนดให้ด าเนินการเป็นการฝึกอบรม) 
 การลาศึกษาต่อ หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตร ของสถาบัน 
การศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพเพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ี ก.พ. รับรอง และหมายความ 
รวมถึงการฝึกฝนภาษาและการได้รับค าแนะน าก่อนเข้าศึกษาและการฝึกอบรมหรือการดูงาน ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ 
การศึกษาหรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย 
 
การออกจากราชการของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออก 
จากราชการเมื่อ (มาตรา ๑๐๗ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ) 
  ๑. ตาย 
  ๒. พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
  ๓. ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาติให้ลาออก 
  ๔. ถูกส่ังให้ออก 
  ๕. ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
  ๖. ถูกเพิกถอนใบอนุญาติประกอบวิชาชีพเว้นแต่ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งอื่นท่ีได้  
                         ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 
การลาออกจากราชการ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือลาออกต่อ 
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ผู้มีอ านาจ มาตรา ๕๓ ตามเป็นผู้พิจารณาอนุญาติ 
 กรณีผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นว่าจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการจะยับย้ังการ อนุญาติ
ให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันขอลาออกก็ได้แต่ต้องแจ้งการยับยั้งพร้อมเหตุผลให้ผู้ขอลาออก 
ทราบ เมื่อครบก าหนดเวลาท่ียับย้ังให้การแล้วว่าออกมีผลต้ังแต่วันถัดจากวันครบก าหนดเวลาท่ียับย้ัง 
 ถ้าผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ได้อนญุาติและไม่ได้ยับย้ังการอนุญาตให้ลาอออกใหก้ารลาออก  
มีผลต้ังแต่วันขอลาออก 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อด ารงต าแหน่งทางการ 
เมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บังคับบัญชาและให้การลาออกมีผล นับต้ังแต่วันท่ีผู้นั้น 
ขอลาออก 
 
 
 

๒๓ 



ระเบยีบ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ขอ้ ๓ การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
 กรณีผู้มีอ านาจอนุญาติการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจจะอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร 
ก่อนวันขอลาออกให้ผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกน้อยกว่า ๓๐ วันก็ได้ 
 หนังสือขอลาออกที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า ๓๐ โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์ 
อักษรจากผู้มีอ านาจอนุญาติหรือท่ีมิได้ระบุวันขอลาออกถือวันถัดจากวันครบก าหนดให้ ๓๐ วัน นบัแต่วัน 
ยื่นเป็นวันขอลาออก  
 ขอ้ ๕ ผู้มีอ านาจอนุญาตการลาออกพิจารณาว่าจะส่ังอนุญาตให้ผู้นั้นลาหรืออกจากราชการจะส่ังยับยั้ง 
การอนุญาติให้ลาออกให้ดังนี้ 
  (๑) หากพิจารณาเห็นว่าควรอนุญาติให้ลาออกจากราชการได้ให้มีค าส่ังอนุญาตให้ ลาออกเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้เสร็จส้ินก่อนวันขอลาออกแล้วแจ้งค าส่ังดังกล่าวให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนว่าขอลาออกด้วย 
     (๒) หากพิจารณาเห็นว่าควรยับย้ังการอนุญาติให้ลาออกเนื่องจากจ าเป็นเพื่อประโยชน์ แก่ 
ราชการให้มีค าส่ังยับย้ังการอนุญาติให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จส้ินก่อนวันขอลาแล้วแจ้งค าส่ัง 
ดังกล่าวพร้อมเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วยท้ังนี้การยับยั้งการอนุญาติให้ลาออกให้ ส่ังยับย้ัง 
ไว้ได้เป็นเวลาไม่เกิน ๙๐ วันและส่ังยับย้ังได้เพียงครั้งเดียวจะขอลาออกไม่ได้เมื่อครบก าหนดเวลาท่ี ยับย้ังแล้วให้ 
การลาออกมีผลต้ังแต่วันถัดจากวันครบก าหนดเวลาท่ียับย้ัง 
 ขอ้ ๖ กรณีท่ีผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมายเนื่องจากผู้มีอ านาจอนุญาติมิได้ 
มีค าส่ังอนุญาติให้ลาออกและมิได้มีค าส่ังยับย้ังการอนุญาตให้ลาออกก่อนวันขอลาออก หรือเนื่องจากครบ 
ก าหนดเวลายับย้ังการอนุญาติให้ผู้มีอ านาจอนุญาตมีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการ ผู้ขอลาออกทราบภายใน 
๗ วันนับแต่วันท่ีผู้นั้นออกจากราชการและแจ้งให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องทราบด้วย 
 ขอ้ ๗ การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง 
ให้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาอย่างช้าภายในวันท่ีขอลาออกและให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเสนอหนังสือขอ ลาออกนั้น 
ต่อผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตการลาออกโดยเมื่อผู้มีอ านาจอนุญาตได้รับ 
หนังสือขอลาออกแล้วให้มีค าส่ังอนุญาติออกจากราชการได้ต้ังแต่วันท่ีขอลาออก 
 กรณีครูอัตราจ้างท่ีจ้างด้วยเงินงบประมาณให้ปฏิบัติหน้าท่ีครูเช่นปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้ช่วยครูพี่ เล้ียงหรือ 
ปฏิบัติหน้าท่ีครูท่ีเรียกช่ือย่างอื่นให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ ส่วนราชการ 
พ.ศ.๒๕๓๗ และแนวปฏิบัติท่ีใช้เพื่อการนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ 



การประเมนิผลการปฏบิตังิานของ ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
 การเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎ 
ก.ค.ศ. การเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ (ซึ่งใช้บังคับมาต้ังแต่วันท่ี  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) ข้อ ๔ ได้ก าหนดให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีได้ด าเนินการตามหลัก 
เกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดตามมาตรา ๗๒ มาประกอบการพิจารณา ก.ค.ศ. จึงได้มีมติเห็นชอบหลัก 
เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแบบประเมินผล 
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
และเพื่อให้การบังคับใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นธรรม จึงขอช้ีแจง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนเงินเดือน ดังนี ้
         ๑. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
โดยยึดหลักการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
          ๒. ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
ของปีถัดไป และครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน 
          ๓. องค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี ๒ องค์ประกอบ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ได้แก่  
    องค์ประกอบท่ี ๑  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ๗๐ คะแนน และ 
    องค์ประกอบท่ี ๒  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ ๓๐ คะแนน โดยให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
          ๔. ผลการประเมินมี ๕ ระดับ ได้แก่  
  ๑) ดีเด่น (ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป)  
  ๒) ดีมาก (ร้อยละ ๘๐.๐๐-๘๙.๙๙)  
  ๓) ดี (ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙)  
  ๔) พอใช้ (ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙) และ 
  ๕) ปรับปรุง (ร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา) 
          ๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด าเนินการดังนี้ 
               ๕.๑ ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาช้ีแจงท าความ 
เข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
               ๕.๒ ให้มีการก าหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน โดยให้พิจารณา 
จากข้อตกลงของส่วนราชการหรือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา มาตรฐานและภาระ 
งานขั้นต่ าและช้ีแจงแนวทางการด าเนินการประเมินตามข้อตกลงและก าหนดปฏิทินการประเมินให้ทราบโดยท่ัวกัน 
               ๕.๓ ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จากเอกสารหลักฐานท่ีมีอยู่จริง 
               ๕.๔ ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ โดยในระหว่างรอบ 
การประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา แนะน าผู้รับการประเมินเพื่อปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้ผลการประเมินประสพความส าเร็จตามข้อตกลง 
               ๕.๕ ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบและประกาศ 
รายช่ือผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมากในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและ  
สร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
ท้ังนี้ ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  

๒๕ 



      คณะผู้จดัท า 
   นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่   ประธาน 
   นายจรัสพงษ์   แสงแก้ว   รองประธาน  
   นางสาวอารีรัตน์   คชสารทอง  กรรมการ 
   นายณัฏฐกิตต์ิ  ชัยแสนฤทธิ์  กรรมการ 
   นายฐกฤตธรณ์  สัมลี    กรรมการและเลขานุการ    
 

๒๖ 


