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การบริหารงานบุคคล
หมายถึ ง การหาทางใช้ค นที่ อ ยู่ร่ ว มกัน ในองค์ก รนั้น ๆให้ ท างานได้ผ ล ดี ที่ สุ ด สิ้ น เปลื อ ง
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็สามารถทาให้ผรู ้ ่ วมงานมีความสุขมีความพอใจ ที่จะให้ความร่ วมมือ
และทางานร่ วมกับผูบ้ ริ หาร เพื่อให้งานขององค์กรนั้นๆ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
แนวคิด
๑) ปัจจัยทางการบริ หารทั้งหลายคนถือเป็ นปัจจัยทางการบริ หารที่สาคัญที่สุด
๒) การบริ หารงานบุคคลจะมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลผูบ้ ริ หารจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีความสามารถสูงในการบริ หารงานบุคคล
๓) การจัดบุคลากรให้ปฏิบตั ิงานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถจะมีส่วนทาให้บุคลากร มี
ขวัญกาลังใจ มีความสุขในการปฏิบตั ิงาน ส่งผลให้งานประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิ ทธิภาพ
๔) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ อ งจะทาให้บุคลากร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระตือรื อร้นพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
๕) การบริ หารงานบุคคลเน้นการมีส่วนร่ วมของบุคลากรและผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นสาคัญ
ขอบข่ายงานบุคลากร
๑. ส่งเสริ มและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพ
๒. ส่ งเสริ มให้บุคลากรในโรงเรี ยนปฏิบตั ิตามในหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
๓. ส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรี ยนแก่ผูเ้ กี่ ยวข้องอย่าง
ทัว่ ถึง และมีประสิ ทธิภาพ
๔. ส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู
๕. ประสานความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชน ในการพัฒนา โรงเรี ยน
๖. ส่งเสริ มให้คณะครู ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต
๗. ส่งเสริ มให้คณะครู ปฏิบตั ิตนในการดาเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย (Goals) ปี การศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
๑. ส่งเสริ มและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพ
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๒. ส่ งเสริ มให้บุคลากรในโรงเรี ยนปฏิบตั ิตามในหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
๓. ส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรี ยนแก่ผูเ้ กี่ ยวข้องอย่าง
ทัว่ ถึง และมีประสิ ทธิภาพ
๔. ส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู
๕. ประสานความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชน ในการพัฒนา โรงเรี ยน
๖. ส่งเสริ มให้คณะครู ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต
๗. ส่งเสริ มให้คณะครู ปฏิบตั ิตนในการดาเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วางแผนอัตรากาลัง/การกาหนดตาแหน่ ง
มีหน้ าที่
๑. จัดทาแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบตั ิงานประจาปี และปฏิทินปฏิบตั ิงาน
2. จัดทาแผนงานอัตรากาลังครู / การกาหนดตาแหน่งและความต้องการครู ในสาขาที่โรงเรี ยนมี
ความต้องการ
3. จัดทารายงานอัตรากาลังครู ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
มีหน้ าที่
1. วางแผนดาเนินการสรรหาและเลือกสรรและกาหนดรายละเอียดแผนปฏิบตั ิงาน
2. กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาการเลือกสรรคุณสมบัติของบุคคลที่รับสมัคร
3. จัดทาประกาศรับสมัคร
4. รับสมัคร
5. การตรวจสอบคุณสมบัติผสู ้ มัคร
6. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิรับการประเมิน
7. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
8. สอบคัดเลือก
9. ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการเลือกสรร
10. การเรี ยกผูท้ ี่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว
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11. จัดทารายต่อหน่วยงานต้นสังกัด
การพัฒนาบุคลากร
มีหน้ าที่
1. จัดทาแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบตั ิการประจาปี
2. สารวจความต้องการในการพัฒนาครู และบุคลากรในโรงเรี ยน
3. จัดทาแผนพัฒนาตนเองของครู และบุคลากรในโรงเรี ยน
4. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนา
5. จัดทาแฟ้มบุคลากรในโรงเรี ยน
6. ติดตาม ประเมินผล สรุ ปรายงานผลการปฏิบตั ิงานเสนอผูอ้ านวยการ
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

การเลื่อนขั้นเงินเดือน
มีหน้ าที่
1. จัดทาแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบตั ิการประจาปี
2. นิเทศ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของครู และบุคลากรในโรงเรี ยน
3. ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี
4. จัดทาบัญชีผทู ้ ี่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นประจาปี โดยยึดหลักความโป่ รงใส คุณธรรม
จริ ยธรรมและการปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบ
5. แต่งตั้งผูท้ ี่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนรายงานต่อต้นสังกัด
เครื่ องราชอิสริยาภรณ์
มีหน้ าที่
1. จัดรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
2. สารวจความต้องการขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ของคณะครู และบุคลากร
3. ส่งเสริ มและสนับสนุนขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ของคณะครู และบุคลากรใน
โรงเรี ยน
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4. จัดทาแฟ้มข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ของคณะครู และบุคลากรใน
โรงเรี ยน
วินัยและการรักษาวินยั
มีหน้ าที่
1. จัดรวบรวมเอกสารเกี่ยววินยั และการรักษาวินยั ของข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรี ยน
2. จัดทาแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับการทาผิดเกี่ยวกับวินยั ของข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรี ยน
สวัสดิการครู
มีหน้ าที่
๑.วางแผนดาเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการของครู และบุคลากรในโรงเรี ยน
๒. มอบของขวัญเป็ นกาลังใจในวันสาคัญต่างๆ วันเกิด แสดงความยินดีที่ผ่านการประเมินครู
ชานาญการพิเศษ ของครู และบุคลากรในโรงเรี ยน
๓. ซื้อของเยี่ยมไข้เมื่อเจ็บป่ วยหรื อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

วินัยและการดาเนินการทางวินัย
วินยั

: การควบคุมความประพฤติของคนในองค์กรให้เป็ นไปตามแบบแผนที่พึงประสงค์

วินยั ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

: ข้อบัญญัติที่กาหนดเป็ นข้อห้ามและ ข้อ

ปฏิบตั ิตามหมวด ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑
โทษทางวินยั

มี ๕ สถาน

วินัยไม่ร้ายแรง มีดงั นี้
๑. ภาคทัณฑ์
๒. ตัดเงินเดือน
๓. ลดขั้นเงินเดือน
วินัยร้ ายแรง

มีดงั นี้

๔. ปลดออก

คือ
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๕. ไล่ออก
การว่ากล่าวตักเตือนหรื อการทาทัณฑ์บนไม่ถอื ว่าเป็ นโทษทางวินยั ใช้ในกรณีที่เป็ นความผิด
เล็กน้อยและมีเหตุอนั ควรงดโทษ การว่ากล่าวตักเตือนไม่ตอ้ งทาเป็ นหนังสื อ
แต่การทาทัณฑ์บนต้องทาเป็ นหนังสื อ(มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง)
โทษภาคทัณฑ์
ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็ นความผิดเล็กน้อยหรื อมีเหตุอนั ควรลดหย่อน โทษภาคทัณฑ์ไม่ตอ้ งห้ามการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน
โทษตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน
ใช้ลงโทษในความผิดที่ไม่ถึงกับเป็ นความผิดร้ายแรง และไม่ใช่กรณีที่เป็ นความผิดเล็กน้อย
โทษปลดออกและไล่ออก
ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็ นความผิดวินยั ร้ายแรงเท่านั้น
การลดโทษความผิดวินัยร้ ายแรง
ห้ามลดโทษต่ากว่าปลดออก ผูถ้ ูกลงโทษปลดออกมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญเสมือนลาออก
การสั่งให้ออกจากราชการไม่ใช่โทษทางวินยั
วินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่
๑. ไม่สนับสนุ นการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริ สุทธิ์ใจ
๒. ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต เสมอภาค และเที่ยงธรรม ต้องมีความวิริยะ
อุตสาหะขยันหมัน่ เพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบตั ิตน ตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓. อาศัย หรื อ ยอมให้ ผู ้อื่ น อาศัย อ านาจและหน้าที่ ร าชการของตนไม่ ว่ าจะโดยทางตรง หรื อ
ทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ้ ื่น
๔. ไม่ ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ ร าชการให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายระเบี ย บแบบแผนของทางราชการและ
หน่วยงานการศึกษามติครม. หรื อนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุ ดของผูเ้ รี ยน และไม่ให้ เกิด
ความเสี ยหายแก่ราชการ
๕. ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผูบ้ ังคับบัญชาซึ่ งสั่ งในหน้าที่ ราชการโดยชอบด้ว ยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการแต่ถา้ เห็นว่าการปฏิบตั ิตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสี ยหายแก่ราชการ หรื อจะ เป็ นการ
ไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็ นเป็ นหนังสื อภายใน ๗ วัน เพื่อ ให้ผูบ้ ังคับ บัญชา
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ทบทวนคาสั่งก็ได้ และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผูบ้ งั คับบัญชายืนยันเป็ นหนังสื อให้ปฏิบตั ิ ตามคาสั่งเดิม
ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาต้องปฏิบตั ิตาม
๖. ไม่ตรงต่อเวลา ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผูเ้ รี ยน ละทิ้งหรื อทอดทิ้ง หน้า ที่
ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๗. ไม่ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผูเ้ รี ยนชุมชน สังคม ไม่สุภาพเรี ยบร้อยและรักษา ความ
สามัคคี ไม่ช่วยเหลือ เกื้ อ กูล ต่อ ผูเ้ รี ยนและข้าราชการด้วยกัน หรื อ ผูร้ ่ วมงานไม่ต้อ นรับหรื อ ให้ความ
สะดวก ให้ความเป็ นธรรมต่อผูเ้ รี ยนและประชาชนผูม้ าติดต่อราชการ
๘. กลัน่ แกล้ง กล่าวหา หรื อร้องเรี ยนผูอ้ ื่นโดยปราศจากความเป็ นจริ ง
๙. กระทาการหรื อยอมให้ผูอ้ ื่นกระทาการหาประโยชน์อนั อาจทาให้เสื่ อมเสี ยความเที่ยงธรรม
หรื อเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ในตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
๑๐. เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูจ้ ดั การ หรื อดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลกั ษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น
ในห้างหุ้นส่วนหรื อบริ ษทั
๑๑. ไม่วางตนเป็ นกลางทางการเมืองในการปฏิบตั ิหน้าที่ และในการปฏิบตั ิการอื่นที่เกี่ยวข้อง กับ
ประชาชนอาศัยอานาจและหน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ ส่ งเสริ ม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่ม
บุคคลหรื อพรรคการเมืองใด
๑๒. กระทาการอันใดอันได้ชื่อว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั่
๑๓. เสริ มสร้ างและพัฒนาให้ผูอ้ ยู่ใต้บังคับบัญ ชามีวินัย ไม่ป้อ งกันมิให้ผูอ้ ยู่ใต้บังคับบัญ ชา
กระทาผิดวินยั หรื อละเลย หรื อมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือมิให้ผอู ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย
หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวโดยไม่สุจริ ต
วินัยร้ ายแรง

ได้แก่

๑. ทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการ
๒. จงใจไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษามติครม.
หรื อนโยบายของรัฐบาลประมาทเลินเล่อหรื อขาดการเอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ ของทางราชการ
อันเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
๓. ขัดคาสั่งหรื อหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ
โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
๔. ละทิ้งหน้าที่หรื อ ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็ นเหตุใ ห้เ สี ย หายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง
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๕. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อ ในคราวเดี ย วกัน เป็ นเวลาเกิ น กว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผ ลอัน
สมควร
๖. กลัน่ แกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรื อข่มเหงผูเ้ รี ยนหรื อประชาชนผูม้ าติดต่อ ราชการ
อย่างร้ายแรง
๗. กลัน่ แกล้ง กล่าวหา หรื อร้องเรี ยนผูอ้ ื่นโดยปราศจากความเป็ นจริ ง เป็ นเหตุให้ผูอ้ ื่นได้รับ
ความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
๘. กระทาการหรื อยอมให้ผูอ้ ื่นกระทาการหาประโยชน์อนั อาจทาให้เสื่ อมเสี ยความเที่ยงธรรม
หรื อเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ในตาแหน่งหน้าที่ราชการโดยมุ่งหมายจะให้เป็ นการซื้อขายหรื อให้ได้รับ แต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งหรื อวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อเป็ นการกระทาอันมีลกั ษณะ เป็ นการให้
หรื อได้มาซึ่ งทรัพย์สินหรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นเพื่อ ให้ตนเองหรื อ ผูอ้ ื่นได้รับการบรรจุและ แต่งตั้งโดยมิ
ชอบ
๙. คัดลอกหรื อลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ้ ื่นโดยมิชอบหรื อนาเอาผลงานทางวิชาการของ
ผูอ้ ื่น หรื อจ้างวาน ใช้ผูอ้ ื่นทาผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุ งการกาหนดตาแหน่ ง
การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ หรื อการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
๑๐. ร่ วมดาเนิ นการคัดลอกหรื อลอกเลียนผลงานของผูอ้ ื่นโดยมิชอบ หรื อรับจัดทาผลงานทาง
วิชาการ ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรื อไม่เพื่อให้ผูอ้ ื่นนาผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุ งการกาหนด
ตาแหน่งเลื่อนตาแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ หรื อให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น
๑๑. เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดาเนินการใด ๆ อันมีลกั ษณะเป็ นการทุจริ ตโดยการซื้อสิ ทธิ หรื อขาย
เสี ยงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นหรื อการเลือกตั้งอื่นที่มีลกั ษณะ
เป็ นการส่ งเสริ มการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยรวมทั้งการส่ งเสริ ม สนับสนุน หรื อ ชักจูงให้ผูอ้ ื่น
กระทาการในลักษณะเดียวกัน
๑๒. กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรื อโทษที่หนักกว่าจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด
ให้จาคุกหรื อให้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรื อ
ลหุโทษ หรื อกระทาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง
๑๓. เสพยาเสพติด หรื อสนับสนุนให้ผอู ้ ื่นเสพยาเสพติด
๑๔. เล่นการพนันเป็ นอาจิณ
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๑๕. กระทาการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูเ้ รี ยนหรื อนักศึกษาไม่ว่าจะอยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบ ของ
ตนหรื อไม่
การดาเนินการทางวินัย
การดาเนินการทางวินยั กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินการในการออกคาสั่งลงโทษ ซึ่งเป็ น
ขั้นตอนที่มีลาดับก่อนหลังต่อเนื่องกัน อันได้แก่ การตั้งเรื่ องกล่าวหาการสื บสวนสอบสวน การพิจารณา
ความผิ ด และกาหนดโทษและการสั่ ง ลงโทษรวมทั้ง การด าเนิ น การต่า ง ๆ ในระหว่ า งการสอบสวน
พิจารณา เช่น การสั่งพัก การสั่งให้ออกไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา
หลักการดาเนินการทางวินัย
๑. กรณีที่ผบู ้ งั คับบัญชาพบว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาผูใ้ ดกระทาผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้น
อยูแ่ ล้วผูบ้ งั คับบัญชาก็สามารถดาเนินการทางวินยั ได้ทนั ที
๒. กรณีที่มีการร้องเรี ยนด้วยวาจาให้จดปากคา ให้ผรู ้ ้องเรี ยนลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี พร้อม
รวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆ ประกอบการพิจารณาแล้วดาเนิ นการให้มีการสื บสวนข้อเท็จจริ ง โดยตั้ง
กรรมการสื บสวนหรื อสัง่ ให้บุคคลใดไปสื บสวนหากเห็นว่ามีมูลก็ต้งั คณะกรรมการสอบสวน ต่อไป
๓. กรณีมีการร้องเรี ยนเป็ นหนังสื อผูบ้ งั คับบัญชาต้องสื บสวนในเบื้องต้นก่อนหากเห็นว่า ไม่มีมูล
ก็สั่งยุติเรื่ องถ้าเห็นว่ามีมูลก็ต้ งั คณะกรรมการสอบสวนต่อไป กรณีหนังสื อร้องเรี ยนไม่ลง ลายมือชื่อและ
ที่อยูข่ องผูร้ ้องเรี ยนหรื อไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แน่นอนจะเข้าลักษณะของบัตร สนเท่ห์ มติครม.ห้ามมิ
ให้รับฟังเพราะจะทาให้ขา้ ราชการเสี ยขวัญในการปฏิบตั ิหน้าที่
ขั้นตอนการดาเนินการทางวินัย
1. การตั้งเรื่ องกล่าวหาเป็ นการตั้งเรื่ องดาเนินการทางวินยั แก่ขา้ ราชการเมื่อปรากฏ
กรณีมีมูลทีค่ วรกล่าวหาว่า กระทาผิดวินยั มาตรา ๙๘ กาหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อดาเนินการ สอบสวนให้ได้ความจริ งและความยุติธรรมโดยไม่ชกั ช้าผูต้ ้งั เรื่ องกล่าวหาคือ
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูถ้ ูก กล่าวหาความผิดวินยั ไม่ร้ายแรง ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นคือ ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
สามารถแต่งตั้ง กรรมการสอบสวนข้าราชการในโรงเรี ยนทุกคนความผิดวินยั ร้ายแรง ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ี
อานาจบรรจุ และแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ เป็ นผูม้ ีอานาจบรรจุและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
๒. การแจ้งข้อกล่าวหา มาตรา ๙๘ กาหนดไว้ว่า ในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุ ปพยานหลักฐาน ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผถู ้ ูกกล่าวหาทราบ โดยระบุหรื อไม่ระบุชื่อพยานก็
ได้เพื่อให้ ผูถ้ ูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและนาสื บแก้ขอ้ กล่าวหา
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๓. การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการดาเนินการทั้งหลายอื่นเพื่อจะทราบ
ข้อเท็จจริ ง และพฤติการณ์ต่าง ๆ หรื อพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่ องที่กล่าวหาเพื่อให้ได้ความจริ งและยุติธรรม
และ เพื่อพิจารณาว่าผูถ้ ูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินยั จริ งหรื อไม่ถา้ ผิดจริ งก็จะได้ลงโทษ ข้อยกเว้น กรณีที่
เป็ นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.จะดาเนินการ ทางวินยั โดยไม่สอบสวนก็ได้
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.
๒๕๔๙
ก. การกระทาผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรงที่เป็ นกรณีความผิดที่ปรากฏอย่างชัดแจ้ง ได้แก่
(๑) กระทาความผิดอาญาจนต้องคาพิพากษาถึงทีส่ ุดว่าผูน้ ้ นั กระทาผิดและผูบ้ งั คับ บัญชาเห็นว่า
ข้อเท็จจริ งตามคาพิพากษาประจักษ์ชดั
(๒) กระทาผิดวินยั ไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็ นหนังสื อต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อให้ถอ้ ยคารับ
สารภาพต่อผูม้ ีหน้าที่สืบสวนหรื อคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถ้อยคาเป็ นหนังสื อ
ข. การกระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงที่เป็ นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่
(๑) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรื อโทษที่หนักกว่าจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้
จาคุกหรื อลงโทษที่หนักกว่าจาคุก
(๒) ละทิง้ หน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่า ๑๕ วันผูบ้ งั คับบัญชา สื บสวน
แล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร หรื อมีพฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ ของทาง
ราชการ
(๓) กระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็ นหนังสื อต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อให้ ถ้อยคารับ
สารภาพต่อผูม้ ีหน้าที่สืบสวนหรื อคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถ้อยคาเป็ นหนังสื อ
การอุทธรณ์
มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร ทาง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให้ผถู ้ ูกลงโทษทางวินยั มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งลงโทษต่ออ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้งแล้วแต่กรณี ภายใน ๓๐ วัน
เงื่อนไขในการอุทธรณ์
ผู้อุทธรณ์

ต้องเป็ นผูท้ ี่ถูกลงโทษทางวินยั และไม่พอใจผลของคาสั่งลงโทษผูอ้ ุทธรณ์ ต้อง

อุทธรณ์เพื่อตนเองเท่านั้น ไม่อาจอุทธรณ์แทนผูอ้ ื่นได้
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ระยะเวลาอุทธรณ์

ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษต้องทาเป็ นหนังสื อ

การอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง การอุทธรณ์คาสั่งโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรื อลดขั้น
เงินเดือนที่ผบู ้ งั คับบัญชาสั่งด้วยอานาจของตนเอง ต้องอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรื อ อ.
ก.ค.ศ.ส่วนราชการ
เว้นแต่ การสั่งลงโทษตามมติให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.
การอุทธรณ์โทษวินัยร้ ายแรง การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษปลดออกหรื อไล่ออกจากราชการต้อง
อุทธรณ์ต่อก.ค.ศ.ทั้งนี้การร้องทุกข์คาสั่งให้ออกจากราชการหรื อคาสั่งพักราชการหรื อให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนก็ตอ้ งร้องทุกข์ตอ่ ก.ค.ศ.เช่นเดียวกัน
การร้ องทุกข์

หมายถึงผูถ้ ูกกระทบสิ ทธิหรื อไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากคาสัง่ ของฝ่ าย

ปกครอง
หรื อคับข้องใจจากการกระทาของผูบ้ งั คับบัญชาใช้สิทธิร้องทุกข์ขอความเป็ นธรรมขอให้เพิกถอนคาสั่ง
หรื อทบทวนการกระทาของฝ่ ายปกครองหรื อของผูบ้ งั คับบัญชา
มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร ทาง
การศึกษาพ.ศ.๒๕๔๗บัญญัติให้ผถู ้ ูกสั่งให้ออกจากราชการมีสิทธิร้องทุกข์ต่อก.ค.ศ.และผูซ้ ่ ึงตน เห็นว่า
ตนไม่ได้รับความเป็ นธรรมหรื อมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของผูบ้ งั คับบัญชาหรื อ กรณีถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนมีสิทธิร้องทุกข์ต่ออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอ.ก.ค.ศ.ที่ก.ค.ศ.ตั้งหรื อก.ค.ศ.แล้วแต่
กรณีภายใน๓๐วัน
ผูม้ ีสิทธิร้องทุกข์ ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
เหตุที่จะร้องทุกข์
(๑) ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(๒) ถูกสั่งพักราชการ
(๓) ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(๔) ไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อคับข้องใจจากการกระทาของผูบ้ งั คับบัญชา
(๕) ถูกตั้งกรรมการสอบสวน
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้งต้อง
อยูใ่ นเกณฑ์ ดังนี้
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๑. ในครึ่ งปี ที่แล้วมามีผลการปฏิบตั ิงาน ความประพฤติในการรักษาวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพอยูใ่ นเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
๒. ในครึ่ งปี ที่แล้วมาจนถึงวันออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ หรื อถูกลงโทษในคดี อาญาให้ลงโทษในความผิด ที่เกี่ ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ หรื อ
ความผิดที่ทาให้เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งไม่ไช่ความผิดที่ได้กระทา โดย
ประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
๓. ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
๔. ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
5. ในครึ่ งปี ที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสี่ เดือน
6. ในครึ่ งปี ที่แล้วมาถ้าเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตไปศึกษาในประเทศฝึ กอบรมและดูงาน ณ
ต่างประเทศต้องได้ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในครึ่ งปี ที่แล้วมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสี่ เดือน
๗. ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องไม่ลาหรื อมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการกาหนด
๘. ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบตั ิราชการหกเดือนโดยมีวนั ลาไม่เกินยี่สิบสามวัน
แต่ไม่รวมวันลา ดังต่อไปนี้
๑) ลาอุปสมบทหรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ย์
๒) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิ บวัน
๓) ลาป่ วยซึ่งจาเป็ นต้องรักษาตัวเป็ นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรื อหลายคราวรวมกัน
ไม่เกินหกสิ บวันทาการ
๔) ลาป่ วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่หรื อในขณะเดินทางไป หรื อ
กลับจากการปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่
๕) ลาพักผ่อน
๖) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรื อเข้ารับการเตรี ยมพล
๗) ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
การฝึ กอบรมและลาศึกษาต่อ
การฝึ กอบรม

หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ความชานาญ หรื อประสบการณ์ดว้ ยการเรี ยน

หรื อการวิจยั ตามหลักสูตรของการฝึ กอบรม หรื อการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การดาเนินงานตาม
โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ทั้งนี้
โดยมิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง และหมายความ
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รวมถึงการฝึ กฝนภาษาและการรับคาแนะนาก่อนฝึ กอบรมหรื อการดูงานที่เป็ นส่วนหนึ่งของการฝึ กอบรม
หรื อต่อจากการฝึ กอบรมนั้นด้วย
การดูงาน

หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ดว้ ยการสังเกตการณ์ และ

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น (การดูงานมีระยะเวลาไม่เกิ น ๑๕ วัน ตามหลักสู ตรหรื อ โครงการ หรื อ
แผนการดูงานในต่างประเทศ หากมีระยะเวลาเกินกาหนดให้ดาเนินการเป็ นการฝึ กอบรม)
การลาศึกษาต่ อ หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ดว้ ยการเรี ยนหรื อการวิจัยตามหลักสู ต รของ
สถาบัน การศึกษา หรื อสถาบันวิชาชีพ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง
และหมายความรวมถึงการฝึ กฝนภาษาและการได้รับคาแนะนาก่อนเข้าศึกษาและการฝึ กอบรม หรื อการดู
งานที่เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หรื อต่อจากการศึกษานั้นด้วย
การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาออกจากราชการเมื่ อ (มาตรา ๑๐๗พ.ร.บ.ระเบี ย บ
ข้าราชการครู ฯ)
๑) ตาย
๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก
๔) ถูกสัง่ ให้ออก
๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรื อไล่ออก
๖) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชี พ เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งอื่นที่ไม่ต้อ งมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การลาออกจากราชการ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ ดประสงค์จะลาออกจากราชการ
ให้ยื่นหนังสื อลาออกต่อผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อให้ผมู ้ ีอานาจตาม มาตรา ๕๓เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุญาต
กรณี ผูม้ ีอานาจตาม มาตรา ๕๓ พิจารณาเห็ นว่าจาเป็ นเพื่อ ประโยชน์แก่ ราชการจะยับยั้ง การ
อนุญาตให้ลาออกไว้เป็ นเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วนั ขอลาออกก็ได้ แต่ตอ้ งแจ้งการยับยั้ง พร้อมเหตุผล
ให้ ผู ้ข อลาออกทราบ เมื่ อ ครบก าหนดเวลาที่ ย บั ยั้ง แล้ว ให้ ก ารลาออกมี ผ ลตั้ง แต่ ว ัน ถัด จากวัน ครบ
กาหนดเวลาที่ยบั ยั้ง
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ถ้าผูม้ ีอานาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ได้อนุญาตและไม่ได้ยบั ยั้งการอนุญาตให้ลาออก
ให้การลาออก มีผลตั้งแต่วนั ขอลาออก
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ ดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่ง ทาง
การเมืองหรื อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งให้ยื่นหนังสื อลาออกต่อผูบ้ งั คับบัญชา
และให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วนั ที่ผนู ้ ้ นั ขอลาออก
ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
ข้อ ๓ การยื่นหนังสื อขอลาออกจากราชการให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน
กรณีผมู ้ ีอานาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจาเป็ นพิเศษ
จะอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนวันขอลาออกให้ผูป้ ระสงค์จะลาออกยื่นหนังสื อขอลาออกล่วงหน้า
น้อยกว่า ๓๐ วัน ก็ได้
หนังสื อขอลาออกที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า ๓๐ วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็ น ลาย
ลักษณ์อกั ษรจากผูม้ ีอานาจอนุญาต หรื อที่มิได้ระบุวนั ขอลาออก ให้ถือวันถัดจากวันครบกาหนด ๓๐ วัน
นับแต่วนั ยื่นเป็ นวันขอลาออก
ข้อ ๕ ผูม้ ีอานาจอนุญาตการลาออกพิจารณาว่าจะสั่งอนุญาตให้ผนู ้ ้ นั ลาออกจากราชการหรื อจะสั่ง
ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) หากพิจารณาเห็นว่าควรอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ให้มีคาสั่งอนุญาตให้ลาออก เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรให้เสร็ จสิ้ นก่อนวันขอลาออกแล้วแจ้งคาสั่งดังกล่าวให้ผูข้ อลาออกทราบก่อนวัน ขอลาออก
ด้วย
(๒) หากพิจารณาเห็นว่าควรยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกเนื่องจากจาเป็ นเพื่อประโยชน์แก่ ราชการ
ให้มีคาสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้เสร็ จสิ้ นก่อนวันขอลาออกแล้วแจ้งคาสั่ง
ดังกล่าวพร้อมเหตุผลให้ผขู ้ อลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย ทั้งนี้การยับยั้งการอนุญาต ให้ลาออกให้
สั่งยับยั้งไว้ได้เป็ นเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน
และสั่งยับยั้งได้เพียงครั้งเดียวจะขยายอีกไม่ได้ เมื่อครบกาหนดเวลาที่ยบั ยั้งแล้วให้การลาออกมีผลตั้งแต่
วันถัดจากวันครบกาหนดเวลาที่ยบั ยั้ง
ข้อ ๖ กรณี ที่ผูข้ อลาออกได้ออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนื่ องจากผูม้ ีอานาจ อนุญาต
มิได้มีคาสั่งอนุญาตให้ลาออกและมิได้มีคาสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกก่อนวันขอลาออก หรื อเนื่องจาก
ครบกาหนดเวลายับยั้งการอนุญาตให้ลาออกให้ผูม้ ีอานาจอนุญาตมีหนังสื อแจ้ง วันออกจากราชการให้ผู ้
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ขอลาออกทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วนั ที่ผูน้ ้ นั ออกจากราชการและแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
ด้วย
ข้อ ๗ การยื่นหนังสื อขอลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมือง
หรื อ เพื่อ สมัครรับเลือ กตั้งให้ยื่นต่อ ผูบ้ ังคับบัญชาอย่างช้าภายในวันที่ขอลาออกและให้ผูบ้ ังคับบัญ ชา
ดังกล่าวเสนอ หนังสื อขอลาออกนั้นต่อผูบ้ งั คับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจอนุญาตการ
ลาออกโดยเร็ วเมื่อ ผูม้ ีอานาจอนุญาตได้รับหนังสื อขอลาออกแล้วให้มีคาสั่งอนุญาตออกจากราชการได้
ตั้งแต่ วันที่ขอลาออก
๕. ครู อตั ราจ้าง
กรณี ครู อตั ราจ้างที่จา้ งด้วยเงินงบประมาณให้ปฏิบัติหน้าที่ครู เช่น ปฏิบตั ิหน้าที่ครู ผูช้ ่วย ครู พี่
เลี้ยง หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ครู ที่เรี ยกชื่อย่างอื่นให้ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้าง ประจา
ของส่วนราชการพ.ศ. ๒๕๓๗ และแนวปฏิบตั ิที่ใช้เพื่อการนั้น

