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กลุ่มงานสรรหา และบรรจแุต่งตั้ง 

บทบาทและหน้าที่ 
 ๑. เสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อเสนอไปสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
 ๒. สถานศึกษาที่มีความพร้อมดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั ้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนดในกรณีท่ี กศจ. เห็นชอบหรือมอบหมาย  
 ๓. ดำเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งข้าราชการครู อัตราจ้าง ประจำหรือ
อัตราจ้างช่ัวคราวและพนักงานราชการ  
 ๔. แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งภาระ
งานอัตราจ้างประจำหรืออัตราจ้างช่ัวคราวและพนักงานราชการ  
 ๕. ดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการสำหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียมความพร้อม และ
พัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง“ครูผู้ช่วย”ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี  
ก.ค.ศ. กำหนด 
  5.1 การพัฒนาก่อนมอบหมายงาน  

   1. แจ้งหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนมอบหมาย
งานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ           

   2. แต ่งต ั ้ งคณะกรรมการเตร ียมความพร ้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน 3 คน 
ประกอบด้วย ผู ้บริหารสถานศึกษา หรือรองผู ้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธาน ผู ้ทรงคุณวุฒ ิใน
คณะกรรมการสถานศึกษา 1 คน เป็นกรรมการและข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งดำรงตำแหน่งครูท่ี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา แต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแล การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็น
กรรมการและเลขานุการ  

   3. ให้คณะกรรมการมีหน้าที่เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้คำปรึกษา แนะนำ
รวมทั้งประเมินผล การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและการประเมินเพื่อ
ปรับปรุงและ พัฒนาให้บรรลุผลตามความมุ่งหมาย  
  5.2 การพัฒนาระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ี  

   1. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  
   2. วิเคราะห์ภารกิจ รวบรวมข้อมูลด้านบุคลากรและจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการครูและ  

บุคลากรทางการศึกษา 
   3. เสนอผู้บังคับบัญชาดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแผน

ท่ีได้กำหนดไว้  
   4. ประเมินผลการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป 

    5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ทุกสามเดือน  ตาม
แบบประเมินที่ ก.ค.ศ. กำหนด และในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมิน ให้ครู
ผู้ช่วยและผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ทราบ และในส่วนของพนักงานราชการต้องจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปีละ  ๒ ครั้ง 



    6. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
แล้วแต่กรณีต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเสนอ กศจ. 
    7. ดำเนินการแต่งตั้งหรือสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางศกึษา 
ตามอำนาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายกำหนดหรือเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ 
 

1. งานสรรหาและบรรจุ 

    1.1 การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การดัดเลือก 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑. สำรวจอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา 

 ๒. วางแผนจัดทำโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันสอบคัดเลือก การคัดเลือก 

 ๓. ประสานการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการ 

 4. ขออนุมัติดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือกต่อ กศจ. 

 ๕. ดำเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก 

 ๖. ขออนุมัติประกาศผลการสอบแข่งขันฯ สอบคัดเลือก การคัดเลือก และการเรียกตัวฯบรรจุแต่งต้ัง
หรือเล่ือนและแต่งต้ัง 

     ๑.๒ การแต่งต้ังหรือเลื่อนและแต่งต้ังจากผู้สอบคัดเลือกหรือผู้ได้รับ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑. มีหนังสือเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกหรือผู้ได้รับการดัดเลือกมาเลือกสถานศึกษา 

 2. ผู้อำนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาแล้วแต่กรณีลงนามคำส่ังแต่งต้ัง 

 ๓. ส่งตัวผู้ได้รับการแต่งต้ังหรือเล่ือนและแต่งต้ังไปรายงานตัวในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทาง
การศึกษาท่ีได้รับการแต่งต้ังหรือเล่ือนและแต่งต้ัง 

 4. สถานศึกษารายงานตัวเข้ารับตำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ังหรือเล่ือนและแต่งต้ัง 

     ๑.๓ การบรรจุเข้ารับราชการใหม่ 
 กรณีที่ 1 การบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยการสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคล

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช่วย ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถทักษะในการจัดการเรียนการสอนและมีความเหมาะสมกับผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อมา



ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาได้ใช้ตำแหน่งว่าง ได้รับการแก้ปัญหา

การขาดแคลนวิชาเอก ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังครบทุกวิชาเอกและสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อศักยภาพผู้เรียน 

  สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

 ๑. เมื่อมีตำแหน่งว่างเกิดขึ้น ต้องนำมาใช้ในการพิจารณาการย้ายก่อนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันและ

ตำแหน่งว่างท่ีเหลือต้องขออนุมัติ กศจ. เพื่อดำเนินการเรียกบรรจุได้ 

 ๒. การมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียกเรียงตามลำดับท่ีท่ีสอบข้ึนบัญชีไว้ โดยไม่มีการข้าม
บัญช ีมีเวลาในการเรียกตัวไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน โดยจัดส่งตามท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ในใบสมัคร 
 ๓. เมื่อมารายงานตัว ผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับท่ีดีกว่ามีสิทธิ์ในการเลือกสถานศึกษาท่ีจะบรรจุแต่งต้ัง

ก่อน 

 ๔. ตำแหน่งว่างในสถานศึกษาต่างๆ ต้องเป็นตำแหน่ง ซึ่งไม่มีเงื่อนไข มีอัตราเงินเดือน กลุ่มวิชาหรือ

ทางหรือสาขาวิชาเอกตรงตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษาและไม่เกินเกณฑ์อัตรากำลังท่ี 

ก.ศ.ค.กำหนด 

 ๕. การบรรจุและแต่งต้ังตำแหน่งครูผู้ช่วยอัตราเงินเดือนตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนดดังนี้ 

  - คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๕๐ บาท 

  - คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี อัตราเงินเดือน ๑๕,๘๐๐ บาท 

  - ประกาศนียบัตรท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกวา่ ๑ ปี ต่อจากปริญญาตรี ๔ ปี อัตรา 

เงินเดือน ๑๕,๘๐๐ บาท 

  - การบรรจุและแต่งต้ังนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ (สควค.) ปริญญาโท อัตราเงินเดือน ๑๗,๖๙๐ บาท 

  - การบรรจุและแต่งต้ังนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ (สควค.) ปริญญาโทท่ีมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปีต่อจากวุฒิปริญญาตรีท่ีมี

หลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี อัตราเงินเดือน ๑๘,๖๙๐ บาท 

 ๖. การบรรจุแต่งต้ังคุณวุฒิวิชาเอกใด ต้องเป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษา เป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาเอกท่ีจำเป็นขาดแคลน และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มีตำแหน่งว่าง และดำเนินการสำรวจความต้องการวิชาเอกตามความ

ต้องการจำเป็นและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษา 



 ๒. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร หรือ กศจ.สุราษฎร์ธานี หรือ กศจ.ชุมพร แล้วแต่กรณี ดำเนินการ

สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วยขึ้นบัญชีไว้ 

 ๓. สถานศึกษา แจ้งความต้องการวิชาเอกตามความจำเป็นขาดแคลน เป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอก 

และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ๔. ตำแหน่งว่างพร้อมความต้องการวิชาเอกที่โรงเรียนแจ้งความประสงค์ไว้ทั้งหมด นำมาใช้ในการ

พิจารณาการย้ายสายงานการสอนพร้อมกันท้ังภายในเขตและจากต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา ในสัดส่วนท่ีใกล้เคียง

กันกับการใช้ตำแหน่งว่างในการเรียกบรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ท่ีขึ้นบัญชีไว้ 

 ๕. หลังจากการดำเนินกรพิจารณาย้ายแล้ว ตำแหน่งว่างที่เหลือขออนุมัติ กศจ.สุราษฎร์ธานี/กศจ.

ชุมพรใช้ตำแหน่งว่างดังกล่าวในการดำเนินการเรียกบรรจุแต่งต้ังจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ท่ีขึ้นบัญชี 

 ๖. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร หรือ ศธจ.แล้วแต่กรณี ส่งหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับท่ีท่ีมี

สิทธิ์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ได้รับอนุมัติจาก กศจ. ทั้งนี้ผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่ามี

สิทธิ์เลือกสถานศึกษาท่ีจะบรรจุแต่งต้ังก่อน 

 ๗. แจ้งข้อมูลการเรียกบรรจุแต่งต้ัง ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์

ธานี ชุมพรเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกหนึ่งช่องทาง 

 ๘. ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด เลือกสถานที่ที่จะบรรจุแต่งตั้ง จัดทำสมุด

ประวัติก.พ.๗ และ ก.ค.ศ.๑๖ 

 ๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาสุราษฏร์ธานี ชุมพร ดำเนินการจัดส่งผู้ที่จะ

บรรจุแต่งต้ัง ไปทำการตรวจสอบประวัติ พิมพ์ลายนิ้วมือ ท่ีศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ๑๐. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดทำหนังสือส่งตัวผู ้ที ่เลือก

สถานศึกษาท่ีจะบรรจุแต่งต้ัง ไปปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาท่ีเลือก 

 ๑๑. สถานศึกษา รับรายงานตัว มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติและรายงานให้สำนักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษาทราบ 

 ๑๒. สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฏร์ธานี ชุมพร จัดทำรายละเอียดคำส่ังบรรจุและ

แต่งต้ังและจัดส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลงนามในคำส่ัง 

 ๑๓. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลงนามในคำสั่งบรรจุและแต่งตั ้ง และส่งสำนักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ดำเนินการสำเนาคำส่ังแจ้งโรงเรียน แจ้งกลุ่ม/ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑๔. สถานศึกษาดำเนินการในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ัง

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.

ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๙ ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 



 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
๒. งานแต่งต้ัง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    2.1 การแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 ๒. เสนอหลักเกณฑ์การแต่งต้ัง ต่อ กศจ. 
 ๓. สำรวจความต้องการและความจำเป็นในการแต่งต้ัง ตามท่ีหน่วยงานทางการศึกษาเห็นสมควร 
รวมทั้งตรวจสอบตำแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนท่ีใช้รับย้าย และรวบรวมข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ประสงค์ท่ีจะให้มีการแต่งต้ัง 
 ๔. จัดทำข้อมูลรายละเอียดของผู้ประสงค์แต่งต้ัง ยืน กศจ. ให้ความเห็นชอบ 
     ๒.๒ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (๑) การย้ายผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
      ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
      ๑. ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
      ๒. เสนอหลักเกณฑ์การย้าย ต่อ กศจ. 
      ๓. สำรวจความต้องการและความจำเป็นในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือ
ย้ายตามท่ีหน่วยงานทางการศึกษาเห็นสมควร รวมทั้งตรวจสอบตำแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนท่ีใช้รับย้าย
เหมาะสมกับตำแหน่ง 
      ๔. เขตพื้นท่ีการศึกษารวบรวมข้อมูล ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอย้ายและจัดทำ
รายละเอียดข้อมูลของผู้ประสงค์ขอย้าย 
      5.จัดทำข้อมูลรายละเอียดของผู้ประสงค์แต่งต้ัง ให้ กศจ. ให้ความเห็นชอบ 
 (๒) การย้ายผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างเขตพื้นที่การศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
      ๑. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งความประสงค์และเหตุผลความจำเป็น
ในการขอย้ายไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีประสงค์ขอย้าย 
      ๒. เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับย้ายตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลรายละเอียดตรวจสอบตำแหน่งว่างและ
อัตราเงินเดือนท่ีใช้รับย้าย 



      ๓. เสนอข้อมูลรายละเอียด ต่อ กศจ. ท่ีรับย้ายพิจารณาอนุมัติ 
      4. แจ้งผลการพิจารณาให้เขตพื้นท่ีการศึกษาตันสังกัดทราบ 
      5. ผู้อำนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือผู้มีอำนาจส่ังบรรจุแล้วแต่กรณีลงนามแต่งต้ัง (ย้าย) 
 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีรชการ และลามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับท่ี ..พ.ศ.....ว่าด้วยเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
 ๓. หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     
     ๒.๓ การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. รวบรวมรายช่ือ ข้อมูล และรายละเอียดของผู้ประสงค์ขอโอน 
  2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอโอน และตรวจสอบตำแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนท่ีใช้รับโอน 
  ๓. เสนอข้อมูลรายละเอียดให้ กศจ. พิจารณารับโอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 
 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 2. ว่าด้วยเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ กฎ ก.ค.ศ.ฉบับท่ี ..พ.ศ…. 
 ๓. หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการย้ายข้าราชการครูและบุดลากรทางการศึกษา 
 
     ๒.๔ การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1. ตรวจสอบวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. ผู้ประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการยื่นความประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการ 
 3. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการ 
 4. เสนอข้อมูลรายละเอียดให้ กศจ. พิจารณาอนุมัติ 
 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



  
 กฏหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๒. กฎ ก.ค.ศ.ฉบับท่ี ..พ.ศ...... ว่าด้วยเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
 ๓. หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๔. มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 
     ๒.๕ การรักษาราชการแทน 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ให้สถานศึกษาเสนอรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อแต่งต้ังรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใดคน
หนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 2. กรณีสถานศึกษาไม่มีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้สถานศึกษาเสนอครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีมีความเหมาะสมเพื่อแต่งต้ังเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ๓. เสนอผู้มีอำนาจแต่งต้ังครูหรือบุดลากรทางการศึกษาให้รักษาราชการแทน 
       ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 ผู้ได้รับการแต่งต้ังให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2๕๕๖ 
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
๓. งานออกจากราชการ 
    ๓.๑ การเกษียณอายุราชการ 
          ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประสานการดำเนินการตรวจสอบรายช่ือผู้จะเกษียณอายุราชการในแต่ละปี 
 ๒. ส่งรายช่ือให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นผู้ประกาศ 
 ๓. แจ้งประกาศรายช่ือผู้เกษียณอายุราชการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ 
     ๓.๒ การลาออกจากราชการ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รับเรื่องการลาออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. เสนอผู้มีอำนาจส่ังบรรจุแต่งต้ังพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 
     ๓.๓ การให้ออกจากราชการ 
 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 
 1. ตรวจสอบข้อมูลของผู้ออกจากราชการ 
 2. เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาออกคำส่ัง 



 ๓. แจ้งสถานศึกษาและผู้ออกให้ลงนามรับทราบคำส่ังและแจ้งกลุ่มงาน 
บริหารการเงินและสินทรัพย์ 
 4. สถานศึกษาส่งคำส่ังท่ีรับทราบกลับคืนพร้อมบัตรประจำตัวข้าราชการ 
 ๕. รายงาน ก.ค.ศ.ให้ทราบตามความประสงค์ 

     ๓.๔ การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑. รับข้อมูลการไม่ผ่านการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาม พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๒. ตรวจสอบข้อมูลและเสนอผู้มีอำนาจส่ังบรรจุให้มีคำส่ังให้ออกจากราชการ 

 ๓. แจ้งสถานศึกษาและผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการ ลงนามรับทราบคำส่ังและแจ้งกลุ่มงานบริหาร
การเงินและสินทรัพย์ทราบ 

 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีขอลาออกจากราชการได้ออกจากราชการกฎหมาย  

 ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 

 ๒ . พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุดลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๓. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 



การให้คุณให้โทษและการสรา้งขวญักำลังใจ 

 
งานวินัย การรักษาวินัยการลงโทษ        
 บทบาทและหน้าท่ี  
 1.งานวินัย  
 1. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดวินัย  
 2. ประสานกับหน่วยงานการศึกษาอื่นและกรรมการสอบสวนกรณีมีการกระทำผิดวินัยร่วมกัน 
 3. รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัย ไปยัง เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลำดับแล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลา 
ท่ีกำหนด (กรณีไม่ร้ายแรง) 
 4. รายงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือเสนอสถานโทษไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรณีเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงของครูผู้ช่วยและครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะเพื่อเสนอ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณา   
 5.จัดรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและการลงโทษของข้าราชการครูและบุคลากรใน
โรงเรียน  
 6.จัดทำแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับการทำผิดเกี่ยวกับวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน  
 7. รวบรวมสถิติข้อมูลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร  
 8. พิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู่ในระเบียบวินัยนำเสนอแก่ผู้บริหาร  
 9. ดำเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากรท่ีไม่ปฏิบัติตามวินัย 
 ๑๐.การอุทธรณ์ รับเรื่องอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ในสถานศึกษา เสนอไปยังผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนดเพื่อพิจารณาในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเสนอเรื่องอุทธรณ์ผ่านหัวหน้าสถานศึกษา  
 ๑๑. การรองทุกขรับเรื่องรองทุกขของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแลว 
เสนอไปยังผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนดเพื่อพิจารณาในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เสนอเรื่องรองทุกขผานหัวหน้าสถานศึกษา  
 
 2.การรักษาวินัย 
 1. ทำการศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับความมั่นคงและความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพ  

2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมความมั่นคงและความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพ  
3. ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติดี ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 

มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลและส่งเสริม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ประพฤติ

ปฏิบัติ ตามระเบียบวินัยมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 1. ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
 2. ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยในตนเอง  
 3. ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นสังเกต ตรวจสอบดูแลเอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุเพื่อมิให้

ผู้ใต้บังคับบัญชา กระทำผิดวินัยตามควรแก่กรณี 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ) 

 
วินัยและการดำเนินการทางวินัย 

วินัย: การควบคุมความประพฤติของคนในองค์กรให้เป็นไปตามแบบแผนท่ีพึงประสงค์ 
วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา: ข้อบัญญัติที่กำหนดเป็นข้อห้ามและ ข้อปฏิบัติตาม

หมวด ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

โทษทางวินัยมี๕ สถาน คือ 
วินัยไม่ร้ายแรง มีดังนี้ 

๑. ภาคทัณฑ์ 
๒. ตัดเงินเดือน 
๓. ลดขั้นเงินเดือน 

วินัยร้ายแรง มีดังนี้ 
๔. ปลดออก 
๕. ไล่ออก 
 การว่ากล่าวตักเตือนหรือการทำทัณฑ์บนไม่ถือว่าเป็นโทษทางวินัยใช้ในกรณีท่ีเป็นความผิด เล็กน้อย

และมีเหตุอันควรงดโทษ การว่ากล่าวตักเตือนไม่ต้องทำเป็นหนังสือ 
แต่การทำทัณฑ์บนต้องทำเป็นหนังสือ(มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง) 
โทษภาคทัณฑ์ ใช้ลงโทษในกรณีท่ีเป็นความผิดเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน โทษภาคทัณฑ์ไม่

ต้องห้ามการเล่ือนเงินเดือน 
โทษตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน ใช้ลงโทษในความผิดท่ีไม่ถึงกับเป็นความผิดร้ายแรง และไม่ใช่

กรณีท่ีเป็นความผิดเล็กน้อย 
โทษปลดออกและไล่ออก ใช้ลงโทษในกรณีท่ีเป็นความผิดวินัยร้ายแรงเท่านั้น 
การลดโทษความผิดวินัยร้ายแรง ห้ามลดโทษต่ำกว่าปลดออก ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิได้รับ

บำเหน็จบำนาญเสมือนลาออก การส่ังให้ออกจากราชการไม่ใช่โทษทางวินัย 
 
วินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่ 
 ๑. ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 



๒. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม ต้องมีความวิริยะ
อุตสาหะขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบติัตน ตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจและหน้าท่ีราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือ ทางอ้อมหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น 

 ๔. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและ หน่วยงาน
การศึกษามติครม. หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้ เกิดความเสียหายแก่
ราชการ 

๕. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ ระเบียบ
ของทางราชการแต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะ เป็นการไม่รักษา
ประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน ๗ วัน เพื่อให้ผู้บังคับ บัญชาทบทวนคำส่ังก็ได้
และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติ ตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ต้องปฏิบัติตาม 

๖. ไม่ตรงต่อเวลา ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

๗. ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียนชุมชน สังคม ไม่สุภาพเรียบร้อยและรักษา ความสามัคคี 
ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและข้าราชการด้วยกัน หรือผู้ร่วมงานไม่ต้อนรับหรือ ให้ความสะดวกให้ความเป็น
ธรรมต่อผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

๘. กล่ันแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง 
๙. กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาประโยชน์อันอาจทำให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม หรือ

เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ในตำแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 
๑๐. เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดท่ีมีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น ใน

ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
๑๑. ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าท่ี และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้อง กับ

ประชาชนอาศัยอำนาจและหน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล
หรือพรรคการเมืองใด 

๑๒. กระทำการอันใดอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว 
๑๓. เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ไม่ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา กระทำผิด

วินัย หรือละเลย หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติ
หน้าท่ีดังกล่าวโดยไม่สุจริต 

 
 
 
 
 



วินัยร้ายแรง ได้แก่ 
๑. ทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
๒. จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษามติครม .

หรือนโยบายของรัฐบาลประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ ของทางราชการอัน
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

 ๓. ขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

๔. ละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง 

๕. ละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
๖. กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ อย่าง

ร้ายแรง 
๗. กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ ความ

เสียหายอย่างร้ายแรง 
๘. กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาประโยชน์อันอาจทำให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม หรือ

เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขายหรือให้ได้รับ แต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระทำอันมีลักษณะ เป็นการให้หรือได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่นเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและ แต่งต้ังโดยมิชอบ 

๙. คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบหรือนำเอาผลงานทางวิชาการของ
ผู้อื่น หรือจ้างวาน ใช้ผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง  การ
เล่ือนตำแหน่ง การเล่ือนวิทยฐานะ หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับท่ีสูงขึ้น 

๑๐. ร่วมดำเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดทำผลงานทางวิชาการ 
ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่เพื่อให้ผู้อื่นนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเลื่อน
ตำแหน่ง เล่ือนวิทยฐานะ หรือให้ได้รับเงินเดือนในอันดับท่ีสูงขึ้น 

๑๑. เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียง
ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็นการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน หรือ ชักจูงให้ผู้อื่นกระทำการใน
ลักษณะเดียวกัน 

๑๒. กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้
จำคุกหรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษหรือ
กระทำการอื่นใดอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 

๑๓. เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด 
๑๔. เล่นการพนันเป็นอาจิณ 
๑๕. กระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ของตน

หรือไม่ 



การดำเนินการทางวินัย 
การดำเนินการทางวินัย กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการในการออกคำสั่งลงโทษ ซึ่งเป็น

ขั้นตอนที่มีลำดับก่อนหลังต่อเนื่องกัน อันได้แก่ การตั้งเรื ่องกล่าวหาการสืบสวนสอบสวน การพิจารณา
ความผิดและกำหนดโทษและการส่ังลงโทษรวมท้ังการดำเนินการต่าง ๆ ในระหว่างการสอบสวนพิจารณา เช่น 
การส่ังพัก การส่ังให้ออกไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา 

หลักการดำเนินการทางวินัย 
๑. กรณีที่ผู้บังคับบัญชาพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตน้อยู่

แล้วผู้บังคับบัญชาก็สามารถดำเนินการทางวินัยได้ทันที 
๒. กรณีที่มีการร้องเรียนด้วยวาจาให้จดปากคำ ให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีพร้อม

รวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆ ประกอบการพิจารณาแล้วดำเนินการให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยต้ังกรรมการ
สืบสวนหรือส่ังให้บุคคลใดไปสืบสวนหากเห็นว่ามีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ต่อไป 

๓. กรณีมีการร้องเรียนเป็นหนังสือผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนในเบื้องต้นก่อนหากเห็นว่า ไม่มีมูลก็ส่ัง
ยุติเรื่องถ้าเห็นว่ามีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป กรณีหนังสือร้องเรียนไม่ลง ลายมือช่ือและท่ีอยู่ของผู้
ร้องเรียนหรือไม่ปรากฏพยานหลักฐานท่ีแน่นอนจะเข้าลักษณะของบัตร สนเท่ห ์มติครม.ห้ามมิให้รับฟังเพราะ
จะทำให้ข้าราชการเสียขวัญในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย 
1. การตั้งเรื่องกล่าวหาเป็นการตั้งเรื่องดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการเมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควร

กล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยมาตรา ๙๘ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการ 
สอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้าผู้ตั้งเรื่องกล่าวหาคือผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา
ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นคือ ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถแต่งตั้ง กรรมการสอบสวน
ข้าราชการในโรงเรียนทุกคนความผิดวินัยร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจบรรจุ และแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ 
เป็นผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

๒. การแจ้งข้อกล่าวหา มาตรา ๙๘ กำหนดไว้ว่า ในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐาน ท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าท่ีมีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้เพื่อให้ผู้
ถูกกล่าวหามีโอกาสช้ีแจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา 

 ๓. การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั ้งหลายอื ่นเพื่อจะทราบ
ข้อเท็จจริง และพฤติการณ์ต่าง ๆ หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องท่ีกล่าวหาเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมและ เพื่อ
พิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยจริงหรือไม่ถ้าผิดจริงก็จะได้ลงโทษ ข้อยกเว้น กรณีท่ีเป็นความผิดท่ี
ปรากฏชัดแจ้งตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ.จะดำเนินการ ทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้  

ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กำหนดในกฎ   ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.
๒๕๔๙ 
ก. การกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏอย่างชัดแจ้ง ได้แก่ 

(๑) กระทำความผิดอาญาจนต้องคำพิพากษาถึงท่ีสุดว่าผู้นั้นกระทำผิดและผู้บังคับ บัญชาเห็นว่า 
ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาประจักษ์ชัด 
(๒) กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยคำรับ 



สารภาพต่อผู้มีหน้าท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถ้อยคำเป็นหนังสือ 
 

ข. การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก ่
(๑) กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษท่ีหนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให ้
จำคุกหรือลงโทษท่ีหนักกว่าจำคุก 
(๒) ละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วันผู้บังคับบัญชา สืบสวนแล้ว 
เห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ของทาง

ราชการ 
(๓) กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ ถ้อยคำรับ 
สารภาพต่อผู้มีหน้าท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทึกถ้อยคำเป็นหนังสือ 

 
การอุทธรณ์ 

มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติใหผู้้ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์คำส่ังลงโทษต่ออ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา อ.ก.ค.ศ.
ท่ี ก.ค.ศ. ต้ังแล้วแต่กรณีภายใน ๓๐ วัน 
 
เง่ือนไขในการอุทธรณ์ 

ผู้อุทธรณ์ ต้องเป็นผู้ท่ีถูกลงโทษทางวินัยและไม่พอใจผลของคำส่ังลงโทษผู้อุทธรณ์ต้องอุทธรณ์เพื่อ 
ตนเองเท่านั้น ไม่อาจอุทธรณ์แทนผู้อื่นได้ 

ระยะเวลาอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคำส่ังลงโทษต้องทำเป็นหนังสือ 
การอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง การอุทธรณ์คำสั่งโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนท่ี

ผู้บังคับบัญชาส่ังด้วยอำนาจของตนเอง ต้องอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ
เว้นแต่ การส่ังลงโทษตามมติให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 

การอุทธรณ์โทษวินัยร้ายแรง การอุทธรณ์คำส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการต้องอุทธรณ์
ต่อก.ค.ศ.ท้ังนี้การร้องทุกข์คำส่ังให้ออกจากราชการหรือคำส่ังพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็ต้อง
ร้องทุกข์ต่อก.ค.ศ.เช่นเดียวกัน 

การร้องทุกข ์หมายถึงผู้ถูกกระทบสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำส่ังของฝ่ายปกครองหรือคับ
ข้องใจจากการกระทำของผู้บังคับบัญชาใช้สิทธิร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมขอให้เพิกถอนคำส่ังหรือทบทวนการ
กระทำของฝ่ายปกครองหรือของผู้บังคับบัญชา 

 มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาพ.ศ.๒๕๔๗บัญญัติให้ผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการมีสิทธิร้องทุกข์ต่อก.ค.ศ.และผู้ซึ่งตน เห็นว่าตนไม่ได้
รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชาหรือ กรณีถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนมีสิทธิร้องทุกข์ต่ออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาอ.ก.ค.ศ.ท่ีก.ค.ศ.ต้ังหรือก.ค.ศ.แล้วแต่กรณีภายใน ๓๐ 
วัน 

 



ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ได้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เหตุท่ีจะร้องทุกข์ 

(๑) ถูกส่ังให้ออกจากราชการ 
(๒) ถูกส่ังพักราชการ 
(๓) ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(๔) ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือคับข้องใจจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา 
(๕) ถูกต้ังกรรมการสอบสวน 

 
การสร้างขวัญกำลังใจ 
 บทบาทและหน้าท่ี 
 ๑. สร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มี
ผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดหรือกรณีอื่นตามความเหมาะสม 
 ๒. ดำเนินการต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ทุกคนท่ี ย้ายเข้า ย้ายออก 
 3. ดำเนินการเล้ียงรับส่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีย้าย  
 ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมมุฑิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกษียณอายุราชการในปี
นั้น ๆ 
 ๕. ดำเนินการเมื่อมีการพบปะสังสรรค์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๖. ดำเนินการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างขวัญกำลังใจ 
 ๗. จัดสวัสดิการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
กการวินัยข้าราชก 
การส่งเสรมิและสร้างขวัญกำลังใจ  
 1. จัดทำโครงการเสริมสร้างกำลังใจของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการจัด 
สวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่การจัดตั้งกองทุนสาธารณะกุศลฯครูโรงเรียนเวียงสระ 
การมอบ เกียรติบัตร/วุฒิบัตร หรือช่อดอกไม้แสดงความยินดี การจัดเล้ียงสังสรรค์เพื่อสร้างความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันดี ภายในองค์กร การมอบของเย่ียมไข้ เพื่อสร้างแรงจูงใจและทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน  
 2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าท่ีท่ีสูงขึ้น ท้ังข้าราชการและลูกจ้าง  
 3. จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครู 
และประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนแก่บุคลากรในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานตามท่ี
ได้รับ มอบหมาย การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบท่ีทางราชการ
กำหนด  
 4. จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน  
 5. จัดระบบงานและมอบหมายงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคล 
โดยคำนึงถึงความสมดุลในชีวิตและการทำงานของบุคลากร  



 6. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการ 
ต่างๆ เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆไปวิเคราะห์และพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ต่อไป 
 
 
 
 
 


