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งานพัฒนาบุคลากร 
 

การฝึกอบรม  
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติก่อนการฝึกอบรม 
 1. เขียนบันทึกข้อความขออนุญาตไปฝึกอบรม พร้อมแนบรายละเอียดหลกัสตูรท่ีจะไปฝึกอบรม 
 2. เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาอนุญาตให้ไปฝึกอบรม ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เขียน
บันทึกการขออนุญาตออกนอกโรงเรียนไปราชการท่ีตู้เอกสารของส านักงานโรงเรียน 
 3. หลักสูตรฝึกอบรม ท่ีจัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ท่ีมีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนหรือทาง
ราชการจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกินกว่า 5 ,000 บาท ต้องจัดท าสัญญาข้าราชการไป
ฝึกอบรม 
 
        ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติหลังการฝึกอบรม 
 1.  จัดท ารายงาน ฯ หลังการเข้าประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ภายใน 7 วัน เสนอหัวหน้างาน
พัฒนาบุคลากร 
           2.  ส่งเล่มรายงาน 1 เล่ม พร้อมแนบส าเนาใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร (ถ้ามี) 
           3.  ส่งแบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน อีก 1 ชุด ถ้าได้รับใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร
ให้ถ่ายส าเนาแนบด้วย 
           4.  งานพฒันาบุคลากร เสนอผู้บริหารทุกวันศุกร์ 
           5.  ผู้รายงานจัดเก็บเข้าแฟ้มรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน   ในแฟ้มสะสมงาน
ส่วนตัว 
  6.  เผยแพร่ 
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ตัวอย่าง                                     เลขท่ี...................... 
 

แบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
รายบุคคล     กลุ่มบุคคล 

 

ชื่อ-สกุล  :  ............................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง  :  ............................................................................................................................................... 
งาน  :  ...................................................................................................................................................... 
ชื่อหลักสูตร  :  ......................................................................................................................................... 
วัน  เดือน  ปี :  ......................................................................................................................................... 
สถานที่จัด  :  ............................................................................................................................................ 
หน่วยงานที่จัด  : ....................................................................................................................................... 
ค่าใช้จ่าย  :   ไม่มี      มี   จ านวน.....................บาท 
                 เบิกจ่ายจากงบประมาณ    อุดหนุน     เงินรายได้    งบอื่น ๆ (ระบุ).......................... 
ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร  :   ได้รับ     ไม่ได้รับ  เนื่องจาก..............................    ไม่มี 
 

สรุปสาระส าคัญ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 

น าความรู้ที่ได้มาใช้ปรับปรุงพัฒนาการท างาน  ดังต่อไปนี้   
 

หัวข้อการปรับปรุง/พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนาภายในวันที ่
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

........................................................................ 
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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ผู้รายงาน..................................................................... 
(……………………………………….) 
      วันท่ี ......../................/................ 
 

 

ลงช่ือ..................................................................... 
           (นางสาวจ ารัส  ศรีบัวบาน) 
      วันท่ี ......../................/................ 
         หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร 
 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ............................................................................... 
       (นายนฤพงษ์ พิมพ์ทอง) 
    วันท่ี......../................/................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ   1.  จัดท ารายงาน ฯ หลังการเข้า ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ภายใน 7  วัน เสนอหัวหน้างาน 
                   พัฒนาบุคลากร 
               2.  ส่งเล่มรายงาน 1 เล่ม พร้อมแนบส าเนาใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร (ถ้ามี) 
               3.  ส่งแบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน อีก 1 ชุด ถ้าได้รับใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรให้ 
                   ถ่ายส าเนาแนบด้วย 
               4.  งานพฒันาบุคลากร เสนอผู้บริหารทุกวันศุกร์ 
               5.  ผู้รายงานจัดเก็บเข้าแฟ้มรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน   ในแฟ้มสะสมงานส่วนตัว 
               6.  หัวหน้าหน่วยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนางาน 
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การลาศึกษาต่อ   
        ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  การศึกษาต่อให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีตนปฏิบัติงานอยู่ทราบ
ก่อน จึงจะไปศึกษาต่อได้  
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

เอกสารประกอบ ผู้มีอ านาจ 
อนุญาต/ด าเนินการ 

1.ขั้นตอนการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน 
 1.1 ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อขออนุญาต
สมัครสอบคัดเลือกต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 

แบบขออนุญาตไปสมัครสอบ       
คัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ            
ภาคฤดูร้อน  

1) ผู้บริหารสถานศึกษา  มีอ านาจ
อนุญาต 
- ข้าราชการในสถานศึกษา 

 
1.2  เมื่อสอบคัดเลือกได้ ให้น าหลักฐาน
ผลการสอบคัดเลือกเสนอต่อผู้มีอ านาจ
อนุญาต 

1. หลักฐานแสดงผลการสอบ       
คัดเลือกได้ 
2. แบบขออนุญาตไปศึกษา
ต่อภาคฤดูร้อน  

 
2. เกณฑ์การพิจารณา 
    2.1 วิชาท่ีจะไปศึกษาต้องเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
    2.2 ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นรับรองว่าจะ    
ไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
    2.3 อนุญาตให้ไปศึกษาต่อได้ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของจ านวนข้าราชการท้ังหมด
ในส านักงานนั้นๆ ถ้าต่ ากว่า 10 คน         
ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจอนุญาต 
   2.4  การอนุญาตให้พิจารณาอนุญาต
เป็นปี ๆ ไป 

 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถอนุญาต
เป็นปีๆ ไป 

3. การจัดท าสัญญา และสัญญา            
ค้ าประกัน 

1) สัญญาอนุญาตให้
ข้าราชการไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน 
ตามแบบท่ีก าหนด 
2) รายละเอียดการจัดท า
สัญญา และสัญญาค้ าประกัน
ด าเนินการเช่นเดียวกับ
การศึกษาต่อภาคปกติ 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

เอกสารประกอบ ผู้มีอ านาจ 
อนุญาต/ด าเนินการ 

4.  การจัดท าค าสั่ง 
     การจัดท าค าส่ังให้ข้าราชการลา
ศึกษาต่อภาคฤดูร้อน 
 

ตามแบบค าส่ังท่ีก าหนด ผู้บริหารสถานศึกษา                     
ลงนามในค าส่ัง 

5. การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม 
    การจัดท าค าส่ังให้ข้าราชการซึ่งไป
ศึกษาต่อภาคฤดูร้อน  กลับเข้าปฏิบัติ    
ราชการตามเดิม 

1)  แบบค าร้องขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ
ตามเดิม 
2)  หนังสือจากสถาบันการศึกษา               
ส่งตัวกลับโดยระบุวันท่ีส่งตัวกลับ 
3)  เอกสารที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษา 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา                     
ลงนามในค าส่ังให้กลับเข้า
ปฏิบัติราชการตามเดิม 

6. การรายงานจ านวนผู้ลาศึกษา 
   การจัดท ารายงาน จ านวนผู้ลาศึกษา/ 
การกลับเข้าปฏิบัติราชการให้สพป.อย.1 
ทราบ  โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการลา
ศึกษา ภาคปกติ 

 -จัดท ารายงาน ให้
สพป.อย.1 ทราบ ตาม
แบบท่ีก าหนด 
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งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1.  ประสานการด า เนินการ จัดสรรงบประมาณ สนับสนุน  ส่ ง เสริ มการพัฒนาของ  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบั ติงานให้มี คุณภาพและประสิทธิภาพเป็น  
มืออาชีพ  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 
 2. เสนอ ก.ศ.จ. เพื่อพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ     
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นท่ี
ประจักษ์ 
 3. ประกาศแจ้งสถานศึกษาด าเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. เขตพื้นท่ีการศึกษาต้ังคณะกรรมการพิจารณาและน าเสนอ ก.ศ.จ. ให้ความเห็นชอบ 
 5. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล พร้อมเผยแพร่ ยกย่องอย่างกว้าง
ขว้าง 
 6.  ให้น าผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

 การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ 
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ประเภทวิชาชีพ คุณสมบัติ เอกสารที่ต้องใช้ 

 

1. ครู  
 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร 5 ปี  
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิ   
   ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิทาง  
   การศึกษาหลักสูตร 4 ปี หรือ  
   เทียบเท่า ท่ีเข้าศึกษาก่อน 12  
   มิถุนายน 2546 และส าเร็จ  
   การศึกษาหลัง 12 มิถุนายน 2546  
   หรือหลักสูตรต่อเนื่องท่ีเข้าศึกษา  
   ไม่เกินภาคการศึกษาท่ี 1/2548  

1) แบบค าขอ (คส.01.10) ท่ีกรอกข้อความ    
   ครบถ้วน ถูกต้อง และลงลายมือช่ือผู้ยื่นค าขอ  
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประจ าตัว  
   ประชาชน หรือส าเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าท่ี  
   ของรัฐ  
3) ส าเนาหลักฐานการเปล่ียน ค าน าหน้า หรือช่ือ  
   หรือนามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือใบหย่า  
   (ถ้ามี)  
4) ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรอง 
   คุณวุฒิ  
5) ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript )  
6) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดา ซึ่ง  
   ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1x1.25 นิ้ว จ านวน  
   2 รูป ให้ติดในแบบคาขอ 1 รูป แนบกับแบบ  
   ค าขอ 1 รูป พร้อมเขียนช่ือ-นามสกุล และ 
   เลขบัตรประจ าตัวประชาชนด้านหลังรูปถ่าย  
7) ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียน  
   รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
   จ านวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  

 4. กรณีผู้ผ่านการรับรองความรู้ (การเทียบ  
   โอน / การทดสอบ / การฝึกอบรม) ครบ 
   ตามมาตรฐานความรู้ท่ีคุรุสภาก าหนด 
   และมีประสบการณ์การสอนมาแล้ว  
   ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 

1) แบบค าขอ (คส.01.10) ท่ีกรอกข้อความ 
   ครบถ้วน ถูกต้อง และลงลายมือช่ือผู้ยื่นค าขอ  
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประจ าตัว  
   ประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ี 
   ของรัฐ  
3) ส าเนาหลักฐานการเปล่ียน ค าน าหน้า หรือช่ือ  
   หรือนามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือใบหย่า  
   (ถ้ามี)  
4) ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรอง 
   คุณวุฒิ ทุกวุฒิท่ีน ามาขอเทียบโอน  
5) ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript )  
6) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  
7) หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทาง 
   การศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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ประเภทวิชาชีพ คุณสมบัติ เอกสารที่ต้องใช้ 
   เป็นการช่ัวคราว (ถ้ามี)  
 
 

  8) แบบประเมินการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
ครูที่คุรุสภาก าหนด ฉบับจริง  
9) หนังสือนาส่งแบบประเมินในข้อ 8 ลงนามโดย  
ผู้อานวยการสถานศึกษา พร้อมประทับตรา  
สถานศึกษาฉบับจริง 

 

 การส่งเสริมความม่ันคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1.  วิเคราะห์งานความมั่นคงและความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
 2. ก าหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมความมั่นคงและผดุงความเป็นธรรมในการประกอบ
วิชาชีพ 
 3. วางแผนด าเนินการส่งเสริมความมั่นคงและผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
 4. ประเมินผลและรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



9 
 

งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยและก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ

จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
3. พัฒนามาตรฐานคุณภาพโดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. ส่งเสริมและจัดท าเครื่องมือประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 
5. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6. น าผลการปฏิ บั ติ งานของข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาในส านั ก ง าน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
7.  จัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเสนอ ต่อไปยังก.ค.ศ.  
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ระเบียบการลา 
1. การลาปุวย 

หลักเกณฑ์การลา 
          –  ลาป่วยติดต่อกันต้ังแต่ 30 วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ 
          –  การลาป่วยไม่ถึง  30 วัน ไม่ว่าจะเป็นครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอ านาจอนุญาต
เห็นสมควรจะส่ังให้มีใบรับรองแพทย์ หรือส่ังให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 
          –  มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาป่วยปีหนึ่งได้  60 – 120 วัน 
 
แนวทางปฏิบัติ 

  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา 
  ให้เสนอ  หรือจัดส่งใบลาก่อนหรือในวันท่ีลาก็ได้ ยกเว้นในกรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาใน

วันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
  กรณีป่วยจนไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได้ จะให้ผู้อื่น ลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงช่ือได้แล้ว

ต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
  การลาป่วย แม้จะมีราชการจ าเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลาป่วยอยู่นั้น ผู้มีอ านาจอนุญาตก็ไม่สามารถ

เรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานได้ ท้ังนี้เพราะการลาป่วยเป็นเรื่องจ าเป็น 
 

2. การลาคลอดบุตร 
 

หลักเกณฑ์ 
  การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีคลอด ก่อน หรือหลังวันท่ีคลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว ต้อง
ไม่เกิน 90 วัน  ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย ์

  ข้าราชการท่ีได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตร ตาม
ก าหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตอนุญาตให้ยกเลิก วันลา
คลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันท่ีได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 
 

แนวทางปฏิบัติ 
   ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันท่ีลา 

   ให้ผู้อื่นลาแทนได้ 

  การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบก าหนดวันลาของการลาประเภทนั้น 

ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นส้ินสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร  
 
การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
 

ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตร  ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลาภายใน  90 วัน นับแต่วันท่ีคลอด
บุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน 15 วันท าการ ผู้มีอ านาจ
อนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้ 
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3. การลากิจส่วนตัว  

 

การลากิจส่วนตัว หมายความว่า เป็นการลาหยุดเพื่อท าธุระ  เช่น ลาหยุดเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย เป็นต้น 
การลากิจส่วนตัวอาจแยกได้  ดังนี้ 

 (1)     การลากิจส่วนตัว  (ด้วยเหตุอื่น) 
 (2)     การลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตร 

หลักเกณฑ์ 
   ให้ข้าราชการลากิจส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณหนึ่งไม่เกิน 45 วันท าการ  
    ในปแีรกของการเข้ารับราชการให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน  15  วันท าการ 

  กรณีลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150  
วันท าการ 
แนวทางปฏิบัติ 
   ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา 
   ต้องได้รับอนญุาต  จึงจะหยุดราชการได้ 
   กรณีมีเหตุพิเศษท่ีไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมท้ังเหตุผล
ความจ าเป็นในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 

  การลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตร  เมื่อมีราชการจ าเป็นเกิดขึ้นระหว่างลากิจส่วนตัว ผู้บังคับบัญชา 
สามารถเรียกตัวมาปฏิบัติราชการได้ 

 
4. การลาพักผ่อน  

 

หลักเกณฑ์ 
  ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีงบประมาณหนึ่งได้ 10 วันท าการ  
  ข้าราชการดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีท่ีได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน  

(1) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก  
(2) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก  
(3) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกต้ังแล้ว

ต่อมา ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วันออกจากราชการ  
(4) ผู้ซึ่งถูกส่ังให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมา ได้รับ
บรรจุเข้ารับราชการอีก  

  ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจ าปี หรือลาพักผ่อนประจ าปีแล้วแต่ไม่ครบ 10 วัน
ท าการ ให้สะสมวันท่ียังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนใน
ปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20 วันท าการ  

  ผู้ท่ีได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธิน าวันลาพักผ่อนสะสม รวมกับวันลา
พักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันท าการ 
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แนวทางปฏิบัติ 
   ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา 
   ต้องได้รับอนญุาต  จึงจะหยุดราชการได้ 

  หากได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อน  ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามท่ี 

ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
 

5. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
 

หลักเกณฑ์ 
  ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือข้าราชการท่ีนับถือศาสนาอิสลามซึ่ง
ประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้เสนอ  หรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชา  พิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบท หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ไม่น้อยกว่า 
60 วัน  

  พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์โดยให้  ถือว่าวันท่ีได้หยุด
ราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 

 
6. การลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล 

 

หลักเกณฑ์ 
  ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอ

รับค าส่ังอนุญาต  
  เมื่อข้าราชการท่ีลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว  ให้มา

รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน  
 

แนวทางปฏิบัติ 
  ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา ก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48  ช่ัวโมง 
  ส่วนข้าราชการท่ีได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 

ช่ัวโมง  นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวัน
เวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับค าส่ังอนุญาต 
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7. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติการวิจัย 
  

ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ในประเทศหรือต่างประเทศ 
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา  

 
8. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอ หรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุญาต ให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ   

  ข้าราชการท่ีลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศท่ีมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เมื่อปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการภายใน 15 วัน นับแต่วันครบก าหนดเวลาและให้รายงานผล
เกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีกลับมาปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  

 
9. การลาติดตามคู่สมรส 

 

  ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา  เพื่อ
พิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน 2 ปี  

  ในกรณีจ าเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 2 ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี ถ้าเกิน 4 ปี ให้
ลาออกจากราชการ  

  การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามคู่สมรส ผู้มีอ านาจอนุญาตจะอนุญาต ให้ลาครั้งเดียว
หรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลา และจะต้องเป็นกรณีท่ีคู่
สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือปฏิบัติงาน ในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกัน ไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม่  

 ข้าราชการท่ีได้ลาติดตามคู่สมรสครบก าหนดระยะเวลา  ในระหว่างเวลาท่ีคู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิขอลา ติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรส
จะได้กลับมาปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือปฏิบัติงานประจ าในประเทศไทย แล้วต่อมาได้รับค าส่ังให้ไปปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสได้ใหม ่
 

10. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 

  ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าท่ี  หรือถูก
ประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าท่ี จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  หากข้าราชการผู้นั้น
ประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ หรือท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่ง       
ได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน 

  ข้าราชการท่ีได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บจนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอื่น 
และผู้มีอ านาจส่ังบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้  หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลา
ไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้ผู้มีอ านาจ
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พิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน 

  หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐองค์กร    
การกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด 

  ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ   ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชา  พร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีประสงค์จะลา และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อ
พิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 
 
 

ผู้มีอ านาจอนุญาตในการลา 
 
ผู้บริหารสถานศึกษา มีอ านาจอนุญาตการลาของผู้ใต้บังคับบัญชาดังนี้ 
- ลาป่วย ครั้งหนึ่งไม่เกิน 60 วันท าการ 
- ลาคลอด ครั้งหนึ่งไม่เกิน 90 วันท าการ 
- ลากิจส่วนตัว ครั้งหนึ่งไม่เกิน 30 วันท าการ 
 
 

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนข้ันเงินเดือน 2544 
 

ปีงบประมาณ เล่ือนขั้นเงินเดือน 2 ครั้ง  
ครั้งท่ี 1 ( ครึ่งปีแรก ) 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ให้เล่ือนขั้นในวันท่ี 1 เมษายน 
ครั้งท่ี 2 ( ครั้งปี หลัง) 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ให้เล่ือนขั้นเงินเดือนในวันท่ี 1 ตุลาคม 
 

หลักเกณฑ์การลาบ่อยครั้งและมาท างานสาย 
 

1. การลาบ่อยครั้ง 
- ข้าราชการปฏิบัติงานตามโรงเรียน ลาเกิน 6 ครั้ง 
- ข้าราชการปฏิบัติงานตามส านักงาน ลาเกิน 8 ครั้ง 
*ข้าราชการที่ลาเกินครั้งที่ก าหนด ถ้าวันลาไม่เกิน 15 วันและมีผลงานดีเด่นอาจผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือนได้* 
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การรายงานตัวครูผู้ช่วย 
1. กรอกแบบเก็บข้อมูลบุคลากร 
2. จัดท าแฟ้มเอกสารส่วนตัว  ประกอบด้วย 
 2.1  เอกสารส่วนตัว 

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  2  รูป 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
- ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- ส าเนาหนังสือส าคัญการแสดงการเปล่ียนช่ือตัว/ช่ือสกุล (ถ้ามี) 
- ส าเนาทะเบียนสมรส , ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 
- ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปล่ียนช่ือตัว/ช่ือสกุลของคู่สมรส (ถ้ามี) 
- ส าเนาปริญญาบัตร 
- ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
- ส าเนาใบส าคัญทางทหาร (สด.9) 
- ส าเนาใบขับขี่รถยนต์, รถจักรยานยนต์ 
- ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 
 2.2  เอกสารของบิดา-มารดา 
        -   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา 
        -   ส าเนาใบส าคัญการสมรสของบิดา-มารดา หรือส าเนาใบส าคัญการหย่า 
        -   ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปล่ียนช่ือ-สกุลของบิดา-มารดา (ถ้ามี) 
        -   ส าเนาใบมรณบัตร (ในกรณีบิดา-มารดาเสียชีวิต) 
 
 2.3  เอกสารของคู่สมรส   
         -  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ส าเนาทะเบียนของคู่สมรส 
        -  ส าเนาใบส าคัญการสมรสของผู้มีสิทธิกับคู่สมรส หรือ ส าเนาใบส าคัญการหย่า (ในกรณีท่ีมีการ 
หย่าร้างกับผู้มีสิทธิ)  

       -  ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปล่ียนช่ือตัว/ช่ือสกุลของคู่สมรส (ถ้ามี) 
       -  ส าเนาใบมรณบัตร (ในกรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
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 2.4  เอกสารของบุตร   
 

กรณีผู้มีสิทธิเป็นหญิง กรณีผู้มีสิทธิเป็นชาย 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ 
ส าเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
2. ส าเนาสูติบัตรของบุตร 
3. ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปล่ียน 
ช่ือ-สกุลของบุตร (ถ้ามี) 
4. ส าเนาค าส่ังศาล หรือส าเนาค าพิพากษาของ 
ศาลถึงท่ีสุดว่าบุตรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความ 
สามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  
   (ในกรณีท่ีบุตรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
หรือเสมือนไร้ความสามารถ) 
5. ส าเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาทะเบียน 
บ้านของบุตร 
2. ส าเนาสูติบัตรของบุตร 
3. ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปล่ียนช่ือ-สกุล 
ของบุตร (ถ้ามี) 
4. ส าเนาใบส าคัญการสมรสของผู้มีสิทธิ หรือ 
ส าเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ของผู้มีสิทธิหรือส าเนาค าส่ังศาลหรือส าเนาค าพิพากษาว่า 
บุตรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิหรือส าเนา 
ใบมรณบัตร 
5. ส าเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม 
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การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด (หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2548) ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.  กรอกตารางการประเมินครูผู้ช่วยของตนเอง  ตามแบบฟอร์ม  ดังนี้ 

ตารางการประเมินครูผู้ช่วย 
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล วัน/เดือน/ป ี
ท่ีประเมิน 

ครั้งท่ีประเมิน หมายเหตุ 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

 
2. จัดท าแฟ้มการประเมิน  ดังนี้ 
  หมวดที่ 1 การปฏิบัติตน 
  1. วินัย คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู 

  1.1 วินัยในตนเอง 
  1.2 วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ 
  1.3 คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู 
  1.4 บทบาทหน้าท่ีของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองท่ีดี 
  1.5 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการ 

  2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  2.1 มาตรฐานวิชาชีพ 
  2.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

  3. เจตคติต่อวิชาชีพครู 
  3.1 คุณค่าและความส าคัญของวิชาชีพครู 
  3.2 บทบาทหน้าท่ีของตนเองในฐานะครูที่ดี 
  3.3 การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

  4. การพัฒนาตนเอง 
  4.1 การใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
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  4.2 ความฉลาดทางอารมณ์ 
  4.3 การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

  5. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
  5.1 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
  5.2 การปรับตัว 

  6. การด ารงชีวิตที่เหมาะสม 
  6.1 การประพฤติตนตามหลักศาสนา 

   6.2 การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  หมวดท่ี 2 การปฏิบัติงาน 
   1. การจัดการเรียนรู้ 

   1.1 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง สาระการ
เรียนรู้ 

   1.2 การออกแบบการเรียนรู้ 
   1.3 การวิจัยและแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
   1.4 การรายงานผลการเรียนรู้ 

   2. การพัฒนาผู้เรียน 
   2.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 
   2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน 
   2.3 การพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
   2.4 การปลูกฝังวินัยและความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน 
   2.5 การสร้างค่านิยมท่ีดีงามและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้ผู้เรียน 
   2.6 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

   3. การพัฒนาความสามารถในทางวิชาการ 
   3.1 การพัฒนาส่ือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
   3.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3.3 การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

   4. การพัฒนาสถานศึกษา 
   4.1 งานบริหารทั่วไป 
   4.2 งานสนับสนุนทางวิชาการ 
   4.3 โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา 

   5. ความสัมพันธ์กับชุมชน 
   5.1 การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน 
   5.2 การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 
   5.3 การน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
   5.4 การให้บริการชุมชน 
   5.5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน 

 3. จัดท า PowerPoint น าเสนอผลการปฏิบัติงาน 
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 4. จัดท าโครงงาน 
 5. จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
 6. จัดท าส่ือนวัตกรรม 
 7. จัดท านวัตกรรมการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
 
 
 
  

 


