
ข้อบังคบัโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 
ว่าด้วย  การท างานของเจ้าหน้าที ่พ.ศ.  2556 

 
 

 ดว้ยโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีเห็นสมควรปรับปรุงแกไ้ขระเบียบในการคุม้ครองการ
ท างานของเจา้หนา้ท่ีโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541  เพื่อคุม้ครองสิทธิประโยชน์ของเจา้หน้าท่ีโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีและเกิดความ
ราบร่ืนในการบริหารโรงเรียน 

อาศยัอ านาจตามความใน มาตรา 31(1)  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
2550 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรีในคราวประชุมคร้ังท่ี 
2/2553  วนัท่ี 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2554  จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑไ์วด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า  “ ขอ้บงัคบัโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ว่าดว้ยการท างานของ
เจา้หนา้ท่ี  พ.ศ. 2556  ” 
 ขอ้ 2  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบันบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีประกาศเป็นตน้ไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศและค าสั่งใด ๆของโรงเรียน
อสัสัมชญัธนบุรี  ท่ีขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี และใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 

ขอ้ 4  ในขอ้บงัคบัน้ี 
 “โรงเรียน”                  หมายความวา่   โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี   
 “ผู้อ านวยการ”             หมายความวา่   ผูอ้  านวยการโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

“เจ้าหน้าที”่                 หมายความวา่   ผู้ ท่ี ไ ด้ รับ ก ารว่ าจ้างให้ ป ฏิ บั ติห น้ า ท่ี
สนบัสนุนและให้บริการประจ าหน่วยงาน
สนับส นุนการสอนห รือห น่ วยงาน ท่ี
เก่ียวข้องกับการบริหารโรงเรียน หรือ
ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากทางโรงเรียน  

“ปีการศึกษา”              หมายความวา่   รอบปีการด าเนินกิจการของโรงเรียนตาม
ปฏิทินการศึกษา 

 “วนัท างาน”    หมายความวา่       วนัท่ีก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีท างานตามปกติ 
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 “วนัหยุด”   หมายความวา่       วนัท่ีก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีหยุดประจ าสัปดาห์
วนัหยุดตามประเพณี วนัท่ีโรงเรียนสั่งให้
หยุด หรือวนัท่ีราชการก าหนดให้หยุดและ
วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี 

“ค่าจ้าง”                      หมายความวา่  เงิน ท่ี โรง เรี ยน จ่ าย เป็ น ค่ าต อบ แทน          
รายเดือนแก่เจ้าหน้าท่ีในการท างานตาม
สัญญาจา้ง 

“การท างานล่วงเวลา”    หมายความวา่   การท างานนอกหรือเกินเวลาท างานปกติ
หรือเกินชั่วโมงท างานในแต่ละวนัตามท่ี
โรงเรียนและเจ้าหน้าท่ีตกลงกันในวัน
ท างานหรือวนัหยดุ แลว้แต่กรณี 

“ค่าล่วงเวลา”               หมายความวา่  เงิน ท่ีโรงเรียนจ่ายให้แก่ เจ้าหน้าท่ี เป็น
ค่ าตอบ แทนก ารท างาน ล่ ว ง เวล าใน          
วนัท างาน 

“ค่าท างานในวนัหยุด”    หมายความวา่  เงิน ท่ีโรงเรียนจ่ายให้แก่ เจ้าหน้าท่ี เป็น
ค่าตอบแทนการท างานในวนัหยดุ 

“ ค่าท างานล่วงเวลาในวนัหยุด ”        หมายความวา่   เงินท่ีโรงเรียนจ่ายให้แก่ เจ้าหน้าท่ี เป็น
ค่ าตอบแทนการท างาน ล่วง เวล าใน
วนัหยดุ 

“ค่าชดเชย”                   หมายความวา่  เงิน ท่ีโรงเรียนจ่ายให้แก่ เจ้าหน้าท่ี เม่ือ   
เลิกจ้างนอกเหนือจากเงินประเภทอ่ืน    
ซ่ึงโรงเรียนตกลงจ่ายใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี 

“ค่าชดเชยพเิศษ”              หมายความวา่   เงิน ท่ีโรงเรียนจ่ายให้แก่ เจ้าหน้าท่ี เม่ื อ
สัญญาจ้างส้ินสุดลง เพราะมีเหตุการณ์
พเิศษท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 

“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา่   คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ขอ้  5 ใหผู้อ้  านวยการเป็นผูรั้กษาการณ์ตามขอ้บงัคบัน้ีและใหมี้อ านาจออกประกาศ

หรือค าสั่งเพือ่ปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี 
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หมวด  1   
บททัว่ไป 

   
 

ขอ้  6 ผู้ท่ีจะท างานเป็นเจ้าหน้าท่ีของทางโรงเรียนได้ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  
ดงัต่อไปน้ี 

6.1 มีอายุไม่ต ่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และจบการศึกษาตั้ งแต่ระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพข้ึนไป 

6.2 เป็ น ผู ้ เ ล่ื อ ม ใส ใน ก า รป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย                      
อัน มีพระมหากษัต ริย์ทรงเป็นประมุข ตาม รัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจกัรไทย 

6.3 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็น
โรคติดต่อร้ายแรง 

6.4 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
  6.5 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

6.6 ไม่ เป็นผู ้ เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิ พ ากษาถึงท่ี สุดให้จ  าคุก             
เว ้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผดิลหุโทษ 

6.7 ไม่ เป็นผู ้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกทั้ งจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

6.8 ไม่เป็นผู ้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้า
ปฏิบติังานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
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หมวด  2   
การแต่งกาย 

   
 

ขอ้ 7   การแต่งกายของเจา้หนา้ท่ีชาย 
7.1   แต่งชุดเคร่ืองแบบของโรงเรียน  ตามวนัท่ีโรงเรียนก าหนด 
7.2   กรณีวนัท่ีโรงเรียนมิได้ก าหนดให้แต่งชุดเคร่ืองแบบของโรงเรียน             

ใหแ้ต่งกายดงัน้ี 
7.2.1    เส้ือเช้ิตแขนสั้ นหรือแขนยาว  สีและลวดลายไม่ฉูดฉาด 

เนกไทสีและแบบสุภาพ   
7.2.2    กางเกงขายาวทรงสแล็คสีด าหรือสีกรมท่า  เน้ือผา้ธรรมดา

ไม่มีลวดลาย แบบและสีสุภาพ 
7.2.3  รองเทา้หนงัหุม้ส้นสีเขม้  แบบและสีสุภาพ 
7.2.4 แขวนหรือติดบัตรประจ าตัวแสดงให้ เห็นโดยชัด เจน 

ตลอดเวลาท าการ 
ขอ้  8   การแต่งกายของเจา้หนา้ท่ีหญิง 

8.1   แต่งชุดเคร่ืองแบบของโรงเรียนตามวนัท่ีโรงเรียนก าหนด 
8.2  กรณีวนัท่ีโรงเรียนมิได้ก าหนดให้แต่งชุดเคร่ืองแบบของโรงเรียน          

ใหแ้ต่งกายดงัน้ี 
8.2.1   เส้ือมีแขน  เน้ือผา้ตอ้งไม่บาง  แบบและสีสุภาพ   
8.2.2  กระโปรง  เน้ือผา้ตอ้งไม่บาง  แบบและสีสุภาพ  ความยาว

คลุมเข่าและไม่ผา่สูงเกินไป 
8.2.3 รองเทา้หุม้ส้นหรือรัดส้น  ความสูงพอประมาณ  แบบและสีสุภาพ 
8.2.4 แขวนหรือติดบัตรประจ าตัวแสดงให้ เห็นโดยชัด เจน

ตลอดเวลาท าการ       
ขอ้  9   ทรงผม 

9.1  เจา้หนา้ท่ีชาย  สีและทรงผมแบบสุภาพ  ไม่ยาวจนเกินไป  เหมาะสม
กบัการเป็นบุคลากรของโรงเรียน 
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9.2  เจ้าหน้าท่ีหญิง  สีและทรงผมแบบสุภาพ  เหมาะสมกับการเป็น
บุคลากรของโรงเรียน 

ขอ้  10   เคร่ืองแบบอ่ืนๆ 
10.1 ในวนัท่ีโรงเรียนก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ี  แม้จะไม่มี

นักเรียน มาโรงเรียนก็ตาม การแต่งกายของเจา้หน้าท่ีก็ยงัคงยึดตาม
ขอ้บงัคบัน้ี 

10.3  สูทสากล  แต่งในงานพิธีการและในโอกาสต่างๆตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
10.4 เคร่ืองแบบอยา่งอ่ืนตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 

หมวด  3  
วนัและเวลาท างาน 

 
 

ขอ้  11  วนัท างานปกติของเจา้หนา้ท่ี  มีดงัน้ี 
11.1  วนัจนัทร์ ถึงวนัเสาร์  เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา   
11.2    วนัท่ีโรงเรียนก าหนดใหบุ้คลากรมาปฏิบติังานของโรงเรียนแมใ้น 

ระหวา่งวนัหยดุตามขอ้  13   
ขอ้  12  สิทธิการลาทุกประเภทตามขอ้บงัคบัน้ี  เป็นสิทธิเฉพาะตามปีการศึกษาเท่านั้น  

ไม่สามารถเก็บสะสมส าหรับปีการศึกษาถดัไปได ้  
ขอ้  13  ในปีการศึกษาหน่ึง  เจา้หนา้ท่ีมีวนัหยดุท างานดงัน้ี 

13.1  วนัหยดุประจ าสัปดาห์ตามท่ีไดรั้บอนุญาต 
13.2   วนัหยุดตามประเพณี   อย่างน้อย 13 วนัท างาน ซ่ึงรวมวนัแรงงาน

แห่งชาติแลว้   
13.3   วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี อยา่งนอ้ย 6 วนัท างาน โดยทางโรงเรียนจะ

เป็นผูก้  าหนดวนัให้ 
13.4  วนัท่ีโรงเรียนสั่งใหห้ยดุ 
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ขอ้  14 โรงเรียนจะประกาศวนัหยุดตามประเพณีให้ทราบล่วงหน้า  โดยพิจารณา
ก าหนดจากวนัหยุดราชการประจ าปี  วนัหยุดทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณี          
โดยวนัหยุดตามประเพณีน้ีโรงเรียนอาจก าหนดวนัแตกต่างกันไปได้ในแต่ละปีการศึกษา        
อยา่งไรก็ตามจะไม่นอ้ยกวา่ 13 วนัท างานต่อหน่ึงปีการศึกษา   

ขอ้  15  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานและการบริหารของโรงเรียนหรือเพื่อรักษา
วฒันธรรมและประเพณีอนัดีงาม โรงเรียนอาจก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีท างานในช่วงเวลาหยุดพกั  
ท างานนอกเวลาหรือท างานในวนัหยดุ  ไดด้งัน้ี 

15.1  ใหผ้ลดัเปล่ียนกนัท าหนา้ท่ีอยูเ่วร 
15.2   ประชุมหรืออบรมเพื่อพฒันาการท างาน 
15.3   จดัท ากิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานและการบริหารของโรงเรียน 

ขอ้  16   ในวนัท างาน  ให้เจา้หน้าท่ีมีเวลาพกัระหว่างการท างานวนัหน่ึงไม่น้อยกว่า     
1 ชั่วโมง หลงัจากท่ีเจา้หน้าท่ีท างานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมงติดต่อกนั  เวลาพกัระหว่างการ
ท างานไม่ให้นับรวมเป็นเวลาท างาน  เวน้แต่เวลาพกัท่ีรวมกนัแล้วในวนัหน่ึงเกิน 2 ชั่วโมง     
ใหน้บัเวลาท่ีเกิน 2 ชัว่โมงนั้นเป็นเวลาท างานปกติ    

ในกรณีท่ีมีการท างานล่วงเวลาต่อจากเวลาท างานปกติไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง  ตอ้งจดัให้
เจา้หนา้ท่ีมีเวลาพกัไม่นอ้ยกวา่  20 นาทีก่อนท่ีจะเร่ิมท างานล่วงเวลา 

ขอ้  17  ในรอบปีการศึกษาหน่ึง  เม่ือมีเหตุจ าเป็น  เจา้หน้าท่ีมีสิทธิลาหยุดโดยไดรั้บ
เงินเดือนเตม็ดงัน้ี 

17.1   ลากิจ  ใหล้าไดไ้ม่เกิน 10 วนั 
17.2  ลาป่วย  ให้ลาไดเ้ท่าท่ีป่วยจริงถึงขนาดจ าเป็นตอ้งหยุดพกัเพื่อรักษา

ตัวเท่ านั้ น   แต่โรงเรียนจะจ่ายค่าจ้างในวัน ท่ี เจ้าหน้าท่ีลาป่วย           
ไม่เกิน 30 วนัท างานต่อหน่ึงปีการศึกษา 

17.3  ลาคลอดบุตร  ให้ลาไดไ้ม่เกิน  90  วนั  โดยโรงเรียนจะจ่ายค่าจา้งใน
วนัท่ีเจา้หนา้ท่ีลาคลอด จ านวน 45 วนั 

17.4  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจจ์ให้ลาได้ไม่เกิน 120 วนั     
ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีนั้นไม่เคยอุปสมบทหรือไม่เคยประกอบพิธีฮจัจ์
และไดป้ฏิบติังานในโรงเรียนนั้นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
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17.5  ลาเพื่อรับราชการทหาร  ในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ  เพื่อฝึกวิชา
ทหารหรือเพื่อทดลองความพร่ังพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร  ใหล้าไดไ้ม่เกิน  60  วนั 

17.6   การลาศึกษาต่อ  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องโรงเรียนเร่ืองการลาศึกษาต่อ 
ขอ้  18  การแจง้การลา 

18.1 การลากิจให้ยื่นใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1  วนัในกรณีจ าเป็นและ    
ไม่สามารถยื่นใบลาได้ตามก าหนด ให้แจ้งการลาทางโทรศัพท์        
ในวนัท่ีลาให้โรงเรียนทราบก่อนเวลาเข้างานไม่น้อยกว่า 30 นาที  
และใหส่้งใบลาในภายในวนัแรกท่ีมาท างาน 

18.2  การลาป่วย  ให้ยื่นใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั  เวน้แต่ในกรณี
ฉุกเฉิน  ให้แจ้งการลาป่วยในวนัท่ีลาให้โรงเรียนทราบก่อนเวลา    
เขา้งานไม่น้อยกว่า 30 นาที  และให้ส่งใบลาในวนัแรกท่ีมาท างาน  
ถา้เป็นการลาป่วยตั้งแต่ 3 วนัท างานข้ึนไป  โรงเรียนอาจให้เจา้หนา้ท่ี
แสดงใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงหรือของสถานพยาบาล
ของทางราชการ  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีไม่อาจแสดงใบรับรองแพทยไ์ด ้ 
ใหเ้จา้หนา้ท่ีช้ีแจงเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหโ้รงเรียนทราบ 

18.3   ลาคลอดบุตร   
16.3.1    กรณีลาก่อนคลอด  ใหส่้งใบลาล่วงหนา้หรือส่งในวนัคลอด 
16.3.2    กรณีไม่ไดล้าก่อนคลอด  ใหแ้จง้การลาภายใน  3  วนั 

18.4   ลาอุปสมบทหรือลาเพื่อไปประกอบพิธีฮัจจ์ให้ยื่นใบลาล่วงหน้า      
ไม่น้อยกว่า  3  เดือน  แต่ถ้าโรงเรียนย ังหาบุคลากรแทนไม่ได ้ 
โรงเรียนอาจยบัย ั้งการลานั้นไวก่้อนเพื่อใหล้าในปีการศึกษาถดัไปได ้

18.5    ลาเพื่อรับราชการทหาร ในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ  เพื่อฝึกวิชา
ทหารหรือเพื่อทดลองความพร่ังพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร  ใหส่้งใบลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน 

18.6   การลาศึกษาต่อ  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องโรงเรียนเร่ืองการลาศึกษาต่อ 
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ขอ้  19  การนบัวนัลาตามขอ้  17  
19.1 หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการนับเวลาการมาท างานสายและการไม่ปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑก์ารลงเวลาท างานท่ีจะนบัเป็นวนัลากิจ ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศของทางโรงเรียน 

19.2 วนัท่ีเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถท างานได้เน่ืองจากประสบอันตราย ท่ี  
เกิดข้ึนเน่ืองจากการท างานใหก้บัโรงเรียน  ไม่นบัเป็นวนัลาป่วย 

19.3   การนับวนัลา  ให้นับวนัหยุดท่ีคั่นระหว่างวนัลาเป็นวนัลาด้วย        
เวน้แต่การลาป่วย 

19.4   การลากิจหรือลาป่วยคร่ึงวนัเช้า (ตั้ งแต่ 08.00 – 12.00 นาฬิกา) 
เจา้หนา้ท่ีตอ้งมาลงเวลาเขา้งานก่อนเวลา 12.00 นาฬิกา   

  ส่วนการลากิจหรือลาป่วยคร่ึงวนับ่าย (ตั้ งแต่เวลา 12.01 – 
17.00 นาฬิกา) เจ้าหน้าท่ีต้องมาลงเวลาออกงานหลังเวลา 12.00 
นาฬิกา 

19.5   การหยุดงานโดยไม่แจง้สาเหตุหรือการลาท่ีไม่ถูกวิธีตามขอ้บงัคบัน้ี 
ถือวา่เป็นการขาดงาน 

ขอ้  20  เพื่อประโยชน์ในการพฒันาและส่งเสริมพฒันาคุณภาพการสอน  โรงเรียนควร
ส่งเสริมให้เจา้หน้าท่ีไดรั้บการประชุมสัมมนา  การอบรมและการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบังานท่ี
ตนต้องรับผิดชอบหรือส่ิงท่ีจะเป็นประโยชน์ต่องานของตน  ทั้ งน้ี  ต้องได้รับอนุมัติจาก
โรงเรียนเสียก่อน  เม่ือพน้เวลาการศึกษาหรืออบรมแล้ว  โรงเรียนอาจสั่งให้เจา้หน้าท่ีผูน้ั้น
ปฏิบติังานของโรงเรียนเป็นการทดแทนงานท่ีไม่ไดป้ฏิบติัระหวา่งวนัหยดุได ้

การขอศึกษาอบรมในสาขาวชิาท่ีไม่สอดคลอ้งภาระงานของตนหรือความตอ้งการของ
โรงเรียนโรงเรียนอาจอนุมติัโดยมีเง่ือนไขท่ีจะไม่ปรับเงินเดือนให้ตามวุฒิการศึกษาท่ีเจา้หนา้ท่ี
จะไดรั้บเพิ่มเติม  โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีท าขอ้ตกลงรับทราบเง่ือนไขไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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หมวด   4 
ค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  และค่าท างานในวนัหยุด 

 
 
ขอ้  21  ในกรณีท่ีโรงเรียนจดัให้เจ้าหน้าท่ีท างานล่วงเวลาในวนัท างานท่ีก าหนด       

ตามขอ้ 11  โรงเรียนจะจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่เจา้หน้าท่ีในอตัราไม่น้อยกว่าหน่ึงเท่าคร่ึงของ
อตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างานตามจ านวนชัว่โมงท่ีท า 

ในกรณีท่ีโรงเรียนจดัให้เจา้หน้าท่ีท างานในวนัหยุด ตามข้อ 13 โรงเรียนจะจ่ายค่า
ท างานในวนัหยุดให้แก่เจา้หนา้ท่ี  เพิ่มข้ึนจากค่าจา้งอีกไม่น้อยกวา่หน่ึงเท่าของอตัราค่าจา้งต่อ
ชัว่โมงในวนัท างานตามชัว่โมงท่ีท า 

หากโรงเรียนจดัให้เจา้หน้าท่ีท างานในวนัหยุด  เกินเวลาท าการปกติ โรงเรียนจะจ่าย     
ค่าท างานล่วงเวลาในวนัหยุดให้แก่เจา้หน้าท่ีในอตัราไม่น้อยกว่าสามเท่าของอตัราค่าจา้งต่อ
ชัว่โมงในวนัท างานตามจ านวนชัว่โมงท่ีท า 

ขอ้  22  ในกรณีท่ีโรงเรียนใหเ้จา้หนา้ท่ีเดินทางไปท างานในสถานท่ีอ่ืนนอกจากสถาน
ท่ีตั้งโรงเรียน  โรงเรียนจะออกค่าใชจ่้ายส าหรับการปฏิบติังานนอกสถานท่ีให้  ตามหลกัเกณฑ์
ของทางโรงเรียน 

ถา้การท างานนอกสถานท่ีนั้น  เจา้หน้าท่ีตอ้งพกัคา้งแรม  ทางโรงเรียนจะจ่ายค่าท่ีพกั
และค่าอาหารให ้ ทั้งน้ี  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายเบ้ียเล้ียงของทางโรงเรียน 

 
หมวด  5 

วนัิยและการลงโทษ 
 

 
ขอ้  23 เจา้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมาย  ระเบียบ  กฎขอ้บงัคบัของ

โรงเรียน และค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา 
ขอ้  24  ให้ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าท่ีส่งเสริมและดูแลเขา้หน้าท่ีท่ีอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของ

ตนให้ป ฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบี ยบ   กฎ  ข้อบังคับของโรงเรียน  และมติของ คณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนรวมทั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการ 
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หากผู ้บังคับบัญชาทราบว่าเจ้าหน้าท่ี ท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชาคนใดกระท าความผิด               
ใหรี้บด าเนินการลงโทษตามขั้นตอนทนัที   

ขอ้  25 โรงเรียนสามารถลงโทษแก่เจ้าหน้าท่ี ท่ี ฝ่าฝืนข้อบังคับน้ีข้อใดข้อหน่ึง         
โดยไม่จ  าเป็นต้องเรียงล าดับก่อนหลัง  ข้ึนอยู่กับความร้ายแรงของความผิดท่ีได้กระท า        
โทษดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

25.1  ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
25.2  ภาคทณัฑ ์
25.3  ตัดเงินเดือนคร้ังห น่ึงไม่ เกินร้อยละสิบห้าของอัตราเงินเดือน          

เป็นระยะเวลาไม่เกินสามเดือน 
25.4  ลดเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกินร้อยละสิบหา้ 

 25.5  เลิกจา้ง 
 อน่ึง หากเป็นความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของโรงเรียน  ความผดิเก่ียวกบัการประพฤติ
ตนหรือความผิดเก่ียวกบัการท างาน นอกจากโทษตามขอ้ 25.1 – 25.5 แลว้ หากพิจารณาแล้ว
เห็นสมควร โรงเรียนสามารถลงโทษเพิ่มเติมจาก 25.1- 25.5 ได ้โดยรูปแบบของการลงโทษนั้น
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะและผลกระทบของความผดิแต่ละประเภท 

ขอ้  26  การกระท าความผดิดงัต่อไปน้ี  ถือวา่เป็นความผดิไม่ร้ายแรง   
26.1  การแต่งกายไม่ถูกตอ้งตามแบบท่ีก าหนด 
26.2  การมาปฏิบติังานสายหรือขาดงาน 
26.3  การไม่ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายภายในก าหนด 
26.4   การไม่ใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆของโรงเรียน   
26.5  การไม่ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถหรือปฏิบัติเร่ืองอ่ืนท่ี      

ไม่เก่ียวกบัหนา้ท่ีของตนในเวลาท างาน   
26.6   การปฏิบติัตนท่ีไม่เหมาะสมในหอ้งประชุม หอ้งท างานหรือห้องเรียน 
26.7   การไม่ เข้าสอนหรือละทิ้ งหน้าท่ีของตนโดยไม่ มีการแจ้งให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบล่วงหนา้ 
  26.8 การออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาท างาน โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

26.9  การพดูจาหรือแสดงอาการท่ีไม่สมควรกบัผูอ่ื้น 
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26.10  การน าข้อมูลส่วนตวัของผูอ่ื้นหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน    
มาบอกกล่าวต่อบุคคลท่ีสาม  โดยประการท่ีน่าจะท าให้ผูอ่ื้นหรือ
โรงเรียนนั้นไดรั้บความเสียหาย 

26.11  การท าลาย  ขีดเขียน  เปล่ียนขอ้ความ หรือประกาศของทางโรงเรียน 
โดยไม่ไดรั้บอนุญาต   

26.12  การไม่เช่ือฟังหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งโดยชอบของผูบ้งัคบับญัชา 
26.13  การวพิากษว์จิารณ์นโยบาย ค าสั่ง การบริหาร หรือวธีิการด าเนินงาน

ในลกัษณะท่ีอาจเกิดความเส่ือมเสียต่อภาพพจน์ของโรงเรียน 
26.14 การไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือแนวปฏิบติัต่างๆของ

ทางโรงเรียน 
26.15  การขอรับบริจาคเงิน  ส่ิงของหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากนักเรียน

หรือบุคคลอ่ืน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากโรงเรียนหรือเป็นการท าบุญ
ตามศรัทธา 

26.16 การเขา้ชม โพสต์ขอ้ความ หรือดาวน์โหลดขอ้มูล จากเวบ็ไซต์ท่ีไม่
เหมาะสมแก่สถานภาพของตนหรือท าให้โรงเรียนต้องเส่ือมเสีย
ช่ือเสียง 

26.17  การใช้นักเรียนท าธุระส่วนตวัท่ีไม่เก่ียวกบัการเรียนการสอนให้แก่
ตนเองทั้งในและนอกเวลาเรียน  

26.18   กลั่นแกล้ง กดข่ีหรือข่มเหง นักเรียนหรือผูร่้วมงานให้ได้รับความ
เสียหาย 

26.19 การบกพร่องต่อหนา้ท่ีของตนหรือประมาทเลินเล่อในการท างาน  
26.20 การไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในการจดัการเรียนรู้หรือ

การปฏิบติัหนา้ท่ี  
26.21  การสอนพิเศษ  การเป็นท่ีปรึกษาหรือคณะท างานแก่หน่วยงานต่างๆ

อนัเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยไม่ไดรั้บอนุญาต
จากทางโรงเรียน 

26.22  กระท าการหรือยอมให้ผูอ่ื้นกระท าการหาประโยชน์อนัอาจท าให้
เส่ือมเสียความเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิในต าแหน่งหนา้ท่ี
ของตน 
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26.23 ก ารท ะ เล าะ วิ ว าท ห รือก ารท า ร้ าย ร่ างก าย ใน เร่ือ ง ส่ วน ตัว             
บริเวณโรงเรียนทั้งในและนอกเวลางาน 

26.24  การปกปิดความผิดของนักเรียนหรือบุคลากรอ่ืนอันอาจท าให้
โรงเรียนไดรั้บความเสียหายหรือเส่ือมเสียช่ือเสียง  

26.25  มีความประพฤติเส่ือมเสียทางด้านการเงิน เช่น  การไม่ช าระหน้ีแก่
ผูอ่ื้น หรือการอาศยัอ านาจหนา้ท่ีความเป็นบุคลากรของโรงเรียนกูย้ืม
เงินจากผูป้กครองรวมทั้งนกัเรียน  เป็นตน้ 

26.26  การรายงานเทจ็หรือปกปิดขอ้เท็จจริงท่ีตอ้งแจง้ต่อ อนัเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่โรงเรียน 

ขอ้  27 การกระท าความผดิดงัต่อไปน้ี  ถือวา่เป็นความผดิร้ายแรง   
27.1  การกระท าซ ้ าในความผดิตามขอ้ 26 
27.2  การไม่ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายภายในก าหนดเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหาย

แก่โรงเรียนอยา่งร้ายแรง 
27.3  รายงานเทจ็หรือปกปิดขอ้เทจ็จริงท่ีควรแจง้อนัเป็นเหตุให้เกิดความ 

เสียหายแก่โรงเรียนอยา่งร้ายแรง 
27.4  ละทิ้งหนา้ท่ีของตนเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่โรงเรียนอยา่งร้ายแรง 
27.5  การประทุษร้ายหรือกล่าวอาฆาตมาดร้ายผูบ้งัคบับญัชา 
27.6     การอาศยัหรือยอมให้ผูอ่ื้นอาศยัอ านาจหนา้ท่ีของตนไม่วา่โดยตรงหรือ

โดยออ้มหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 
27.7  การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือ

ผูอ่ื้นได้รับผลประโยชน์อันมิควรได้และให้รวมถึงเพื่อหลีกเล่ียง    
การลงโทษตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ แนวปฏิบติั หรือค าสั่งของ
โรงเรียน 

27.8  การจงใจหรือเล็งเห็นได้ว่าจงใจท าให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน 
ซ่ึงความเสียหายน้ี  ให้หมายความรวมถึง  กิจการ  ทรัพยสิ์น หรือ
ช่ือเสียง ของโรงเรียน  

27.9 การมีพฤติกรรมบ่อนท าลายความสงบเรียบร้อยหรือการสร้างกลุ่ม
อิทธิพลภายในโรงเรียน ไม่วา่จะโดยเจตนาหรือเล็งเห็นไดว้า่มีเจตนา 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อยุยงส่งเสริมให้ก่อให้เกิดความแตกแยกวุน่วาย 
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ก่อให้เกิดความเกลียดชังโรงเรียน หรือขดัขวางนโยบายรวมทั้งการ
ด าเนินงานต่างๆของโรงเรียนท่ีได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนอย่าง
ถูกตอ้งแลว้ 

27.10  การตั้งกระทู ้การเขียนขอ้ความหรือเผยแพร่ขอ้มูลในลกัษณะท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเกลียดชงั  ความแตกแยกในโรงเรียนหรือสร้างความ
เสียหายแก่โรงเรียน รวมทั้งในลกัษณะท่ีเป็นการดูหม่ิน เหยียดหยาม 
ต่อโรงเรียน ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีของตนตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากทางโรงเรียน 

27.11 การกลัน่แกลง้ กดข่ีหรือข่มเหง นกัเรียนหรือผูร่้วมงานให้ไดรั้บความ
เสียหายร้ายแรง   

27.12 การบกพร่องต่อหน้าท่ีของตนหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่โรงเรียนอยา่งร้ายแรง 

27.13 การคดัลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวชิาการของผูอ่ื้นโดยมิชอบหรือ
น าเอาผลงานทางวิชาการของผูอ่ื้น หรือ จา้ง วาน ใช้ผูอ่ื้นท าผลงาน
ทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
การเล่ือนต าแหน่ง การได้รับรางวลัหรือการให้ได้รับเงินเดือนใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน 

27.14  การลงโทษนกัเรียนดว้ยวิธีไม่เหมาะสม  เช่น  ท าให้เกิดอนัตรายต่อ
ร่างกาย ท าให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจ หรือท าให ้  
เสียทรัพย ์ เป็นตน้ 

27.15 การครองตน  ประพฤติตนอันไม่ เหมาะสมแก่วิชาชีพหรือเป็น
แบบอย่างท่ีไม่ ดีแก่นัก เรียน  เช่น  ประพฤติตนเป็นคนเสเพล    
ประพฤติฉันชู้สาว  เสพยาเสพติด เล่นการพนัน ประกอบอาชีพท่ี   
ไม่เหมาะสมกบัสถานภาพของตน กระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อ
นกัเรียน ไม่วา่จะอยูใ่นความดูแลรับผดิชอบของตนหรือไม่  เป็นตน้   

27.16  การเปิดเผยขอ้มูลหรือความลบัของโรงเรียนต่อบุคคลภายนอกหรือ    
ผูท่ี้ไม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งอนัอาจท าให้โรงเรียนเสียหายหรือเส่ือมเสีย
ช่ือเสียง 
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27.17  การรายงานเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงท่ีต้องแจ้งต่อผูบ้ ังคับบัญชา     
อนัเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อโรงเรียน 

27.18  การน าทรัพยสิ์นของโรงเรียนไปเป็นทรัพยสิ์นของตนเองหรือของ
ผูอ่ื้นโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากทางโรงเรียน 

27.19  มีคุณสมบติั หรือความสามารถไม่ตรง หรือ ไม่เหมาะสมกบัท่ีไดแ้จง้ 
แสดงหลักฐาน หรือรับรองไว้ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ      
หรือปกปิดขอ้เทจ็จริงท่ีอาจท าให ้โรงเรียนไม่รับเขา้ท างาน 

27.20  การปลอมแปลงเอกสารของโรงเรียนหรือของทางราชการ รวมทั้ง 
การปลอมแปลงลายมือช่ือของผูอ่ื้นเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์    
แก่ตนเอง 

27.21  การละทิ้งหนา้ท่ีเป็นเวลา  7  วนัติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร   
27.22  การช่วยเหลือนกัเรียนดว้ยวิธีการท่ีไม่เหมาะสม เช่น  บอกขอ้สอบทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม  แกค้ะแนนสอบ  ปกปิดความผิดร้ายแรงของ
นกัเรียนหรือใชว้ธีิการสอบซ่อมท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ทางโรงเรียน
ก าหนด เป็นตน้ 

27.23  ศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้กกัขงัหรือจ าคุก  เวน้แต่เป็นความผิดท่ี        
ท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใดอนัไดช่ื้อ
วา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 

27.24  การถูกศาลสั่งใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 
27.25 กระท าการขดัต่อระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศหรือค าสั่งของโรงเรียนหรือ 

ผูบ้งัคบับญัชาจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนอยา่งร้ายแรง 
ขอ้  28 การท่ีจะลงโทษสถานใด  ใหพ้ิจารณาจากเจตนา  ความร้ายแรงและผลจากการ

กระท านั้ น  อน่ึง  หากมีเหตุสมควรลดหย่อนโทษ  ผูอ้  านวยการจะน ามาประกอบในการ
พิจารณาลดโทษก็ได ้

ขอ้  29  กรณีความผิดไม่ร้ายแรง เจ้าหน้าท่ีซ่ึงกระท าความผิดจะถูกลงโทษตั้ งแต่      
ขั้นตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ภาคทณัฑ์  ตดัเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ข้ึนอยูก่บัเจตนาของ
ผูก้ระท า ลกัษณะของความผดิท่ีเกิดข้ึนและความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

กรณีความผิดร้ายแรง  เจ้าหน้าท่ีซ่ึงกระท าผิดสามารถถูกลงโทษโดยการเลิกจ้าง 
อยา่งไรก็ตาม หากมีเหตุใหล้ดหยอ่นโทษ  โทษท่ีไดรั้บตอ้งไม่ต ่ากวา่ขั้นภาคทณัฑ ์ 
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ขอ้  30 ในกรณีเกิดการกระท าความผิดนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นข้อ 26 และ 27       
ใหค้ณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผูตี้ความวา่เป็นความผิดไม่ร้ายแรงหรือความผดิร้ายแรง 
โดยให้เทียบเคียงกบับรรทดัฐานการลงโทษส าหรับความผดิดงักล่าว  ซ่ึงบรรทดัฐานนั้นอาจมา
จากขอ้มูลการลงโทษของโรงเรียนท่ีเคยเกิดข้ึนหรือขอ้มูลการลงโทษของทางราชการ 

ขอ้  31  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีไดก้ระท าความผิดและมีการรับสารภาพถึงการกระท านั้น
ทั้งหมดหรือเป็นการกระท าความผิดท่ีแจ้งชัด   หากความผิดนั้นมีโทษตามข้อ 25.1 เช่นน้ี  
หน่วยงานตน้สังกดัหรืองานบุคคลก็สามารถพิจารณาลงโทษตามขอ้ 25.1ไดท้นัที 
  แต่หากเป็นความผิดท่ีตอ้งลงโทษหนกักวา่วรรคแรก  ให้หน่วยงานตน้สังกดัรวบรวม
หลักฐานการกระท าความผิด  ค  ารับสารภาพเป็นลายลักษณ์อักษร  และค าให้การของ               
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งพร้อมทั้งความเห็นของหน่วยงานตน้สังกดัวา่ควรลงโทษบุคลากรดงักล่าวสถานใด
แก่ผูอ้  านวยการผา่นทางงานบุคคล  เพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป  

ขอ้  32   ในกรณีมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นท่ีสงสัยวา่บุคลากรคนใดกระท าความผิด   
และบุคลากรดงักล่าวให้การปฏิเสธหรือให้การภาคเสธ  เช่นน้ี  หน่วยงานตน้สังกดัจะตอ้ง
รายงานให้ผูอ้  านวยการทราบ  ซ่ึงผูอ้  านวยการจะมีค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน
ความผิดข้ึนมา  โดยต้องมีบุคลากรของงานบุคคลเขา้ร่วมการเป็นคณะกรรมการสอบสวน
ความผิดอย่างน้อยหน่ึงคน ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนความผิดมีหน้าท่ีหาขอ้เท็จจริง รับฟัง
พยานหลกัฐานต่าง ๆ และตอ้งใหโ้อกาสบุคลากรท่ีถูกกล่าวหาวา่กระท าความผดิไดช้ี้แจงพร้อม
ทั้งแสดงหลกัฐานพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตนเอง  
  เม่ือการสอบสวนเสร็จส้ินแลว้    ให้คณะกรรมการสอบสวนความผิดท ารายงานการ
สอบสวนช้ีแจงต่อผูอ้  านวยการว่าเจ้าหน้าท่ีซ่ึงถูกกล่าวหานั้น  ได้กระท าความผิดตามท่ีถูก
กล่าวหาหรือไม่  พร้อมทั้งให้ความเห็นว่าควรลงเจา้หน้าท่ีผูน้ั้นสถานใด  หากผูอ้  านวยการ
เห็นชอบตามรายงานการสอบสวน  ก็ให้สั่งลงโทษเจา้หน้าท่ีผูน้ั้นตามรายงานการสอบสวน  
แต่หากผู ้อ  านวยการเห็นว่าการสอบสวนยังได้ข้อเท็จจริงท่ีไม่ เพียงพอแก่การวินิจฉัย                
จะมอบหมายใหค้ณะกรรมการสอบสวนความผดิท าการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได ้   

ในกรณีท่ีมีค าสั่งลงโทษแลว้  เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม    หากเจา้หนา้ท่ีซ่ึงถูก
ลงโทษไม่พอใจกบัค าสั่งดงักล่าว  ก็ให้เจา้หน้าท่ีผูน้ั้นท าหนงัสืออุทธรณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร  
ผา่นตามระบบการบริหารโรงเรียนภายใน  15 วนันบัแต่วนัท่ีค าสั่งการลงโทษของผูอ้  านวยการ
มีผลใชบ้งัคบั โดยตอ้งแสดงเหตุผลและหลกัฐานพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตนอยา่งชดัเจน  
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 อน่ึง  หากไม่มีการอุทธรณ์ภายในก าหนดข้างต้น  ถือว่าเจ้าหน้าท่ีผู ้นั้ นยอมรับ         
การลงโทษตามค าสั่งของผูอ้  านวยการ  
 

หมวด  6 
การเลกิสัญญาและค่าชดเชย 

 
  

ขอ้  33  โรงเรียนหรือเจา้หนา้ท่ีอาจบอกเลิกสัญญาจา้งได ้ โดยตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้า
เป็นหนงัสือใหอี้กฝ่ายหน่ึงทราบ  ในเม่ือถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่ายค่าจา้งคราวหน่ึงคราวใด  
เพื่อใหเ้ป็นผลบอกเลิกสัญญาเม่ือถึงก าหนดจ่ายค่าจา้งคราวถดัไปขา้งหนา้ได ้ แต่ไม่จ  าเป็นตอ้ง
บอกกล่าวล่วงหนา้เกินสามเดือน   

ขอ้  34  โรงเรียนจะจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีซ่ึงเลิกจา้ง ดงัต่อไปน้ี 
34.1   เจ้าหน้าท่ี ซ่ึ งท างานติดต่อกันครบ  120  ว ัน   แต่ไม่ครบ  1 ปี            

ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 30 วนั 
34.2   เจ้ าห น้ า ท่ี ซ่ึ งท า ง าน ติ ด ต่ อ กัน ค รบ   1  ปี   แ ต่ ไม่ ค รบ  3  ปี                    

ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 90 วนั 
34.3  เจ้ าห น้ า ท่ี ซ่ึ งท า ง าน ติ ด ต่ อ กัน ค รบ   3  ปี   แ ต่ ไ ม่ ค รบ  6  ปี                     

ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 180 วนั 
34.4   เจ้ าห น้ า ท่ี ซ่ึ งท าง าน ติ ด ต่ อกัน ค รบ   6  ปี   แ ต่ ไม่ ค รบ  10  ปี                  

ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 240 วนั    
34.5  เจา้หน้าท่ีท่ีท างานติดต่อกนัครบ  10 ปีข้ึนไป  ให้จ่ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้ง  

อตัราสุดทา้ย 300 วนั 
ขอ้  35  โรงเรียนจะจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีตามขอ้  34  ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

35.1       โรงเรียนเลิกกิจการหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
35.2       โรงเรียนยบุชั้นเรียนหรือลดหอ้งเรียน 
35.3       โรงเรียนหยดุกิจการชัว่คราว 
35.4       โรงเรียนบอกเลิกสัญญา  โดยท่ีเจา้หนา้ท่ีไม่ไดก้ระท าความผดิ 
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การนบัระยะเวลาเพื่อจ่ายค่าชดเชยใหน้บัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาตใหบ้รรจุเขา้ท าหนา้ท่ี
จนถึงวนัท่ีโรงเรียนเลิกกิจการ  ยุบชั้นเรียน  ลดห้องเรียน  หยุดกิจการชั่วคราวหรือวนัท่ีบอก
เลิกสัญญากบัเจา้หนา้ท่ี 

ขอ้  36  โรงเรียนไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีซ่ึงเลิกจา้ง  ในกรณีใดกรณีหน่ึง  
ดงัต่อไปน้ี 

36.1  ทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือกระท าความผดิอาญาโดยเจตนาแก่โรงเรียน   
 36.2  จงใจท าใหโ้รงเรียนไดรั้บความเสียหาย 
 36.3  ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้โรงเรียนไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
 36.4  ฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียนเก่ียวกบัการท างาน  ระเบียบหรือ 

ค าสั่งของโรงเรียนอนัชอบดว้ยกฎหมายและเป็นธรรมและโรงเรียน
ไดเ้ตือนเป็นหนงัสือแลว้   
             หนังสือเตือนให้ใช้บังคับได้ไม่ เกินหน่ึงปี  นับแต่ว ัน ท่ี
เจ้าหน้าท่ีได้กระท าผิด เวน้แต่กรณีความผิดร้ายแรง  โรงเรียนไม่
จ  าตอ้งตกัเตือน 

36.5 ละทิ้งหน้าท่ีเป็นเวลา 7 วนัท างานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวนัหยุดคั่น 
หรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 

36.6 ไดรั้บโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก  เวน้แต่เป็นโทษ    
ส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ขอ้  37  เจา้หนา้ท่ีไม่มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชย  เพราะเหตุดงัต่อไปน้ี 
37.1    ลาออกโดยสมคัรใจ 
37.2   ครบก าหนดเวลาตามสัญญาจา้ง 
37.3   ออกจากการเป็นบุคลากรตามขอ้  36 
37.4 ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน เพราะเหตุท่ีมีความประพฤติไม่ดี 

หรือไม่มีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีได้ตามท่ีตกลงตาม
สัญญาจา้ง 

ขอ้ 38 ในระหว่างท่ีโรงเรียนไดพ้ิจารณาสอบสวนเจา้หน้าท่ีท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดและพิจารณาแล้วว่า  ถ้าให้ปฏิบติัหน้าท่ีในโรงเรียนต่อไปจะเกิดความเสียหายแก่
โรงเรียน  โรงเรียนสามารถสั่งพกังานได้  มีก าหนดเวลาไม่เกิน  7  วนั  โดยท าเป็นค าสั่งระบุ
ความผดิและก าหนดระยะเวลาพกังานแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบก่อนการพกังาน    
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ในระหว่างการพกังานตามวรรคหน่ึงให้โรงเรียนค่าจา้งให้แก่เจา้หน้าท่ีไม่น้อยกว่า
อตัราร้อยละ 50  ของค่าจา้งท่ีเจา้หนา้ท่ีไดรั้บก่อนถูกสั่งพกังาน 

เม่ือการสอบสวนเสร็จส้ินแลว้  ปรากฏวา่เจา้หนา้ท่ีไม่มีความผดิให้โรงเรียนจ่ายค่าจา้ง
เพิ่มข้ึนจากท่ีไดจ่้ายแลว้ตามวรรคสองใหเ้ท่ากบัค่าจา้งท่ีเจา้หนา้ท่ีไดรั้บก่อนวนัพกังาน  โดยให้
ค  านวณดอกเบ้ียจากเงินท่ียงัไม่ไดจ่้ายในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี 

ขอ้  39 ในกรณีท่ีโรงเรียนจะยา้ยสถานประกอบกิจการไปตั้ง  ณ  สถานท่ีอ่ืนอนัมี
ผลกระทบส าคญัต่อการด ารงชีวิตตามปกติของเจา้หน้าท่ีหรือครอบครัว  โรงเรียนจะแจง้ให้
เจ้าหน้าท่ีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัยา้ยสถานประกอบกิจการ  ในการน้ี            
ถ้าเจา้หน้าท่ีไม่ประสงค์จะไปท างานด้วย  ให้เจา้หน้าท่ีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจา้งได้ภายใน      
30 วนันับแต่วนัท่ีได้รับแจ้งจากโรงเรียน หรือวนัท่ีโรงเรียนย้ายสถานประกอบกิจการ      
แลว้แต่กรณี  โดยเจา้หนา้ท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยพิเศษไม่นอ้ยกวา่อตัราค่าชดเชยท่ีเจา้หนา้ท่ีพึง
มีสิทธิไดรั้บตาม ขอ้  31 

เจ้าหน้าท่ี มีสิทธิยื่นค าขอให้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาภายใน      
สามสิบวนั  นบัแต่วนัท่ีโรงเรียนยา้ยสถานประกอบกิจการ  ว่าเป็นกรณีท่ีโรงเรียนบอกกล่าว
ล่วงหนา้หรือเจา้หนา้ท่ีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจา้งโดยมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยพิเศษหรือไม่ 

ขอ้  40 ในกรณี ท่ีโรงเรียนจะเลิกจ้างเจ้าหน้าท่ี   เพราะเหตุท่ีโรงเรียนปรับปรุง
หน่วยงาน  กระบวนการผลิต  การจ าหน่าย  หรือการบริการ  อนัเน่ืองมาจากการน าเคร่ืองจกัร
มาใช้หรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรหรือ เทคโนโลยี  ซ่ึงเป็นเหตุให้ตอ้งลดจ านวนเจา้หน้าท่ีลง  
โรงเรียนจะแจง้วนัท่ีจะเลิกจา้ง  เหตุผลของการเลิกจา้งและรายช่ือเจา้หน้าท่ีท่ีจะเลิกจา้งให้
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 

ในกรณีท่ีโรงเรียนไม่สามารถแจง้ไดห้รือแจง้การเลิกจา้งนอ้ยกวา่ 60 วนั  โรงเรียนจะ
จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้เท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 60 วนั 

ขอ้  41 ในกรณีท่ีโรงเรียนเลิกจา้งเจ้าหน้าท่ีตาม  ข้อ  40  และเจา้หน้าท่ีนั้ นท างาน
ติดต่อกันเกิน 6 ปีข้ึนไป  โรงเรียนจะจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มข้ึนจากค่าชดเชยตามข้อ 34          
ไม่น้อยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย  15 วนัต่อการท างานครบ 1 ปี  แต่ค่าชดเชยตามขอ้น้ีรวมแล้ว
ตอ้งไม่เกินค่าจา้งอตัราสุดทา้ย  360  วนั 

กรณีระยะเวลาท างานไม่ครบ 1 ปี  ถา้เศษของระยะเวลาการท างานมากกว่า 180 วนั  
ใหน้บัเป็นการท างานครบ 1 ปี 
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หมวด  7 
การร้องทุกข์ 

 
 
ขอ้  42 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีมีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์อันเกิดข้ึนเน่ืองจาก        

การท างาน  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสภาพการท างาน  สภาพการจา้ง  การบงัคบับญัชา  การสั่งหรือ
มอบหมายงาน  การจ่ายค่าตอบแทนในการท างานหรือประโยชน์อ่ืน  หรือการปฏิบติัใดท่ีไม่
เหมาะสมระหว่างโรงเรียนหรือผูบ้ ังคับบัญชาต่อตนเองหรือระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง  
เจา้หน้าท่ีสามารถยื่นเร่ืองต่อผูบ้งัคบับญัชาของตน  หัวหน้าฝ่ายท่ีตนสังกดัอยู่หรือยื่นเร่ือง
โดยตรงต่อผูอ้  านวยการเพื่อใหพ้ิจารณาเร่ืองได ้

ขอ้  43 เม่ือผู ้บังคับบัญชา  หัวหน้าฝ่ายหรือผู ้อ  านวยการได้รับเร่ืองร้องทุกข์จาก
เจ้าหน้าท่ีแล้ว  ให้ด าเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงในเร่ืองท่ี ร้ องทุกข์นั้ น             
โดยละเอียดเท่าท่ีจะท าได ้ หากเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในขอบเขตของอ านาจหน้าท่ีของผูบ้งัคบับญัชา
และผูบ้งัคบับญัชาสามารถแก้ไขได้  ก็ให้ผูบ้งัคบับญัชาด าเนินการแกไ้ขให้เสร็จส้ินโดยเร็ว         
แลว้แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูย้ืน่ค  าร้องทุกขท์ราบพร้อมทั้งรายงานใหผู้อ้  านวยการทราบดว้ย 

หากเร่ืองราวท่ีร้องทุกขน์ั้นเป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชานั้น  
ใหผู้บ้งัคบับญัชาดงักล่าวเสนอเร่ืองราวท่ีร้องทุกขพ์ร้อมทั้งขอ้เสนอในการแกไ้ขหรือความเห็น
ต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงข้ึนไปตามล าดบั 

ขอ้  44   เม่ือผูบ้งัคบับญัชาแต่ละชั้นท่ีไดพ้ิจารณาค าร้องทุกข ์  ไดด้ าเนินการแกไ้ขหรือ
ยุติเหตุการณ์ท่ีเกิดการร้องทุกข ์ และไดแ้จง้ให้เจา้หน้าท่ีผูย้ื่นค าร้องทุกข์ทราบ  หากเจา้หนา้ท่ี    
ผูย้ื่นค าร้องทุกขพ์อใจ  ก็ให้แจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว  แต่ถา้เจา้หนา้ท่ีผูย้ื่นค าร้องทุกข์
ไม่พอใจ  ก็ให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน 1 เดือน  นบัแต่วนัท่ีทราบผลการร้องทุกขจ์ากผูบ้งัคบับญัชา
ระดบัตน้  ผา่นตามระบบการบริหารของโรงเรียน   

หากเจา้หน้าท่ียงัไม่พอใจผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด  เจา้หน้าท่ี      
กย็อ่มมีสิทธิด าเนินการในทางอ่ืนอนัชอบดว้ยกฎหมายต่อไปได ้

ขอ้  45 การร้องทุกขท่ี์ไดก้ระท าไปโดยสุจริต  ยอ่มก่อให้เกิดประโยชน์อนัยิง่ใหญ่แก่
ทั้งโรงเรียนและผูป้ฏิบติังานเป็นส่วนรวม  ดงันั้น  ผูย้ื่นค าร้องทุกข ์ ผูป้ฏิบติังาน  ผูใ้ห้ถอ้ยค า  
ให้ขอ้มูล  ให้ขอ้เท็จจริง  หรือให้พยานหลกัฐานใดเก่ียวกบัการร้องทุกข์  และบุคลากรท่ีเป็น     
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ผูพ้ิจารณาค าร้องทุกข ์ เม่ือไดก้ระท าไปโดยสุจริตใจ  แมจ้ะเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้ยุง่ยากประการใด
แก่โรงเรียน  ก็ยอ่มไดรั้บการประกนัจากโรงเรียนว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุท่ีจะเลิกจา้ง  
ลงโทษหรือด าเนินการใดท่ีเกิดผลร้ายต่อบุคคลดงักล่าว 
 

หมวด  8 
การขึน้ขั้นเงินเดือน  เงินค่าต าแหน่ง และโบนัส 

 
 
ขอ้  46  หลกัเกณฑ์การข้ึนขั้นเงินเดือน  เงินค่าต าแหน่ง  และโบนัส  ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑข์องมูลนิธิและประกาศของทางโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี 22 เดือนมีนาคม  พ.ศ.2556 
            

 

             
( ภราดา ดร.ช านาญ  เหล่ารักผล  ) 

        ผูอ้  านวยการ 


