ประกาศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
ที่ 18 / 2561
เรื่อง การบริหารงานพนักงาน
––––––––––––––––––––
โดยที่เปนการสมควร เพื่อใหการบริหารงานพนักงาน มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน$สูงสุด สอดคลอง
กับกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 39 มาตรา 40 แห0งพระราชบัญญัติ
โรงเรี ย นเอกชน พุ ทธศั กราช 2550 แกไขเพิ่ มเติ ม(ฉบับ ที่ 2) พุ ทธศักราช 2554 และตราสารจัด ตั้ งโรงเรี ย น
มงฟอร$ตวิทยาลัย พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ขอ 27 ขอ 28 โรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย
จึงใหออกประกาศขึ้นไว ดังต0อไปนี้
ข%อ 1 วันทําการของพนักงาน คือ วันจันทร$ ถึงวันเสาร$ ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ$ วันหยุดของพนักงาน
ไดแก0 วันอาทิตย$ และวันหยุด ดังนี้ วันขึ้นปBใหม0 วันมาฆบูชา วันจักรี วันสงกรานต$ วันแรงงานแห0งชาติ วันพืช
มงคล วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยู0หัว รัชกาลที่ 10
วันแม0แห0งชาติ วันฉัตรมงคล วันคลายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 วันปFยมหาราช วันพ0อแห0งชาติ วันรัฐธรรมนูญ วัน
คริสต$มาส วันสิ้นปB
ข%อ 2 เวลาปฏิบัติงานของพนักงาน
ประเภทพนักงาน
วันจันทร-วันศุกร
วันเสาร
นักการภารโรง คนสวน พนักงานขับรถ
07.00 – 17.00 น.
08.00 – 15.00 น.
พนักงานโรงอาหาร
06.30 – 16.00 น.
08.00 – 15.00 น.
พนักงานรักษาความปลอดภัย
กะเชา เวลา 07.00 – 16.00 น. กะบ0าย เวลา 16.00 – 24.00 น.
และกะดึก เวลา 24.00 – 08.00 น.
ข%อ 3 พนักงานทุกคนตองมาบันทึกการมาและเลิกปฏิบัติงานตามขอ 2 โดยการพิมพ$ลายนิ้วมือ ซึ่งงาน
บุคลากรจะตรวจสอบเวลาการมา เลิกงาน และชั่ว โมงการปฏิบั ติงานจากขอมูลอิเ ลคทรอนิกส$ดั งกล0าว หาก
พนักงานคนใดบันทึกการปฏิบัติงานล0วงเลยเวลาที่กําหนดไว ใหถือว0า “มาสาย” และหากบันทึกการปฏิบัติงาน
สายเกินกว0า 1 ชั่วโมง ใหถือว0า “ลา/ขาดงานครึ่งวัน” กรณีปฏิบัติงานสาย จํานวน 3 ครั้ง ใหนับเปน ขาดงาน
จํานวน 1 วัน
ข%อ 4 การไม0บันทึกเวลาเลิกงาน จํานวน 3 ครั้งในเดือนเดียวกัน ใหถือว0า “ขาดงาน ครึ่งวัน” ในเดือนนั้น
ข%อ 5 เวลาพักของพนักงานในระหว0างวันทํางาน อย0างนอย 1 ชั่วโมง เวนแต0ลักษณะงานที่จําเปนตองทํา
อย0างต0อเนื่องหรือช0วงเวลาฉุกเฉิน
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ประเภทพนักงาน
นักการภารโรง คนสวน พนักงานขับรถ
พนักงานโรงอาหาร
พนักงานรักษาความปลอดภัย

วันจันทร-วันศุกร
วันเสาร
11.20 – 12.50 น.
12.00 – 13.00 น.
15.30 – 16.00 น.
09.50 – 10.50 น.
11.00 – 13.00 น.
15.30 – 16.00 น.
กะกลางวัน เวลา 11.00 – 12.00 น.
กะกลางคืน เวลา 21.00 – 22.00 น.
กะดึก เวลา 02.00 – 03.00 น.

ข%อ 6 การกําหนดวัน เวลาทํางาน เวลาพัก อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ$ โดยใหเปนไปตาม
ประกาศของโรงเรียนหรือคําสั่งของผูอํานวยการของแต0ละหน0วยงาน
ข%อ 7 การทํางานล0วงเวลาหรือทํางานในวันหยุด ตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาเท0านั้น
ข%อ 8 การลากิจ ลาปQวยและขาดงานของพนักงาน
8.1 การลากิจ ตองยื่นใบลากิจล0วงหนาอย0างนอย 1 วัน และตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา
ก0อนจึงจะลากิจได หากหยุดงานเองโดยมิไดรับอนุมัติและลากิจเกินกว0าที่กําหนดถือว0า ขาดงาน
8.2 การลาปQวย ตองนําใบลาปQวยแนบใบรับรองแพทย$ของสถานพยาบาลที่ทําการรักษาพยาบาล
เมื่อมีการลา 3 วันขึ้นไป หากไม0มีใบรับรองแพทย$หรือลาปQวยเกินกําหนดถือว0า ขาดงาน
กรณีพบว0าพนักงานลาปQวย แต0มิไดปQวยจริงตามที่แจง โรงเรียนถือว0า พนักงานผูนั้นไดกระทําผิด
วินัยอย0างรายแรง มีบทลงโทษถึงขั้นเลิกจางโดยไม0จ0ายค0าชดเชย
8.3 การลาคลอด ใหเปนไปตามกฎหมายแรงงาน
8.4 ลาเพื่อประกอบพิธีศพ ของบิดา มารดา คู0สมรส หรือบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย ลาไดไม0เกิน 5 วัน
8.5 การลาเพื่ออุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจญ$ ใหเปนไปตามกฎหมายแรงงาน ทั้งนี้การ
ลาอุปสมบท ตองลาไดเฉพาะช0วงปFดภาคเรียนฤดูรอนเท0านั้น
8.6 การลากิจ ลาปQวย และขาดงานของพนักงานที่มีวันหยุดคั่น ใหนับรวมเปนวันลากิจ ลาปQวย
และขาดงานดวย
8.7 การลาหรือหยุดงานเปนอาจิณ ผูบังคับบัญชามีสิทธิเรียกมาตักเตือนเปนลายลักษณ$อักษร
และนําไปเกณฑ$พิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจําปB โบนัส และผลประโยชน$ตอบแทนอื่นได
ข%อ 9 การลาออกของพนักงาน
พนักงานที่มีความประสงค$จะลาออก ตองยื่นใบลาออกดวยตนเองตามแบบฟอร$มของโรงเรียนต0อ
ผูบังคับบัญชาล0วงหนาไม0นอยกว0า 30 วัน และยังคงตองมาปฏิบัติงานจนกว0าจะไดรับการอนุมัติใหลาออก รวมทั้ง
ตองส0งมอบทรัพย$สิน เช0น กุญแจ อุปกรณ$ในการทํางาน เปนตน คืนใหแก0โรงเรียนก0อนพนหนาที่
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ข%อ 10 ขอพึงปฏิบัติสําหรับพนักงาน
10.1 ตองทราบและเขาใจว0าโรงเรียนเปนสถานศึกษา มีพันธกิจดานการใหการศึกษา สรางเสริม
ผูเรียนใหเปนมนุษย$ที่สมบูรณ$ทุกดาน ดังนั้น พนักงานทุกคนจึงตองรักและศรัทธาในหนาที่ พรอมทั้งครองตน
ปรับบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับลักษณะงาน
10.2 ปฏิบัติหนาที่ของตนตามนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของโรงเรียนอย0างเคร0งครัด
10.3 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย$สุจริต ตองหลีกเลี่ยงในกรณีผลประโยชน$ของโรงเรียนตองขัด
หรือแยงกับผลประโยชน$ส0วนตัวของพนักงานบริการเอง ไม0อาศัยหรือยินยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ของตนทั้ง
โดยตรงหรือทางออม หาประโยชน$ใหแก0ตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
10.4 ปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส0 ระวังรักษาผลประโยชน$ของโรงเรียน และ
ตองไม0ประมาทเลินเล0อในการปฏิบัติหนาที่
ข%อ 11 วินัยของพนักงาน
11.1 การลงเวลามาและกลับของแต0ละวัน พนักงานตองพิมพ$ลายนิ้วมือ
11.2 การออกนอกบริเวณโรงเรียน กรณีลาปฏิบัติภารกิจส0วนตัว
11.2.1 กรอกแบบฟอร$มและตองไดรับการอนุญาตจากหัวหนาฝQาย หรือหัวหนางานที่
ตนเองสังกัด
11.2.2 นําใบออกนอกบริเวณโรงเรียนที่ไดรับอนุญาตแลว ส0งใหพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยที่ทําหนาที่ ณ ประตูทางออกของโรงเรียน
11.2.3 การออกนอกบริ เวณโรงเรี ยน กํ าหนดใหออกนอกไดแต0ละครั้ งตองไม0 เกิ น 1
ชั่วโมง โดยไม0คิดสถิติการออกนอกบริเวณโรงเรียน
11.2.3.1 นักการภารโรง คนสวน ออกไดเวลา 11.50 – 12.50 น.
11.2.3.2 พนักงานขับรถ ออกไดเวลา 12.00 – 13.00 น.
11.2.3.3 พนักงานโรงอาหาร ออกไดเวลา 09.50 – 10.50 น.
11.2.3.4 พนักงานรักษาความปลอดภัย ออกไดเวลา 11.00 – 12.00 น.
11.3 ตองมาถึงที่โรงเรียนก0อนเวลาทํางานอย0างนอย 15 นาที เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ทํางาน และกลับตรงเวลาที่กําหนด
11.4 ตองเปนผู มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย$ ยุ ติ ธ รรม ขยั น ทํ า งาน ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ง านเต็ ม
ความสามารถ ในงานประจําตามคําสั่งแต0งตั้งประจําปB
11.5 เชื่อฟUงคําสั่งของผูอํานวยการ หัวหนาฝQาย หัวหนางาน และครูที่เกี่ยวของ
11.6 ใหปฏิบัติหนาที่งานพิเศษหรืองานเฉพาะกิจ ตามครูที่ดูแลในหน0วยงานมอบหมาย
11.7 ตองแต0งกายตามที่โรงเรียนไดกําหนด รวมทั้งแต0งกายสุภาพ ถูกกาลเทศะ และดูแลเรื่อง
ความสะอาดของเครื่องแต0งกาย
11.8 จัดวางวัสดุอุปกรณ$ในงานที่ตนรับผิดชอบใหเปนระเบียบ เปนหมวดหมู0 และหยิบจับง0าย
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11.9 ตองรายงานทันทีเมื่อพบบุคคลไดรับบาดเจ็บบริเวณที่ตนทํางาน หรือเมื่อทราบว0าอุปกรณ$
หรือทรัพย$สินของโรงเรียนกําลังไดรับความเสียหาย
11.10 ดูแลและรักษาทรัพย$สินของโรงเรียน ตรวจสภาพวัสดุอุปกรณ$ใหพรอมใชงานอยู0เสมอ
รวมทั้งตองไม0นําเครื่องมือหรืออุปกรณ$ต0างๆ ของโรงเรียนไปใชเพื่อประโยชน$ส0วนตน
11.11 เมื่ อเก็ บ ทรั พย$ สิ น ของผู อื่ น ภายในโรงเรี ย นใหส0 งมอบใหฝQ า ยกิ จ การนั กเรี ย นหรื องาน
ประชาสัมพันธ$
11.12 ตองปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน ระเบี ย บ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วของกั บ ความปลอดภั ย
โภชนาการ และสิ่งแวดลอม
11.14 ตองไม0ปลอมแปลงเอกสาร
11.15 ตองไม0ใชชื่อของโรงเรียนในการประกอบธุรกิจอันเปนผลประโยชน$ส0วนตัว
11.16 ไม0แสดงพฤติกรรมไม0สุภาพ ไม0แสดงกริยาหยาบคาย ไม0ลบหลู0 ไม0อาฆาตมาดราย ไม0ให
รายหรื อใชภาษาหรือวาจาในลักษณะไม0สุภ าพ ไม0 ดูหมิ่น ไม0ยั่วยุ ไม0ทาทายต0อพนักงานหรือผู บังคับบั ญชา ไม0
ทะเลาะวิวาทภายในโรงเรียน ไม0สรางความแตกแยกในหมู0พนักงาน ไม0เปนตัวการหรือเปนผูสนับสนุนใหผูอื่นฝQาฝWน
ระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งของโรงเรียนและผูบังคับบัญชา
11.17 ตองไม0 นําสินคาหรือสิ่งของเขามาเพื่อจําหน0า ย หรือเปนธุระจัดหาใหผูอื่นมาจําหน0า ย
สินคาหรือสิ่งของภายในบริเวณโรงเรียน
11.18 ตองไม0ออกเงินกู
11.19 ตองไม0นําอาวุธ สิ่งเทียมอาวุธ หรือของมึนเมาเขามาในบริเวณของโรงเรียน
11.20 ตองไม0ประพฤติผิดศีลธรรม คุณธรรม หรือครองตนในลักษณะเปนผูประพฤติชั่ว
เช0น ชูสาว เล0นการพนัน เสพของมึนเมาในขณะปฏิบัติหนาที่ เสพ ครอบครองหรือคาสิ่งเสพติดทุกชนิด เปนตน
ข%อ 12 โรงเรียนมีสิทธิ์เลิกจางพนักงาน โดยมีเหตุผลดังนี้
12.1 ไม0ปฏิบัติตนตามประกาศฉบับนี้
12.2 ไม0ปฏิบัติตนตามคําสั่งของผูอํานวยการ หัวหนาฝQาย หัวหนางาน และครูผูเกี่ยวของ
12.3 ทุจริตในการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
12.4 ไม0สามารถปฏิบัติงานได เนื่องจากทุพพลภาพ
12.5 มีความผิดทางกฎหมายอาญา ศาลพิพากษาจําคุกถึงที่สุด ยกเวนคดีลหุโทษ
ข%อ 13 การสิ้นสุดสถานภาพของพนักงาน มีสาเหตุดังนี้
13.1 ถึงแก0กรรม
13.2 เกษียณอายุ เมื่ออายุครบ 60 ปB โดยถือวันสิ้นปBการศึกษา (30 เมษายนของทุกปB) เปนวัน
สุดทายเปนเกณฑ$ในการคํานวณ
13.3 ลาออก
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13.4 เปนผูตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแต0เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ โดยส0งขอมูลไปพิสูจน$หลักฐานกับ
กองพิสูจน$หลักฐาน สํานักงานตํารวจแห0งชาติ
13.5 เปนโรคติดต0อรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด0นชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคต0อ
การปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกําหนด
13.6 โรงเรียนบอกเลิกสัญญาจาง
ข%อ 14 สวัสดิการของพนักงาน มีดังนี้
14.1 กองทุนสวัสดิการพนักงานโรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย กองทุนที่ 6
14.2 กองทุนสวัสดิการสงเคราะห$และออมทรัพย$ของพนักงาน
14.3 เงินช0วยเหลือสมทบส0งเขากองทุนประกันสังคมเพื่อรักษาสิทธิการเปนผูประกันตน ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคมฯ มาตรา 39 โดยจ0ายให 5% ของเงินเดือนพนักงานเปนรายบุคคล
14.4 เครื่องแบบพนักงาน ทุกปBการศึกษา หรือตามนโยบายโรงเรียนกําหนดในแต0ละปBการศึกษา
14.5 ประกันภัยอุบัติเหตุหมู0 (ถาโรงเรียนจัดทําประกันอุบัติเหตุใหนักเรียน)
14.6 การตรวจสุขภาพ ปBการศึกษาละ 1 ครั้ง
14.7 ทัศนศึกษาหรือพักผ0อนประจําปB ตามงบประมาณของโรงเรียน
14.8 อาหารกลางวันภายในโรงเรียน วันจันทร$ ถึงวันศุกร$
14.9 งานเลี้ยงสังสรรค$ครอบครัวพนักงานประจําปB ตามงบประมาณของโรงเรียน
14.10 เงินสงเคราะห$เปนเจาภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ หรือพิธีกรรมตามลัทธิทางศาสนาพิธีศพ
ของพนักงานเอง บิดา มารดา คู0สมรส และบุตรโดยชอบธรรม รายละ 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) และค0าพวง
หรีด จํานวน 500 บาท (หารอยบาทถวน)
14.11 เงิ นช0 วยเหลื อจากการประสบภัย พิบั ติทางธรรมชาติ โดยทางคณะกรรมการที่ ปรึ กษา
ผูอํานวยการพิจารณาเปนรายบุคคล
14.12 เงินช0วยเหลือบุตรโดยชอบธรรม ซึ่งกองทุนกองทุนสวัสดิการสงเคราะห$และออมทรัพย$
พนักงานบริการจะช0วยเหลือบุตรเดือนละ 50 บาท (หาสิบบาทถวน) ต0อหนึ่งคน ตั้งแต0แรกเกิดจนถึงอายุ 20 ปB
บริบูรณ$ แต0ไม0เกิน 3 คน โดยตองแสดงหลักฐานใบสูจิบัตรของบุตรโดยชอบธรรมนั้นดวย
14.13 เมื่อพนักงานเกษี ยณอายุ หรื อโรงเรี ยนใหออกโดยไม0 มีความผิ ด พนักงานจะไดรั บเงิ น
ชดเชยตามกฎหมายแรงงานกําหนด
ข%อ 15 โรงเรียนเลิกจางพนักงานโดยไม0ใช0ความผิด โรงเรียนจะจ0ายค0าชดเชยใหพนักงาน ตามกฎหมาย
แรงงาน
ข%อ 16 การว0าจางพนักงานใหม0ตองไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการเท0านั้น
ข%อ 17 การรับพนักงานใหม0
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17.1 พนักงานตองมีคุณสมบัติและไม0มีลักษณะตองหาม ดังนี้
17.1.1 ตองมีอายุ 18 ปBบริบูรณ$ขึ้นไป พนักงานเพศชายตองผ0านการเกณฑ$ทหาร หรือ
ผ0านการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร จํานวน 3 ปB มาแลว
17.1.2 ตองมีใบรับรองจากแพทย$เปนหลักฐานแสดงการรับรองว0าเปนผูที่มีร0างกายและ
สุขภาพสมบูรณ$ทั้งร0างกายและจิตใจ ไม0เปนโรคติดต0อรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด0นชัดหรือรุนแรง
และเปนอุปสรรคต0อการปฏิบัติงานตามกฎหมายกําหนด
17.1.3 ไม0เ ปนผูเคยตองรั บโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึ งที่สุดใหจําคุก เพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เวนแต0เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ โดยส0งขอมูลไป
พิสูจน$หลักฐานกับกองพิสูจน$หลักฐาน สํานักงานตํารวจแห0งชาติ
17.1.4 มีใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการเดิม โดยไม0เปนผูเคยถูกลงโทษ
ใหออกจากงาน ถูกปลดออก หรือลูกเลิกจาง ดวยสาเหตุความประพฤติไม0ดี หรือปฏิบัติงานบกพร0องอย0างรายแรง
17.2 ขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานใหม0 ดําเนินการดังนี้
17.2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติและไม0มีลักษณะตองหาม ตามขอ 20.1
17.2.2 สอบสัมภาษณ$
17.2.3 สอบภาคปฏิบัติในตําแหน0งที่รับสมัคร
17.3 การทดลองงานพนักงานใหม0
17.3.1 ผูที่ สมั ครเขาทํ างานกับโรงเรีย น โรงเรีย นจะประเมิ นผลการปฏิ บัติ งาน โดย
ผูสมัครตองเขารับการทดลองงานไม0ต่ํากว0า 90 วัน แต0ไม0เกิน 120 วัน
17.3.2 ค0าตอบแทนขณะทดลองงาน จะไดรับค0าตอบแทนรายวันตามกฎหมายกําหนด
17.3.3 สําหรับผูสมัครที่ไม0ผ0านการประเมินผล โรงเรียนจะเลิกจาง
17.3.4 ผูสมัครที่ผ0านการประเมินการทดลองงาน จะไดรับการบรรจุเปนพนักงานของ
โรงเรียน โดยทําสัญญาจางพนักงานกับโรงเรียนตามแบบฟอร$มที่กําหนด
ข%อ 18. โทษทางวินัย 7 สถาน ตามเกณฑ$การพิจารณาดานวินัยพนักงาน ดังนี้
18.1 การตักเตือนด%วยวาจา มีเกณฑ$การพิจารณาดังนี้
18.1.1 ทํางานสายครบ 6 ครั้ง
18.1.2 ลากิจครบ 10 วัน
18.1.3 ลาปQวย (เวนแต0กรณีพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทย$) ครบ 10 วัน
18.1.4 ขาดงานโดยไม0มีเหตุสมควร และไม0แจงลา ครบ 5 วัน
18.1.5 ไม0พิมพ$ลายนิ้วมือหลังเลิกงาน ครบ 5 ครั้ง
18.1.6 ขออนุญาตกลับก0อนเลิกงาน ครบ 5 ครั้ง
18.1.7 แต0งกายผิดระเบียบ รวม 3 ครั้ง (หรือตามดุลพินิจของหัวหนาฝQาย/งานที่สังกัด)
18.1.8 ลงเวลาทํางานแลวออกนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อทําธุระส0วนตัวโดยไม0แจง 2 ครั้ง
18.1.9 ลงเวลาทํางานแลวออกนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อทําธุระส0วนตัวโดยมีใบแจง 5 ครั้ง
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18.2 การตักเตือนเป4นลายลักษณอักษร มีเกณฑ$การพิจารณาดังนี้
18.2.1 ทํางานสายครบ 11 ครั้ง
18.2.2 ลากิจครบ 13 วัน
18.2.3 ลาปQวย (เวนแต0กรณีพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทย$) ครบ 20 วัน
18.2.4 ขาดงานโดยไม0มีเหตุสมควร และไม0แจงลา ครบ 7 วัน
18.2.5 ไม0พิมพ$ลายนิ้วมือหลังเลิกงาน ครบ 10 ครั้ง
18.2.6 ขออนุญาตกลับก0อนเลิกงาน ครบ 10 ครั้ง
18.2.7 แต0งกายผิดระเบียบ รวม 5 ครั้ง (หรือตามดุลพินิจของหัวหนาฝQาย/งานที่สังกัด)
18.2.8 ลงเวลาทํางานแลวออกนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อทําธุระส0วนตัวโดยไม0แจงรวม 4 ครั้ง
18.2.9 ลงเวลาทํางานแลวออกนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อทําธุระส0วนตัวโดยมีใบแจง 10 ครั้ง
18.3 ภาคทัณฑ มีเกณฑ$การพิจารณาดังนี้
18.3.1 ทํางานสายครบ 14 ครั้ง
18.3.2 ลากิจครบ 18 วัน
18.3.3 ลาปQวย (เวนแต0กรณีพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทย$) ครบ 30 วัน
18.3.4 ขาดงานโดยไม0มีเหตุสมควร และไม0แจงลา ครบ 10 วัน
18.3.5 ไม0พิมพ$ลายนิ้วมือหลังเลิกงาน ครบ 11 ครั้ง
18.3.6 ขออนุญาตกลับก0อนเลิกงาน ครบ 11 ครั้ง
18.3.7 แต0งกายผิดระเบียบ รวม 7 ครั้ง (หรือตามดุลพินิจของหัวหนาฝQาย/งานที่สังกัด)
18.3.8 ลงเวลาทํางานแลวออกนอกบริเวณโรงเรียน เพื่อทําธุระส0วนตัวโดยไม0แจงรวม 7 ครั้ง
18.3.9 ลงเวลาทํางานแลวออกนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อทําธุระส0วนตัวโดยมีใบแจง 11 ครั้ง
18.3.10 เคยไดรับการตักเตือนดวยวาจาและเปนลายลักษณ$อักษรมาแลว
18.4 บทลงโทษขั้นตัดเงินเดือน จํานวนรอยละ 5 ติดต0อกัน 3 เดือน มีความผิดตามเกณฑ$และ
กรณีต0างๆ ดังนี้
18.4.1
18.4.2
18.4.3
18.4.4
18.4.5
18.4.6
18.4.7
18.4.8

ทํางานสายครบ 18 ครั้ง
ลากิจครบ 21 วัน
ลาปQวย (เวนแต0กรณีพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทย$) ครบ 35 วัน
ขาดงานโดยไม0มีเหตุสมควร และไม0แจงลา ครบ 11 วัน
ไม0พิมพ$ลายนิ้วมือหลังเลิกงาน ครบ 15 ครั้ง
ขออนุญาตกลับก0อนเลิกงาน ครบ 15 ครั้ง
แต0งกายผิดระเบียบ รวม 10 ครั้ง (หรือตามดุลพินิจของหัวหนาฝQาย/งานที่สังกัด)
ลงเวลาทํางานแลวออกนอกบริเวณโรงเรียน เพื่อทําธุระส0วนตัวโดยไม0แจง รวม 10 ครั้ง
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18.4.9 ลงเวลาทํางานแลวออกนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อทําธุระส0วนตัวโดยมีใบแจง 15 ครั้ง
18.4.10 ไดรับการตักเตือนเปนลักษณ$อักษร ครั้งที่ 2 (เคยไดรับการตักเตือนดวยวาจา
เปนลายลักษณ$อักษร และภาคทัณฑ$มาแลว)
18.5 บทลงโทษงดขึ้นขั้นเงินเดือนป:การศึกษาถัดไปติดต<อกันเป4นเวลา 6 เดือน มีความผิด
ตามเกณฑ$และกรณีต0างๆ ดังนี้
18.5.1 ทํางานสายครบ 22 ครั้ง
18.5.2 ลากิจครบ 25 วัน
18.5.3 ลาปQวย (เวนแต0กรณีพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทย$) ครบ 40 วัน
18.5.4 ขาดงานโดยไม0แจง ครบ 15 วัน
18.5.5 ไม0พิมพ$ลายนิ้วมือหลังเลิกงาน ครบ 20 ครั้ง
18.5.6 ขออนุญาตกลับก0อนเลิกงาน ครบ 20 ครั้ง
18.5.7 แต0งกายผิดระเบียบ รวม 11 ครั้ง (หรือตามดุลพินิจของหัวหนาฝQาย/งานที่สังกัด)
18.5.8 ลงเวลาทํางานแลวออกนอกบริเวณโรงเรียน เพื่อทําธุระส0วนตัวโดยไม0แจง รวม 15 ครั้ง
18.5.9 ลงเวลาทํางานแลวออกนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อทําธุระส0วนตัวโดยมีใบแจง 20 ครั้ง
18.5.10 ไดรับการตักเตือนเปนลักษณ$อักษร ครั้งที่ 3
18.6 บทลงโทษสั่งพักงานโดยไม<ได%ไม<จ<ายค<าจ%าง 1-7 วัน พร%อมตักเตือนเป4นลายลักษณ
อักษร หรือสั่งพักงานในระหว0างสอบสวนพิจารณาโทษ
18.6.1 ทํางานสายครบ 25 ครั้ง
18.6.2 ลากิจครบ 30 วัน
18.6.3 ลาปQวย (เวนแต0กรณีพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทย$) ครบ 42 วัน
18.6.4 ขาดงานโดยไม0แจง ครบ 17 วัน
18.6.5 ไม0พิมพ$ลายนิ้วมือหลังเลิกงาน ครบ 22 ครั้ง
18.6.6 ขออนุญาตกลับก0อนเลิกงาน ครบ 22 ครั้ง
18.6.7 แต0งกายผิดระเบียบ รวม 13 ครั้ง (หรือตามดุลพินิจของหัวหนาฝQาย/งานที่สังกัด)
18.6.8 ลงเวลาทํางานแลวออกนอกบริเวณโรงเรียน เพื่อทําธุระส0วนตัวโดยไม0แจง รวม 17 ครั้ง
18.6.9 ลงเวลาทํางานแลวออกนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อทําธุระส0วนตัวโดยมีใบแจง 22 ครั้ง
18.6.10 ไดรับการตักเตือนเปนลักษณ$อักษร ครั้งที่ 4
18.7 บทลงโทษเลิกจ%างโดยไม<จ<ายค<าชดเชย มีความผิดตามเกณฑ$และกรณีต0างๆ ดังนี้
18.7.1 ไม0ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้
18.7.2 ไม0ปฏิบัติตนตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
18.7.3 ทุจริตในการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
18.7.4 ไม0สามารถปฏิบัติงานได เนื่องจากทุพพลภาพ
18.7.5 มีความผิดทางกฎหมายอาญา ศาลพิพากษาจําคุกถึงที่สุด ยกเวนคดีลหุโทษ
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ข%อ 19 การรองทุกข$ การสอบสวน
19.1 การรองทุกข$
19.1.1 ขอรองทุกข$ของพนักงานบริการ ตองเปนขอรองทุกข$ที่เกิดหรือมีผลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากการทํางานหรือไดรับการปฏิบัติที่ไม0เปนธรรม
19.1.2 ขอรองทุกข$ตองจัดทําเปนลายลักษณ$อักษร และลงลายมือชื่อโดยพนักงานซึ่งเปนผู
รองทุกข$ บันทึกเหตุการณ$ที่เกี่ยวของโดยละเอียดตามลําดับขอรองทุกข$ ยื่นต0อคณะกรรมการส0งเสริมวินัยครู
บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน
19.1.3 โรงเรียนจะไม0พิจารณาขอรองทุกข$ที่มีลักษณะเปนบัตรสนเท0ห$ หรือการรองทุกข$
แทนผูอื่น
19.2 การสอบสวน
19.2.1 ใหคณะกรรมการส0 ง เสริ ม วิ นั ย ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และพนั ก งานรี บ
ดําเนินการสอบสวนหลังจากไดรับคํารองทุกข$แลว ทั้งนี้ผูรองทุกข$จะตองใหความร0วมมืออย0างเต็มที่ในการให
ขอเท็จจริง หรือใหขอมูล
19.2.2 การใหขอเท็ จ จริ ง หรื อ ใหขอมู ล ใหขอเท็ จ จริ ง การเปนพยาน หรื อ ส0 ง มอบ
พยานหลักฐาน หากกระทําอย0างตรงไปตรงมาโดยสุจริตใจ จะไดรับการคุมครองตามกฎหมาย
19.2.3 ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูรองทุกข$ เพื่อนร0วมงานผูรองทุกข$ หัวหนางาน ครู
ผูดูแลรับผิดชอบโดยตรง และหัวหนาฝQาย
19.2.4 เมื่อคณะกรรมการส0งเสริมวินัยครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานสอบสวน
และพิจารณาเสร็จแลว นําเสนอผลการพิจารณาใหผูอํานวยการอนุมัติ แลวแจงแก0พนักงานทราบ ถาพนักงานไม0
พอใจใหยื่นอุทธรณ$ต0อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ภายใน 7 วันนับแต0วันทราบผลการพิจารณา
ข%อ 20 กรณีที่มีความขัดแยงเกี่ยวกับการตีความตามประกาศนี้ ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ
เปนผูมีอํานาจตีความและเมื่อผลออกมาอย0างไรใหถือเปนอันสิ้นสุด และยืดถือเปนแนวปฏิบัติต0อไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน$)
ผูอํานวยการโรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย
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