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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 มุงเนนการพัฒนาคนเปนประการ
สําคัญ  โดยมีจุดมุงหมายหลักที่จะตองการใหคนทุกคนมีการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพและสามารถ
รวมพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา  สามารถปรับตัวไดเทาทันและแขงขันในสังคมโลกได    
คนซึ่งเปนหนวยยอยที่เล็กที่สุดของสังคม  หากไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  ทั้งดานรางกาย   
สติปญญา  สังคม และจิตใจแลว  โครงสรางทุกๆ  ดานของสังคมยอมมีประสิทธิภาพ  เปนพื้นฐาน 
ในการพัฒนาประเทศชาติตอไป  คนจึงเปนตัวแปรสําคัญในการพัฒนาประเทศสําหรับอนาคต    
การพัฒนาคนใหมีความรู ความสามารถ  เปนคนที่มีความดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  จะตองใชระบบ
การจัดการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา  แตเนื่องจากคุณภาพการศึกษาของคนไทย 
ยังไมกาวหนาเทาที่ควร  สงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันของประเทศ  อีกทั้งระบบ
การศึกษา และกระบวนการเรียนรูยังปรับไมทันการเปลี่ยนแปลง  คุณภาพไมไดมาตรฐาน  ไมได
สรางคนใหคิดเปน  ทําเปน และมีคุณธรรม จริยธรรมเทาที่ควร  ไมสามารถพัฒนานวัตกรรม   
และเทคโนโลยีมาใชอยางมีประสิทธิภาพ   ขาดการนําภูมิปญญาทองถ่ินของไทยมาปรับใช 
อยางเหมาะสม  (นิพนธ  กินาวงศ,  2526, หนา 34) จากการจัดอันดับของสถาบันหลายแหงชี้ใหเห็นวา
ขีดความสามารถการแขงขันดานทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยยังอยูในระดับต่ํา  แมในปจจุบัน
ไดมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เปนกรอบหลักในการดําเนินการปฏิรูป 
การศึกษาไทยทั้งระบบก็ตาม  จึงจําเปนตองเรงดําเนินการอยางตอเนื่อง (กรมวิชาการ, 2546, หนา 
10) การจัดการศึกษาจําเปนจะตองมีการปรับปรุง  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ  
การเมือง  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการแขงขันทางการคาธุรกิจ  ดังนั้น  จึงไดมีการปฏิรูป
การศึกษาขึ้นโดยมีเปาหมายการปฏิรูปการศึกษา  4  ประการ  คือ  การปฏิรูปโรงเรียน  การปฏิรูปบุคลากร 
การปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอน  การปฏิรูปการบริหารการศึกษา (โสภณ โสมดี,  
2543, หนา 6) 
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 ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ในหมวด 9 มาตรา 282 และ290
ไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหารงาน
บุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของทองถ่ิน ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  บัญญัติให คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีอํานาจ
หนาที่กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  สําหรับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางของเทศบาล ใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และอํานาจหนาที่ของเทศบาล  และจะตอง
อยูภายใตมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางของ
เทศบาล  ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดและอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13  
ประกอบกับมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542    
ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล กําหนด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดชลบุรี  ในการประชุมครั้งที่ 
7/2545  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน 2545  ไดมีมติประกาศกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานเทศบาล  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  จังหวัดชลบุรี เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล”
ภายใตบทกําหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางของเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด บรรดาพระราชบัญญัติ  พระราช
กฤษฎีกา  กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังอ่ืนใด ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลในสวนที่มีกําหนดไวแลวในประกาศนี้ หรือซ่ึงขัดหรือ
แยงกับบทกําหนดตามประกาศนี้   ใหใชบทกําหนดในประกาศนี้แทน 

  โรงเรียนเทศบาลเปนหนวยงานทางการศึกษาที่สําคัญในการรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาในแตละจังหวัด  การจะบริหารงานให
มีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายทั้งดานภารกิจและดานความเจริญกาวหนาของบุคลากรทั้งมวล
จําเปนตองอาศัยแนวคิดและหลักการทางวิชาการหลายดานเปนกรอบในการพัฒนาหนวยงาน
องคประกอบที่สําคัญที่สุดตอประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงานคือ การสราง
ความรูสึกในความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของเจาหนาที่หรือคนในองคกร ความรูสึกในการรวมมือ
กันทํางานนี้สอดคลองกับแนวคิดระบบสังคม ซ่ึงเปนแนวคิดเชิงบริหารงานโดยอาศัยความรูสึก
รวมกันจะมีประสิทธิภาพและทํางานบรรลุเปาหมายไดสมาชิกในระบบสังคมตองมีความรูสึก
รวมกันทํางาน 3 ดาน คือ ดานการยอมรับหลักการและเหตุผลของสถาบัน ดานความรูสึกการเปน
เจาของหนวยงานรวมกันของสมาชิก ดานความรูสึกเปนเอกลักษณของบุคคล ดังที่ภิญโญ สาธร 
(2519, หนา 26) ไดกลาววาในดานการศึกษามีบุคลากรที่เก่ียวของอยูหลายฝาย  แตบุคลากรที่มี
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ความสําคัญมากที่สุด มีอยู 2 ประเภท คือ ผูบริหารการศึกษากับครู บทบาทผูบริหารการศึกษาและ
ครูที่ไมดีไมมีประสิทธิภาพแลว ยอมมีผลกระทบไปถึงประเทศชาติในที่สุด  สอดคลองกับ ประชุม 
รอดประเสริฐ (2543, หนา 284) ไดกลาววา  การพฒันาองคการจะตองเนนในเรื่องการพัฒนาบุคคล
โดยอาศัยความเชื่อพื้นฐานวา คน คือ องคประกอบสําคัญขององคการ องคการจะดีไมไดถาองคการนั้น
ปราศจากบุคคลที่ดีมีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือโครงสรางขององคการจะไมมีความหมาย
แมแตนอย  หากบุคคลในองคการขาดคุณภาพ หรือคุณคาความเปนคน ฉะนั้นคุณภาพของคนจึงเปน
ปจจัยสําคัญและเปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาองคการและการที่จะพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพ
นั้นจําเปนตองใชกระบวนการทางการศึกษาเปนพื้นฐานในการพัฒนาเนื่องจากโรงเรียนมีบุคลากรที่
ทําหนาที่ที่สําคัญคือผูบริหารโรงเรียนและครูถาบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะทําให
เกิดความรวมมือ รวมใจในการปฏิบัติงานและสนับสนุนใหการดําเนินงานในโรงเรียนบรรลุตาม
เปาหมาย  ดังที่ จรูญ   มิลินทร (2543, หนา 16) ไดใหความเห็นวา  การที่จะใหเด็กและเยาวชนใน
ชนบทไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ เทาเทียมกันนั้นเปนเรื่องยากจะตองสรางแรงจูงใจใหครูที่มี
คุณภาพไปอยูในชนบทที่หางไกลใหไดตองใหเขาเห็นโอกาสความกาวหนาในอาชีพ มีสวัสดิการ  
การทํางานที่ดี สอดคลองกับ อรุณ  รักธรรม (2527, หนา 203) ไดใหความเห็นวา  ความพึงพอใจใน
งานเปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารทุกระดับพึงสรางและปลูกฝงใหมีในหนวยงาน เพราะความพึงพอใจใน
งานเปนกุญแจหรือหัวใจของการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ธงชัย  สันติวงษ  (2525, หนา 4)  ได
เนนวา ในการบริหารงานนั้นทรัพยากรในการทํางานที่สําคัญมากอยางหนึ่ง คือ คน  ทั้งนี้เพราะวา
ตองอาศัยคนเปนผูปฏิบัติงานและสิ่งที่ผูบริหารควรใหความสนใจ คือ ความพึงพอใจในงานของ
บุคลากรในองคการ  ดังที่  สงบ  ประเสริฐพันธุ  (2543, หนา 79) กลาวสรุปไววา  คุณภาพของ
โรงเรียนตองเกิดจากฝมือของบุคลากรภายในโรงเรียน โดยบุคลากรภายนอกใหการสนับสนุน  
เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานของบุคลากรในโรงเรียน ทุกคนทุกฝายตองตระหนักถึง
ภารกิจอันสําคัญยิ่ง นั่นคือ ครู  อาจารย ผูบริหาร ผูปกครอง และชุมชน จะตองสรางและพัฒนา
คุณภาพของตนใหมีความพรอมที่จะใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพศิษย  คุณภาพนักเรียน 
หรือคุณภาพของโรงเรียน ภาส  วุนบัว (2542,  ออนไลน)  กลาวไววา  การบริหารการศึกษาจะมี
ประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับบุคลากรที่ทํางานอยูในสถานศึกษา งานจะเสร็จลุลวงไปดวยดี
หรือไม  ขึ้นอยูกับคนเปนปจจัยสําคัญ   องคการที่มีการจัดองคการดี  มีระบบงานดีเยี่ยม แตถาคนที่
ทํางานในระบบนั้นไมมีคุณภาพแลว  องคการก็ไมมีทางที่จะเจริญงอกงามได  ดังนั้น การปฏิบัติงาน
ของบุคคลจึงตองทําใหเขาเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงจะชวยใหงานขององคการไดผลดียิ่งขึ้น  สอดคลอง
กับ ไกรเวช  ธรฤทธิ์ (2542,  ออนไลน)  กลาววา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนปจจัยสําคัญ
ในการบริหาร หากบุคคลใดในองคการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแลว องคการยอมมี
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จากขอมูลขางตนในการปฏิบัติงานของครู  ใหบรรลุความสําเร็จ จึง
มีผลตอการจัดการศึกษา การพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา  ตองอาศัยความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการบริหารงาน  หากครูเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานแลว 
ยอมเปนแนวเสริมพลังของครูใหตั้งใจปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ มาสโลว (Maslow, 1970, p. 85-
91) ไดตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจและกลาววา  ส่ิงจูงใจอาจมีไดทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคล
นั้นๆ เอง และมูลเหตุจูงใจอันสําคัญของบุคคล  คือ  ความตองการ มลํีาดับขั้นความตองการ 5 ขั้น  
คือ  ความตองการทางดานรางกาย   ความตองการความปลอดภัย ความตองการเปนเจาของและ
ความรักความตองการมีชื่อเสียงและสรรเสริญ และความตองการสมหวัง และสามารถทํางานได
ดวยตนเอง หากครูไดรับการเสริมแรง  ไดรับแรงจูงใจจากผูบริหารไมวาจะทํางานใด ครูยอมมี
กําลังใจในการทํางานนั้นใหบรรลุเปาหมาย นั่นคือ  พฤติกรรมของผูบริหารในการบริหารจัดการ
อยางมีคุณภาพ   บริหารงานใหครูเกิดความพึงพอใจใหมากที่สุด  หากผูบริหารโรงเรียนเทศบาลและ
พนักงานครูสามารถทราบไดวา พนักงานครูมีความรูสึกในการรวมมือกันทํางานในโรงเรียนอยูใน
ระดับใดยอมเปนประโยชนตอการบริหารงานมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ สงผลใหบรรลุถึง
เปาหมายสูความเปนเลิศทางการศึกษาในโรงเรียนเทศบาลและผูบริหารโรงเรียน เกี่ยวกับความรูสึกใน
การรวมมือกันทํางานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ตามทฤษฎีระบบสังคมดังกลาวในโรงเรียน
เทศบาล จังหวัดชลบุรี วามีมากนอยเพียงใด ผลที่ไดจากการศึกษาและเปรียบเทยีบ เปนผลการวิจัยที่
จะไดนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาและสนับสนุนการทํางานของโรงเรียนเทศบาลให
บังเกิดผลดีตอไป 

 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงตองการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล
จังหวัดชลบุรีตอการบริหารงานบุคคล วามีความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในการสนองความ
ตองการของครู  ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงการบริหารการศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษา  เพื่อสนองความพึงพอใจใหแกพนักงานครูและไดปฏิบัติงานตางๆ บรรลุจุดมุงหมาย
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น  บรรลุผลสําเร็จ เพื่อ
ความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานครู และเพื่อช่ือเสียงของสถานศึกษา ใหเปนที่พึงพอใจของ
ชุมชน  ถาไมสามารถสนองความตองการของครูได อาจสงผลใหเกิดปญหาในการจัดการศึกษา
ตอไป 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1.2.1  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดชลบุรีตอการ
บริหารงานบุคคล 

 1.2.2   เปรียบเทียบความพึงพอใจของพนกังานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดชลบรีุตอ
การบริหารงานบุคคล จําแนกตาม เพศ ตําแหนงหนาทีแ่ละประสบการณในการทํางาน 

 

1.3  สมมุติฐานการวิจัย 
 

 1.3.1  ผูบริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดชลบุรี  มีความพึงพอใจตอการ
บริหารงานบุคคล แตกตางกนั 

 1.3.2  ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดชลบุรี ที่มเีพศตางกัน มีความ
พึงพอใจตอการบริหารงานบุคคล แตกตางกัน 

 1.3.3  ผูบริหารสถานศกึษาและครูโรงเรยีนสังกัดเทศบาลจังหวดัชลบุรี ที่มีประสบการณการ
ทํางานตางกนั มีความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคล แตกตางกัน 
 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 

 1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 
        การวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงศกึษาความพึงพอใจของพนกังานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล

จังหวัดชลบุรีตอการบริหารงานบุคคล  7  ดาน  ดังนี้  การวางแผนอัตรากําลังคน  การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร การบรรจแุตงตั้ง สิทธิประโยชนและประโยชนตอบแทน  การพัฒนาประสิทธภิาพ 
วินัยและการรักษาวนิัยและการใหพนจากตาํแหนง ตามความคิดของผูบริหารสถานศกึษาและครู ป
การศึกษา 2548 

 1.4.2  ขอบเขตดานประชากร 
      ประชากรทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก  

      1)  ผูบริหารสถานศึกษา 13 โรงเรียนจํานวน 13 คน 
    2)  ครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรีทั้งหมดจาํนวน 13 โรงเรียน จํานวน 223 คน 
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1.5  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

 ในการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดชลบุรีตอการ
บริหารงานบุคคล  ตัวแปรที่ศึกษาวิจัยมีดังนี้ 
  1.5.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก 
               1)  เพศของพนักงานคร ู
            - ชาย 
       - หญิง 
      2)  ตําแหนงหนาที่ 
           - ผูบริหารสถานศึกษา 
           - ครู 

           3)  ประสบการณในการทํางาน 
          - ต่ํากวา 10 ป 
          - ตั้งแต 10 ปขึ้นไป 

  1.5.2   ตัวแปรตาม การบริหารงานบุคคลตามกรอบการบริหารงานบุคคลของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดชลบุรี ดังนี ้

        1)  การวางแผนอัตรากําลังคน 
                2)  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
                             3)  การบรรจแุตงตั้ง 
                4)  สิทธิประโยชนและประโยชนตอบแทน 
                             5)  การพัฒนาประสิทธิภาพ 
                             6)  วินยัและการรักษาวนิัย 
                7)  การใหพนจากตําแหนง 
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1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด
ชลบุรีกลาวคือ ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษาและครูในการบริหารงานตามกรอบ
ความคิดของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
ซ่ึงผลการวิจยัสามารถนํามาเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย เพือ่เสรมิสรางความผูกพนัตอองคกร
ในการวางแผนกําลังคน การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร การบรรจุแตงตั้ง สิทธิประโยชนและ
ประโยชนตอบแทน  การพฒันาประสิทธิภาพ วินยัและการรักษาวนิัย  การใหพนจากตําแหนง และ
ใหบรรลุเปาหมายขององคกรไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ กอใหเกดิผลโดยตรงตอผูบริหาร 
พนักงานครแูละนักเรยีน 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตน 
1.  เพศของพนักงานคร ู
     - ชาย 
     - หญิง 
2. ตําแหนงหนาที่ 
     - ผูบริหารสถานศึกษา 
     - ครู 
ประสบการณในการทํางานของ       
     พนักงานครู 
       - ต่ํากวา 10 ป 
       - ตั้งแต 10  ปขึ้นไป  
  

ตัวแปรตาม 
ความพึงพอใจของพนักงานครูตอการบริหารงาน 
บุคคล 7 ดาน 

1.  การวางแผนอัตรากําลังคน 
2.  การสรรหาและการเลือกบุคลากร 
3.  การบรรจุแตงตั้ง 
4.  สิทธิประโยชนและประโยชนตอบแทน 
5.  การพัฒนาประสิทธิภาพ 
6.  วินัยและการรักษาวินยั 
7.  การใหพนจากตําแหนง 
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1.7 คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน และตรงตามจุดมุงหมายของการวิจัยครั้งนี้  จึงไดนิยาม 
คําศัพทเฉพาะ  ดังนี้  
 1.7.1  ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคล หมายถึง ครูมีความพอใจในการบริหารงาน
บุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 
 1.7.2  การบริหารงานบุคคล หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานของคนในองคกร
ซ่ึงเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจขององคกรใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  
      1)  การวางแผนอัตรากําลังคน หมายถึง การวางแผนในการจัดเตรียมคนใหพรอม
กับงานตามหลักเกณฑของพนักงานเทศบาล 
      2)  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หมายถึง การสอบ การคัดเลือกบุคคลใหตรง
กับงานที่วางแผนไวตามหลักเกณฑของพนักงานเทศบาล 
      3)  การบรรจุแตงตั้ง หมายถึง การจัดคนตามความรู ความสามารถ คุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนงรวมถงึคุณลักษณะอันจําเปนเพื่อเขาทํางานในเทศบาล 
      4)  สิทธิประโยชนและประโยชนตอบแทน หมายถึง ส่ิงที่พนักงานครูพึงไดรับใน
การทําหนาที่พนักงานครูเทศบาล 
      5)  การพัฒนาประสิทธิภาพ หมายถึง การพัฒนาพนักงานครูใหมีประสิทธิภาพทั้ง
ในดานความรู ความสามารถ ดานการบริหารงาน ดานบุคลิกภาพ และดานคุณธรรมจริยธรม 
      6)  วินัยและการรักษาวินัย หมายถึง แบบแผนความประพฤติที่กําหนดใหพนักงาน
ครูพึงควบคุมตนเอง และควบคุมผูอยูใตบังคับบัญชาใหประพฤติหรือปฏิบัติตามที่กําหนดไว 
      7)  การใหพนจากตําแหนง หมายถึง การโอน การยาย และการใหออกจากราชการ 
 1.7.3  พนักงานครู หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล 

 1.7.4  ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษาและผูรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาล
จังหวดัชลบุรี 

 1.7.5  ครู หมายถึง บุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหปฏิบัตหินาที่
ดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดเทศบาลจงัหวดัชลบุรี  

 1.7.6  โรงเรียนสังกัดเทศบาล หมายถึง โรงเรียนที่อยูในการดูแลของเทศบาลจังหวดัชลบุรี 
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 1.7.7  ประสบการณในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหเปนครู  
จนถึงปจจุบัน แบงเปน 2  กลุม คือ ประสบการณต่ํากวา 10 ป และประสบการณ ตั้งแต 10  ปขึ้นไป 

 1.7.8  ก.ท. หมายถึง  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  ตามกฎหมายวาดวย ระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

 1.7.9  ก.ท.จ. หมายถึง  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


