
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำนำ 
 

  คู่มือและแนวปฏิบัติในการดำเนินการ ได้จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยได้รวบรวมการดำเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติ ในเรื่องการสอบสวนข้อเท็จจริง 
การสอบสวนวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ การส่งเสริมวินัยข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ซึ่งผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้คู่มือ
ฉบับนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานบุคคลของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด การส่งเสริมให้ความรู้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และสร้างความ
เป็นธรรม โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

 

            กลุ่มกฎหมายและคดี 
                                                                                        มกราคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

          

                                              หน้า 

ส่วนที่  ๑  ความเป็นมา                                                                  ๑ 

          ส่วนที ่ ๒  หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย                                                               ๒ 

          ส่วนที่  ๓  กรอบแนวทางในการดำเนินงาน                                                     ๔ 
              - งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ                                       ๔           
                       - การดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                        ๖                                                  

                 ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ 
                         - การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์                                                            ๑๒            
                         - คุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม                                                         ๑๖                     
                       - การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ                                   ๑๙           

              - งานธุรการ                                                                                    ๒๑          
 

  

                

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่  ๑ 

ความเป็นมา 

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม หมวด ๖ บัญญัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและ
ข้อปฏิบัติ ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงในการส่งเสริมให้ครูมีวินัยนั้นมิใช่อยู่ที่ครู แต่อยู่ที่ตัวนักเรียน กล่าวคือ ถ้าครูมีวินัย
ความมีวินัยของครูจะส่งผลไปถึงนักเรียนด้วย เช่น หากครูตั้งใจอบรมสั่งสอนนักเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ 
จะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน จะชักนำให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทาง
จิตวิทยาถือว่าวัยเด็กเป็นวัยที่สามารถจดจำและเรียนแบบพฤติกรรมของผู้ที่ใกล้ชิด และผู้ที่ตนเคารพนับถือ หาก
เด็กที่ได้ครูมีระเบียบวินัยเด็กก็จะลอกเลียนพฤติกรรมที่ดีของครู ซึ่งอาจจะทำให้เป็นเด็กที่มีระเบียบวินัย
เช่นเดียวกับครูด้วยซึ่งนั่นย่อมหมายถึงความสำเร็จในการจัดการศึกษาของชาติ แต่หากไม่สามารถส่งเสริมให้ครู
เป็นผู้มีวินัยได้แล้ว การจัดการศึกษาจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 

  องค์กรทุกองค์กรไม่ว่าในภาครัฐหรือภาคเอกชน ย่อมมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ความสำเร็จหรือ
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร ปัญหาว่าจะทำอย่างไรจึงจะทำให้คนในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรตามเป้าหมายที่วางไว้ การจัดการเกี่ยวกับบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะคน
เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กร ตลอดจนถึงการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืององค์กรทุกองค์กรล้วนแต่มุ่งแสวงหามาตรการในการนำทรัพยากรบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร อาจกล่าวได้ว่า ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าของ
องค์กรมีผลมาจาการมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีคุณค่าและวินัยเสมอ โดยปัจจุบันพบว่ามีการ
กล่าวหา ร้องเรียน การชุมนุม การเรียกร้อง การฟ้องคดี เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการของผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รวบรวมขอบเขต
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้ใช้เป็นคู่มือในการดำเนินการเป็นแนวทางเดียวกัน   
ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ซึ่งถกูร้องเรียนหรือเกี่ยวข้อง
และเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง และเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธา
ของสังคมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 

 

 



๒ 

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา ปรับปรุง การ
ปฏิบัติงานของกลุ่มกฎหมายและคดีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกฎหมาย   

(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
     (๓) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
     (๔) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
     (๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
     (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  
     (๗) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
         (๘) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
              (๙) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
              (๑๐) ศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย 
และงานคดีของรัฐ 
                               (๑๑) งานธุรการ                     
              (๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๑ มาตรฐานตำแหน่ง 

ชื่อสายงาน นิติการ 
ชื่อตำแหน่งในสายงาน นิติกร   ระดับตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  

และความชำนาญงานสูงมากในด้านนิติการ และ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ                                                 

เสนอแนะและชี้แนวทางในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับระเบียบของ
ทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือช่วยให้การวินิจฉัยหรือการแก้ปัญหานั้นๆ มีความถูกต้อง
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

ตรวจสอบและเสนอแนะรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆเพ่ือนำข้อมูลไป
วิเคราะห์ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ 

ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใด ๆ            
ที่เก่ียวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมาย 

 



๓ 
ปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องให้คำปรึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ 

๒. ด้านการวางแผน 

วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสำนัก หรือกอง แก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

๓. ด้านการประสานงาน 

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงานอื่น
ในระดับสำนักหรือกอง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

(๒) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน 

๔. ด้านการบริการ 

ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้ความรู้ทางกฎหมาย การผลิตคู่มือหรือเอกสาร 
ตลอดจนการจัดอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย เพ่ือช่วยให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้                
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการและประชาชน 

 
๒.๒ หน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔ 

 
ส่วนที่ ๓ กรอบแนวทางในการดำเนินงาน 

 ๑. งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ 

    วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับนิติกรและผู้บริหารในการดำเนินคดีของรัฐให้แก่หน่วยงานราชการ 
สถานศึกษา รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา         
ศรีสะเกษ เขต ๒ 

     ตัวช้ีวัด 

ร้อยละ ๑๐๐ ของเรื่อง ที่ดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง จนกระทั่งคดีถึงที่สุด 
และการบังคับคดีหรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ได้รับการดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามกระบวนการ หลักเกณฑ์ 
ภายในเวลาที่กำหนดด้วยความยุติธรรม 

 วิธีการดำเนินงาน 

๑. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแก่หน่วยงานและสถานศึกษา รวมถึงข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษาในสังกัด  ตลอดจนผู้มาขอรับบริการอ่ืนด้วย 

๒. รับเรื่องจากโรงเรียนในสังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา  คดีล้มละลาย  และคดีปกครอง  

๓. เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
๔. รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานอัยการเพื่อ

จัดพนักงานอัยการให้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา  และคดีล้มละลาย  ที่หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี รวมทั้งดำเนินการอ่ืนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ  จนกระทั่งศาลมีคำสั่งหรือ คำ
พิพากษาและรวมไปถึงการอุทธรณ์และฎีกาคำสั่งหรือคำพิพากษาจนกระทั่งคดีถึงท่ีสุด 

๕. รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำคำฟ้องในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือคำให้การในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี
ให้กับหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือส่งศาลปกครอง  และดำเนินการอ่ืนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ 
จนกระท่ังศาลปกครองมีคำสั่งหรือคำพิพากษาจนกระทั่งคดีถึงที่สุด 

๖. การบังคับคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง  รวมถึงการสืบหาทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพ่ือการบังคับคดีด้วย 

 
 

 
 



ใหค้ ำแนะน ำปรกึษำเกี่ยวกบั 

ระเบยีบกฎหมำยและนิตกิรรม 
รบัเรื่องจำกโรงเรยีนในสงักดั สพฐ. และหน่วยงำนอื่น        

ทีเ่กีย่วกบัคดแีพง่ คดอีำญำ คดลีม้ละลำย และคดปีกครอง 

 

เริม่ตน้ 

ผูบ้งัคบับญัชำ 

  พจิำรณำเปิดเผยขอ้มลู 
   ขำ่วสำรของรำชกำร 

แต่งตัง้คณะกรรมกำร
เพื่อหำตวัผูต้อ้งรบัผดิ
ทำงละเมดิรวมทัง้ค่ำ
สนิไหมทดแทน 

รวบรวมพยำนหลกัฐำน/ 
จดัท ำค ำฟ้องค ำใหก้ำร
และ 
ด ำเนินกำรอื่นจนกระทัง่
คด ี
ปกครองถงึทีสุ่ด 

รวบรวมหลกัฐำน/ขอควำม 
อนุเครำะหพ์นักงำนอยักำร 
ว่ำต่ำง แกต้่ำงคดใีหแ้ละ
ด ำเนินกำรอื่นจนกระทัง่คดี
แพง่อำญำและลม้ละลำย
ถงึทีสุ่ด 

๕ 
๗. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดรวมทั้งค่าสินไหมทดแทน กรณี

เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙  รวมทั้ง
การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง  ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 

๘. การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ  รวมถึงการเข้าตรวจดูและคัดสำเนาเอกสาร               
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บงัคบัคดหีรอืใชม้ำตรกำรบงัคบั             

ทำงปกครอง กำรสบืหำหลกัทรพัย์ 
 
 



๖ 
 
 
วิธีการวัดและประเมินผล 

- ตรวจสอบเอกสาร 
 

วิธีรายงานผล 

- สรุปรายงานผลเป็นเอกสาร 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / ประมวลกฎหมายอาญา 
๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
๓. พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๔. พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๗. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
๘. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกีย่วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๙. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๐.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

     ๑๑.กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

๒.  การดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และ
พนักงานราชการ 

     วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับนิติกรและผู้บริหารในการดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบรุี เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด 

ตัวช้ีวัด 

๑.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการส่งเสริมวินัยและป้องปราม 
มิให้กระทำผิด   

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของการดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ  
ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการได้รับการดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามกระบวนการ หลักเกณฑ์ ภายในเวลาที่
กำหนดด้วยความยุติธรรม 

 



๗ 

ในการดำเนิ นการนี้ เฉพาะในส่ วนของข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา                 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เท่านั้น  
ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้
ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก คนละส่วนกัน 

วิธีการดำเนินงาน 

๒.๑  การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒.๑.๑  ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับวินัยและระเบียบกฎหมายแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด   

๒.๑ .๒   ส่ งเสริม ให้ สถานศึ กษาในสั งกัดมีการเสริมสร้างและพัฒ นาวินั ย ให้ แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  รวมทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยด้วย 

๒.๑.๓ จัดทำหรือเผยแพร่หนังสือหรือเอกสารที่เก่ียวกับวินัยให้แก่สถานศึกษาในสังกัด 

     ๒.๒  การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๒.๒.๑  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  เมื่อมีการร้องเรียนหรือปรากฏเป็น
ข่าวในสื่อมวลชน  หรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระทำผิด 
 ๒.๒.๒  ตรวจสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง  ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชายุติเรื่อง  
แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็เสนอให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 
 ๒.๒.๓  คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนตามกฎ  ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 
พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ๒.๒.๔  เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.๖ พร้อมสำนวนการสอบสวน ให้ผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา  ถ้าไม่ผิดวินัยให้ยุติเรื่อง  แต่ถ้าผิดวินัยให้ออกคำสั่งลงโทษทางวินัย             
ตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๘  ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน       
พ.ศ.๒๕๖๑ 
 ๒.๒.๕  รายงานการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๔(๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
          ๒.๒.๕.๑  กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินการทางวินัยตามข้อ ๑.๔ แล้ว                      
ไดต้รวจสำนวนเสนอรายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณา เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานแล้วเห็นว่าการยุติเรื่อง  การงดโทษ  หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็มี
อำนาจสั่งงดโทษ  ลดโทษ  เพ่ิมโทษ  หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในคำสั่งเดิมได้  และหากเห็นว่ากรณี             
เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็มีอำนาจหรือแจ้งผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอย่างร้ายแรงได้  เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่แล้ว ให้เสนอหรือ 
 



๘ 
 

รายงาน กศจ.พิจารณา เมื่อ กศจ.พิจารณามีมติเป็นประการใดให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓  หรือผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินไปตามนั้น แล้วรายงานการดำเนินการทางวินัยพร้อมสำนวนการสอบสวนไปยัง 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณา  หากสำนักงานคณะกรรมการ.การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
ความเห็นแย้งกับมติ กศจ.ก็ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ.เพ่ือพิจารณาต่อไป  ถ้าเห็นด้วยกับมติ กศจ.ถือว่าการ
ดำเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด หาก ก.ค.ศ.มีมติเปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือมีความเห็นเป็นประการใด                   
ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น 
       ๒.๒.๕.๒  กรณีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการทางวินัยตามข้อ 
๑.๔ ด้วยตนเองแล้วให้รายงาน กศจ.พิจารณา เมื่อ กศจ. พิจารณามีมติเป็นประการใดให้ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการไปตามนั้น แล้วรายงานการดำเนินการทางวินัยพร้อมสำนวนการสอบสวนไปยัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณา  หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
ความเห็นแย้งกับมติ กศจ.ก็ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ.เพ่ือพิจารณาต่อไป  ถ้าเห็นด้วยกับมติ  กศจ. ก็ถือว่าการ
ดำเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด  ถ้า ก.ค.ศ.มีมติเปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือมีความเห็นเป็นประการใด              
ผู้มีอำนาจ ตามมาตรา ๕๓ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น 

       ๒.๓  การดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

        ๒.๓.๑ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  เมื่อมีการร้องเรียน  หรือปรากฏเป็น
ข่าวในสื่อมวลชนหรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น  หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระทำผิด 
        ๒.๓.๒  ตรวจสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง  ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชา      
ยุติเรื่องถ้าเป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็เสนอให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓                 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
        ๒.๓.๓  คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา        
พ.ศ.๒๕๕๐ 
        ๒.๓.๔  เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.๖ พร้อมสำนวนการสอบสวนให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา  ถ้าไม่ผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง  แต่ถ้าผิดวินัยก็ให้ดำเนินการดังนี้ 
   ๒.๓.๔.๑  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน                    
มีความเห็นพ้องกันในระดับโทษไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน)  ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกคำสั่งลงโทษให้เป็นไปตามกฎ  ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ
ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๔๙  ประกอบกับระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่ง
เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ จากนั้นรายงานให้ กศจ.
พิจารณา  ในกรณีที่ กศจ.พิจารณามีมติประการใด  ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติไป
ตามมตินั้น 
   ๒.๓.๔.๒   ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน                        
มีความเห็นในระดับโทษแย้งหรือต่างกัน (ระดับโทษร้ายแรงกับระดับโทษไม่ร้ายแรง)  ให้นำเสนอ กศจ. พิจารณา
ความผิดและกำหนดโทษ  เมื่อ กศจ. พิจารณามีมติเป็นประการใด  ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน                
หรือผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่ง หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น 
 



๙ 
             ๒.๓.๔.๓  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน                     
มีความเห็นพ้องกันในระดับโทษว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ปลดออก  หรือไล่ออก)  ให้นำเสนอ กศจ.  
พิจารณาความผิดและกำหนดโทษ  เมื่อ กศจ.พิจารณาและมีมติเป็นประการใด  ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหรือผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓  สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น 
              ๒.๓.๔.๕ รายงานการดำเนินงานวินัยพร้อมสำนวนการสอบสวนให้ ก.ค.ศ.พิจารณา                        
ตามมาตรา ๑๐๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

๒.๔   การสั่งพักราชการ 

        ๒.๔.๑  เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญา และมีเหตุตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งพัก
ราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.๒๕๕๕ เช่นถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูก
ฟ้องคดีอาญาถ้าให้ผู้นั้นอยู่ในราชการต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการ  หรือถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการเป็น
อุปสรรคต่อสอบสวนพิจารณาหรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น  ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ และ
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามมาตรา ๑๐๔ แล้วแต่กรณีออกคำสั่งพักราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา หรือถูกควบคุม หรือขัง หรือจำคุกเกินสิบห้าวัน หรือถูกพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 
       ๒.๔.๒  ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ และผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามมาตรา ๑๐๔ 
แล้วแต่กรณีออกคำสั่งพักราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา 

๒.๕  การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

      ๒.๕.๑  เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการและผู้มี
อำนาจสั่งให้ออกจากราชการเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้อาจถูกสั่งพักราชการ
นั้น  ไม่แล้วเสร็จโดยเร็วผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ และผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามมาตรา ๑๐๔ แล้วแต่กรณี           
ออกคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา  
หรือถูกพักใช้ใบประกอบวิชาชีพและถูกสั่งให้พักราชการเกินหนึ่งปีตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่ง              
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.๒๕๕๕  
      ๒.๕.๒  ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ และผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามมาตรา ๑๐๔ 
แล้วแต่กรณีออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา 

วิธีการวัดและประเมินผล 

- ตรวจสอบเอกสาร 

วิธีรายงานผล 

- สรุปรายงานผลเป็นเอกสาร 
 
 
 



๑๐ 
 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๔. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๖. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๔๘ 
๗. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.๒๕๕๕ 

                ๙.  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 



๑๑ 

 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 

   เริม่ต้น  
 

            ส่งเสริมวินัยข้าราชการคร ู     มีกรณีกล่าวหา โดยการร้องเรียน เป็นขา่วทางสื่อมวลชน 
           และบุคลากรทางการศึกษา     ผู้บังคับบัญชาพบเห็น หรอืได้รับรายงานจากหนว่ยงานอื่น 
 

                    แต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
 

     มีมูล    ไม่มีมูล 
 

 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน  แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัย  ยุติเรื่อง 
 วินัยร้ายแรง   ไม่ร้ายแรง 
 

พักราชการ  ให้ออกจากราชการไว้กอ่น  ผูบ้ังคับบัญชาสั่ง 
      ตามอำนาจหน้าที ่
            ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ 
 พิจารณาสำนวน 
       

   ผิดวินยั  ไม่ผิดวินัย  ยุติเรื่อง                 รายงานตามมาตรา 104(1)  
 

            กศจ..พิจารณา 
เห็นพ้องในระดับ เห็นแย้งกัน  เห็นพ้องในระดับ 
โทษไม่ร้ายแรง ในระดับโทษ โทษร้ายแรง 

          สพฐ.พิจารณา 
    ผู้มีอำนาจ    กศจ. 
   สั่งลงโทษ พิจารณา 

    กรณีเห็นแย้งกับมติ กศจ.  กรณีเห็นด้วยกับมต ิกศจ.. 
                    (วินยัสิ้นสุด) 
 
             รายงานตามมาตรา ๑๐๔(๒)    ก.ค.ศ.พิจารณา 
 

      ก.ค.ศ.พิจารณา          วินัยสิ้นสุด 
 

        วินยัสิ้นสุด 

 

ผูม้ีอ  ำนำจสั่งหรือปฏิบติัตำมมติ 



๑๒ 

๓. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

          วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับนิติกรและผู้บริหารในการดำเนินงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒                 
และโรงเรียนในสังกัด  

ตัวช้ีวัด 

ร้อยละ ๑๐๐ ของเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                       
ได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามขั้นตอนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เท่านั้น  
ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว            
ที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหากคนละส่วนกัน 

๓.๑  การอุทธรณ์ 

 ๓.๑.๑ รับเรื่องอุทธรณ์คำสั่งลงโทษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่           
ถูกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา ลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน              
หรือลดขั้นเงินเดือน 

 ๓.๒.๒ ตรวจพิจารณาหนังสืออุทธรณ์ว่าเข้าข่ายที่จะรับไว้พิจารณา ตามกฎ ก.ค.ศ .                    
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐  หรือไม่ เช่น อุทธรณ์คำสั่งลงโทษภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งหรือไม่ ผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งเพื่อตนเองหรือมีผู้อ่ืนอุทธรณ์คำสั่งแทน ฯลฯ 

          ๓.๑.๓ เสนอรายงานการอุทธรณ์ให้ กศจ. พิจารณา 
        ๓.๑.๓.๑ ถ้าผู้อ่ืนอุทธรณ์แทนผู้ถูกลงโทษ หรืออุทธรณ์นั้นไม่ได้ทำเป็นหนังสือ                  

และลงลายมือชื่อของผู้ถูกลงโทษ หรือไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ 
และข้อ ๙ แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐  กศจ.จะมีมติไม่รับอุทธรณ์
คำสั่งลงโทษนั้นไว้พิจารณา กรณีนี้ให้แจ้งมติดังกล่าวพร้อมสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบ                
เป็นหนังสือโดยเร็ว 

       ๓.๑.๓.๒ กรณีอุทธรณ์ถูกต้องและรับเรื่องไว้พิจารณานั้น กศจ.จะพิจารณามีมติ
ตามข้อ ๑๔ แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐ เมื่อมีมติแล้วให้ผู้มีอำนาจ            
ตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติแล้ว ก็ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ          
ซึ่งผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้  เว้นแต่จะเป็นกรณีมีการเพ่ิมโทษเป็นโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  
เช่นนี้แล้วผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.ได้อีกชั้นหนึ่ง 

 



 
๑๓ 

        ๓.๑.๔ กรณีมีการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  หรือกรณี
อุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือนของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติของ กศจ. ให้เสนอ   
ก.ค.ศ.พิจารณาตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐  เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็น
ประการใด จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้  และให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้นกรณีนี้ให้
แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองด้วย 

๓.๒ การร้องทุกข์ 

 ๓.๒.๑ รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เห็นว่าตนไม่ได้
รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชาหรือถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย 

๓.๒.๒ ตรวจพิจารณาหนังสือร้องทุกข์ว่าเข้าข่ายที่จะรับเรื่องไว้พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑  หรือไม่ เช่น ร้องทุกข์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง
หรือไม่ร้องทุกข์เพ่ือตนเองหรือร้องทุกข์แทนผู้อ่ืน ฯลฯ 
                     ๓.๒.๓ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีหนังสือแจ้งพร้อมส่งสำเนา
หนังสือร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็วเพ่ือที่ผู้บังคับบัญชานั้นจะได้ส่งเอกสาร
หลักฐานพร้อมคำชี้แจงเพ่ือประกอบการพิจารณาของ กศจ. หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี 

 ๓.๒.๔ เสนอรายงานการร้องทุกข์ให้ กศจ. พิจารณา 
๓.๒.๔.๑ ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ไม่ได้ทำเป็นหนังสือยื่นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่

ทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์  หรือมีผู้ร้องทุกข์แทน ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  และข้อ ๗ แห่ง
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑ ให้มีมติไม่รับคำร้องทุกข์ไว้พิจารณา จากนั้น
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว 

๓.๒.๔.๒ ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ถูกต้อง  ให้มีมติตามข้อ ๑๔  แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑  เมื่อมีมติเป็นประการใด  ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓  สั่ง
หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น  และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว  ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสื อพร้อม
แจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยเร็ว 

๓.๒.๕ กรณีมีผู้ร้องทุกข์เพราะเหตุถูกสั่งให้ออกจากราชการ ถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน  หรือเห็นว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ กศจ.ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมให้เสนอ ก.ค.
ศ.พิจารณาตามมาตรา ๑๒๒  และมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์   
พ.ศ.๒๕๕๑  เมื่อ ก.ค.ศ.มีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓  สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น  และ
เมือ่สั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือพร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยเร็ว 

 
 



๑๔ 
 

Flow Chart การปฏิบัติงานการอุทธรณ์ 
 

 
                                                           เริ่มต้น 

 
 

  ข้าราชการครูฯถูกสั่งลงโทษทางวินัย 
 

 
                                                           อุทธรณ์ 

              
 

 
   ถูกลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือน  ถูกลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือคำสั่งภาคทัณฑ์ ตัด/ลดขั้นเงินเดือน
                   ลดขั้นเงินเดือน ซ่ึงผู้บังคับบัญชาสั่งตามมติ กศจ.. 

 
 
 

 .  กศจ.                        ก.ค.ศ.พิจารณา 
  พิจารณา               (มติเป็นที่สุด) 
 
 
     ผู้อุทธรณ์มีสิทธิ ์
         แจ้งผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓   อุทธรณ์ได้อีกชั้นหนึ่ง 
        สั่งหรือปฏิบัติตามมต ิ                แจ้งผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ 
                                                                                                        สั่งหรือปฏิบัติตามมติ 
                        
        
           แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมสิทธิ          กรณีที่มีการเพ่ิมโทษเป็น 
            ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง                  ปลดออก  หรือไล่ออก        แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมสิทธิฟ้อง 
                                                    คดีต่อศาลปกครอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

 
๑๕ 

 

การร้องทุกข์ 

 

              เริ่มต้น 
 
 

          ข้าราชการครูเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ 
           มีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชาฯ 

 
 

              ร้องทุกข์ 
 
             

     
               ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให ้
       เห็นว่าตนไม่ไดร้ับความเป็นธรรมหรือม ี                      ออกจากราชการไว้ก่อน  หรือเห็นว่าคำสั่งของผู้บังคับ 
       ความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำของ                      บัญชาซึ่งสั่งตามมติ กศจ.ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 
       ผู้บังคับบัญชา หรือถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ 
       สอบสวนทางวนิัย 
                    แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้เปน็เหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบเพื่อให้จัดส่ง 
                    เอกสารพร้อมคำช้ีแจงเพื่อประกอบการพิจารณา 
       แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตแุห่งการร้องทุกข์ 
        ทราบ เพ่ือให้จัดส่งเอกสารพร้อมคำช้ีแจง 
        เพื่อประกอบการพิจารณา   
                             ก.ค.ศ.  พิจารณา 
                               (มติเป็นท่ีสุด) 
 
 
 
              กศจ. พิจารณา                           แจ้งผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓  สั่ง 
               (มติเป็นท่ีสุด)                  หรือปฏิบัติตามมต ิ
 
        
        แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ พร้อมสิทธิ 
        ฟ้องคดี ต่อศาลปกครอง 
 
 



 
                                                                 ๑๖ 
 
 

วิธีการวัดและประเมินผล 

- ตรวจสอบเอกสาร 
 

วิธีรายงานผล 

- สรุปรายงานผลเป็นเอกสาร 
 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

๒. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาการร้องทุกข์พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
๔. คุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม 

 
     วัตถุประสงค์ 

       เพ่ือดำเนินการให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตนด้านการคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นไป
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 
      ตัวชี้วัด 

       ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ 

 วิธีการดำเนินงาน 

๔.๑  สพท.แจ้งแนวปฏิบัติตามตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ 
ให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดเพ่ือถือปฏิบัติ 

๔.๒ สพท.ควบคุมกำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างทั่วถึงและจริงจัง  
 



                                               ๑๗ 

๔.๓ ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ควบคุมและ สนับสนุนส่งเสริมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี ้ตามอำนาจหน้าที่ 

๔.๔  ให้ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือสั่งให้
ได้รับการพัฒนาตามท่ีเห็นสมควร เมื่อมีกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรม 

๔.๕  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ โดยอย่างน้อยต้องดำเนินการ ดังนี้  
          ๔.๕.๑ ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ย้ายหรือโอนข้าราชการ ให้ใช้พฤติกรรม             

ทางจริยธรรมของผู้นั้นพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถ 
                    ๔.๕.๒  ปลูกฝังจริยธรรมให้ข้าราชการใหม่ จัดให้ข้าราชการลงลายมือชื่อรับทราบ
ประมวลจริยธรรม จัดให้มีสมุดบันทึกประวัติในส่วนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการแต่ละคน  รวมทั้งจัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมผู้บริหาร และข้าราชการอย่างสม่ำเสมอ 
                  ๔.๕.๓ ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
                    ๔.๕.๔ คุม้ครองข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างเพียงพอ 
                    ๔.๕.๕ ยกย่องข้าราชการและส่วนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดย
เคร่งครัด 
                    ๔.๕.๖  ตอบข้อสงสัยหรือคำถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
                    ๔.๕.๗ จัดให้มีการศึกษาค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
และดำเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนค่านิยม 
                   ๔.๕.๘  เผยแพร่ให้ประชาชน  ผู้ เป็นคู่สมรส ญาติ พ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงของ
ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการทราบประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพ่ือไม่ทำการอันเป็นการ
ส่งเสริมหรือก่อให้เกิดการฝ่าฝืนจริยธรรม 
                   ๔.๕.๙ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

๔.๖  วินิจฉัยปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในเรื่องใดใด ของข้าราชการ  หรือส่งเรื่อง
ให้คณะกรรมการจริยธรรมปฏิบัติตามคำแนะนำ โดยสุจริตไม่ต้องรับผิด 

๔.๗  ดำเนินการในการคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามที่ส่วนราชการกำหนด 

วิธีการวัดและประเมินผล 

- ตรวจสอบเอกสาร 

วิธีรายงานผล 

- สรุปรายงานผลเป็นเอกสาร 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 



สพท.ควบคมุก ำกบัให้มีกำรปฏิบติัตำม

ประมวลจริยธรรมอย่ำงทัว่ถึงและจริงจงั 

 

๑๘ 

        Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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แจ้งแนวปฏิบติัตำมตำมประมวลจริยธรรม

ข้ำรำชกำร   พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ ให้ข้ำรำชกำรและ

ลูกจ้ำง 

สัง่ลงโทษทำงวินัยฯเม่ือมีกรณีกำรฝ่ำฝืน

จริยธรรม 

 

     ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมข้ำรำชกำร ลูกจำ้ง 

วินิจฉัยปัญหำกำรปฏิบติัตำมประมวลจริยธรรม 

 

ด ำเนินกำรฯตำมท่ีต้น

สงักดัก ำหนด 



                                                          ๑๙ 

๕. การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

    วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณตามที่ กฎหมายกำหนด 

๒. เพ่ือยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง สร้างความเชื่อถือศรัทธา และ จูงใจ คนดี คนเก่ง 
เข้าสู่วิชาชีพครูให้มากขึ้น 

๓. เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา และคุ้มครอง ผู้บริโภค ผู้รับบริการทางการศึกษา                 
ให้ได้รับอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 

 
     ตัวชี้วัด  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๑๐๐ ปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู ให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ  

 
     วิธีการดำเนินงาน 
             ๕.๑ สพท. จัดทำข้อมูลหรือประสานข้อมูลถึงความต้องการในการวางแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามที่คุรุสภากำหนดเกี่ยวกับ 
  ๕.๑.๑ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ที่คุรุสภากำหนด 
  ๕.๑.๒ มาตรฐานการปฏิบัติงาน   
                   ๕.๑.๓ มาตรฐานการปฏิบัติตน 
              ๕.๒ วางแผนการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลาย  ดำเนินการเอง ดำเนินการร่วมกับ
สถาบัน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มอบหมายให้หน่วยงานอื่นพัฒนาโดยความสมัครใจของผู้ประกอบวิชาชีพ 
             ๕.๓ สพท/สถานศึกษาส่งเสริมและ ควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มาตรา ๙ (๔)  
              ๕.๔ การดำเนินการกรณี พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งดำเนินการโดยยึดกรอบตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพคือ 
              ๕.๔.๑ เมื่อถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาตรา ๑๐๙   
              ๕.๔.๒ ถ้าภายในสามสิบวันมีตำแหน่งว่างหรือตำแหน่งอ่ืนที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นว่า ผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งดังกล่าว  
              ๕.๔.๓ ในกรณีที่หน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไม่มีตำแหน่งว่างหรือตำแหน่งที่สามารถย้าย
ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได ้
 
 
 



๒๐ 

           ๕.๔.๔ ภายในกำหนดเวลาสามสิบวัน ถ้าหน่วยงานการศึกษาใดไม่มีตำแหน่งว่างหรือตำแหน่งที่
สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้ หรือ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีไม่อนุมัติ ให้ สั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการโดยพลัน              
                    ๕.๔.๕ รายงาน สพฐ.และ  ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 

- การสังเกต 
 

วิธีรายงานผล 

- แบบสังเกต 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

               ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
               ๒. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
               ๓. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๔ 
 

สพท. จดัท ำขอ้มลูหรอืประสำนขอ้มลูฯ

วำงแผนพฒันำ 

วำงแผนกำรพฒันำมำตรฐำนวชิำชพี 

สพท/สถานศึกษาส่งเสริมและ ควบคุมฯมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

กำรด ำเนินกำรกรณีพกัใชใ้บอนุญำตหรอื 
เพกิถอนใบอนุญำต 

 



๒๑ 

 

๗.งานธุรการ 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานธุรการ 

 ตัวช้ีวัด 

   ร้อยละ ๑๐๐ งานธุรการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามขั้นตอน
และเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

 วิธีการดำเนินงาน 

๙.๑ รับหนังสือลงในทะเบียนหนังสือรับ 
๙.๒ เสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดีพิจารณา 
๙.๓ เสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
๙.๔ ดำเนินการตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ สั่งการ 
๙.๕ แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

วิธีการวัดและประเมินผล 

- การสังเกต 

การรายงานผล 

- แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๒ 
 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

                                                                 รบัหนังสือลงในทะเบยีนหนังสือรับ 

 
เ 

เสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดีพิจารณา 

 
                                                                   เสนอความเห็นต่อ ผอ.สพป.ศก.๒ 

 

 
                                              ดำเนินการตามที่ ผอ.สพป.ศก.๒ สั่งการ 

 
 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


