คำนำ
คู่มือและแนวปฏิบัติในการดาเนินการ ได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการทางวินัยข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยได้รวบรวมการดาเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติ ในเรื่องการสอบสวนข้อเท็จจริง
การสอบสวนวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ การส่งเสริมวินัยข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ซึ่งผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้คู่มือ
ฉบั บนี้เป็ นแนวทางการปฏิ บั ติได้ อย่ างถูกต้ อง เป็ นธรรม โปร่ งใสตามหลั กธรรมาภิบาลและเกิ ดประสิ ทธิภาพในการ
บริหารงานบุคคลของบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ ในการด าเนิ นการทางวิ นั ยข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาในสั งกั ด การส่ ง เสริ มให้ ความรู้ แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และสร้างความ
เป็นธรรม โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ต่อไป

กลุ่มกฎหมายและคดี
มิถุนายน 25๖๒

สำรบัญ
หน้ำ
ส่วนที่ 1 ควำมเป็นมำ
ส่วนที่ ๒ หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย

๑
๒

ส่วนที่ ๓ กรอบแนวทำงในกำรดำเนินงำน
- งำนด้ำนกฎหมำยและกำรดำเนินคดีของรัฐ
- กำรดำเนินงำนวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ลูกจ้ำงประจำ ลูกจ้ำงชั่วครำวและพนักงำนรำชกำร
- กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์
- คุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม
- กำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ

๔
4
6
๑๒
๑๖
๑๙

ส่วนที่ 1
ควำมเป็นมำ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หมวด ๖ บัญญัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและ
ข้อปฏิบัติ ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงในการส่งเสริมให้ครูมีวินัยนัน้ มิใช่อยู่ที่ครู แต่อยู่ที่ตัวนักเรียน กล่าวคือ ถ้าครู มีวินัย
ความมีวินัยของครูจะส่งผลไปถึงนักเรียนด้วย เช่น หากครูตั้งใจอบรมสั่งสอนนักเรียนอย่างเต็มกาลังความสามารถ
จะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน จะชักนาให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทาง
จิตวิทยาถือว่าวัยเด็กเป็นวัยที่สามารถจดจาและเรียนแบบพฤติกรรมของผู้ที่ใกล้ชิด และผู้ที่ตนเคารพนับถือ
หากเด็กที่ได้ครูมีระเบียบวินัยเด็กก็จะลอกเลียนพฤติกรรมที่ดีของครู ซึ่งอาจจะทาให้เป็นเด็ก ที่มีระเบียบวินัย
เช่นเดียวกับครูด้วยซึ่งนั่นย่อมหมายถึงความสาเร็จในการจัดการศึกษาของชาติ แต่หากไม่สามารถส่งเสริมให้ครู
เป็นผู้มีวินัยได้แล้ว การจัดการศึกษาจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
องค์กรทุกองค์กรไม่ว่าในภาครัฐหรือภาคเอกชน ย่อมมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ความสาเร็จหรือ
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร ปัญหาว่าจะทาอย่างไรจึงจะทาให้คนในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรตามเป้าหมายที่วางไว้ การจัดการเกี่ยวกับบุคคลเป็นสิ่งที่สาคัญมาก เพราะคน
เป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กร ตลอดจนถึงการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืององค์กรทุกองค์กรล้วนแต่มุ่งแสวงหามาตรการในการนาทรัพยากรบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กร อาจกล่าวได้ว่า ความสาเร็จและความเจริญก้าวหน้าของ
องค์กรมีผลมาจาการมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีคุณค่าและวินัยเสมอ โดยปัจจุบันพบว่ามีการ
กล่าวหา ร้องเรียน การชุมนุม การเรียกร้อง การฟ้องคดี เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้
ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการของผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รวบรวมขอบเขต
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้ใช้เป็นคู่มือในการดาเนินการเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่ง
จะส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ซึ่งถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้อง
และเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง และเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธา
ของสังคมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

๒
ส่วนที่ ๒ หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหา ปรับปรุง กา
ปฏิบัติงานของกลุ่มกฎหมายและคดีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกฎหมาย
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(๓) ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(๔) ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(๕) ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(๖) ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(๗) ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(๘) ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(๙) ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๑๐) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย
และงานคดีของรัฐ
(๑๑) งานธุรการ
(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๑ มำตรฐำนตำแหน่ง
ชื่อสายงาน นิติการ
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นิติกร ระดับตาแหน่ง ชานาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจหรื อ แก้ ปั ญ หาที่ ย ากมากโดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความช านาญงานสู ง มากในด้ า นนิ ติ ก าร และ ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
เสนอแนะและชี้แนวทางในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับระเบียบของทาง
ราชการที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยหรือการแก้ปัญหานั้นๆ มีความถูกต้องและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
ตรวจสอบและเสนอแนะรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุง กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกั บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆเพื่อนาข้อมูลไป
วิเคราะห์ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดาเนินการเรื่องใด ๆ
ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดาเนินการใดๆ ตามกฎหมาย

๓
ปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดาเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และสามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้องให้คาปรึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
บรรลุผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานัก หรือกอง แก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงานอื่น
ในระดับสานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๒) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
๔. ด้านการบริการ
ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้ความรู้ทางกฎหมาย การผลิตคู่มือหรือเอกสาร
ตลอดจนการจัดอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อช่วยให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการและประชาชน
๒.๒ หน้ำที่อื่นที่ได้รับมอบหมำยตำมคำสั่ง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

๔

ส่วนที่ ๓ กรอบแนวทำงในกำรดำเนินงำน
๑. งำนด้ำนกฎหมำยและกำรดำเนินคดีของรัฐ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น แนวทางส าหรั บ นิ ติ ก รและผู้ บ ริ ห ารในการด าเนิ น คดี ข องรั ฐ ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานราชการ
สถานศึกษา รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๑๐๐ ของเรื่อง ที่ดาเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง จนกระทั่งคดีถึงที่สุด
และการบังคับคดีหรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ได้รับการดาเนินการให้เสร็จสิ้นตามกระบวนการ หลักเกณฑ์
ภายในเวลาที่กาหนดด้วยความยุติธรรม
วิธีกำรดำเนินงำน
๑. ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแก่หน่วยงานและสถานศึกษา รวมถึงข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนผู้มาขอรับบริการอื่นด้วย
๒. รับเรื่องจากโรงเรียนในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง
๓. เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ
๔. รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสานักงานอัยการเพื่อ
จัดพนักงานอัยการให้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย ที่หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี รวมทั้งดาเนินการอื่นตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ จนกระทั่งศาลมีคาสั่งหรือ คา
พิพากษาและรวมไปถึงการอุทธรณ์และฎีกาคาสั่งหรือคาพิพากษาจนกระทั่งคดีถึงที่สุด
๕. รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทาคาฟ้องในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือคาให้การในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี
ให้กับหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อส่งศาลปกครอง และดาเนินการอื่นตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ
จนกระทั่งศาลปกครองมีคาสั่งหรือคาพิพากษาจนกระทั่งคดีถึงที่สุด
๖. การบังคับคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการสืบหาทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาเพื่อการบังคับคดีด้วย

๕
๗. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดรวมทั้งค่าสินไหมทดแทน กรณี
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ รวมทั้ง
การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๘. การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่ าวสารของราชการ รวมถึงการเข้าตรวจดูและคัดสาเนาเอกสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
เริ่มต้น

ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายและนิติกรรม

รับเรื่องจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง

ผู้บังคับบัญชา

พิจารณาเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารของราชการ

แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อหาตัวผู้ต้องรับผิด
ทางละเมิดรวมทั้งค่า
สินไหมทดแทน

รวบรวมพยานหลักฐาน/
จัดทาคาฟ้องคาให้การ
และ
ดาเนินการอื่นจนกระทั่ง
คดี
ปกครองถึงที่สุด

รวบรวมหลักฐาน/ขอความ
อนุเคราะห์พนักงานอัยการ
ว่าต่าง แก้ต่างคดีให้และ
ดาเนินการอื่นจนกระทั่งคดี

แพ่งอาญาและล้มละลายถึง
ที่สุด

บังคับคดีหรือใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครอง การสืบหาหลักทรัพย์

๖
วิธีกำรวัดและประเมินผล
- ตรวจสอบเอกสาร
วิธีรำยงำนผล
- สรุปรายงานผลเป็นเอกสาร
ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๑. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / ประมวลกฎหมายอาญา
๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓. พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๕. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๗. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
๘. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙
๙. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๐.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๑.กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. กำรดำเนินงำนวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำ ลูกจ้ำงชั่วครำว และ
พนักงำนรำชกำร
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางสาหรับนิติกรและผู้บริหารในการดาเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด
ตัวชี้วัด
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการส่งเสริมวินัยและป้องปราม
มิให้กระทาผิด
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของการดาเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการได้รับการดาเนินการให้เสร็จสิ้นตามกระบวนการ หลักเกณฑ์ ภายในเวลาที่
กาหนดด้วยความยุติธรรม

๗
ในการด าเนิ น การนี้ เ ฉพาะในส่ ว นของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้น
ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้
ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก คนละส่วนกัน
วิธีกำรดำเนินงำน
๒.๑ กำรส่งเสริมวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๒.๑.๑ ให้ คาแนะน าปรึ กษาเกี่ย วกั บ วินั ย และระเบี ย บกฎหมายแก่ ข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
๒.๑.๒ ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด มี ก ารเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาวิ นั ย ให้ แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัยด้วย
๒.๑.๓ จัดทาหรือเผยแพร่หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวกับวินัยให้แก่สถานศึกษาในสังกัด
๒.๒ กำรดำเนินกำรทำงวินัยไม่ร้ำยแรงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๒.๒.๑ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียนหรือปรากฏเป็น
ข่าวในสื่อมวลชน หรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระทาผิด
๒.๒.๒ ตรวจสานวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชายุติเรื่อง
แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็เสนอให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
๒.๒.๓ คณะกรรมการดาเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.ว่ าด้วยการสอบสวนพิจารณา
พ.ศ.๒๕๕๐
๒.๒.๔ เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.๖ พร้อมสานวนการสอบสวน ให้ผู้สั่ง
แต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าผิด วินัยให้ออกคาสั่ง ลงโทษทางวินัย
ตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.ว่ าด้ วยอานาจการลงโทษภาคทั ณฑ์ ตั ดเงิ นเดือ น หรื อลดขั้ นเงิน เดื อ น
พ.ศ.๒๕๖๑
๒.๒.๕ รายงานการดาเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
๒.๒.๕.๑ กรณีผู้อานวยการสถานศึกษาดาเนินการทางวินัยตามข้อ ๑.๔ แล้ ว
ได้ตรวจสานวนเสนอรายงานผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณา เมื่อผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาได้รับรายงานแล้วเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม
ก็มีอานาจสั่งงดโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไ ขข้อความในคาสั่งเดิมได้ และหากเห็นว่ากรณี
เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็มีอานาจหรือแจ้งผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอย่างร้ายแรงได้ เมื่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้พิจารณาตามอานาจหน้าที่แล้ว ให้เสนอหรือ

๘
รายงาน กศจ.พิจารณา เมื่อ กศจ.พิจารณามีมติเป็นประการใดให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินไปตามนั้น แล้วรายงานการดาเนินการทางวินัยพร้อมสานวนการสอบสวนไปยัง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณา หากสานักงานคณะกรรมการ.การศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความเห็ น แย้ งกั บ มติ กศจ.ก็ใ ห้ ร ายงานไปยั ง ก.ค.ศ.เพื่ อ พิ จารณาต่ อ ไป ถ้ า เห็น ด้ ว ยกับ มติ กศจ.ถื อว่ า การ
ดาเนิ น การทางวิ นั ย กรณี นี้ สิ้ น สุ ด หาก ก.ค.ศ.มี ม ติ เ ปลี่ ย นแปลงการลงโทษหรื อ มี ค วามเห็ น เป็ น ประการใด
ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น
๒.๒.๕.๒ กรณีผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการทางวินัยตามข้อ
๑.๔ ด้วยตนเองแล้วให้รายงาน กศจ.พิจารณา เมื่อ กศจ. พิจารณามีมติเป็นประการใดให้ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการไปตามนั้น แล้วรายงานการดาเนินการทางวินัยพร้อมสานวนการสอบสวนไปยัง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณา หากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความเห็นแย้ งกับมติ กศจ.ก็ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ.เพื่อพิจ ารณาต่อไป ถ้าเห็นด้วยกับมติ กศจ. ก็ถือว่าการ
ด าเนิ น การทางวิ นั ย กรณี นี้ สิ้ น สุ ด ถ้ า ก.ค.ศ.มี ม ติ เ ปลี่ ย นแปลงการลงโทษหรื อ มี ค วามเห็ น เป็ น ประการใด
ผู้มีอานาจ ตามมาตรา ๕๓ หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดาเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น
๒.๓ กำรดำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๒.๓.๑ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียน หรือปรากฏเป็นข่าว
ในสื่อมวลชนหรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระทาผิด
๒.๓.๒ ตรวจสานวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เ สนอผู้บัง คับบัญชายุติเรื่อง
ถ้ า เป็ น กรณี มี มู ลเป็ น ความผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง ก็ เ สนอให้ ผู้ มี อ านาจสั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตามมาตรา ๕๓
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
๒.๓.๓ คณะกรรมการด าเนิ น การสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.ว่ า ด้ ว ยการสอบสวนพิ จ ารณา
พ.ศ.๒๕๕๐
๒.๓.๔ เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.๖ พร้อมสานวนการสอบสวนให้ผู้สั่ง แต่ง ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าผิดวินัยก็ให้ดาเนินการดังนี้
๒.๓.๔.๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวน
มี ค วามเห็ น พ้ อ งกั น ในระดั บ โทษไม่ ร้ า ยแรง (ภาคทั ณ ฑ์ ตั ด เงิ น เดื อ น หรื อ ลดขั้ น เงิ น เดื อ น) ให้ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการหรือผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ออกคาสั่งลงโทษให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอานาจการลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๔๙ ประกอบกับระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคาสั่ง
เกี่ย วกั บการลงโทษทางวิ นัย ข้าราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษา พ.ศ.๒๕๔๘ จากนั้น รายงานให้ กศจ.
พิจารณา ในกรณีที่ กศจ.พิจารณามีมติประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติไป
ตามมตินั้น
๒.๓.๔.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวน
มีความเห็นในระดับโทษแย้งหรือต่างกัน (ระดับโทษร้ายแรงกับระดับโทษไม่ร้ายแรง) ให้นาเสนอ กศจ. พิจารณา
ความผิ ด และกาหนดโทษ เมื่ อ กศจ. พิ จ ารณามี ม ติเ ป็ นประการใด ให้ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน
หรือผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่ง หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น

๙
๒.๓.๔.๓ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
มีความเห็นพ้องกันในระดับโทษว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ปลดออก หรือไล่ออก) ให้นาเสนอ กศจ.
พิจารณาความผิดและกาหนดโทษ เมื่อ กศจ.พิจารณาและมีมติเป็นประการใด ให้ผู้สั่ง แต่ง ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหรือผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น
๒.๓.๕ รายงานการด าเนิ นงานวิ นั ย พร้ อ มส านวนการสอบสวนให้ ก.ค.ศ.พิ จ ารณา
ตามมาตรา ๑๐๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๒.๔ กำรสั่งพักรำชกำร
๒.๔.๑ เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาผิดอาญา และมีเหตุตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งพัก
ราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.๒๕๕๕ เช่นถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูก
ฟ้องคดีอาญาถ้าให้ผู้นั้นอยู่ในราชการต่อไปอาจเกิด ความเสียหายแก่ราชการ หรือถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการเป็น
อุ ปสรรคต่ อ สอบสวนพิ จ ารณาหรื อจะก่ อให้ เกิ ด ความไม่ ส งบเรี ยบร้ อยขึ้ น ผู้ มี อ านาจตามมาตรา ๕๓ และ
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามมาตรา ๑๐๔ แล้วแต่กรณีออกคาสั่งพักราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา หรือถูกควบคุม หรือขัง หรือจาคุกเกินสิบห้าวัน หรือถูกพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ เป็นต้น
๒.๔.๒ ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ และผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามมาตรา ๑๐๔ แล้วแต่
กรณีออกคาสั่งพักราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา
๒.๕ กำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน
๒.๕.๑ เมื่อข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีเหตุ ที่อาจถูกสั่ ง พัก ราชการและผู้ มี
อานาจสั่งให้ออกจากราชการเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้อาจถูกสั่งพักราชการ
นั้น ไม่แล้วเสร็จโดยเร็วผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ และผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามมาตรา ๑๐๔ แล้วแต่กรณี
ออกคาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา
หรือถูกพักใช้ใบประกอบวิชาชีพและถูกสั่งให้พักราชการเกินหนึ่งปีตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งพั กราชการและการสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.๒๕๕๕
๒.๕.๒ ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ และผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามมาตรา ๑๐๔ แล้วแต่
กรณีออกคาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา
วิธีกำรวัดและประเมินผล
- ตรวจสอบเอกสาร
วิธีรำยงำนผล
- สรุปรายงานผลเป็นเอกสาร

๑๐
ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๙
๔. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑
๕. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๖. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘
๗. ระเบี ยบ ก.ค.ศ. ว่ า ด้ ว ยการรายงานการด าเนิน การทางวินั ย และการออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๑
๘. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.๒๕๕๕
๙. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง

1๑

Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
เริ่มต้น
ส่งเสริมวินัยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

มีกรณีกล่าวหา โดยการร้องเรียน เป็นข่าวทางสื่อมวลชน
ผู้บังคับบัญชาพบเห็น หรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยร้ายแรง
พักราชการ

มีมูล

ไม่มีมูล

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
ไม่ร้ายแรง

ยุติเรื่อง

ให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ผู้บังคับบัญชาสั่ง
ตามอานาจหน้าที่

ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓
พิจารณาสานวน
ผิดวินัย

ไม่ผิดวินัย

ยุติเรื่อง

รายงานตามมาตรา 104(1)
กศจ..พิจารณา

เห็นพ้องในระดับ
โทษไม่ร้ายแรง

เห็นแย้งกัน
ในระดับโทษ

เห็นพ้องในระดับ
โทษร้ายแรง
สพฐ.พิจารณา

ผู้มีอานาจ
สั่งลงโทษ

กศจ.
พิจารณา
กรณีเห็นแย้งกับมติ กศจ.

ผู้มีอำนำจสัง่ หรื อปฏิบตั ิตำมมติ

รายงานตามมาตรา ๑๐๔(๒)

ก.ค.ศ.พิจารณา
วินัยสิ้นสุด

ก.ค.ศ.พิจารณา

วินัยสิ้นสุด

กรณีเห็นด้วยกับมติ กศจ..
(วินัยสิ้นสุด)

1๒
๓. กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์
วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น แนวทางส าหรั บนิ ติ ก รและผู้ บริ ห ารในการด าเนิ น งานอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ข อง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาสัง กั ดสานั กงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุรี เขต ๑
และโรงเรียนในสังกัด
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๑๐๐ ของเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นตามขั้นตอนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้น
ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการอุ ทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
ที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหากคนละส่วนกัน
๓.๑ กำรอุทธรณ์
๓.๑.๑ รับเรื่องอุทธรณ์คาสั่งลงโทษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่
ถูกผู้ อานวยการส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษา หรื อผู้ อานวยการสถานศึกษา ลงโทษภาคทัณ ฑ์ ตั ดเงิ นเดือ น
หรือลดขั้นเงินเดือน
๓.๒.๒ ตรวจพิจารณาหนัง สืออุทธรณ์ว่าเข้าข่ายที่จะรับไว้พิจารณา ตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐ หรือไม่ เช่น อุทธรณ์คาสั่งลงโทษภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งหรือไม่ ผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คาสั่งเพื่อตนเองหรือมีผู้อื่นอุทธรณ์คาสั่งแทน ฯลฯ
๓.๑.๓ เสนอรายงานการอุทธรณ์ให้ กศจ. พิจารณา
๓.๑.๓.๑ ถ้าผู้อื่นอุทธรณ์แทนผู้ถูกลงโทษ หรืออุทธรณ์นั้นไม่ได้ทาเป็นหนังสือ
และลงลายมือชื่อของผู้ถูกลงโทษ หรือไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง ตามข้อ ๓ ข้อ ๔
และข้อ ๙ แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐ กศจ.จะมีมติไม่รับอุทธรณ์
คาสั่งลงโทษนั้นไว้พิจารณา กรณี นี้ให้แจ้งมติดังกล่าวพร้อมสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
เป็นหนังสือโดยเร็ว
๓.๑.๓.๒ กรณีอุทธรณ์ถูกต้องและรับเรื่องไว้พิจารณานั้น กศจ.จะพิจารณามีมติ
ตามข้อ ๑๔ แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐ เมื่อมีมติแล้วให้ผู้มีอานาจ
ตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติแล้ว ก็ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ
ซึ่งผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีมีการเพิ่มโทษเป็นโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ
เช่นนี้แล้วผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.ได้อีกชั้นหนึ่ง
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๓.๑.๔ กรณี มีก ารอุท ธรณ์ค าสั่ง ลงโทษปลดออกหรือ ไล่ ออกจากราชการ หรือ กรณี
อุทธรณ์คาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติของ กศจ. ให้เสนอ ก.ค.
ศ.พิจารณาตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็น
ประการใด จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ และให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้นกรณีนี้ให้
แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองด้วย
๓.๒ กำรร้องทุกข์
๓.๒.๑ รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เห็นว่าตนไม่ได้
รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชาหรือถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย
๓.๒.๒ ตรวจพิจารณาหนังสือร้องทุกข์ว่าเข้าข่ายที่จะรับเรื่องไว้พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑ หรือไม่ เช่น ร้องทุกข์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคาสั่ง
หรือไม่ร้องทุกข์เพื่อตนเองหรือร้องทุกข์แทนผู้อื่น ฯลฯ
๓.๒.๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีหนังสือแจ้งพร้อมส่งสาเนา
หนังสื อร้องทุกข์ ให้ ผู้ บังคับบัญชาผู้เป็ นเหตุแห่งการร้องทุ กข์ทราบโดยเร็วเพื่ อที่ผู้ บังคับบัญชานั้นจะได้ ส่งเอกสาร
หลักฐานพร้อมคาชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาของ กศจ. หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี
๓.๒.๔ เสนอรายงานการร้องทุกข์ให้ กศจ. พิจารณา
๓.๒.๔.๑ ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ไ ม่ไ ด้ทาเป็นหนัง สือยื่นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือมีผู้ร้องทุกข์แทน ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และข้อ ๗ แห่ง
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑ ให้มีมติไม่รับคาร้องทุกข์ไว้พิจารณา จากนั้น
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว
๓.๒.๔.๒ ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ถูกต้อง ให้มีมติตามข้อ ๑๔ แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่ง
หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือพร้อม
แจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยเร็ว
๓.๒.๕ กรณีมีผู้ร้องทุกข์เพราะเหตุถูกสั่ง ให้ออกจากราชการ ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่ง ให้ออก
จากราชการไว้ก่อน หรือเห็นว่าคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ กศจ.ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมให้เสนอ ก.ค.
ศ.พิจารณาตามมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.
๒๕๕๑ เมื่อ ก.ค.ศ.มีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และเมื่ อสั่ง
หรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือพร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยเร็ว
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำนกำรอุทธรณ์

เริ่มต้น
ข้ำรำชกำรครูฯถูกสั่งลงโทษทำงวินัย
อุทธรณ์

ถูกลงโทษภำคทัณฑ์ตัดเงินเดือน

.

ถูกลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือคำสั่งภำคทัณฑ์ ตัด/ลดขั้นเงินเดือน
ลดขั้นเงินเดือน ซึ่งผู้บังคับบัญชำสั่งตำมมติ กศจ..

กศจ.
พิจำรณำ

แจ้งผู้มีอำนำจตำมมำตรำ ๕๓
สั่งหรือปฏิบัติตำมมติ

แจ้งผู้อุทธรณ์ทรำบพร้อมสิทธิ
ฟ้องคดีต่อศำลปกครอง

ก.ค.ศ.พิจำรณำ
(มติเป็นที่สุด)
ผู้อุทธรณ์มีสิทธิ์
อุทธรณ์ได้อีกชั้นหนึ่ง
แจ้งผู้มีอำนำจตำมมำตรำ ๕๓
สั่งหรือปฏิบัติตำมมติ
กรณีทมี่ ีกำรเพิ่มโทษเป็น
ปลดออก หรือไล่ออก

แจ้งผู้อุทธรณ์ทรำบพร้อมสิทธิฟอ้ ง
คดีต่อศำลปกครอง

1๕
กำรร้องทุกข์

เริ่มต้น

ข้าราชการครูเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ
มีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชาฯ
ร้องทุกข์

เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมี
ความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของ
ผู้บังคับบัญชา หรือถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย

ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ถูกสั่งพักราชการ ถูกสัง่ ให้
ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเห็นว่าคาสั่งของผู้บังคับ
บัญชาซึ่งสั่งตามมติ กศจ.ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบเพื่อให้จัดส่ง
เอกสารพร้อมคาชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณา

แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
ทราบ เพื่อให้จัดส่งเอกสารพร้อมคาชี้แจง
เพื่อประกอบการพิจารณา
ก.ค.ศ. พิจารณา
(มติเป็นที่สุด)

กศจ. พิจารณา
(มติเป็นที่สุด)

แจ้งผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่ง
หรือปฏิบัติตามมติ
แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ พร้อมสิทธิ
ฟ้องคดี ต่อศาลปกครอง

1๖
วิธีกำรวัดและประเมินผล
- ตรวจสอบเอกสาร
วิธีรำยงำนผล
- สรุปรายงานผลเป็นเอกสาร
ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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
เพื่อดาเนินการให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตนด้านการคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นไป
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดาเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพื่ อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวก และให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒
วิธีกำรดำเนินงำน
๔.๑ สพท.แจ้งแนวปฏิบัติตามตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒
ให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดเพื่อถือปฏิบัติ
๔.๒ สพท.ควบคุมกากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างทั่วถึงและจริงจัง

๑๗
๔.๓ ดาเนินการให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ควบคุมและ สนับสนุนส่งเสริมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ ตามอานาจหน้าที่
๔.๔ ให้ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือสั่งให้
ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร เมื่อมีกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรม
๔.๕ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ โดยอย่างน้อยต้องดาเนินการ ดังนี้
๔.๕.๑ ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ย้ายหรือโอนข้าราชการ ให้ใช้พฤติกรรม
ทางจริยธรรมของผู้นั้นพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถ
๔.๕.๒ ปลูกฝังจริยธรรมให้ข้าราชการใหม่ จัดให้ข้าราชการลงลายมือชื่อรับทราบ
ประมวลจริยธรรม จัดให้มีสมุดบันทึกประวัติในส่วนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการแต่ละคน รวมทั้งจัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมผู้บริหาร และข้าราชการอย่างสม่าเสมอ
๔.๕.๓ ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
๔.๕.๔ คุ้มครองข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างเพียงพอ
๔.๕.๕ ยกย่องข้าราชการและส่วนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดย
เคร่งครัด
๔.๕.๖ ตอบข้อสงสัยหรือคาถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
๔.๕.๗ จัดให้มีการศึกษาค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
และดาเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนค่านิยม
๔.๕.๘ เผยแพร่ให้ประชาชน ผู้เป็นคู่สมรส ญาติ พี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูง ของ
ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการทราบประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อไม่ทาการอันเป็นการ
ส่งเสริมหรือก่อให้เกิดการฝ่าฝืนจริยธรรม
๔.๕.๙ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
๔.๖ วินิจฉัยปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในเรื่องใดใด ของข้าราชการ หรือส่งเรื่อง
ให้คณะกรรมการจริยธรรมปฏิบัติตามคาแนะนา โดยสุจริตไม่ต้องรับผิด
๔.๗ ดาเนินการในการคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามที่ส่วนราชการกาหนด
วิธีกำรวัดและประเมินผล
- ตรวจสอบเอกสาร
วิธีรำยงำนผล
- สรุปรายงานผลเป็นเอกสาร
ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๘
Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
แจ้งแนวปฏิบัตติ ำมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ ให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง

สพท.ควบคุมกำกับให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมอย่ำงทั่วถึงและจริงจัง

สั่งลงโทษทำงวินัยฯเมื่อมีกรณีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง

วินิจฉัยปัญหำกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม

ดำเนินกำรฯตำมที่ต้นสังกัด
กำหนด
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๑๙
๕. กำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ดาเนิ น การให้ ข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาจะต้ อ งพั ฒนามาตรฐานวิ ชาชี พ และ
จรรยาบรรณตามที่ กฎหมายกาหนด
๒. เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง สร้างความเชื่อถือศรัทธา และ จูงใจ คนดี คนเก่ง
เข้าสู่วิชาชีพครูให้มากขึ้น
๓. เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา และคุ้ มครอง ผู้บริโภค ผู้รั บบริการทางการศึกษา
ให้ได้รับอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๑๐๐ ปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู ให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ
วิธีกำรดำเนินงำน
๕.๑ สพท. จัดทาข้อมูลหรือประสานข้อมูลถึงความต้องการในการวางแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามที่คุรุสภากาหนดเกี่ยวกับ
๕.๑.๑ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ที่คุรุสภากาหนด
๕.๑.๒ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๕.๑.๓ มาตรฐานการปฏิบัติตน
๕.๒ วางแผนการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลาย ดาเนินการเอง ดาเนินการร่วมกับ
สถาบัน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มอบหมายให้หน่วยงานอื่นพัฒนาโดยความสมัครใจของผู้ประกอบวิชาชีพ
๕.๓ สพท/สถานศึกษาส่งเสริมและ ควบคุมความประพฤติและการดาเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มาตรา ๙ (๔)
๕.๔ การดาเนินการกรณีพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งดาเนินการโดยยึดกรอบตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพคือ
๕.๔.๑ เมื่อถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาตรา ๑๐๙
๕.๔.๒ ถ้าภายในสามสิบวันมีตาแหน่งว่างหรือตาแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นว่า ผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะบรรจุ และแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งดังกล่าว
๕.๔.๓ ในกรณีที่หน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไม่มีตาแหน่งว่างหรือตาแหน่งที่สามารถย้าย
ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้

๒๐
๕.๔.๔ ภายในกาหนดเวลาสามสิบวัน ถ้าหน่วยงานการศึกษาใดไม่มีตาแหน่งว่างหรือตาแหน่งที่
สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้ หรือ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีไม่อนุมัติ ให้ สั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการโดยพลัน
๕.๔.๕ รายงาน สพฐ.และ ผู้เกี่ยวข้องทราบ
๖. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
สพท. จัดทาข้อมูลหรือประสานข้อมูลฯ
วางแผนพัฒนา

วางแผนการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

สพท/สถานศึกษาส่ งเสริ มและ ควบคุมฯมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

การดาเนินการกรณีพักใช้ใบอนุญาตหรือ
เพิกถอนใบอนุญาต
วิธีกำรวัดและประเมินผล
- การสังเกต
วิธีรำยงำนผล
- แบบสังเกต
ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๓. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔

๒๑

๗.งำนธุรกำร
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานธุรการ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๑๐๐ งานธุรการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดาเนินการให้เสร็จสิ้ นตามขั้นตอนและ
เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
วิธีกำรดำเนินงำน

๙.๑ รับหนังสือลงในทะเบียนหนังสือรับ
๙.๒ เสนอความเห็นต่อผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดีพิจารณา
๙.๓ เสนอความเห็นต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๙.๔ ดาเนินการตามที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ สั่งการ
๙.๕ แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
วิธีกำรวัดและประเมินผล
- การสังเกต
กำรรำยงำนผล
- แบบสังเกต

๒๒
Flow Chart กำรปฏิบัติงำน

รับหนังสือลงในทะเบียนหนังสือรับ

เ
เสนอควำมเห็นต่อผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดีพิจำรณำ

เสนอควำมเห็นต่อ ผอ.สพป.สพ.๑

ดำเนินกำรตำมที่ ผอ.สพป.สพ.๑ สั่งกำร

แจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบ

