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ค ำน ำ 

 

เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training การด าเนินการทางวินัยข้าราชการและการสอบสวน
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดย
ยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ เป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online โดยความร่วมมือของส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้หลักสูตรและวิทยากรที่มีคุณภาพ เน้นการพัฒนาโดย
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึง     
องค์ความรู้ในทุกที่ทุกเวลา  

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training การด าเนินการทางวินัยข้าราชการและการสอบ 
สวนจะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพ่ือยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไป 
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หลักสูตร 
กำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรและกำรสอบสวน 

รหัส TEPE-55205 
ชื่อหลักสูตรรำยวิชำหลักสูตรการด าเนินการทางวินัยข้าราชการและการสอบสวน 
 
ปรับปรุงเนื้อหำโดย 
 วิทยำกร ภำควิชำนโยบำย กำรจัดกำรและควำมเป็นผู้น ำทำงกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
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รำยละเอียดหลักสูตร 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ความหมาย ความส าคัญของงานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐอธิบายถึงการ
ด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อธิบายเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
ความส าคัญของการคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 

1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและการ
ด าเนินคดีของรัฐ 

2. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการด าเนินงานวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการคุ้มครองคุณธรรม
จริยธรรม 

5. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ 

 

สำระกำรอบรม 

ตอนที่ 1 งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 

ตอนที่ 2 การด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตอนที่ 3 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

ตอนที่ 4 การคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม   

ตอนที่ 5 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

 

กิจกรรมกำรอบรม 

1. ท าแบบทดสอบก่อนการอบรม 

2. ศึกษาเนื้อหาสาระการอบรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากใบความรู้ 
4. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ 
5. ท าใบงาน/กิจกรรมที่ก าหนด 

6. แสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีสนใจ 

7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรประจ าหลักสูตร 

8. ท าแบบทดสอบหลังการอบรม  
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สื่อประกอบกำรอบรม  

1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ใบความรู้ 
3. วีดิทัศน์ 
4. แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 

5. กระดานสนทนา (Web board) 
6. ใบงาน 

7. แบบทดสอบ 

 

กำรวัดผลและประเมินผลกำรอบรม 

วิธีการวัดผล 

1. การทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้คะแนนการทดสอบหลัง
เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

2. การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ส่งงานตามใบงานที่ก าหนด เข้าร่วมกิจกรรมบนกระดาน
สนทนา 

 

บรรณำนุกรม  

กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549 

กฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2539) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาการร้องทุกข์พ.ศ. 2551 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ. 2548 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / ประมวลกฎหมายอาญา 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2552 

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
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ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่งการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2548 

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานกรด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555 

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาประจ าส่วนราชการหรือส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2550 
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หลักสูตร TEPE-55205 

กำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรและกำรสอบสวน 

 

เค้าโครงเนื้อหา 

 ตอนที่ 1 งำนด้ำนกฎหมำยและกำรด ำเนินคดีของรัฐ 

 แนวคิด 

 ครอบคลุมตั้งแต่การด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง จนกระทั่งคดีถึง
สิ้นสุด และการบังคับคดีหรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง อีกทั้งการพิจารณาเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ และการด าเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดและค่าสินไหมทดแทน 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย

และการด าเนินคดีของรัฐได้ 
 

 ตอนที่ 2 กำรด ำเนินงำนวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

 แนวคิด 

ขอบเขตของงานการด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครอบคลุม
ตั้งแต่การส่งเสริมวินัยและป้องปรามมิให้กระท าผิด ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงและไม่
ร้ายแรง การด าเนินการทางวินัยสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

วัตถุประสงค์   

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการด าเนินงาน
วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 

 ตอนที่ 3 กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ 
 แนวคิด 

 ครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตลอดจนการด าเนินการแจ้งผลให้ทราบการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เท่านั้น ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก  
 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้  
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ตอนที่ 4 กำรคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม 

 แนวคิด 

 ผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกต าแหน่งจึงมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวก 
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการของส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
คุณธรรมจริยธรรมได้ 
 

 ตอนที่ 5 กำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ 

 แนวคิด 

 การปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูเป็นการรักษามาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ และยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพให้สูงขึ้นเหมาะสมอยู่เสมอโดย การพัฒนาประจ าการเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะและความช านาญ
การ พัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนด ผลพัฒนาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพให้องค์กรวิชาชีพครู
พิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อเนื่อง ตลอดจนการพักใช้และเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีอ่ืนๆ 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณได้ 
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ตอนที่ 1 งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดขีองรัฐ 

การด าเนินคดีของรัฐครอบคลุมตั้งแต่การด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง 
จนกระทั่งคดีถึงสิ้นสุด และการบังคับคดีหรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง อีกทั้งการพิจารณา
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ และการด าเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดและค่าสินไหม
ทดแทน 

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.1 ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแก่หน่วยงานและสถานศึกษา รวมถึง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนผู้มาขอรับบริการอ่ืนด้วย  

1.2 รับเรื่องจากโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวกับคดีแพ่งคดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง (ที่ขอความช่วยเหลือ) 

1.3 เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ 

1.4 รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยัง
ส านักงานอัยการเพ่ือจัดพนักงานอัยการให้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีล้มละลาย ที่
หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี (คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดี
นั้น ไม่อาจขอความช่วยเหลือให้แก้ต่างคดีได้ ) รวมทั้งด าเนินการอ่ืนตามกระบวนวิธีพิจารณาคดี 
จนกระทั่งศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาและรวมไปถึงการอุทธรณ์และฎีกาค าสั่งหรือค าพิพากษา
จนกระท่ังถึงท่ีสุด 

1.5 รวบรวมพยานหลักฐานและจัดท าค าฟ้องในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือค าให้การในฐานะผู้ถูก
ฟ้องคดีให้กับหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือส่งศาลปกครอง และด าเนินการอ่ืนตาม
กระบวนวิธีพิจารณาคดีจนกระทั่งศาลปกครองมีค าสั่งหรือค าพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด 

1.6 การบังคับคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการสืบหาทรัพย์สินหรือ
หลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาเพ่ือการบังคับคดีด้วย 

1.7 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดรวมทั้งค่าสินไหม
ทดแทน กรณีเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539รวมทั้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539 

1.8 การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงการเข้าตรวจดูและคัดส าเนา
เอกสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 

 หมำยเหตุ :บทบาทอ านาจหน้าที่ในเรื่องการด าเนินงานวินัยตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็น
เรื่องเฉพาะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้หมายความรวมไปถึงพนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก 

 

2. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง 

2.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / ประมวลกฎหมายอาญา 

2.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

2.3 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2.4 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
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2.5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

2.6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2.7 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 

2.8 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

2.9 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

2.10 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระตอนที่ 1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 1 
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ตอนที่ 2 การด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 

วินัย หมายถึง กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และแบบธรรมเนียมที่ก าหนดให้ปฏิบัติตาม
หรืองดเว้นการปฏิบัติ ที่ข้าราชการต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดกระท าผิดวินัยจะต้องได้รับ
โทษ 

 

กำรส่งเสริมวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1. ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับวินัยและระเบียบกฎหมายแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด  

2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
รวมทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยด้วย 

3. จัดท าหรือเผยแพร่หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวกับวินัยให้แก่สถานศึกษาในสังกัด 

 

กำรด ำเนินกำรทำงวินัยไม่ร้ำยแรงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียนหรือปรากฏเป็นข่าวใน
สื่อมวลชน หรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระท าผิด 

2. ตรวจส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชายุติเรื่อง แต่
ถ้าเป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็เสนอให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยไม่ร้ายแรง 

3. คณะกรรมการด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก .ค .ศ .ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 
พ.ศ.2550 

4. เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6 พร้อมส านวนการสอบสวน ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าผิดวินัยให้ออกค าสั่งลงโทษทางวินัย 
ตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2548 ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือน 
หรือลดขั้นเงินเดือนพ.ศ.2549 

5. รายงานการด าเนินการทางวินัยตามมาตรา 104 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

5.1 กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการทางวินัยตามข้อ 1.4 แล้ว ให้ตรวจเสนอ
รายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณา เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับรายงานแล้วเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่
เหมาะสม ก็มีอ านาจสั่งงดโทษ ลดโทษ เพ่ิมโทษ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในค าสั่งเดิมได้ และ
หากเห็นว่ากรณีเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็มีอ านาจหรือแจ้งผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้ เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้
พิจารณาตามอ านาจหน้าที่แล้ว ให้เสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา เมื่อ อ.
ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณามีมติเป็นประการใดให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 หรือผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินไปตามนั้น แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยพร้อมส านวนการ
สอบสวนไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐานเพ่ือพิจารณา หากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นแย้งกับมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ก็ให้รายงานไป
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ยัง ก.ค.ศ.เพ่ือพิจารณาต่อไป ถ้าเห็นด้วยกับมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาก็ถือว่าการด าเนินการทาง
วินัยกรณีนี้สิ้นสุด ถ้า ก.ค.ศ.มีมติเปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือมีความเห็นเป็นประการใด ผู้มีอ านาจ
ตามมาตรา 53 หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น 

5.2 กรณีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการทางวินัยตามข้อ 1.4 เอง
แล้วให้รายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณามีมติ
เป็นประการใดให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการไปตามนั้น แล้วรายงานการ
ด าเนินการทางวินัยพร้อมส านวนการสอบสวนไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
พิจารณา หากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเห็นแย้งกับมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาก็ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ.เพ่ือพิจารณาต่อไป ถ้าเห็นด้วยกับมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา
ก็ถือว่าการด าเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด ถ้า ก .ค.ศ.มีมติเปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือมีความเห็น
เป็นประการใด ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น 

 

กำรด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียน หรือปรากฏเป็นข่าวใน
สื่อมวลชนหรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระท าผิด 

2. ตรวจส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชายุติเรื่อง แต่
ถ้าเป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็เสนอให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา53 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 

3. คณะกรรมการด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก .ค .ศ .ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 
พ.ศ.2550 

4. เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว .6พร้อมส านวนการสอบสวนให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการดังนี้ 

4.1 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มี
ความเห็นพ้องกันในระดับโทษไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน) ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งลงโทษให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจ
การลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน พ .ศ.2549ประกอบกับระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
วิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.2548 
จากนั้นรายงานให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา ในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติ
ประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น 

4.2 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มี
ความเห็นในระดับโทษแย้งหรือต่างกัน (ระดับโทษร้ายแรงกับระดับโทษไม่ร้ายแรง) ให้น าเสนอ อ.ก.ค.
ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ เมื่ออ .ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติเป็น
ประการใด ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา53 สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามมตินั้น 

4.3 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มี
ความเห็นพ้องกันในระดับโทษว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ปลดออก หรือไล่ออก) ให้น าเสนอ
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ เมื่อ อ .ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติ
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เป็นประการใดให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 53สั่งหรือปฏิบัติให้
เป็นไปตามมตินั้น 

5. รายงานการด าเนินงานวินัยพร้อมส านวนการสอบสวนให้ ก.ค.ศ.พิจารณา ตามมาตรา104 
(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

 

กำรสั่งพักรำชกำร 

1. เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญา และมีเหตุตามกฎ ก.ค.ศ. ว่า
ด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ .ศ. 2555 เช่น ถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่
ราชการสอบสวนพิจารณาหรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น ฯลฯ แล้ว 

2. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งพักราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรอฟัง
ผลการสอบสวนพิจารณา 

 

กำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 

1. เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญา ซึ่งเป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพัก
ราชการตามข้อ3 และผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือการ
พิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว 

2. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา 

 แบบฟอร์มที่ใช้ 
1) แบบ สว.1 (แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง) 
2) แบบ สว.2 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ 23) 
3) แบบ สว.3 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่

สนับสนุน ข้อกล่าวหา ตามข้อ 24) 
4) แบบ สว.4 (บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา) 
5) แบบ สว.5 (บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา) 
6) แบบ สว.6 (รายงานการถูกสอบสวน) 
7) แบบ พ.1 (ให้พักราชการ) 
8) แบบ พ.2 (ให้ออกจากราชการไว้ก่อน) 
9) แบบ พ.3 (ให้กลับโดยไม่มีความผิด) 
10) แบบ พ.4 (ให้กลับโดยมีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง) 
11) แบบ พ.5 (การสั่งกลับกรณีไม่เป็นผ้ถูกพักใช้/พ้นก าหนดเวลาถูกพักใช้) 
12) แบบฟอร์มอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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 เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง  
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2) กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 

3) กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 

4) กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน 
พ.ศ. 2549 

5) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่งเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 

6) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2548 

7) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานกรด าเนินการทางวินัยและการออกจาก
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2551 
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ตอนที่ 3 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

 

การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยร้องขอให้ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ก าหนดไว้ได้ยกเรื่องขึ้นมาพิจารณาใหม่ ให้เป็นในทางให้คุณแก่ผู้ถูกลงโทษ 

การร้องทุกข์ หมายถึง การที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากค าสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือมี ความคับข้องใจ เนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา หรือกรณี 
ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย โดยให้ 
 
กำรอุทธรณ์ 

1. รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ถูก
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้อ านวยการสถานศึกษา ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัด
เงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน 

2. ตรวจพิจารณาหนังสืออุทธรณ์ว่าเข้าข่ายที่จะรับไว้พิจารณา ตามกฎ ก .ค.ศ.ว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550 หรือไม่ เช่น อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งหรือไม่ ผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์ค าสั่งเพื่อตนเองหรือมีผู้อ่ืนอุทธรณ์ค าสั่งแทน ฯลฯ 

3. เสนอรายงานการอุทธรณ์ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณา 

3.1 ถ้าผู้อ่ืนอุทธรณ์แทนผู้ถูกลงโทษ หรืออุทธรณ์นั้นไม่ได้ท าเป็นหนังสือ และลงลายมือ
ชื่อของผู้ถูกลงโทษ หรือไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตามข้อ 3 ข้อ 4 
และข้อ 9 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ .ศ.2550 อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาจะมีมติไม่รับอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษนั้นไว้พิจารณา กรณีนี้ให้แจ้งมติดังกล่าวพร้อมสิทธิในการ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 

3.2 กรณีอุทธรณ์ถูกต้องและรับเรื่องไว้พิจารณานั้น อ .ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาจะ
พิจารณามีมติตามข้อ 14 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550 เมื่อ
มีมติแล้วให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตาม
มติแล้ว ก็ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบซึ่งผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีมีการเพ่ิมโทษ
เป็นโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ เช่นนี้แล้วผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.ได้อีกชั้นหนึ่ง 

4. กรณีมีการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ หรือกรณีอุทธรณ์ค าสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติของ อ .ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนที่การศึกษาให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์
และพิจารณา พ.ศ.2550 เมื่อ ก.ค.ศ.มีมติเป็นประการใด จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ และให้ผู้มีอ านาจ
ตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น กรณีนี้ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองด้วย 

 
กำรร้องทุกข์ 

1. รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความ
เป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา หรือถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย 
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2. ตรวจพิจารณาหนังสือร้องทุกข์ว่าเข้าข่ายที่จะรับเรื่องไว้พิจารณาตามกฎ ก .ค.ศ.ว่าด้วย
การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ .ศ.2551 หรือไม่ เช่น ร้องทุกข์ภายใน 30 วัน นับแต่วัน
ได้รับแจ้งค าสั่งหรือไม่ร้องทุกข์เพ่ือตนเองหรือร้องทุกข์แทนผู้อื่น ฯลฯ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามีหนั งสือแจ้ งพร้อมส่ งส าเนาหนั งสือร้องทุกข์ ให้
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว เพ่ือที่ผู้บังคับบัญชานั้นจะได้ส่งเอกสาร
หลักฐานพร้อมค าชี้แจงเพ่ือประกอบการพิจารณาของ อ .ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.
แล้วแต่กรณี 

4. เสนอรายงานการร้องทุกข์ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณา 

4.1 ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ไม่ได้ท าเป็นหนังสือยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบเรื่อง
อันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือมีผู้ร้องทุกข์แทน ตามข้อ 5 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และข้อ 7 แห่ง
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ .ศ.2551 ให้มีมติไม่รับค าร้องทุกข์ไว้
พิจารณา จากนั้นมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว 

4.2 ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ถูกต้อง ให้มีมติตามข้อ 14 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์
และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551 เมื่อมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือ
พร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยเร็ว 

5. กรณีมีผู้ร้องทุกข์เพราะเหตุถูกสั่งให้ออกจากราชการ ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน หรือเห็นว่าค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นธรรม ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาตามมาตรา 122 และมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับ กฎ 
ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551 เมื่อ ก.ค.ศ.มีมติเป็นประการใด ให้ผู้มี
อ านาจตามมาตรา 53สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และเมื่อสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว ให้แจ้งผู้
ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือพร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยเร็ว 

 

 เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง  
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 

3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาการร้องทุกข์พ.ศ. 2551 

4. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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ตอนท่ี 4 การคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม 

 

จริยธรรม หมายถึง จริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ       
พลเรือน พ.ศ.2552 

ข้าราชการหมายถึง ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด 

 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

1. สพป./สพม.แจ้งแนวปฏิบัติตามตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ .ศ.2552ให้
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดเพ่ือถือปฏิบัติ 

2. สพป./สพม.ควบคุมก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างท่ัวถึงและจริงจัง  

3. ด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนให้
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาควบคุมและสนับสนุนส่งเสริมผู้อยู่ใต้บั งคับบัญชาปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ตามอ านาจหน้าที่ 

4. ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอาจสั่งลงโทษทางวินัยว่ากล่าว
ตักเตือนท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควรเมื่อมีกรณีการฝ่าฝืน
จริยธรรม 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการ 
ดังนี้ 

5.1 ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ย้ายหรือโอนข้าราชการ ให้ใช้พฤติกรรมทาง
จริยธรรมของผู้นั้นพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถ 

5.2 ปลูกฝังจริยธรรมให้ข้าราชการใหม่ จัดให้ข้าราชการลงลายมือชื่อรับทราบประมวล
จริยธรรม จัดให้มีสมุดบันทึกประวัติในส่วนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการแต่ละคน รวมทั้งจัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมผู้บริหาร และข้าราชการอย่างสม่ าเสมอ 

5.3 ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

5.4 คุ้มครองข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างเพียงพอ 

5.5 ยกย่องข้าราชการและส่วนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเคร่งครัด 

5.6 ตอบข้อสงสัยหรือค าถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
5.7 จัดให้มีการศึกษาค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้และ

ด าเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนค่านิยมนั้น 

5.8 เผยแพร่ให้ประชาชน ผู้เป็นคู่สมรส ญาติ พ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงของข้าราชการ 
ตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการทราบประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพ่ือไม่ท าการอันเป็น
การส่งเสริมหรือก่อให้เกิดการฝ่าฝืนจริยธรรม 

5.9 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
6. วินิจฉัยปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใดใดของข้าราชการ หรือส่งเรื่อง

ให้คณะกรรมการจริยธรรมปฏิบัติตามค าแนะน า โดยสุจริตไม่ต้องรับผิด 

7. ด าเนินการในการคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามที่ส่วนราชการก าหนด 
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ตอนที่ 5 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

 

ค ำจ ำกัดควำม 

 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพ ที่พึง
ประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติ
ตาม ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐาน
การปฏิบัติตน 

จรรยาบรรณของวิชาชีพ หมายถึง จรรยาบรรณวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติ
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบด้วย 
จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ,จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพจรรยาบรรณต่อสังคม 

 

 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

1. สพป ./สพม. จัดท าข้อมูลหรือประสานข้อมูลถึงความต้องการในการวางแผนพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามท่ีคุรุสภาก าหนดเกี่ยวกับ 

1.1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ที่คุรุสภาก าหนด 

1.2  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
1.3  มาตรฐานการปฏิบัติตน 

2. วางแผนการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลาย ด าเนินการเอง ด าเนินการ
ร่วมกับสถาบัน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนพัฒนาโดยความสมัครใจของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ 

3. สพท/สถานศึกษาส่งเสริมและ ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มาตรา9 (4)  

4. การด าเนินการกรณีพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งด าเนินการโดยยึดกรอบ
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพคือ 

4.1 เมื่อถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาตรา 109 

4.2 ถ้าภายในสามสิบวันมีต าแหน่งว่างหรือต าแหน่งอ่ืนที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นว่า ผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

4.3 ในกรณีที่หน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไม่มีต าแหน่งว่างหรือต าแหน่งที่สามารถ
ย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ 

4.4 ภายในก าหนดเวลาสามสิบวัน ถ้าหน่วยงานการศึกษาใดไม่มีต าแหน่งว่างหรือ
ต าแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ หรือ อ .ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. 
แล้วแต่กรณีไม่อนุมัติ ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน 

4.5 รายงาน สพฐ.และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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ใบงำนที่ 1 

 

ชื่อหลักสูตร กำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรและกำรสอบสวน 

ตอนที่ 1 งำนด้ำนกฎหมำยและกำรด ำเนินคดีของรัฐ 

 

ค ำสั่งให้ผู้เข้ารับการอบรม ปฏิบัติดังนี้ 
1. ศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 

2. อธิบาย และสรุปสาระส าคัญที่ได้จากการศึกษาเนื้อหา จากการศึกษาด้วยตนเองจาก
เอกสารประกอบการอบรม 

ค ำแนะน ำ 

 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ได้ เช่น โดยใช้ค าส าคัญว่า “งานด้าน
กฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ” หรือไปศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่  
www.school.obec.go.th/bukkol/webbukkol/lawgroup.html 
 
 

งำนด้ำนกฎหมำยและกำรด ำเนินคดีของรัฐ 
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ใบงำนที่ 2 

 

ชื่อหลักสูตร กำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรและกำรสอบสวน 

ตอนที่ 2 กำรด ำเนินงำนวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำง
ชั่วครำว และพนักงำนรำชกำร 

 

ค ำสั่งให้ผู้เข้ารับการอบรม ปฏิบัติดังนี้ 
1. ศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ 

2. อธิบาย และสรุปสาระส าคัญที่ได้จากการศึกษาเนื้อหา จากการศึกษาด้วยตนเองจาก
เอกสารประกอบการอบรม 

 

ค ำแนะน ำ 

 ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ได้  โดยใช้ค าส าคัญว่า “การ
ด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงาน
ราชการ” หรือไปศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่  

www.school.obec.go.th/bukkol/webbukkol/lawgroup.html 
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ใบงำนที่ 3 

 

ชื่อหลักสูตร กำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรและกำรสอบสวน 

ตอนที่ 3 กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ 
 

ค ำสั่งให้ผู้เข้ารับการอบรม ปฏิบัติดังนี้ 
1. ศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

2. อธิบาย และสรุปสาระส าคัญที่ได้จากการศึกษาเนื้อหา จากการศึกษาด้วยตนเองจาก
เอกสารประกอบการอบรม 

 

ค ำแนะน ำ 

 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ได้ โดยใช้ค าส าคัญว่า “การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์” หรือไปศึกษาเพ่ิมเติมได้ที ่
www.school.obec.go.th/bukkol/webbukkol/lawgroup.html 
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ใบงำนที่ 4 

 

ชื่อหลักสูตร กำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรและกำรสอบสวน 

ตอนที่ 4 กำรคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม 

 

ค ำสั่งให้ผู้เข้ารับการอบรม ปฏิบัติดังนี้ 
1. ศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม 

2. อธิบาย และสรุปสาระส าคัญที่ได้จากการศึกษาเนื้อหา จากการศึกษาด้วยตนเองจาก
เอกสารประกอบการอบรม 

 

ค ำแนะน ำ 

 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ได้ โดยใช้ค าส าคัญว่า “การคุ้มครอง
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ” ห รื อ ไป ศึ ก ษ า เ พ่ิ ม เติ ม ได้ ที่  http://www.ethic.cdd.go.th แ ล ะ
http://www.ocsc.go.th/ocsc/ 
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ใบงำนที่ 5 

 

ชื่อหลักสูตร กำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรและกำรสอบสวน 

ตอนที่ 5 กำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ 

 

ค ำสั่งให้ผู้เข้ารับการอบรม ปฏิบัติดังนี้ 
1. ศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

2. อธิบาย และสรุปสาระส าคัญที่ได้จากการศึกษาเนื้อหา จากการศึกษาด้วยตนเองจาก
เอกสารประกอบการอบรม 

 

ค ำแนะน ำ 

 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ได้ โดยใช้ค าส าคัญว่า “4 การพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ” หรือไปศึกษาเพ่ิมเติมได้ที ่
 www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=136&did=253  

 www.sobkroo.com/img_news/file/A28341798.doc 

 www.moe.go.th/wijai/lesson6%20developprofessional.pdf 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


