UTQ-55205 การดาเนินการทางวินัยข้าราชการและการสอบสวน

คานา
เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training การดาเนินการทางวินัยข้าราชการและการสอบสวน
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและดาเนินการฝึกอบรมครู ข้าราชการพลเรือน
และบุคลากรทางการศึกษาด้วยหลักสูตรฝึกอบรมแบบ e-Training สานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยความร่วมมือของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้
หลักสูตรและวิทยากรที่มีคุณภาพ เน้นการพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในทุกที่ทุกเวลา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training การดาเนินการทางวินัยข้าราชการและการสอบ
สวนจะสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเปูาหมาย
และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไป
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หลักสูตร “การดาเนินการทางวินัยข้าราชการและการสอบสวน”
รายละเอียดหลักสูตร
คาอธิบายรายวิชา
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ตอนที่ 5 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
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หลักสูตร
การดาเนินการทางวินัยข้าราชการและการสอบสวน
รหัส UTQ-55205
ชื่อหลักสูตรรายวิชา หลักสูตรการดาเนินการทางวินัยข้าราชการและการสอบสวน
ปรับปรุงเนื้อหาโดย
วิทยากร ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายละเอียดหลักสูตร
คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญของงานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ อธิบายถึงการ
ดาเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อธิบายเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ความสาคัญของการคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและการ
ดาเนินคดีของรัฐ
2. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการดาเนินงานวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการคุ้มครองคุณธรรม
จริยธรรม
5. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
สาระการอบรม
ตอนที่ 1 งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ
ตอนที่ 2 การดาเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอนที่ 3 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ตอนที่ 4 การคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม
ตอนที่ 5 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
กิจกรรมการอบรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ทาแบบทดสอบก่อนการอบรม
ศึกษาเนื้อหาสาระการอบรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากใบความรู้
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้
ทาใบงาน/กิจกรรมที่กาหนด
แสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่สนใจ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรประจาหลักสูตร
ทาแบบทดสอบหลังการอบรม

สื่อประกอบการอบรม
1.

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

ใบความรู้
วีดิทัศน์
แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา (Web board)
ใบงาน
แบบทดสอบ

การวัดผลและประเมินผลการอบรม
วิธีการวัดผล
1.
การทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้
คะแนนการทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
2.
การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ส่งงานตามใบงานที่กาหนด เข้าร่วม
กิจกรรมบนกระดานสนทนา
บรรณานุกรม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ 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 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคาสั่งการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2548
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ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานกรดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาประจาส่วนราชการหรือสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550
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หลักสูตร UTQ-55205
การดาเนินการทางวินัยข้าราชการและการสอบสวน
เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 1 งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ
แนวคิด
ครอบคลุมตั้งแต่การดาเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง จนกระทั่งคดีถึง
สิ้นสุด และการบังคับคดีหรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง อีกทั้งการพิจารณาเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ และการดาเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดและค่าสินไหมทดแทน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย
และการดาเนินคดีของรัฐได้

ตอนที่ 2 การดาเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวคิด
ขอบเขตของงานการดาเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครอบคลุม
ตั้งแต่การส่งเสริมวินัยและปูองปรามมิให้กระทาผิด ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงและไม่
ร้ายแรง การดาเนินการทางวินัยสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการดาเนินงาน
วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตอนที่ 3 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
แนวคิด
ครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตลอดจนการดาเนินการแจ้งผลให้ทราบการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้น ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว ที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
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ตอนที่ 4 การคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม
แนวคิด
ผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกตาแหน่งจึงมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
9 ประการของสานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
คุณธรรมจริยธรรมได้

ตอนที่ 5 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
แนวคิด
การปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูเป็นการรักษามาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ และยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพให้สูงขึ้นเหมาะสมอยู่เสมอโดย การพัฒนาประจาการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะและความชานาญ
การ พัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนด ผลพัฒนาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพให้องค์กรวิชาชีพครู
พิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อเนื่อง
ตลอดจนการพักใช้และเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีอื่นๆ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณได้
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ตอนที่ 1 งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ
การดาเนินคดีของรัฐครอบคลุมตั้งแต่การดาเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดี
ปกครอง จนกระทั่งคดีถึงสิ้นสุด และการบังคับคดีหรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง อีกทั้งการ
พิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ และการดาเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดและค่า
สินไหมทดแทน
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.1
ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแก่
หน่วยงานและสถานศึกษา รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด ตลอดจนผู้มาขอรับบริการอื่นด้วย
1.2
รับเรื่องจากโรงเรียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับคดีแพ่งคดีอาญา คดีล้มละลาย และคดี
ปกครอง (ที่ขอความช่วยเหลือ)
1.3
เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ
1.4
รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ไปยังสานักงานอัยการเพื่อจัดพนักงานอัยการให้ว่าต่างหรือแก้
ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย ที่หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐฟูองคดีหรือถูกฟูองคดี (คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟูองคดีนั้น ไม่อาจ
ขอความช่วยเหลือให้แก้ต่างคดีได้)
รวมทั้งดาเนินการอื่นตามกระบวนวิธี
พิจารณาคดี จนกระทั่งศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษาและรวมไปถึงการอุทธรณ์
และฎีกาคาสั่งหรือคาพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด
1.5
รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทาคาฟูองในฐานะผู้ฟูอง
คดีหรือคาให้การในฐานะผู้ถูกฟูองคดีให้กับหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ เพื่อส่งศาลปกครอง และดาเนินการอื่นตามกระบวนวิธีพิจารณาคดีจนกระทั่ง
ศาลปกครองมีคาสั่งหรือคาพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด
1.6
การบังคับคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
รวมถึงการสืบหาทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาเพื่อการ
บังคับคดีด้วย
1.7
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิด
ทางละเมิดรวมทั้งค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539รวมทั้งการใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.2539
1.8
การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึง
การเข้าตรวจดูและคัดสาเนาเอกสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540
หมายเหตุ : บทบาทอานาจหน้าที่ในเรื่องการดาเนินงานวินัยตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็น
เรื่องเฉพาะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้หมายความรวมไปถึงพนักงาน
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ราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก
2. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
2.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / ประมวลกฎหมายอาญา
2.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2.3 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.4 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
2.5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
2.6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2.7 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
2.8 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
2.9 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546
2.10 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง
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สรุป Flow Chart การปฏิบัติงาน

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระตอนที่ 1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 1
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ตอนที่ 2 การดาเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วินัย หมายถึง กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และแบบธรรมเนียมที่กาหนดให้
ปฏิบัติตามหรืองดเว้นการปฏิบัติ ที่ขา้ ราชการต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใด
กระทาผิดวินัยจะต้องได้รับโทษ
การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับวินัยและระเบียบกฎหมายแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งการปูองกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัยด้วย
3. จัดทาหรือเผยแพร่หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวกับวินัยให้แก่สถานศึกษาใน
สังกัด
การดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียน
หรือปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชน หรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือ
ผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระทาผิด
2. ตรวจสานวนการสืบสวนข้อเท็จจริง
ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอ
ผู้บังคับบัญชายุติเรื่อง แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็เสนอให้
ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
3. คณะกรรมการดาเนินการสอบสวนตามกฎ
ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ
สอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
4. เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ
สว.6 พร้อมสานวนการ
สอบสวน ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยให้ยุติเรื่อง
แต่ถ้าผิดวินัยให้ออกคาสั่งลงโทษทางวินัย ตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออก
คาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2548 ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ตัด
เงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนพ.ศ.2549
5. รายงานการดาเนินการทางวินัยตามมาตรา
104 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
5.1
กรณีผู้อานวยการสถานศึกษาดาเนินการทาง
วินัยตามข้อ 1.4 แล้ว ให้ตรวจเสนอรายงานผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณา
เมื่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้รับรายงานแล้วเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่ง
ลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็มีอานาจสั่งงดโทษ ลดโทษ เพิ่ม
โทษ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในคาสั่งเดิมได้ และหากเห็นว่า
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กรณีเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็มีอานาจหรือแจ้งผู้มีอานาจ
ตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้
เมื่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้พิจารณาตามอานาจ
หน้าที่แล้ว ให้เสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณามีมติเป็นประการใดให้ผู้มี
อานาจตามมาตรา 53 หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินไปตามนั้น แล้วรายงานการดาเนินการทางวินัยพร้อมสานวน
การสอบสวนไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
พิจารณา
หากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความเห็นแย้งกับมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ก็ให้รายงานไปยัง
ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาต่อไป ถ้าเห็นด้วยกับมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาก็ถือว่าการดาเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด ถ้า ก.ค.ศ.มีมติ
เปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือมีความเห็นเป็นประการใด ผู้มีอานาจตาม
มาตรา 53 หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้อง
ดาเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น
5.2
กรณีผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินการทางวินัยตามข้อ 1.4 เองแล้วให้รายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณามีมติเป็น
ประการใดให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการไป
ตามนั้น แล้วรายงานการดาเนินการทางวินัยพร้อมสานวนการสอบสวน
ไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณา หาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นแย้งกับมติ อ.
ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาก็ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาต่อไป
ถ้าเห็นด้วยกับมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาก็ถือว่าการดาเนินการ
ทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด ถ้า ก.ค.ศ.มีมติเปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือมี
ความเห็นเป็นประการใด ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 หรือผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น
การดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียน หรือ
ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนหรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบ
เห็นการกระทาผิด
2. ตรวจสานวนการสืบสวนข้อเท็จจริง
ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอ
ผู้บังคับบัญชายุติเรื่อง แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็เสนอให้ผู้มี
อานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา53
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรง
3. คณะกรรมการดาเนินการสอบสวนตามกฎ
ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ.2550
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เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6พร้อมสานวนการสอบสวนให้ผู้สั่ง
แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าผิดวินัยก็ให้
ดาเนินการดังนี้
4.1 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน มีความเห็นพ้องกันในระดับโทษไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลด
ขั้นเงินเดือน) ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ออกคาสั่ง
ลงโทษให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือ
ลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2549ประกอบกับระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคาสั่ง
เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2548
จากนั้นรายงานให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา ในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษามีมติประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือ
ปฏิบัติไปตามมตินั้น
4.2 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน มีความเห็นในระดับโทษแย้งหรือต่างกัน (ระดับโทษร้ายแรงกับระดับโทษ
ไม่ร้ายแรง) ให้นาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาความผิดและกาหนด
โทษ
เมื่ออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติเป็นประการใด
ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอานาจตามมาตรา53 สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ
นั้น
4.3 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน มีความเห็นพ้องกันในระดับโทษว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ปลด
ออก หรือไล่ออก) ให้นาเสนออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาความผิดและ
กาหนดโทษ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติเป็นประการใดให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอานาจตามมาตรา 53สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ
นั้น
5. รายงานการดาเนินงานวินัยพร้อมสานวนการสอบสวนให้ ก.ค.ศ.พิจารณา
ตามมาตรา104 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.

การสั่งพักราชการ
1. เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาหรือมีกรณีถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาผิดอาญา
และมีเหตุตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
พ.ศ. 2555 เช่น ถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการสอบสวนพิจารณาหรือจะก่อให้เกิดความไม่
สงบเรียบร้อยขึ้น ฯลฯ แล้ว
2. ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ออกคาสั่งพักราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา
การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
1. เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครู
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และบุคลากรทางการศึกษาหรือมีกรณีถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาผิดอาญา
ซึ่งเป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามข้อ3 และผู้มีอานาจตามมาตรา 53 พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะ
ไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว
2. ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ออกคาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา
แบบฟอร์มที่ใช้
1) แบบ สว.1 (แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง)
2) แบบ สว.2 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ 23)
3) แบบ สว.3 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุน ข้อกล่าวหา ตามข้อ 24)
4) แบบ สว.4 (บันทึกถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหา)
5) แบบ สว.5 (บันทึกถ้อยคาพยานของฝุายกล่าวหา/ฝุายผู้ถูกกล่าวหา)
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/พ้นกาหนดเวลาถูกพักใช้)
12) แบบฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
3) กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
4) กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้น
เงินเดือน พ.ศ. 2549
5) ระเบียบ
ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
6) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2548
7) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานกรดาเนินการทางวินัยและการออกจาก
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2551
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ตอนที่ 3 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยร้องขอให้ผู้ที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
กาหนดไว้ได้ยกเรื่องขึ้นมาพิจารณาใหม่ ให้เป็นในทางให้คุณแก่ผู้ถูกลงโทษ
การร้องทุกข์ หมายถึง การที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากคาสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือมี ความคับข้องใจ เนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา หรือกรณี
ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย โดยให้
การอุทธรณ์
1. รับเรื่องอุทธรณ์คาสั่งลงโทษของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ที่ถูกผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือ
ผู้อานวยการสถานศึกษา ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
2. ตรวจพิจารณาหนังสืออุทธรณ์ว่าเข้าข่ายที่จะรับไว้พิจารณา ตาม
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550 หรือไม่ เช่น
อุทธรณ์คาสั่งลงโทษภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งหรือไม่ ผู้ถูก
ลงโทษอุทธรณ์คาสั่งเพื่อตนเองหรือมีผู้อื่นอุทธรณ์คาสั่งแทน ฯลฯ
3. เสนอรายงานการอุทธรณ์ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา
3.1 ถ้าผู้อื่นอุทธรณ์แทนผู้ถูกลงโทษ หรืออุทธรณ์นั้นไม่ได้ทา
เป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อของผู้ถูกลงโทษ หรือไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง ตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 9 แห่งกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550 อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ที่
การศึกษาจะมีมติไม่รับอุทธรณ์คาสั่งลงโทษนั้นไว้พิจารณา กรณีนี้ให้แจ้งมติ
ดังกล่าวพร้อมสิทธิในการฟูองคดีต่อศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็น
หนังสือโดยเร็ว
3.2 กรณีอุทธรณ์ถูกต้องและรับเรื่องไว้พิจารณานั้น อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาจะพิจารณามีมติตามข้อ 14 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550 เมื่อมีมติแล้วให้ผู้มีอานาจตาม
มาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตาม
มติแล้ว ก็ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบซึ่งผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ เว้นแต่
จะเป็นกรณีมีการเพิ่มโทษเป็นโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ เช่นนี้
แล้วผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.ได้อีกชั้นหนึ่ง
4. กรณีมีการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ
หรือกรณีอุทธรณ์คาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาให้เสนอ ก.ค.ศ.
พิจารณาตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการอุทธรณ์และพิจารณา พ.ศ.2550 เมื่อ ก.ค.ศ.มีมติเป็นประการใด จะ
อุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ และให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามมตินั้น กรณีนี้ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองด้วย
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การร้องทุกข์
รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่เห็นว่าตน
ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา หรือ
ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
2. ตรวจพิจารณาหนังสือร้องทุกข์ว่าเข้าข่ายที่จะรับเรื่องไว้พิจารณาตามกฎ
ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551 หรือไม่ เช่น ร้องทุกข์
ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคาสั่งหรือไม่ร้องทุกข์เพื่อตนเองหรือร้องทุกข์แทนผู้อื่น
ฯลฯ
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนังสือแจ้งพร้อมส่งสาเนาหนังสือร้องทุกข์
ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว เพื่อที่ผู้บังคับบัญชานั้นจะได้ส่ง
เอกสารหลักฐานพร้อมคาชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาของ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี
4. เสนอรายงานการร้องทุกข์ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา
4.1 ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ไม่ได้ทาเป็นหนังสือยื่นภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือมีผู้ร้องทุกข์แทน ตามข้อ 5 วรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง และข้อ 7 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
ร้องทุกข์ พ.ศ.2551 ให้มีมติไม่รับคาร้องทุกข์ไว้พิจารณา จากนั้นมีหนังสือแจ้งให้ผู้
ร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว
4.2 ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ถูกต้อง ให้มีมติตามข้อ 14 แห่งกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551 เมื่อมีมติเป็นประการใด ให้
ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สัง่ หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติ
ตามมตินั้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือพร้อมสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง
โดยเร็ว
5. กรณีมีผู้ร้องทุกข์เพราะเหตุถูกสั่งให้ออกจากราชการ ถูกสั่งพักราชการ ถูก
สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเห็นว่าคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาตามมาตรา 122
และมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการ
พิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551 เมื่อ ก.ค.ศ.มีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา
53สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และเมื่อสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้อง
ทุกข์ทราบเป็นหนังสือพร้อมสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครอง โดยเร็ว
1.

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาการร้องทุกข์พ.ศ. 2551
4. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ตอนที่ 4 การคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรม

หมายถึง

จริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ.2552

ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สพป./สพม.แจ้งแนวปฏิบัติตามตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.2552ให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดเพื่อถือปฏิบัติ
2. สพป./สพม.ควบคุมกากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างทั่วถึง
และจริงจัง
3. ดาเนินการให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
และ
ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาควบคุมและสนับสนุนส่งเสริมผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ตามอานาจหน้าที่
4. ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอาจสั่งลงโทษ
ทางวินัยว่ากล่าวตักเตือนทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่
เห็นสมควรเมื่อมีกรณีการฝุาฝืนจริยธรรม
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ โดยอย่างน้อย
ต้องดาเนินการ ดังนี้
5.1 ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ย้ายหรือโอนข้าราชการ ให้ใช้
พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นั้นพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถ
5.2 ปลูกฝังจริยธรรมให้ข้าราชการใหม่ จัดให้ข้าราชการลงลายมือชื่อ
รับทราบประมวลจริยธรรม จัดให้มีสมุดบันทึกประวัติในส่วนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของ
ข้าราชการแต่ละคน
รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมผู้บริหาร
และ
ข้าราชการอย่างสม่าเสมอ
5.3 ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
5.4 คุ้มครองข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างเพียงพอ
5.5 ยกย่องข้าราชการและส่วนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้โดยเคร่งครัด
5.6 ตอบข้อสงสัยหรือคาถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
นี้
5.7 จัดให้มีการศึกษาค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้และดาเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนค่านิยมนั้น
5.8 เผยแพร่ให้ประชาชน ผู้เป็นคู่สมรส ญาติ พี่น้อง พรรคพวกเพื่อน
ฝูงของข้าราชการ ตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการทราบประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ เพื่อไม่ทาการอันเป็นการส่งเสริมหรือก่อให้เกิดการฝุาฝืนจริยธรรม
5.9 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
1.
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วินิจฉัยปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใดใดของ
ข้าราชการ หรือส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมปฏิบัติตามคาแนะนา โดยสุจริตไม่
ต้องรับผิด
7. ดาเนินการในการคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามที่ส่วนราชการ
กาหนด
6.
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ตอนที่ 5 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
คาจากัดความ
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ 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
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สพป./สพม.
จัดทาข้อมูลหรือประสานข้อมูลถึงความ
ต้องการในการวางแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ตามที่คุรุสภากาหนดเกี่ยวกับ
1.1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ที่คุรุสภากาหนด
1.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.3 มาตรฐานการปฏิบัติตน
2.
วางแผนการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพในรูปแบบที่
หลากหลาย ดาเนินการเอง ดาเนินการร่วมกับสถาบัน สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มอบหมายให้หน่วยงานอื่นพัฒนาโดยความสมัครใจของผู้
ประกอบวิชาชีพ
3.
สพท/สถานศึกษาส่งเสริมและ ควบคุมความประพฤติและ
การดาเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มาตรา9 (4)
4.
การดาเนินการกรณีพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาต ซึ่งดาเนินการโดยยึดกรอบตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบ
แผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพคือ
4.1 เมื่อถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาตรา 109
4.2 ถ้าภายในสามสิบวันมีตาแหน่งว่างหรือตาแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นว่า ผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
4.3 ในกรณีที่หน่วยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไม่มีตาแหน่งว่างหรือตาแหน่งที่สามารถ
ย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้
4.4 ภายในกาหนดเวลาสามสิบวัน
ถ้าหน่วยงานการศึกษาใดไม่มีตาแหน่งว่างหรือ
ตาแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้ หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.
1.
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แล้วแต่กรณีไม่อนุมัติ ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน
4.5 รายงาน สพฐ.และผู้เกี่ยวข้องทราบ
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