
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ โทร.038-517280                                     

ที ่  - วันที่   22   กรกฎาคม  2564          

เรื่อง    รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เรื่องเดิม 
ตามที่ กลุ่มอำนวยการ ได้รายงานผลและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ( Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6  ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน และนำข้อเสนอแนะไปจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล    
และมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ข้อเท็จจริง 
บัดนี้ กลุ่ มงานที่ เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรการที่ อยู่ ในความรับผิดชอบ           

ตามข้อเสนอแนะและแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำหรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา     
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้ 
     1. กลุ่มอำนวยการและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ  ได้ดำเนินการปรับปรุง
เว็บไซต์ของสำนักงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ข้อมูลพ้ืนฐานของสำนักงาน เพ่ือให้ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 
และครบถ้วน  ตลอดจนได้ปรับปรุงแก้ไขและกำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน
เรียบร้อยแล้ว 
    2. กลุ่มนโยบายและแผน ได้พิจารณาและดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พร้อมทั้งรายงานสรุปผลการติดตามรอบ 6 เดือน และนำผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มาสรุปพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่ เกิดขึ้นในการดำเนินงานที่ผ่านมา และรายงาน
ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
    3. กลุ่มกฎหมายและคดี  ได้ดำเนินการปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนการทุจริตใหม่  
ซึ่งมีชั้นความลับและมีความปลอดภัยกับผู้ร้องเรียน  มีการปรับปรุงคู่มือการร้องเรียนให้เป็นปัจจุบัน  
และกำหนดมาตรการจัดข้อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งนำเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของสำนักงานเรียบร้อยแล้ว  
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     4. กลุ่มอำนวยการ  ได้ดำเนินการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน
จากการประเมิน ITA Online  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
และแจ้งกลุ่มต่าง ๆ ทราบแล้ว  พร้อมทั้งนำเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเรียบร้อยแล้ว  
   5. กลุ่มงานอ่ืนที่ไม่มีข้อเสนอแนะหรือแนวทางจากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ได้ทำการ
ปรับปรุงมาตรการที่อยู่ในความรับผิดชอบ แต่ก็ได้พิจารณาปรับปรุงมาตรการในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
ด้วยเช่นกัน ได้แก่ 
          5.1 มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  
โดยกลุ่มอำนวยการ 
         5.2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย ์  
     6. สำหรับมาตรการที่ยังสามารถใช้ต่อไปได้โดยไม่ต้องปรับปรุงมาตรการ เพราะมีความ
ครอบคลุมครบถ้วนและถือปฏิบัติได้ในปัจจุบัน แต่มีการปรับแก้ในส่วนของผู้ลงนามในประกาศ เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ได้แก่ มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ , มาตรการป้องกันการรับสินบน และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยกลุ่มอำนวยการ  ทัง้ 3 มาตรการนี้ได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน 
มาโดยตลอดแล้ว 
      7. สำหรับประเด็นในการพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภายในสำนักงาน เกี่ยวกับ
กรณีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เพ่ือทำการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
ได้มีการจัดทำเอกสารคู่มือการประเมินให้แก่บุคลากรทุกคนเพ่ือนำไปศึกษาทำความเข้าใจ และได้ประชุมชี้แจง
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) พร้อมทั้งชี้แจง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564  ดังรูปภาพประกอบ
ด้านล่างนี้ 
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  8. สำหรับประเด็นในการพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประเภทต่างๆ ของสถานศึกษาในสังกัด เกี่ยวกับกรณีเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก    
เพ่ือทำการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมิน
ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  เมื่อวันที่  12 กรกฎาคม 2564 ด้วยระบบ     
Google Meet โดยผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม    
ทีแ่นบมาพร้อมนี้ และตามรูปภาพประกอบด้านล่างนี้ 
 

 
 
    9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ยังได้ดำเนินการอื่นๆ เพ่ือเป็น 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กำหนดไว้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เช่น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต การเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลแผนงานต่างๆ รวมทั้งการดูแล 
กำกับติดตามและประเมินผล มาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดที่กล่าวมา
ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว 

ข้อกฎหมายหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. สำเนาเอกสารมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม จำนวน 1 ฉบับ 
2. สำเนาเอกสารมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และคู่มือการร้องเรียน จำนวน 1 ชุด 
3. สำเนาเอกสารมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จำนวน 1 ฉบับ 
4. สำเนานโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ชุด 
5. สำเนาเอกสารมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 ฉบับ 

    6. สำเนามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จำนวน  1  ชุด 

/7. สำเนามาตรการ... 
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คู่มือ 

การจัดการข้อร้องเรียน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 
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ค าน า 
 
   คู่มือการปฏิบัติงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 
ฉบับน้ี  จัดท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  ท้ังน้ี  การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ  ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ  จ าเป็นจะต้องมีข้ันตอน / กระบวนการ  
และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 
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สารบัญ 
 

      หน้า 

ช่องทางการร้องเรียน          ๑ 

เอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องเรียนต้องใช้        ๒ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน          ๒ 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องหรือผู้เป็นพยาน       ๓ 

มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา         ๓ 

การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ     ๔ 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์         8 
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หลักเกณฑ์และขั้นตอนการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 

   การร้องเรียนของหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 
ก าหนดช่องทางการร้องเรียน ข้ันตอนการปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานท่ีผู้ร้องเรียนต้องใช้ มีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี  

๑. ช่องทางการร้องเรียน  
   การร้องเรียนหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 
ผู้ร้องเรียน มีช่องทางการร้องเรียน  ๒  ช่องทาง  ได้แก่  การร้องเรียนโดยตรงต่อส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา   และการร้องเรียนผ่านหน่วยงานอื่น ๆ  
     ๑.๑ การร้องเรียนโดยตรงต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  
กระท าได้ดังน้ี  
           ๑.๑.๑ การร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐๓๘-๕๑๑๓๖๓ ต่อ ๑ /โทรสารหมายเลข  
๐๓๘-๕๑๗๒๗๙  หรือโทรศัพท์สายตรงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐8 9057 0211  หรือกลุ่มกฎหมายและคดี   หมายเลขโทรศัพท์ ๐6 1334 4422  
           ๑.๑.๒ การร้องเรียนด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจา โดยตรงท่ี
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา, รองผู้อ านวยการสานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา หรือกลุ่มกฎหมายและคดี  
          ๑.๑.๓ การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ท่ีอยู่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖   
เลขที่ ๔๑๐/๑  ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐  
         ๑.๑.๔ การร้องเรียนผ่านตู้รับเร่ืองราวร้องเรียน /ร้องทุกข์ ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 
          ๑.๑.๕ การร้องเรียนผ่านทาง  Facebook เวปเพจ สพม.ฉช  
   ๑.๒ การร้องเรียนผ่านหน่วยงานอื่นๆ เช่น 
        ๑.๒.๑ การร้องเรียนต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  
        ๑.๒.๒ การร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  
        ๑.๒.๓ การร้องเรียนต่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  
        ๑.๒.๔ การร้องเรียนต่อสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  
         ๑.๒.๕ การร้องเรียนต่อสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
         ๑.๒.๖ การร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ (ป.ป.ท.)  
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๒. เอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องเรียนต้องใช้ 
       เอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องเรียนต้องใช้การร้องเรียนไม่จ าเป็นต้องใช้หลักฐานใด ๆ ของ 
ผู้ร้องเรียน ยกเว้นผู้ร้องมีส าเนาเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีร้องเรียน หลักฐานท่ีระบุท่ีอยู่ท่ี
สามารถติดต่อได้โดยสะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  
 

๓. ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน  
       ข้ันตอนท่ี ๑ กลุ่มอ านวยการ รับเร่ืองร้องเรียนลงทะเบียนระบบสารบรรณทะเบียนรับ-ส่ง 
เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งกลุ่มกฎหมายและคดี  พิจารณาด าเนินการกรณีเป็นหนังสือ “ลับ” 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทราเท่าน้ันจะเป็นผู้ท่ีท าการเปิดซองเอกสาร 
“ลับ” ดังกล่าวและมอบหมายผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เพ่ือลงทะเบียนระบบสารบรรณ
ทะเบียนรับ-ส่ง เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้ง งานวินัยและนิติการ พิจารณาด าเนินการ  
    ข้ันตอนท่ี ๒ กลุ่มกฎหมายและคดี  ลงทะเบียนระบบสารบรรณทะเบียนรับเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ บันทึกรายงานเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 
พิจารณามอบหมายการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือมีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เพ่ือ
ด าเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงโดยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน  
    ข้ันตอนท่ี ๓ ผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามอ านาจหน้าท่ีตามท่ีระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนดไว้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
เสนอส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริงผ่านนิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี เพ่ือพิจารณาน าเสนอ 
     ข้ันตอนท่ี ๔ นิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี ผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริงตามท่ีผู้รับผิดชอบ
หรือคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เพ่ือพิจารณา ตามข้ันตอนต่อไป 
    ข้ันตอนท่ี ๕  
   - กรณีไม่มีมูลเสนอให้ยุติเร่ือง แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน (กรณีทราบชื่อ/ท่ีอยู่ 
ของผู้ร้อง) หรือหน่วยงานท่ีมีหนังสือแจ้งเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวมาให้ พิจารณาด าเนินการ 
   - กรณีมีมูล เห็นควรเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อด าเนินการทางวินัย (อย่างร้ายแรง/ 
ไม่ร้ายแรง)  
 

๔. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องหรือผู้เป็นพยาน 
   ๑. เม่ือมีการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนและผู้เป็นพยานจะไม่ถูกด าเนินการใด ๆ ท่ีกระทบต่อ
หน้าท่ีการงานหรือการด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใด ๆ เช่นการแยกสถานท่ีท างานเพ่ือ
ป้องกันมีให้ผู้ร้องเรียนผู้เป็นพยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น แต่ต้องได้รับความยินยอมจาก 
ผู้ร้องเรียนหรือผู้เป็นพยาน 
    ๒. ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้เป็นพยาน เช่น การขอย้ายสถานท่ีท างาน 
หรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตาม
ความเหมาะสม  
   ๓. ให้การคุ้มครองผู้ร้องเรียนมิให้ถูกกลั่นแกล้ง  
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๕. มาตรการคุ้มครองผู้ถกูกล่าวหา 
   ๑. ในระหว่างการร้องเรียน ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ให้ความเป็นธรรมและให้
ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น 
   ๒. ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มท่ี รวมท้ังสิทธิในการแสดง
เอกสาร/พยานหลักฐานในการแก้ข้อกล่าวหา 
 
6. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ 
 

  เม่ือผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการผู้ใด และสั่งยุติเร่ือง งดโทษ ลงโทษ 
หรือสั่งให้ข้าราชการผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว กฎหมายได้ก าหนดให้มีการรายงาน การด าเนินการทาง
วินัย หรือการสั่งให้ออกจากราชการน้ัน ไปยังผู้บังคับหรือองค์คณะบุคคลผู้มีอ านาจตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดเพื่อการตรวจสอบควบคุมมาตรฐานการด าเนินการทางวินัย การสั่งลงโทษ หรือการส่ังให้ออกจาก
ราชการ   ให้เป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม โดย กศจ. มีอ านาจพิจารณารายงานการ
ด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง และการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ดังต่อไปน้ี 
 

การรายงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง 
 

  1. กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาได้ด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใด และได้สั่งยุติเร่ือง งดโทษ หรือลงโทษภาคทันฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนแก่      
ผู้น้ันแล้วรวมถึงกรณีท่ีเห็นว่าไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีหรือเกินอ านาจหน้าท่ี ก็ให้รายงานไปยังผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป 
  เม่ือผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับรายงานและพิจารณา ตามอ านาจ
หน้าท่ีโดยพิจารณาตรวจสอบว่าการด าเนินการทางวินัยน้ันถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่ ในกรณีท่ีเห็นว่า
การด าเนินการทางวินัย หรือสั่งลงโทษยังไม่เหมาะสมก็มีอ านาจสั่งงดโทษ หรือลดโทษเป็นสถานโทษหรือ
อัตราโทษที่เบาลงเพ่ิมโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษท่ีหนักข้ึน หรือเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความ        
ในค าส่ังเดิมหรือด าเนินการอย่างใดเพิ่มเติม หรือหากเห็นว่าไม่มีความผิดให้สั่งยกโทษ แล้วให้รายงาน 
กศจ.พิจารณา 
  แต่หากเห็นว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็มีอ านาจสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยอาจสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนได้ 
  2.  กรณีท่ีผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้ด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง       
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด และได้สั่งยุติเร่ือง งดโทษ หรือลงโทษภาคทันฑ์            
ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนแก่ผู้น้ันแล้ว ให้รายงาน กศจ. พิจารณา 
  3.  ในกรณีท่ี กศจ. พิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัยแล้ว มีมติ ยุติเร่ือง งดโทษ 
ลดโทษ เพ่ิมโทษ หรือมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่ังหรือ
ปฏิบัติไปตามน้ัน เม่ือด าเนินการแล้วให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รายงานไปยัง
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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  4.  เม่ือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับรายงานการด าเนินการทาง
วินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หากพิจารณาแล้วเห็นชอบกับการพิจารณา
ของ กศจ. ให้การรายงานการด าเนินการทางวินัยเป็นอันสิ้นสุด เว้นแต่กรณีเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานมีความเห็นขัดแย้งกับมติของ กศจ. โดยเห็นว่าการด าเนินการไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม 
ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี หรือแนวทางที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ต้องเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา เม่ือ ก.ค.ศ. 
พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 หรือผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติไปตามน้ัน 
 

การรายงานการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 

  1. กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยคณะกรรมการสอบสวน
หรือผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้เสนอ กศจ. พิจารณาผล
เป็นประการใดให้ผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้สั่งตามมติ แล้วจึงรายงานไปยัง ก.ค.ศ. 
  2.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าไม่
เป็นความผิดหรือเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง และได้สั่งยุติเร่ือง งดโทษ หรือลงโทษแล้ว ต้องรายงานไป
ยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพ่ือพิจารณา ในกรณีท่ีเป็นโทษเกินกว่าอ านาจของตนให้
รายงานไปยังผู้มีอ านาจ 
  3.  กรณีท่ีผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้ด าเนินการหรือ ได้รับรายงานตาม 
2.2 พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีแล้ว โดยหากเห็นว่าการยุติเร่ือง การงดโทษ หรือการลงโทษ
ยังไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ก็มีอ านาจเปลี่ยนแปลงโทษหรือเปลี่ยนแปลงค าส่ังได้ เม่ือเปลี่ยนแปลงโทษหรือ
เปลี่ยนแปลงค าสั่งแล้ว ให้รายงาน กศจ. พิจารณา หรือในกรณีท่ีเห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้
เสนอ กศจ. พิจารณาเพ่ิมโทษ เป็นปลดออกจากราชการ หรือไล่ออกจากราชการ 
  4.  เม่ือ กศจ. พิจารณามีมติยุติเร่ือง งดโทษ ลงโทษ หรือมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่ังแล้วปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ัน  แล้วรายงาน ก.ค.ศ. เม่ือ
พิจารณาพร้อมส านวนการสอบสวน 
  5. เม่ือ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาส่ังหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามน้ัน และให้การรายงานการด าเนินการทางวินัยเป็นอันสิ้นสุด 
 

การรายงานการสั่งให้ออกจากราชการ 
 

  ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 ก าหนดเหตุการณ์ออกจากราชการไว้ 2 กรณี คือ 
  1. กรณีท่ีเป็นโทษทางวินัย เน่ืองจากกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และถูกลงโทษปลดออก
หรือไล่ออก ตามมาตรา 107(5) 
  2. กรณีท่ีให้ออกจากราชการโดยไม่เป็นโทษทางวินัย มี 2 กรณี 
   2.1  กรณีไม่ถูกสั่งให้ออก ได้แก่ ตาย พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการ ลาออก ตามมาตรา 107 และการลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้
ลาออกหรือลาออกมีผลตามมาตรา 104 
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   2.2  กรณีถูกสั่งให้ออกตามมาตรา 107 (4) ได้แก่ 
   (1)   ขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30(1)(4)(5)(7)(8) หรือ (9) เช่น เป็นคน
ไร้ความสามารถล้มละลาย บกพร่องในศีลธรรมอันดี ฯลฯ 
   (2)   ขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง ตามมาตรา 42 อยู่ก่อน 
   (3)   ขาดคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา 48 อยู่ก่อน 
   (4)   ถูกสั่งให้ออกฯ ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียมความพร้อมฯ 
   (5)   ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญ ตามมาตรา 110 ในกรณี
มีเหตุเจ็บป่วย หรือขาดคุณสมบัติ เลิกหรือยุบต าแหน่งใด หรือไม่ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
   (6)   กรณีมีเหตุตามมาตรา 111 เช่น หย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าท่ี
ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี 
   (7)   ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพตามมาตรา 101 
   (8)   ต้องโทษจ าคุกจากความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ 
   (9)   ต้องไปรับราชการทหารตามมาตรา 114 
   (10) ต้องออกจากราชการ เน่ืองจากกระท าผิดก่อนโอนมาจากพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน 
   โดยสรุป กรณีให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการจะเป็น
กรณีท่ีขาดคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ขาดคุณสมบัติท่ัวไป กรณีมีมลทินหรือมัวหมองในเร่ือง
ท่ีถูกสอบสวน กรณีปฏิบัติหน้าท่ีไม่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น หย่อน
ความสามารถบกพร่องในหน้าท่ีหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีราชการ ซ่ึงผู้บังคับบัญชา
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุต้องมีกระบวนการทางปกครองก่อนออกค าสั่งให้ออกจากราชการ คือ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ให้โอกาสทราบข้อกล่าวหาและชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และแสดงพยานหลักฐานเสียก่อน 
   แต่ในกรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 30(9) เป็นบุคคลล้มละลายตามค า
พิพากษาผู้บังคับบัญชาต้องสั่งให้ออกจากราชการโดยพลันตามมาตรา 49 แล้วรายงานไปยัง กศจ. 
   แต่เดิม ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการด าเนินการทางวินัยและการ
ออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551 ข้อ 10 
   (วรรคหน่ึง) “...เม่ือผู้บังคับบัญชา ได้สั่งให้ออกจาราชการตามมาตรา 49 มาตรา 
56 วรรคสอง วรรคสามและวรรคห้า มาตรา 110 (1)(3) และ (6) มาตรา 113 หรือมาตรา 118 แล้ว
ให้รายงานไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   (วรรคสอง) เม่ือผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้ด าเนินการหรือได้รับ
รายงานตามวรรคหน่ึงและได้รับพิจารณาตามอ านาจหน้าท่ีแล้ว ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา
พิจารณา...” ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จึงต้องรายงานไปยัง ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ในฐานะศึกษาธิการจังหวัด กรรมการและเลขานุการ น าเข้าวาระ
การประชุมเพ่ือเสนอ กคศ. ต่อไป และสิ้นสุดในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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ด าเนินการทางวินัย 

การสอบสวนข้อเท็จจริง 

หัวหน้าส่วนราชการ  
เห็นแย้ง รายงาน กคศ. 

กรณีมีมลู 

ต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัย 

กรณีไม่มีมลู 

ยุติเรื่อง 

ร้ายแรง (มาตรา 98 วรรคสอง) ไม่ร้ายแรง (มาตรา 98 วรรคหน่ึง) 

ไม่อุทธรณ์ 

รายงาน ก.ค.ศ. 
(มาตรา 104 (2)) 

ลงโทษร้ายแรงตามมต ิ

(มาตรา 100 วรรคสี่ (2)) 

ผู้สั่งตั้งกรรมการสอบสวน  
และ/หรือกรรมการ 

สอบสวนเห็นร้ายแรง 

ลงโทษไม่ร้ายแรง (มาตรา 100  
วรรคหน่ึง/วรรคสาม ประกอบกฎ ก.ค.ศ. 

ว่าด้วยอ านาจการสั่งลงโทษ) 

กศจ. มีมติ 

เพ่ิมโทษ 

อุทธรณ์ต่อ 

ก.ค.ศ. 

กศจ. มีมติ 

ไม่เพ่ิมโทษ 

รายงาน 

ก.ค.ศ. 

อุทธรณ์ต่อ กศจ. 

ไม่อุทธรณ์ 

รายงาน กศจ. 

รายงานหัวหน้า 

ส่วนราชการ 

(มาตรา 104 (1)) 

ไม่อุทธรณ์ 

รายงาน กศจ. 

อุทธรณ์ กศจ. 
(สั่งตามอ านาจตนเอง) 

 

อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 

ผู้บังคับบัญชาลงโทษ 

ไม่ร้ายแรง 
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ผังแสดงขั้นตอนการรายงานการสั่งให้ออกจากราชการตาม มาตรา 107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศจ. 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีเหตุให้ออกจาก
ราชการตามมาตรา 107 (4) หรือไม่ 

ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา 53 สั่งให้ออกจาก
ราชการแล้วรายงาน ผอ.สพท. 

ตามระเบียบฯ ข้อ 10 

ศึกษาธิการจังหวัด 

กรรมการและเลขานุการ กศจ. 
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7.  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 

7.1  การอุทธรณ์ 
  ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 10/ 2559 ตามข้อ 5 ได้ก าหนดให้
โอนอ านาจหน้าท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ กศจ. โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู        
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23(4) ได้ก าหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นท่ีการศึกษามีอ านาจและหน้าท่ีพิจารณาเก่ียวกับเร่ืองการด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ 
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังน้ัน จึงท าให้การพิจารณา
อุทธรณ์เป็นอ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของ กศจ. เก่ียวกับการพิจารณาเร่ืองอุทธรณ์เป็นไปโดยถูกต้องจึง
ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการพิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ 
 

ความหมายและวัตถุประสงค ์
 

  การอุทธรณ์ หมายถึง การท่ีผู้ถูกลงโทษทางวินัยร้องขอให้ผู้มีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้ ได้ยกเร่ืองข้ึนพิจารณาใหม่ให้เป็นไปในทางท่ีเป็นคุณแก่ผู้ถูกลงโทษ 
  วัตถุประสงค์  เพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยได้ร้องขอความยุติธรรมจากการใช้อ านาจดังกล่าว ซ่ึงมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ ต้ัง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย ซ่ึงปัจจุบันอ านาจ
หน้าท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาโอนไปเป็นอ านาจหน้าท่ีของ กศจ. 
 

กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้อง และค าพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวข้อง 
 

  1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547                 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  2.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
  3.  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 
  4.  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.9/ว 2 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 
2555 เร่ือง การสอบสวนปากค าผู้เสียหายหรือพยานซ่ึงเป็นเด็ก 
  5.  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี 0206.9/ว 5 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2555 
เร่ือง การเทียบให้บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มีวิทยฐานะเทียบได้ไม่ต่ ากว่าข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประโยชน์แก่การด าเนินการทางวินัย 
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  6.  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.9/ว 22 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2556            
เร่ือง การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
  7.  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.9/ว 11 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2557           
เร่ือง การลงโทษลดข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
  8.  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าท่ี อ.688/2549 คดีหมายเลขแดง         
ท่ี อ.133/2553 
  9.  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าท่ี อ.349/2549 คดีหมายเลขแดง     
ท่ี อ.600/2554 
 

อ านาจ กศจ. ในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง 
 

  กศจ. มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์โทษค าส่ังลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงตามข้อ 7(3) ของกฎ 
ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 ท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษา               
หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่ังลงโทษตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือน พ.ศ.2539 ซ่ึงตามกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวก าหนดให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษามีอ านาจลงโทษภาคทันฑ์หรือตัดเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกิน 5% ของอัตรา
เงินเดือนและเป็นเวลาไม่เกินหน่ึงเดือน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจลงโทษ          
ภาคทันฑ์ หรือตัดเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกิน 5% ของอัตราเงินเดือนและเป็นเวลาไม่เกินสองเดือน          
หรือลดข้ันเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกินหน่ึงข้ัน 
 

หลักการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ 
 

  การพิจารณาอุทธรณ์ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์          
และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 โดยเม่ือได้รับหนังสืออุทธรณ์ค าส่ังลงโทษท่ียื่นต่อ กศจ. แล้ว       
ในการพิจารณามีแนวด าเนินการ ดังน้ี 
  1.  การพิจารณาตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ 
   1.1  หนังสืออุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือ การอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษต้องท าเป็น
หนังสือต้องมีสาระและมีลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ 
    -  การอุทธรณ์ให้อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ัง 
    -  การอุทธรณ์จะท าเป็นสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่หนังสือไม่ได้ 
   1.2  สาระในหนังสืออุทธรณ์ 
    -  ต้องมีข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ ในหนังสืออุทธรณ์จะต้องมี
ข้อความแสดงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายหรือเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่า ผู้อุทธรณ์ ถูกลงโทษ           
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมอย่างไร หรือมีข้อคัดค้าน ข้อโต้แย้งอย่างไร 
    - ต้องปรากฏลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือ
อุทธรณ์ด้วยตนเอง ผู้อื่นจะลงลายมือชื่อแทนผู้อุทธรณ์ไม่ได้ 
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    -  ต้องปรากฏท่ีอยู่ของผู้อุทธรณ์ ในหนังสืออุทธรณ์จะต้องมีท่ีอยู่ของผู้
อุทธรณ์ท่ีสามารถติดต่อได้ (ข้อ 4 วรรคสอง) 
    -  การขอแถลงการณ์ด้วยวาจา ผู้อุทธรณ์สามารถท่ีจะแสดงความ
ประสงค์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของ กศจ. ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือจะท าเป็นหนังสือ
ต่างหากก็ได้ โดยต้องยื่นหรือส่งหนังสือของแถลงการณ์ด้วยวาจาน้ันต่อ กศจ. โดยตรงภายในสามสิบวันท่ี
ได้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 4 วรรคสาม) 
    1.3   การย่ืนหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ 
    ต้องท าเป็นหนังสือถึงประธาน กศจ. หรือศึกษาธิการจังหวัด (ข้อ 9 วรรค
หน่ึง) เน่ืองจากศึกษาธิการจังหวัดท าหน้าท่ีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
    ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาต้องยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อประธาน กศจ. หรือศึกษาธิการจังหวัดท่ี
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาต้ังอยู่ หรือส่งผ่านผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา แล้วแต่กรณี และให้
ผู้บังคับบัญชาส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังศึกษาธิการจังหวัด 
    ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาให้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อประธาน กศจ. หรือศึกษาธิการจังหวัด ท่ีเป็นท่ีต้ัง
ของหน่วยงานการศึกษาท่ีผู้น้ันด ารงต าแหน่งอยู่ หรือส่งผ่านผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชา
ส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังศึกษาธิการจังหวัดที่เป็นท่ีต้ังของหน่วยงานการศึกษาท่ีผู้น้ันด ารงต าแหน่งอยู่ 
    ท้ังน้ี กรณีย่ืนอุทธรณ์ส่งผ่านผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีส่ง
หนังสืออุทธรณ์ไปยังศึกษาธิการจังหวัดภายในสามวันท าการนับแต่วันท่ีได้รับหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9 
วรรคสาม) 
   1.4   การอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษเพิ่มเติม เม่ือได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ค าส่ังลงโทษต่อ 
กศจ. เร่ิมพิจารณาอุทธรณ์ โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ กศจ. และให้ กศจ. รับไว้พิจารณา (ข้อ 9 วรรคหก) 
   1.5   การตรวจสอบก าหนดเวลาและการนับเวลาในการย่ืนอุทธรณ์ 
    การตรวจสอบก าหนดเวลาในการยื่นอุทธรณ์ต้องตรวจสอบหลักฐานการ
ได้รับแจ้งค าส่ังลงโทษว่าผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งลงโทษเม่ือใด และมีการแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษ
ต่อ กศจ. ให้ผู้อุทธรณ์ทราบหรือไม่ 
    - กรณีมีการแจ้งสิทธิให้ด าเนินการอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษต่อ กศจ. ให้
ด าเนินการตรวจสอบว่า ผู้อุทธรณ์ได้ย่ืนหนังสืออุทธรณ์ค าส่ังลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งค าส่ังลงโทษหรือไม่ (ข้อ 3 วรรคหน่ึง ของกฎ ก.ค.ศ.) 
    - กรณีไม่มีการแจ้งสิทธิได้ด าเนินการอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษต่อ กศจ. กรณีผู้
สั่งลงโทษทางวินัยไม่แจ้งสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบจะท าให้ระยะเวลาใช้สิทธิ
ของการย่ืนอุทธรณ์ขยายออกไปอีก ถ้ามีการแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์ใหม่ก็ย่อมท าให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์
ค าสั่งลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งสิทธิคร้ังใหม่ แต่ถ้าไม่มีการแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์ค าส่ัง
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ลงโทษใหม่สิทธิการอุทธรณ์ขยายเป็นหน่ึงปีนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ัง (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2547 มาตรา 40) 
   1.6   การนับระยะเวลาในการอุทธรณ์ (ข้อ18 ของกฎ ก.ค.ศ.) 
    การนับเวลาเร่ิมต้น ให้เร่ิมนับวันถัดจากวันท่ีผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อ
รับทราบค าส่ังลงโทษเป็นวันท่ีได้รับแจ้งค าส่ังลงโทษ 
    ในกรณีท่ีผู้อุทธรณ์ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งลงโทษ แต่เม่ือได้รับ
การแจ้งค าส่ังลงโทษให้ผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมกับมอบส าเนาค าส่ังลงโทษให้ผู้อุทธรณ์ รวมท้ังท าบันทึกลง
วันเดือนปี เวลาและสถานท่ีท่ีแจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมท้ังพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้วให้ถือ
วันท่ีแจ้งน้ันเป็นวันท่ีผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งค าส่ัง 
    ในกรณีท่ีไม่อาจแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อรับทราบค าส่ังลงโทษได้
โดยตรงแต่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือโดยส่งส าเนาค าส่ังลงโทษทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้
อุทธรณ์ ณ ท่ีอยู่ของผู้อุทธรณ์ โดยส่งส าเนาค าส่ังลงโทษไปให้สองฉบับเพื่อให้ผู้อุทธรณ์เก็บไว้หน่ึงฉบับ 
และให้ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีท่ีรับทราบค าส่ังลงโทษส่งกลับคืนมาเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
หน่ึงฉบับ เม่ือล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันท่ีปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้อุทธรณ์ได้รับ
เอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับส าเนาค าส่ังลงโทษฉบับท่ีให้ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อ       
และวันเดือนปีท่ีรับทราบค าส่ังลงโทษกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งค าสั่งแล้ว 
    การนับเวลาส้ินสุด  ถ้าวันสุดท้ายแห่งการนับเวลาตรงกับวันหยุดราชการ
ให้นับวันเริมเปิดท าการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งการนับเวลาน้ัน 
    ท้ังน้ีในกรณีท่ีผู้อุทธรณ์น าหนังสืออุทธรณ์มายื่นด้วยตนเอง ให้ถือวันท่ียื่น
ได้ประทับตรารับและลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานเป็นวันท่ียื่นอุทธรณ์ (ข้อ 9 วรรคสี่) และหากผู้อุทธรณ์
ลงหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ ต้องถือวันท่ีท่ีท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับท่ีซองหนังสือเป็นวัน
ส่งหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9 วรรคห้า) 
    เม่ือ กศจ. ได้พิจารณาหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์แล้วเห็นว่าเป็น
อุทธรณ์ท่ีท าเป็นหนังสือมีสาระส าคัญถูกต้องครบถ้วนและอยู่ภายในก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ก็ให้รับ
อุทธรณ์ดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย 
    หากหนังสืออุทธรณ์มีข้อบกพร่องหรือมีข้อความที่อ่านไม่เข้าใจหรือผิด
อย่างเห็นได้ชัดว่าเกิดจากความไม่รู้หรือความเลินเล่อของคู่กรณี ให้เจ้าหน้าท่ีแนะนะให้ด าเนินการแก้ไข
เพ่ิมเติม ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27 
   2.   การพิจารณาข้อกฎหมายในส านวนการสอบสวนและค าอุทธรณ์ 
    เม่ือตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ท่ียื่นต่อ กศจ. แล้วเห็นว่า 
เป็นอุทธรณ์ท่ีรับไว้พิจารณาต่อไปได้แล้ว ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ด าเนินการขอส านวนการ
สอบสวนทางวินัยจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีผู้อุทธรณ์สังกัดอยู่ เพื่อน ามาประกอบการพิจารณา
ของ กศจ. เว้นแต่จะได้มีการรายงานการด าเนินการทางวินัยมายัง กศจ. แล้ว เม่ือได้รับส านวนการ
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สอบสวนทางวินัยแล้วจะต้องพิจารณาตรวจสอบข้อกฎหมายในส านวนการสอบสวนและค าอุทธรณ์ใน
ประเด็นปัญหาข้อกฎหมายของผู้อุทธรณ์ ดังต่อไปน้ีด้วย  
    2.1   ตรวจสอบกระบวนการด าเนินการทางวินัย 
     -  ผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเป็นผู้มีอ านาจตาม
กฎหมายหรือไม่ 
     -  คณะกรรมการสอบสวนมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด 
หรือไม่ 
     - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุว่าเป็นวินัยไม่
ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรง (ตามแบบ สว.1) หรือไม่ 
     -  มีการแจ้งข้อกล่าวหาและรับทราบข้อกล่าวหา และสรุป
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา (ตามแบบ สว. 3) หรือไม่ 
     -  การสอบปากค าพยานเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม่ 
เช่น การสอบปากค าพยานซึ่งเป็นเด็กต้องมีข้าราชการครูท่ีเป็นกลางและเช่ือถือได้ และบุคคลท่ีร้องขอ
หรือไว้วางใจเข้าร่วมในการสอบปากค าด้วย (ข้อ 28 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 
2550) 
     -  มีการประชุมกรรมการสอบสวนตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือไม่ 
     -  การออกค าส่ังลงโทษทางวินัยสั่งโดยผู้มีอ านาจ หรือไม่ 
     -  ค าสั่งลงโทษระบุเหตุผล ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อ
กฎหมายที่อ้างถึงข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจของผู้ออกค าส่ัง หรือไม่ 
     -  ค าสั่งลงโทษทางวินัยเป็นเร่ืองเดียวกับท่ีได้มีการแจ้งข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา หรือไม่ 
   2.2   ตรวจสอบอ านาจการพิจารณาทางปกครอง 
    ตรวจสอบกรณีท่ีมีเหตุท าให้เจ้าหน้าท่ีท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 
หรือมีเหตุอันมีสภาพร้ายแรงท่ีอาจท าให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อันจะท าให้การพิจารณาทางปกครองน้ันไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงอาจเกิดข้ึนได้ในหลายกรณี และหลายกระบวนการพิจารณาทางปกครอง เช่น 
     -  คณะกรรมการสอบสวนกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
 
     -  คณะกรรมการสอบสวนวินัยเข้ามาเป็นอนุกรรมการหรือ
กรรมการและร่วมพิจารณาในชั้นวินิจฉัยความผิดและก าหนดโทษของ กศจ. 
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   2.3   ตรวจสอบค าอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย 
    2.3.1  การคัดค้านผู้พิจารณา (กศจ.) 
      ในกรณีท่ีผู้อุทธรณ์มีการคัดค้านผู้พิจารณาว่ามีเหตุท่ีจะท าให้ท า
การพิจารณาทางปกครองไม่ได้ ตามข้อ 6 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ 
พ.ศ. 2550 ด้วยเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
     -  รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระท าผิดวินัยท่ีผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษมี
ส่วนได้เสียในการกระท าผิดวินัยท่ีผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 
     -  มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์ 
     -  เป็นผู้บังคับบัญชาผู้ส่ังลงโทษ 
     -  เป็นผู้กล่าวหาหรือคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วม
บิดา มารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหา 
     โดยการคัดค้านอนุกรรมการหรือกรรมการผู้พิจารณาอุทธรณ์น้ัน 
ผู้อุทธรณ์ต้องแสดงข้อเท็จจริง ท่ีเป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็น
หนังสือก่อนท่ี กศจ. เร่ิมพิจารณาอุทธรณ์ 
     เม่ือมีเหตุหรือมีการคัดค้านแล้ว อนุกรรมการหรือกรรมการผู้น้ัน
จะขอถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาอุทธรณ์น้ันก็ได้ ถ้าอนุกรรมการหรือกรรมการผู้น้ันมิได้ขอถอนตัวให้
อนุกรรมการหรือกรรมการท่ีเหลืออยู่นอกจากอนุกรรมการหรือกรรมการผู้ถูกคัดค้านพิจารณาข้อเท็จจริง
ท่ีคัดค้าน หากเห็นว่าข้อเท็จจริงน้ันน่าเชื่อถือ ให้แจ้งอนุกรรมการผู้น้ันทราบ และมิให้ร่วมพิจารณา
อุทธรณ์น้ัน เว้นแต่จะพิจารณาเห็นว่าการให้อนุกรรมการหรือกรรมการผู้น้ันร่วมพิจารณาอุทธรณ์
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะท าให้ได้ความจริง และเป็นธรรมจะได้อนุกรรมการหรือ
กรรมการผุ้น้ันร่วมพิจารณาอุทธรณ์น้ันก็ได้ 
    2.3.2  อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย 
      ในกรณีท่ีผู้อุทธรณ์มีการอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมาย กศจ.จะต้อง
พิจารณาและมีความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายของผู้อุทธรณ์ด้วย 
     เม่ือ กศจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า กระบวนการด าเนินการทางวินัย
เห็นชอบด้วยกฎหมายแล้ว จะต้องพิจารณาในข้อเท็จจริงต่อไป แต่หากเห็นว่า กระบวนการด าเนินการ
ทางวินัยข้ันตอนใดไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือค าอุทธรณ์ฟังข้ึนในปัญหากฎหมายจะต้องพิจารณาให้ไป
ด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป 
   3.   การพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริง 
    กศจ. จะต้องพิจารณาอุทธรณ์จากส านวนการสืบสวนหรือการพิจารณา
เบ้ืองต้นของผู้บังคับบัญชา ส านวนการสอบสวนทางวินัยหรือส านวนของ ป.ป.ช. หรือองค์กรตรวจสอบ
ตามกฎหมายอื่นและในกรณีจ าเป็นอาจขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานอื่นหรือให้บุคคลใด หรือ
หน่วยงานใดมาชี้แจงเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาได้ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับหนังสืออุทธรณ์ 
น ามาพิจารณาหักล้างชั่งน้ าหนักพยาน (ข้อ 13 วรรคหน่ึง ของกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว) 
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    ในกรณีท่ีผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อท่ีประชุม กศจ. ให้นัดผู้
อุทธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อท่ีประชุม กศจ. โดยให้แจ้งผู้สั่งลงโทษทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะ
แถลงแก้ก็ให้มาแถลงด้วยตนเองหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้ข้าราชการท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้แทนมาแถลง
แก้ต่อท่ีประชุม กศจ. คร้ังน้ันได้ (ข้อ 13 วรรคสาม) แต่อย่างไรก็ดี หาก กศจ. พิจารณาเห็นว่า การ
แถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดการแถลงด้วยวาจาก็ได้ (ข้อ 13 
วรรคสอง) 
    ท้ังน้ี หากให้ผู้อุทธรณ์แถลงการณ์ก็ให้น าค าแถลงการณ์ด้วยวาจามา
ประกอบการพิจารณาโดยถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของค าอุทธรณ์ด้วย 
    ในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษจะต้องพิจารณาถึงการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาความผิดน้ัน ซ่ึงประกอบด้วยเหตุผลท่ีได้วินิจฉัยจากข้อเท็จจริงโดยละเอียด
ถ่ีถ้วนจากพยานหลักฐานท้ังสองฝ่ายว่ามีน้ าหนักเพียงพอท่ีจะรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดตามข้อ
กล่าวหาผู้บังคับบัญชาจะต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่มีอคติหรือความล าเอียง และการส่ังลงโทษเหมาะสมกับ
ความผิดตามท่ีกฎหมายก าหนดและตามมาตรฐานโทษ นอกจากน้ีจะต้องน าหลักมโนธรรมและหลักความ
เป็นธรรมมาประกอบการพิจารณาด้วย กล่าวคือ 
    -  หลักนิติธรรม  ได้แก่ การพิจารณาโดยยึดหลักการกระท าใดจะเป็น
ความผิดทางวินัยกรณีใด ต้องมีกฎหมายบัญญัติว่าการกระท าน้ันเป็นความผิดทางวินัย หากไม่มีกฎหมาย 
บัญญัติว่าการกระท าน้ันเป็นความผิดทางวินัย ก็ไม่ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย ในการพิจารณาว่าการ
กระท าใดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ต้องพิจารณาให้เข้าองค์ประกอบของการกระท าความผิดกรณีน้ันด้วย 
ถ้าข้อเท็จจริงบ่งชี้ว่าเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตราใด ก็ปรับบทความผิดไปตามมาตราน้ัน และ
ลงโทษไปตามความผิดน้ัน 
    -  หลักมโนธรรม ได้แก่ การพิจารณาให้เป็นไปโดยถูกต้องเท่ียงธรรมตาม
ความเป็นจริงและตามเหตุผลท่ีควรจะเป็น หมายถึง การพิจารณาความผิดไม่ควรค านึงถึงแต่ความถูกผิด
ตามกฎหมายเท่าน้ัน แต่ควรค านึงถึงความยุติธรรมด้วย โดยจะต้องค านึงถึงสภาพความเป็นจริงของเร่ือง
น้ันๆ ว่าเป็นอย่างไร แล้วพิจารณาความผิดไปตามสภาพความเป็นจริง 
    ในกรณีท่ี กศจ. พิจารณาแล้วเห็นสมควรท่ีจะต้องสอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์แห่งความถูกต้อง และเหมาะสมตามความเป็นธรรม ก็มีอ านาจสอบสวน
ใหม่ หรือสอบสวนเพ่ิมเติมในเร่ืองน้ันได้ตามความจ าเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือแต่งต้ังคระกรรมการ
สอบสวนให้สอบสวนใหม่ หรือสอบสวนเพ่ิมเติมแทนก็ได้ หรือก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญท่ีต้องการ
ทราบส่งไปให้ผู้สอบสวนจนเดิมท าการสอบสวนเพ่ิมเติมได้ 
    ในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติม ถ้า กศจ. หรือคณะกรรมการ
สอบสวนท่ีได้รับแต่งต้ังดังกล่าวข้างต้น เห็นสมควรส่งประเด็นหรือข้อส าคัญใดที่ต้องการทราบไป
สอบสวนพยานหลักฐานซ่ึงอยู่ต่างท้องท่ีหรือต่างเขตพื้นทีการศึกษา ให้มีอ านาจก าหนดประเด็นหรือข้อ
ส าคัญน้ันส่งไปเพื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องท่ีหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาน้ันท าการ
สอบสวนแทนได้ (ข้อ 13 วรรคสี่และวรรคห้า ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์ พ.ศ. 2550) 
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   4.   การพิจารณามีมติ 
    กศจ. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์วินัยไม่ร้ายแรงแล้วเสร็จ สามารถมีมติได้
ตามข้อ 14 ของ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2560 ดังน้ี 
    -  ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้องและเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติ
ยกอุทธรณ์ 
    -  ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็น
ว่าผู้อุทธรณ์ได้กระท าผิด ควรได้รับโทษหนักข้ึน ให้มีมติให้เพิ่มโทษ เป็นสถานโทษท่ีหนักข้ึน 
    -  ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็น
ว่า ผู้อุทธรณ์ได้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ควรได้รับโทษเบาลง ให้มีมติให้ลดโทษเป็นสถานโทษท่ีเบาลง 
    -  ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็น
ว่า ผู้อุทธรณ์ ได้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ซ่ึงเป็นการกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ ให้
มีมติให้สั่งงดโทษ โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
    -  ถ้าเห็นว่าการการส่ังลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่าการกระท าของผู้
อุทธรณ์ไม่เป็นความผิดวินัยหรือพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดวินัย ให้มีมติให้ยกโทษ 
    -  ถ้าเห็นว่าข้อความในค าสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้มีมติให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความ ให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม 
    -  ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็น
ว่ากรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมติให้ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ัง
กรรมการสอบสวนตามมาตรา 98 วรรคสอง และด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
    -  ในกรณีท่ีเห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีความผิดท่ีปรากฏ
ชัดแจ้งตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. หรือเห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการด าเนินการทาง
วินัยตามมาตรา 98 วรรคสองแล้ว ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ 
    -  ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็น
ว่า ผู้อุทธรณ์มีกรณีท่ีสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือให้ออกจากราชการตามมาตรา 110 (4) 
มาตรา 111 หรือมาตรา 112 ให้มีมติให้ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังกรรมการสอบสวน และด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 
    -  ถ้าเห็นสมควรด าเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อให้มีความถูกต้องตาม
กฎหมายและมีความเป็นธรรมให้มีมติให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
   5.   การแจ้งผลพิจารณาอุทธรณ์ 
    เม่ือ กศจ. ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้ว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ด าเนินการ ดังน้ี 
    5.1  แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้น
สังกัดของผู้อุทธรณ์เพ่ือแจ้งผู้บังคับบัญชาผู้ออกค าส่ังลงโทษ 
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    -  ในกรณีท่ี กศจ. มีมติเป็นประการใด ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจตาม
มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมต้องสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ัน (ข้อ 15 ของกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว) 
    5.2  แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์พร้อมท้ังแจ้งสิทธิการฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองได้ภายในก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง ให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย และผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ (กรณีท่ีผู้อุทธรณ์ถูกต้ัง
กรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง) 
    ส าหรับกรณีท่ีต้ังกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้อุทธรณ์ และผู้
มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้สั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง เม่ือ กศจ. พิจารณา
อุทธรณ์ค าส่ังลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงแล้วเพ่ิมโทษผู้อุทธรณ์จากโทษภาคทันฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ัน
เงินเดือน เป็นโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือให้ออกที่ไม่ใช่โทษทางวินัย ให้แจ้งสิทธิการอุทธรณ์หรือร้อง
ทุกข์แล้วแต่กรณี ต่อ ก.ค.ศ. ได้อีกคร้ังหน่ึง (ข้อ 16 ของกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว) ภายใน 30 วัน นับแต่วัน
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์  
    ท้ังน้ี เม่ือผู้อุทธรณ์ได้มีการย่ืนอุทธรณ์ไว้แล้ว หากการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ยังไม่เสร็จสิ้นผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์โดยท าเป็นหนังสือย่ืนหรือส่งตรงต่อ กศจ. เม่ือได้ถอน
อุทธรณ์แล้ว การพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ 
 

หมายเหตุ  
 

 1.  การพิจารณาอุทธรณ์กรณีผู้อุทธรณ์ย้ายไปสังกัดอื่นที่อยู่ในเขตอ านาจของ กศจ. แห่งใหม่    
ข้อ 12 ในกรณีท่ีผู้ถูกลงโทษได้ย้ายไปสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาซ่ึงอยู่ต่าง กศจ. เดิมให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ 
กศจ. ท่ีผู้ยื่นอุทธรณ์ได้ย้ายไปสังกัด 
      ในกรณีท่ีผู้อุทธรณ์ได้ย้ายไปสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาซ่ึงอยู่ต่าง กศจ. เดิม หลังจากที่ได้ยื่น
อุทธรณ์ต่อ กศจ. เดิมไว้แล้ว และ กศจ. เดิมน้ันยังมิได้มีมติตามข้อ 14 ให้ส่งเร่ืองอุทธรณ์และเอกสาร
หลักฐานตามข้อ 13 ไปให้ กศจ. ท่ีผู้อุทธรณ์ได้ย้ายไปสังกัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป 
      ในกรณีท่ีผู้อุทธรณ์ได้ย้ายไปสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาซ่ึงอยู่ต่าง กศจ. เดิม หลักจาก กศจ. 
เดิมได้มีมติตามข้อ 14 แล้ว แต่ผู้บังคับบัญชายังมิได้สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติน้ัน ให้ส่งเร่ืองอุทธรณ์
และหลักฐานที่เก่ียวข้องพร้อมท้ังรายงานการประชุม และมติ กศจ. เดิม ไปให้ผู้บังคับบัญชาใหม่เป็นผู้สั่ง
หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติน้ัน  
 2.  ส าหรับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เน่ืองจากปัจจุบันระบบ
เงินเดือนเป็นแบบช่วง (ข้ันต่ าข้ันสูง) จึงไม่อาจลงโทษลดขั้นเงินเดือนได้ ดังน้ัน หาก กศจ. พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรลงโทษลดขั้นเงินเดือนก็ควรใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงโทษจากโทษลดขั้นเงินเดือนเป็นโทษท่ีมี
อยู่และสามารถลงโทษได้ตามความเหมาะสม เช่น โทษตัดเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกิน 5% ของอัตรา
เงินเดือนและเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน 
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โทษภาคทัณฑ์ 
ตัดเงินเดือน 

ลดขั้นเงินเดือน 

ของ 

- นายกรัฐมนตร ี

- รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

- เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการตามมติ กศจ.    
เขตพื้นท่ีการศึกษา  

กศจ. ก.ค.ศ. 

พิจารณามีมติ 

ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ 

การอุทธรณ์ 

ผู้อุทธรณ ์

สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

โทษภาคทัณฑ ์

ตัดเงินเดือน 

ลดขั้นเงินเดือน 

ของ 

- ผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

- ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

โทษ ปลดออก/ไล่ออกจากราชการ 

ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปไม่ได้ 
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7.2. การร้องทุกข์ 
   

  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 10/2559 ข้อ 5 ได้ก าหนดให้โอนอ านาจ
หน้าท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง
ศึกษาไปเป็นอ านาจหน้าท่ีของ กศจ. โดยท่ี พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 23 (4) ได้ก าหนด อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจ      
และหน้าท่ีพิจารณาเก่ียวกับการด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังน้ัน จึงท าให้การพิจารณาการด าเนินการทางวินัย การออก
จากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังน้ัน จึงท าให้
การพิจารณาการด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ เป็นอ านาจ
หน้าท่ีของ กศจ. 
  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของ กศจ. ในเร่ืองเก่ียวกับการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์เป็นไปโดย
ถูกต้องจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ 
 

ความหมายและวัตถุประสงค์ของการร้องทุกข์ 
 

  การร้องทุกข์ หมายถึง การร้องขอให้แก้ไขปัญหาท่ีเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ
มีความคับข้องใจเน่ืองจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา ในเร่ืองเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีไม่ใช่การ
โต้แย้งค าสั่งลงโทษทางวินัย หรือการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
  วัตถุประสงค์  
  (1)  เพื่อตรวจสอบความถ่วงดุลการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยถูกต้อง 
  (2)  เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ซ่ึงเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติราชการ และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
  (3)  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบปัญหาของหน่วยงานและหาหนทางแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที 
 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีที่เกี่ยวขอ้ง 
 

  1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
  2.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557  
  3.  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์ และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 
  4.  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.9/ว 22 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2556 เร่ือง 
การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
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อ านาจของ กศจ. ในการพิจารณา ร้องทุกข์ 
 
  กศจ. มีอ านาจพิจารณาร้องทุกข์กรณีท่ีข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็น
ว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเน่ืองจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา หรือการ
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ท้ังน้ี เหตุแห่งการร้องทุกข์ต้องเป็นการกระท าของผู้บังคับบัญชา 
ต้ังแต่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลงมา (ข้อ 3 ประกอบ ข้อ 7 (2) ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551) 
  กรณีร้องทุกข์ค าส่ังให้ออกจากราชการและค าส่ังพักราชการ กศจ. ไม่มีอ านาจพิจารณา 
ต้องร้องทุกข์ ต่อ ก.ค.ศ. (ข้อ 2 และข้อ 7 (1) ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้อง
ทุกข์ พ.ศ. 2551) 
   

การพิจารณาร้องทุกข์ของ กศจ. 
 

  การพิจารณาร้องทุกข์ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และ
การพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 
  เม่ือได้รับหนังสือร้องทุกข์ท่ียื่นต่อ กศจ. แล้ว ในการพิจารณามีแนวด าเนินการ ดังน้ี 
   1.  การพิจารณาตรวจสอบหนังสือร้องทุกข์ 
   1.1  หนังสือร้องทุกข์ต้องท าเป็นหนังสือ การร้องทุกข์ต้องเป็นหนังสือและต้องมี
สาระและมีลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ 
    - จะร้องทุกข์ด้วยวาจาหรือจะร้องทุกข์ด้วยวิธีอื่นโดยไม่ท าเป็นหนังสือ
ไม่ได้ 
   1.2  สาระในหนังสือร้องทุกข์ 
    -  ต้องมีลายมือชื่อ ท่ีอยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) และต าแหน่งของผู้ร้องทุกข์ 
    -  ต้องมีสาระส าคัญท่ีแสดงข้อเท็จจริงและมีเหตุผลให้เห็นว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเน่ืองจากการกกระท าของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไร มีข้อโต้แย้งคัดค้านอย่างไร และประสงค์ให้ กศจ. มีมติอย่างไร 
    เม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์มีสาระส าคัญ
ถูกต้องครบถ้วนและอยู่ภายในก าหนดระยะเวลาร้องทุกข์ ก็ให้รับเร่ืองร้องทุกข์ดังกล่าวไว้พิจารณา
วินิจฉัย 
    หากหนังสือร้องทุกข์มีสาระไม่ครบถ้วนและยังอยู่ในก าหนดระยะเวลาร้อง
ทุกข์ให้เจ้าหน้าท่ีแนะน าให้ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27 (ชั้นเจ้าหน้าท่ี) 
    -  การขอแถลงการณ์ด้วยวาจา ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วย
วาจาต่อท่ีประชุมต้องแสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือร้องทุกข์หรือจะท าเป็นหนังสือต่างหากก็ได้โดยยื่น
หรือส่งต่อ กศจ. ก่อนเร่ิมพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ 
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  2.  การตรวจสอบก าหนดเวลาร้องทุกข์และการนับเวลาในการร้องทุกข์ 
       การตรวจสอบก าหนดเวลาในการยื่นหนังสือร้องทุกข์และการนับเวลาในการร้องทุกข์ 
ต้องตรวจสอบจากหลักฐานการได้รับทราบค าส่ังหรือเร่ืองอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ว่าได้รับทราบหรือ
เร่ืองอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์เม่ือใด และมีการแจ้งสิทธิในการร้องทุกข์ต่อ กศจ. หรือไม่ 
       การร้องทุกข์ผู้ร้องทุกข์ต้องร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบเร่ืองอันเป็นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์ (ข้อ 5 วรรคหน่ึง ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 
2551) 
       2.1  กรณีมีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ต่อ กศจ. ต้องตรวจสอบว่าผู้ร้องทุกข์ได้ย่ืน
หนังสือร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งค าสั่งหรือไม่ 
       2.2  กรณีไม่มีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ต่อ กศจ. กรณีผู้บังคับบัญชาไม่แจ้งสิทธิใน
การร้องทุกข์ให้ทราบจะท าให้ระยะเวลาในการใช้สิทธิร้องทุกข์ขยายออกไปอีก ถ้ามีการแจ้งสิทธิให้ร้อง
ทุกข์ใหม่ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งสิทธิคร้ังใหม่  แต่ถ้าไม่มีการแจ้ง
สิทธิให้ร้องทุกข์ใหม่ให้สิทธิการร้องทุกข์ขยายเป็นหน่ึงปีนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ัง (มาตรา 40 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
       2.3  การนับเวลาในการร้องทุกข์ 
      -  การนับเวลาเร่ิมต้น ให้นับวันถัดจากวันท่ีได้รับทราบเร่ืองอันเป็นเหตุแห่งการ
ร้องทุกข์น้ันเป็นวันแรกหรือวันท่ีหน่ึงแห่งการเร่ิมนับเวลา ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู้ร้องทุกข์น าหนังสือร้องทุกข์มา
ยื่นเอง ให้ถือวันท่ีรับหนังสือเป็นวันยื่นหนังสือร้องทุกข์ ส่วนกรณีท่ีส่งหนังสือร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ ให้ถือ 
วันท่ีท่ีท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก หรือวันท่ีท่ีท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับท่ีซอง
หนังสือเป็นวันส่งหนังสือร้องทุกข์ 
   -  การนับเวลาส้ินสุด ถ้าวันสุดท้ายแห่งการนับเวลาตรงกับวันหยุดราชการให้
นับวันเร่ิมเปิดท าการใหม่ท่ีถัดไปเป็นวันสุดท้ายแห่งการนับเวลาน้ัน 
   (ข้อ 17 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 
2551) 
  3.  การยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ 
       การย่ืนหนังสือร้องทุกข์ต้องท าหนังสือถึงปราน กศจ. หรือศึกษาธิการจังหวัด (ข้อ 6 
วรรคหน่ึง)  เน่ืองจากศึกษาการจังหวัดท าหน้าท่ีเป็นกรรมการและเลขานุการของ กศจ. 
         ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาต้องยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมกับส าเนารับรองถูกต้องหน่ึงฉบับต่อประธาน กศจ. 
หรือศึกษาธิการจังหวัดท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชาส่งหนังสือร้อง
ทุกข์ไปยังศึกษาธิการจังหวัดท่ีเป็นท่ีต้ังของหน่วยงานการศึกษาท่ีผู้น้ันด ารงต าแหน่งอยู่ 
  4.  การร้องทุกข์เพ่ิมเติม เม่ือได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ฉบับแรกต่อ กศจ. ไว้โดยชอบแล้วผู้
ร้องทุกข์จะยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลาก่อนท่ี กศจ. เร่ิมพิจารณาร้องทุกข์ โดยย่ืนหรือส่ง
ตรงต่อ กศจ. และให้ กศจ. รับไว้พิจารณา (ข้อ 6 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
ร้องทุกข์ พ.ศ. 2551) 
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  5.  การขอถอนค าร้องทุกข์ ในกรณีท่ีผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเร่ืองร้อง
ทุกข์ต่อไปจะขอถอนเร่ืองร้องทุกข์ก่อนท่ี กศจ. จะพิจารณาเสร็จสิ้นก็ได้ โดยท าเป็นหนังสือยื่นหรือส่งต่อ 
กศจ.  เม่ือได้ถอนเร่ืองร้องทุกข์แล้ว การพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์น้ันเป็นอันระงับ (ข้อ 10 ของกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551) 
  6.  ผู้ไม่อาจพิจารณาร้องทุกข์ได้ และการคัดค้านกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์ 
   6.1  หากผู้มีหน้าท่ีพิจารณาร้องทุกข์มีเหตุอันมีสภาพร้ายแรงท่ีท าให้การ
พิจารณาไม่เป็นกลาง บุคคลน้ันไม่อาจพิจารณาร้องทุกข์ได้ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 12 และมาตรา 15  
   6.2  การคัดค้านกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้าน
คณะกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์ถ้าผู้น้ันมีเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
    1)  เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
    2)  มีส่วนได้เสียในการกระท าท่ีท าให้เกิดการร้องทุกข์ 
    3)  มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ร้องทุกข์ 
    4)  เป็นคู่สมรส บุพการีผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วม
บิดาหรือมารดา กับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
    การคัดค้านอนุกรรมการหรือกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์น้ัน ผู้ร้องทุกข์
ต้องแสดงข้อเท็จจริงท่ีเป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือร้องทุกข์ หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือ ก่อนท่ี 
กศจ. เร่ิมพิจารณาร้องทุกข์ 
    เม่ือมีเหตุหรือมีการคัดค้านแล้ว อนุกรรมการหรือกรรมการผู้น้ันจะขอ
ถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาร้องทุกข์น้ันก็ได้ ถ้าอนุกรรมการหรือกรรมการผู้น้ันมิได้ขอถอนตัวให้อนุกรรมการ
หรือกรรมการท่ีเหลืออยู่ นอกจากอนุกรรมการหรือกรรมการผู้ถูกคัดค้าน พิจารณาข้อเท็จจริงท่ีคัดค้าน
หากเห็นว่าข้อเท็จจริงน้ันน่าเช่ือถือ ให้แจ้งอนุกรรมการหรือกรรมการผู้น้ันทราบ และมิให้ร่วมพิจารณา
ร้องทุกข์น้ัน เว้นแต่จะพิจารณาเห็นว่าการให้อนุกรรมการกรรมการผู้น้ันร่วมพิจารณาร้องทุกข์ดังกล่าวจะ
เป็นประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะท าให้ได้ความจริงและเป็นธรรม จะให้อนุกรรมการหรือกรรมการผู้น้ันร่วม
พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์น้ันก็ได้ (ข้อ 9 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 
2551) 
  7.  การด าเนินการพิจารณาร้องทุกข์ 
       เม่ือตรวจสอบหนังสือร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ท่ียื่นต่อ กศจ. แล้วเห็นว่า เป็นค าร้อง
ทุกข์ท่ีรับไว้พิจารณาต่อไปได้แล้ว ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการมีหนังสือพร้อมส่งส าเนา
หนังสือร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบ และให้จัดส่งค าชี้แจงและเอกสารหรือ
หลักฐานท่ีเก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของ กศจ. โดยเม่ือได้รับค าชี้แจงและเอกสารหรือหลักฐาน
ท่ีเก่ียวข้องแล้วจะต้องพิจารณาตรวจสอบค าร้องทุกข์ท้ังในประเด็นข้อกฎหมายและประเด็นข้อเท็จจริง 
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       โดยการพิจารณาค าร้องทุกข์จะต้องพิจารณาข้อกฎหมายเป็นอันดับแรก เพราะการ
ร้องทุกข์จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด ได้แก่ 
        (1)  ร้องทุกข์ภายในเวลาท่ีก าหนดหรือไม่ 
       (2)  มีการลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์หรือไม่ 
       (3)  หนังสือร้องทุกข์มีสาระส าคัญหรือไม่ 
       (4)  ระบุท่ีอยู่ของผู้ร้องทุกข์หรือไม่ 
       (5)  มีการขอแถลงการณ์ด้วยวาจาหรือไม่ 
       (6)  มีการคัดค้านผู้พิจารณาร้องทุกข์หรือไม่ หรือเจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณาร้องทุกข์เป็นผู้
มีส่วนได้เสียหรือมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาไม่เป็นกลางหรือไม่ 
      นอกจากน้ี การพิจารณาค าร้องทุกข์ ให้ กศจ. พิจารณาถึงเหตุแห่งการไม่ได้รับความ
เป็นธรรมหรือเหตุแห่งความคับข้องใจเน่ืองจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา หรือเหตุแห่งการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และมีอ านาจขอเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม รวมท้ังค า
ชี้แจงจากหน่วยงานหรือขอให้ผู้แทนหน่วยงาน หรือบุคคลใดๆ มาชี้แจง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
กรณีท่ีผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ ในกรณีท่ีนัดให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อท่ี
ประชุม ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มา
แถลง หรือจะมอบหมายเป็นหนังสือให้ผู้แทนมาแถลงต่อท่ีประชุมก็ได้ (ข้อ 12 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551) 
       8.  การพิจารณามีมติ 
    กศจ. พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์แล้วเสร็จ สามารถมีมติได้ตามข้อ 14 ของ
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุก พ.ศ. 2551 ดังน้ี 
    -  ถ้าเห็นว่าเหตุท่ีท าให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเหตุแห่งความคับข้องใจ 
หรือการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยน้ัน ผู้บังคับบัญชาได้ใช้อ านาจหน้าท่ีปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์
ชอบด้วยกฎหมายแล้วให้มีมติยกค าร้องทุกข์ 
   -  ถ้าเห็นว่าเหตุท่ีท าให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเหตุแห่งความคับข้องใจ หรือ
การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยน้ัน ผู้บังคับบัญชาได้ใช้อ านาจหน้าท่ีปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์โดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มีมติเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติหรือให้ข้อแนะน าตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
   -  ถ้าเห็นสมควรด าเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย
และมีความเป็นธรรมให้มีมติให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
   -  ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 5  วรรคหน่ึงหรือวรรค
สอง หรือข้อ 7 หรือข้อ 8  ให้มีมติไม่รับค าร้องทุกข์ 
    การพิจารณามีมติเร่ืองร้องทุกข์ดังกล่าวข้างต้น ให้บันทึกเหตุผลของการ
พิจารณาวินิจฉัยไว้ในรายงานการประชุมด้วย 
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             9.  การแจ้งผลพิจารณาร้องทุกข์ 
                   เม่ือ กศจ. ได้พิจารณาร้องทุกข์แล้ว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ด าเนินการ ดังน้ี 
   -  แจ้งผลการพิจารณาร้องทุกข์ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้นสังกัดของผู้
ร้องทุกข์เพ่ือแจ้งผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์   
   -  แจ้งผลการพิจารณาร้องทุกข์พร้อมท้ังสิทธิการฟ้องคดีปกครองภายในก าหนด
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองให้ผู้ร้องทุกข์
ทราบด้วยและผู้ร้องทุกข์จะต้องทุกข์ต่อไปไม่ได้ (เป็นท่ีสุด) 
 

การด าเนินการตามผลการพิจารณาร้องทุกข์ 
 

  เม่ือได้รับแจ้งมติ กศจ. ได้มีมติแล้ว ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ต้องสั่งหรือปฏิบัติให้
เป็นไปตามมติน้ัน และมติของ กศจ. ให้เป็นท่ีสุด (ข้อ 15 และข้อ 16 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้อง
ทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551) 
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ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจจาก
การกระท าของผุ้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน และต้องเป็นการกระท า 
ของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ ผอ.สพท. ลงมา 

ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนั้น 

ให้ กศจ. พิจารณาให้
เสร็จภายในสามสิบวัน 

ร้องทุกข์ต่อ กศจ. 

(อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา (เดิม) 

ท าหนังสือถึง 

ประธาน กศจ. ผู้ร้องทุกข์ 
ส่งที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ท า
หน้าที่เลขานุการ กศจ. 

เมื่อ กศจ. พิจารณาแล้วให้มีมติ (ข้อ 14 (1) – (4)) 
-  ยกค าร้องทุกข์ 

- เพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติ 
  หรือให้ข้อแนะน าตามท่ีเห็นสมควร 

- ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี 
- ไม่รับค าร้องทุกข์ 

มติ กศจ. เป็นที่สุด 

ฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน 





 
  

 
 

 ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เรื่อง  นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 
………………………………………………………………………. 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ให้ความสำคัญกับการบริหารงานภายใต้
กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบาย
ของรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ       
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ของสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 

               ในฐานะผู้บริหารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา จึงขอให้คำมั่น     
ในการบริหารงานว่า จะบริหารงานและส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส           
และปราศจากการทุจริต โดยมีแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานเพ่ือให้สาธารณชน 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มีความเชื่อม่ันต่อการดำเนินงาน จำนวน  ๖  ด้าน ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านความโปร่งใส  สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูล
ของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทรา ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้        
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  
ตามความเหมาะสม และมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี 

แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
                        (๑) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎระเบียบ และเปิดเผยข้อมูล  
การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
                        (๒) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ได้ตามความเหมาะสม บนพ้ืนฐานของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ 
                        (๓) มีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน 
ต่อสาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจน 

๒. ด้านความพร้อมรับผิด  ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ... 
 



~ ๒ ~ 
 

แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
                         (๑) ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติราชการ 
                         (๒) มอบนโยบายการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และซื่อตรงต่อหน้าที่ 

๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  การส่งเสริมให้ผู้บริหาร  ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น    

แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
                         (๑) เสริมสร้างจิตสำนึกของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ให้ตระหนักถึงความซื่อตรง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และยึดหลักคุณธรรม 
                         (๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติ กรณีการรับหรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือป้องกัน 
การกระทำผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  การสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นของผู้บริหาร  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา          
ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และละอายที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น 

แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
                       (๑) ส่งเสริมการตรวจสอบการบริหารงาน เพ่ือติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้
                       (๒) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน  เพ่ือให้
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทรา สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  การมีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล
และคุณธรรมในการบริหารงาน 

แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
                       (๑) มุ่งเน้นการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ มีคุณธรรม การมีส่วนร่วม
และตรวจสอบได้ 
                       (๒) ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักความคุ้มค่า
ตรวจสอบได ้
                       (๓) ให้ความสำคัญกับการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ 
                       (๔) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวย และสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา         
ให้มีประสิทธิภาพ 

6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  การมีช่องทางในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ปฏิบัติงาน             
ที่มีคุณธรรม และความโปร่งใส 

แนวทางปฏิบัติ... 
 



~ ๓ ~ 
 

แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
                       (๑) ผู้บริหารระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา และระดับ
สถานศึกษา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง ๖ ด้าน ให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  
ตระหนักถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
                       (๒) สื่อสารนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง ๖ ด้าน ทางระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์ และเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา http://www.ccs.go.th 

  จงึประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

 (นายวรพจน์  สิงหราช) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปฏิบัตหิน้าท่ี 
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 

   
































