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กลุ่มกฎหมายและคดี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 



ค าน า 
 

                 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปราบการทุจริตของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอว่าการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชน ทุกภาค
ส่วนต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุ่งสร้าง
คนเก่งคนดี  ด ารงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือสังคมที่มีเสถียรภาพ สามารถพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่งคง รวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นของ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษา
เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความส าคัญของ             
การเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริต จึงด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในเขตพ้ืนที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์
สุจริต ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของประเทศชาติให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนของเขตพ้ืนที่การศึกษา เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดีเล่มนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการเผยแพร่ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้น าไปศึกษา หาความรู้โดยสามารถใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานทางกฎหมาย
และทางวินัยก่อให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการด าเนินการตามระเบียบ กฎมายที่ถูกต้องรวมทั้งเกิดทักษะ
การคิดที่มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนเป็นเกณฑ์การประเมินเพ่ือรองรับเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ อีกทางหนึ่งผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือ
ปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวมไม่เพียงแต่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่รวมถึงผู้
ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วย 
 
 
 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



1. ช่ืองาน   
งานดานกฎหมายและการดําเนินคดขีองรัฐ 
 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนแนวทางสําหรับนิติกรในการดําเนินคดขีองรัฐใหแกหนวยงานราชการ 

สถานศึกษา รวมทั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 
3. ขอบเขตของงาน 

ครอบคลุมตั้งแตการดําเนินคดีแพง คดีอาญา คดีลมละลาย และคดีปกครอง 
จนกระทั่งคดีถึงสิ้นสุด และการบังคบัคดีหรือการใชมาตรการบังคบัทางปกครอง อีกทั้งการ
พิจารณาเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ และการดําเนินการหาตัวผูตองรับผิดทางละเมิดและ
คาสินไหมทดแทน 

 
4. คําจํากัดความ 

- 
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ใหคําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับระเบียบกฎหมายแกหนวยงานและสถานศึกษา รวมถึง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ตลอดจนผูมาขอรับบริการอ่ืนดวย 
5.2 รับเรื่องจากโรงเรียน  สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  และหนวยงานอื่น

ที่เก่ียวกับคดีแพง คดีอาญา  คดีลมละลาย  และคดีปกครอง (ที่ขอความชวยเหลือ) 
5.3 เสนอเรื่องใหผูบังคบับัญชาทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
5.4 รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังสํานักงาน

อัยการเพ่ือจัดพนักงานอัยการใหวาตางหรือแกตางในคดีแพง คดีอาญา  และคดีลมละลาย  ที่
หนวยงานราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีหรือถูกฟองคดี (คดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก
ฟองคดีนั้น  ไมอาจขอความชวยเหลือใหแกตางคดีได) รวมทั้งดําเนินการอ่ืนตามกระบวนวิธี
พิจารณาคดี  จนกระทั่งศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาและรวมไปถึงการอุทธรณและฎีกาคําสั่งหรือ
คําพิพากษาจนกระทั่งคดีถึงที่สุดดวย 

5.5 รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทําคําฟองในฐานะผูฟองคดีหรือคําใหการในฐานะผูถูก
ฟองคดีใหกับหนวยงานราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ เพ่ือสงศาลปกครอง  และดําเนินการอ่ืน
ตามกระบวนวิธีพิจารณาคดีจนกระทั่งศาลปกครองมีคาํสั่งหรือคําพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด 

5.6 การบังคับคดีและการใชมาตรการบังคบัทางปกครอง  รวมถึงการสืบหาทรัพยสินหรือ
หลักทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อการบังคับคดีดวย 
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5.7 แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการหาตัวผูตองรับผิดทางละเมดิรวมทั้งคาสินไหม
ทดแทน  กรณีเกิดความเสียหายแกทางราชการ  ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ.2539  รวมทั้งการใชมาตรการบังคบัทางปกครอง  ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

5.8 การพิจารณาเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  รวมถึงการเขาตรวจดูและคัดสําเนา
เอกสาร ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 
หมายเหตุ :  บทบาทอํานาจหนาที่ในเรื่องการดําเนินงานวินัย  และการอุทธรณรองทุกข  ตามที่กลาวมา
ขางตนนั้น  เปนเรื่องเฉพาะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเทานั้น  ยังไมไดหมายความรวม
ไปถึงพนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวที่ใชระเบียบกฎหมายแยกตางหากเปนคนละ
สวนกัน 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

              เริมตน้ 

 

 

 

 ใหค้าํแนะนาํปรึกษาเกียวกบั  รับเรืองจากโรงเรียน สพฐ. และหน่วยงานอืน        

           ระเบียบกฎหมายและนิติกรรม  ทีเกียวกบัคดีแพง่ คดีอาญา คดีลม้ละลาย และคดีปกครอง 

 

               ผูบ้งัคบับญัชา 

               พิจารณาสังการ 

 

 

พิจารณาเปิดเผยขอ้มูล  แต่งตงัคณะกรรมการเพือหา        รวบรวมพยานหลกัฐาน/           รวบรวมหลกัฐาน/ขอความ 

ข่าวสารของราชการ  ตวัผูต้อ้งรับผิดทางละเมิด       จดัทาํคาํฟ้องคาํให้การและ           อนุเคราะห์พนกังานอยัการ 

   รวมทงัค่าสินไหมทดแทน      ดาํเนินการอืนจนกระทงัคดี          วา่ต่าง แกต้่างคดีให้และดาํเนินการอืน 

           ปกครองถึงทีสุด           จนกระทงัคดีแพง่ อาญาและ 

                  ลม้ละลายถึงทีสุด 

 

 

 

 

 

      บงัคบัคดีหรือใชม้าตรการ 

      บงัคบัทางปกครอง  

      การสืบหาหลกัทรัพยด์ว้ย  
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7. แบบฟอรมที่ใช 
- 
 

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  

8.1 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์/ ประมวลกฎหมายอาญา 

8.2 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง / ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

8.3 พระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 และทีแกไ้ขเพิมเติม  

8.4 พระราชบญัญติัจดัตงัศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

8.5 พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

8.6 พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

8.7 พระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ที พ.ศ.2539 

8.8 ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การปฏิบติัเกียวกบัความรับผดิทางละเมิด

ของเจา้หนา้ที พ.ศ. 2539 

8.9 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

8.10 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนงัสือเวยีนอืนทีเกียวขอ้ง 

 

9. แบบสรุปมาตรฐานงาน 
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ชื่องาน     การดําเนินคดีของรัฐ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            กลุมกฎหมายและคด ี
วัตถุประสงค  :   เพ่ือเปนแนวทางสําหรับนิติกรในการดําเนินคดีของรัฐใหแกหนวยงานราชการ สถานศึกษา รวมทั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องจากโรงเรียน สพฐ. และหนวยงาน
อ่ืนที่เก่ียวกับคดีแพง  คดีอาญา คดี

ลมละลายและคดีปกครอง 

    

2 
แจงผูบังคบับัญชาทราบเพ่ือพิจารณาสั่ง

การ 

    

3 
ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของกับกฎหมาย
และการดําเนินคดีของรัฐในเรื่องนั้น ๆ 

    

4 
ดําเนินการใหมีการบังคับคดี หรือใช

มาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการ
สืบหาทรัพยสินหรือหลักทรัพยของลูกหนี้
ตามคําพิพากษา หรือผูถูกใชมาตรการ

บังคับทางปกครอง 

    

 

รับเรื่อง 

แจงผูบังคับบัญชา 
พิจารณาสั่งการ 

การเปดเผย 
ขอมูลขาวสาร 
ของราชการ 

แตงต้ัง
คณะกรรมการ 
หาตัวผูตอง 

รับผิด 

รวบรวมพยาน 
หลักฐาน/จัดทํา 
คาํฟองคาํใหการ 
และดําเนินคดีอ่ืน 
จนกระทั่งคดี 
ปกครองถึงท่ีสุด 

รวบรวมพยาน 
หลักฐานฯและ 
ดําเนินการอ่ืน 
จนกระทั่งคดีแพง 
คดีอาญา และ 
คดีลมละลายถึง
ที่สุด 

บังคับคดี หรือใชมาตรการบังคับทางปกครอง 
รวมถึงการสืบหาหลักทรัพยดวย 



1. ช่ืองาน  
การดําเนินงานวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจางประจํา  ลูกจางชั่วคราว 

และพนักงานราชการ 
 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนแนวทางสําหรับนิติกรในการดําเนินงานวินัยขาราชการครแูละบุคลากร

ทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

 
3. ขอบเขตของงาน 

ครอบคลุมตั้งแตการสงเสริมวินัยและปองปรามมิใหกระทําผิด  ใหแกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ตลอดจนรับเรื่องรองเรียน สืบสวนขอเท็จจริง  แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยรายแรงและไมรายแรง การดําเนินการทางวินัยสิ้นสุด               
รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

ในการดําเนินการนี้ กลาวถึงเฉพาะในสวนของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ         
ที่แกไขเพิ่มเติม เทานั้น  ไมไดหมายความรวมไปถึงการดําเนินงานวินัยของพนักงานราชการ 
ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ที่ใชระเบียบกฎหมายแยกตางหาก คนละสวนกัน 

 
4. คําจํากัดความ 

4.1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หมายถึง  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

4.2 กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
4.3 ผูมีอํานาจตามมาตรา  53  หมายถึง  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตาม มาตรา 53 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพ่ิมเติม  
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 การสงเสริมวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5.1.1  ใหคําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับวินัยและระเบียบกฎหมายแกขาราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด   

5.1.2  สงเสริมใหสถานศกึษาในสังกัดมีการเสริมสรางและพัฒนาวินัยใหแก
ผูใตบังคบับัญชา  รวมทั้งการปองกันไมใหผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยดวย 

5.1.3 จัดทาํหรือเผยแพรหนังสือหรือเอกสารท่ีเก่ียวกับวินัยใหแกสถานศึกษาในสังกัด 
 



    5.2.  การดําเนินการทางวินัยไมรายแรงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5.2.1  เสนอแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง  เมื่อมีการรองเรียนหรือปรากฏ
เปนขาวในสื่อมวลชน  หรือไดรับรายงานจากหนวยงานอื่น หรือผูบังคับบัญชาพบเห็นการกระทําผิด 
  5.2.2  ตรวจสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริง  ถาเปนกรณีไมมีมูลก็เสนอผูบังคับบัญชา        
ยุติเรื่อง แตถาเปนกรณีมมีูลเปนความผิดวินัยไมรายแรงก็เสนอใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยไมรายแรง 
  5.2.3  คณะกรรมการดําเนินการสอบสวนตามกฎ  ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา 
พ.ศ.2550 
   5.2.4  เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6 พรอมสํานวนการสอบสวน            
ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา  ถาไมผิดวินัยใหยุติเรื่อง  แตถาผิดวินัยใหออกคําสั่งลงโทษ
ทางวินัย  ตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยวิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548  ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ           
ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนพ.ศ.2561 
   5.2.5  รายงานการดําเนินการทางวินัยตามมาตรา 104 (1)  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
   5.2.5.1  กรณีผูอํานวยการสถานศึกษาดําเนินการทางวินัยตามขอ 1.4 แลว          
ใหตรวจเสนอรายงานผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณา  เมื่อผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาไดรับรายงานแลวเห็นวาการยุติเรื่อง  การงดโทษ  หรือการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือ       
ไมเหมาะสม  ก็มีอํานาจสั่งงดโทษ  ลดโทษ  เพิ่มโทษ  หรือเปลี่ยนแปลงแกไขขอความในคาํสั่งเดิมได  
และหากเห็นวากรณีเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ก็มีอํานาจหรือแจงผูมีอํานาจตามมาตรา 53  
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงได  เมื่อผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได
พิจารณาตามอํานาจหนาที่แลว  ใหเสนอหรือรายงาน กศจ.พิจารณา  เมื่อ กศจ.พิจารณามีมติเปน
ประการใดใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินไปตามนั้น  
แลวรายงานการดําเนินการทางวินัยพรอมสํานวนการสอบสวนไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณา  หากสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานมีความเห็นแยงกับมติ กศจ.  
ก็ใหรายงานไปยัง ก.ค.ศ.เพ่ือพิจารณาตอไป  ถาเห็นดวยกับมติ กศจ.ก็ถือวาการดําเนินการทางวินัยกรณีนี้
สิ้นสุด ถา ก.ค.ศ.มีมติเปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือมีความเห็นเปนประการใด  ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตองดําเนินการใหเปนไปตามมตินั้น 
   5.2.5.2  กรณีผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการทางวินัย 
ตามขอ 1.4 เองแลวใหรายงาน กศจ.พิจารณา  เมื่อ กศจ.พิจารณามีมติเปนประการใดใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดําเนินการไปตามนั้น แลวรายงานการดําเนินการทางวินัยพรอมสํานวนการ
สอบสวนไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณา  หากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเห็นแยงกับมติ  กศจ.ก็ใหรายงานไปยัง ก.ค.ศ.เพ่ือพิจารณาตอไป  ถาเห็นดวย
กับมติ กศจ.ก็ถือวาการดําเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด  ถา ก.ค.ศ.มีมตเิปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือมี



ความเห็นเปนประการใด  ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา           
ตองดําเนินการใหเปนไปตามมตินั้น 

      5.3  การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5.3.1 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง  เมื่อมีการรองเรียน  หรือปรากฏ
เปนขาวในสื่อมวลชนหรือไดรับรายงานจากหนวยงานอ่ืน  หรือผูบังคบับัญชาพบเห็นการกระทําผิด 
  5.3.2  ตรวจสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริง  ถาเปนกรณีไมมีมูลก็เสนอผูบังคับบัญชายุติ
เรื่อง  แตถาเปนกรณีมีมูลเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ก็เสนอใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตาม
มาตรา 53  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
  5.3.3  คณะกรรมการดําเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา 
พ.ศ.2550 
  5.3.4  เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6 พรอมสํานวนการสอบสวนใหผูสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา  ถาไมผิดวินัยก็ใหยุติเรื่อง  แตถาผิดวินัยก็ใหดําเนินการดังนี้ 
   5.3.4.1  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน  มีความเห็นพองกันในระดับโทษไมรายแรง (ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน)            
ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ออกคําสั่งลงโทษใหเปนไปตามกฎ  ก.ค.ศ.        
วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2549  ประกอบกับระเบียบ 
ก.ค.ศ.วาดวยวิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
พ.ศ.2548 จากนั้นรายงานให กศจ.พิจารณา  ในกรณีที่ กศจ.มมีติประการใด  ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมี
อํานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น 
   5.3.4.2   ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน  มีความเห็นในระดับโทษแยงหรือตางกัน(ระดับโทษรายแรงกับระดับโทษไมรายแรง)  ให
นําเสนอ กศจ.พิจารณาความผิดและกําหนดโทษ  เมื่อ กศจ.มมีติเปนประการใด  ใหผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น 
   5.3.4.3  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน  มีความเห็นพองกันในระดับโทษวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง (ปลดออก  หรือไลออก)  ให
นําเสนอ กศจ.พิจารณาความผิดและกําหนดโทษ  เมื่อ กศจ.มมีติเปนประการใด  ใหผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจตามมาตรา 53  สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น 
  5.3.5  รายงานการดําเนินงานวินัยพรอมสํานวนการสอบสวนให ก.ค.ศ.พิจารณา  ตาม
มาตรา 104 (2) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่
แกไขเพ่ิมเติม 
 

5.4.  การส่ังพักราชการ 
  5.4.1  เมื่อมีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาหรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําผิดอาญา  และมีเหตุตามกฎ 



ก.ค.ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2542)  วาดวยการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน  และการ
ดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณา  และกฎ ก.พ.ฉบับที่ 11(พ.ศ.2539)  วาดวยการสั่ง
พักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  เชน ถาใหคงอยูในหนาที่ราชการสอบสวนพิจารณาหรือ
จะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้น ฯลฯ แลว 
  5.4.2  ผูมีอํานาจตามมาตรา 53  ออกคําสั่งพักราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา 

5.5  การส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
  5.5.1  เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาหรือมีกรณถีูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําผิดอาญา  ซึ่งเปนเหตุที่อาจถูก
สั่งพักราชการตามขอ 3 และผูมีอํานาจตามมาตรา 53 พิจารณาแลวเห็นวาการสอบสวนพิจารณาหรือการ
พิจารณาคดีที่เปนเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไมแลวเสร็จโดยเร็ว 
  5.5.2  ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ออกคําสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
                     เริมตน้ 

 

            ส่งเสริมวินยัขา้ราชการครู     มีกรณีกล่าวหา โดยการร้องเรียน เป็นข่าวทางสือมวลชน 

           และบคุลากรทางการศึกษา     ผูบ้งัคบับญัชาพบเห็น หรือไดรั้บรายงานจากหน่วยงานอืน 

 

                    แต่งตงัคณะกรรมการสืบสวนขอ้เทจ็จริง 

 

     มีมูล    ไม่มีมูล 

 

 แต่งตงัคณะกรรมการสอบสวน  แต่งตงัคณะกรรมการสอบสวนวนิยั ยติุเรือง 

 วนิยัร้ายแรง   ไม่ร้ายแรง 

 

พกัราชการ  ให้ออกจากราชการไวก่้อน  ผูบ้งัคบับญัชาสงั 

      ตามอาํนาจหน้าที 

 ผูมี้อาํนาจตามมาตรา 53 

 พจิารณาสาํนวน 

       

     ผิดวินยั  ไม่ผดิวนิยั  ยติุเรือง   รายงานตามมาตรา 104(1)  

 

            กศจ.พิจารณา 

เห็นพอ้งในระดบั เห็นแยง้กนั  เห็นพอ้งในระดบั 

โทษไม่ร้ายแรง ในระดบัโทษ โทษร้ายแรง 

            สพฐ.พิจารณา 

    ผูมี้อาํนาจ กศจ. 

   สงัลงโทษ พจิารณา 

    กรณีเห็นแยง้กบัมติ กศจ.  กรณีเห็นดว้ยกบัมติ กศจ. 

                    (วินยัสินสุด) 

 

 รายงานตามมาตรา 104(2)    ก.ค.ศ.พิจารณา 

 

      ก.ค.ศ.พิจารณา              วินยัสินสุด 

 

           วินยัสินสุด 

 
 
 
 
 

ผูมี้อาํนาจสงัหรือปฏิบตัติามมต ิ



7. แบบฟอรมที่ใช 
7.1 แบบ  สว.1 (แตงตั้งคณะกรรมการการสอบสวนวินัยไมรายแรง/รายแรง) 
7.2 แบบ  สว.2 (บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหา ตามขอ 23) 
7.3 แบบ  สว.3 (บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอ

กลาวหา ตามขอ 24) 
7.4 แบบ  สว.4 (บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา) 
7.5 แบบ  สว.5 (บันทึกถอยคําพยานของฝายกลาวหา/ฝายผูถูกกลาวหา) 
7.6 แบบ  สว.6 (รายงานการถูกสอบสวน) 
7.7 แบบ  พอค.1 (ใหพักราชการ) 
7.8 แบบ  พอค.2 (ใหออกจากราชการไวกอน) 
7.9 แบบ  พอค.3 (ใหกลับโดยไมมีความผิด) 
7.10 แบบ  พอค.4 (ใหกลับโดยมีความผิด) 
7.11 แบบฟอรมอ่ืนที่เก่ียวของ 

 
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  

8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพ่ิมเติม 

8.2 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
8.3 กฎ ก.ค.ศ.วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง พ.ศ. 2549 
8.4 กฎ ก.ค.ศ.วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 
8.5 ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยวิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 
8.6 ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยวันออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2548 
8.7 ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการรายงานกรดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2551 
8.8 กฎ ก.ค. ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) วาดวยการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

และการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณา 
8.9 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2539) วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไว

กอน 
8.10  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เก่ียวของ 

 
9. แบบสรุปมาตรฐานงาน



 

ชื่องาน     การดําเนนิงานวินัย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         กลุมบริหารงานบคุคล 

วัตถุประสงค  :   เพ่ือเปนแนวทางสําหรับนิติกรในการดําเนินคดีของรัฐใหแกหนวยงานราชการ สถานศึกษา รวมทั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แตงต้ังกรรมการสืบขอเท็จจริง เม่ือมีกรณีกลาวหา     
2 ผูบงคับบัญชาพิจารณาสั่งการวา เปนกรณีมีมูล

หรือไมมีมูล 
    

3 ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยรายแรงหรือไมรายแรง 

    

4 ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
พิจารณาสั่งการตามอํานาจหนาที่ เชน ยุติเรื่อง หรือ
ลงโทษ ฯลฯ 

    

5 รายงานการําเนินการทางวินัยให กศจ. พิจารณา 
ตามมาตรา 104(1) หรือ(2) 

    

6 ก.ค.ศ. หรือ สพฐ. พิจารณา     
7 ก.ค.ศ. พิจารณา กรณี สพฐ. พิจารณาสํานวนการ

ดําเนินการทางวินัยไมรายแรง แลว สพฐ.ไมเห็นดวย
กับ มติ ของ   กศจ. 

    

มีมูล ไมมีมูล 

แตงต้ังคณะกรรมการสบืสวน 

ยุติเรื่อง 

ตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายแรง ตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมรายแรง 

ผูมีอํานาจตามมาตรา53 
พิจารณาสั่ง 

ตามอํานาจหนาที ่

ผูบังคบับญัชา 
พิจารณาสัง่การ 

ตามอํานาจหนาที ่

รายงาน กศจ. 
พิจารณาตามมาตรา 104(2) 

รายงาน กศจ. 
พิจารณาตามมาตรา 104(2) 

ก.ค.ศ. 
พิจารณา 

สพฐ. 
พิจารณา 

กรณไีมเห็นดวยกับมติ กศจ. 
วนิัยสิ้นสุด 

วนิัยสิ้นสุด 

เห็นดวยกับ 
มติ กศจ. 
(วินัยสิ้นสุด) ก.ค.ศ. 

พิจารณา 



1. ช่ืองาน   
การอุทธรณและการรองทุกข 
 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนแนวทางสําหรับนิติกรในการดําเนินงานอุทธรณและรองทุกขของขาราชกาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

 
3. ขอบเขตของงาน 

ครอบคลุมตั้งแตการรับเรื่องอุทธรณและรองทุกขของขาราชการครูปละบุคลากรทาง
การศึกษาตลอดจนการดําเนินการแจงผลใหทราบ 

การอุทธรณและการรองทุกข กลาวถึงเฉพาะในสวนของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพ่ิมเติม เทานั้น  ไมไดหมายความรวมไปถึงการอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานราชการ 
ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ที่ใชระเบียบกฎหมายแยกตางหาก คนละสวนกัน 

 
4. คําจํากัดความ 

4.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

4.2 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หมายถึง  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

4.3 กศจ. เขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
4.4 ผูมีอํานาจตามมาตรา  53  หมายถึง  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตาม มาตรา 53 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5.1  การอทุธรณ 

5.1.1  รับเรื่องอุทธรณคําสั่งลงโทษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูที่ถูก
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศกึษา ลงโทษภาคทัณฑ  ตัด
เงินเดือน  หรือลดข้ันเงินเดือน 

5.1.2 ตรวจพิจารณาหนังสืออุทธรณวาเขาขายที่จะรับไวพิจารณา ตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการ
อุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2550  หรือไม เชน อุทธรณคาํสั่งลงโทษภายใน 30 วัน นับ
แตวันที่ไดรับแจงคําสั่งหรือไม ผูถูกลงโทษอุทธรณคําสั่งเพ่ือตนเองหรือมีผูอ่ืนอุทธรณคําสั่งแทน 
ฯลฯ 

5.1.3 เสนอรายงานการอุทธรณให กศจ. พิจารณา 
5.1.3.1 ถาผูอ่ืนอุทธรณแทนผูถูกลงโทษ หรืออุทธรณนั้นไมไดทําเปนหนังสือ  และ

ลงลายมือชื่อของผูถูกลงโทษ  หรือไมไดยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ตาม
ขอ 3 ขอ 4 และขอ 9 แหงกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2550  
กศจ.จะมีมติไมรับอุทธรณคาํสั่งลงโทษนั้นไวพิจารณา กรณีนี้ใหแจงมติดังกลาวพรอมสิทธิในการ
ฟองคดีตอศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว 

5.1.3.2 กรณีอุทธรณถูกตองและรับเรื่องไวพิจารณานั้น กศจ.จะพิจารณามีมติตาม
ขอ 14 แหงกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2550 เมื่อมีมติแลวใหผูมี
อํานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น และเมื่อไดสั่งหรือปฏิบัติตามมติแลว ก็ให
แจงผูอุทธรณทราบซึ่งผูอุทธรณจะอุทธรณตอไปอีกไมได  เวนแตจะเปนกรณีมีการเพ่ิมโทเปนโทษ
ปลดออกหรือไลออกจากราชการ เชนนี้แลวผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณตอ ก.ค.ศ.ไดอีกชั้นหนึ่ง 

5.1.4 กรณีมีการอุทธรณคําสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ  หรือกรณีอุทธรณ
คําสั่งลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือนของผูบังคบับัญชาซึ่งสั่งตามมติของ กศจ.
ใหเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาตามมาตรา 122 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการอุทธรณและ
พิจารณา พ.ศ.2550  เมื่อ ก.ค.ศ.มีมติเปนประการใด  จะอุทธรณตอไปอีกไมได  และใหผูมีอํานาจ
ตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น  กรณีนี้ใหแจงผูอุทธรณทราบพรอมสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครองดวย 

 
 
 
 
 
 

 



5.2 การรองทุกข 
5.2.1 รับเรื่องรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูที่เห็นวาตนไมไดรับ

ความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคบับัญชา  หรือถูกแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

5.2.2 ตรวจพิจารณาหนังสือรองทุกขวาเขาขายที่จะรับเรื่องไวพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวย
การรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ.2551  หรือไม เชน รองทุกขภายใน 30 วัน นับแตวัน
ไดรับแจงคําสั่งหรือไมรองทุกขเพ่ือตนเองหรือรองทุกขแทนผูอ่ืน ฯลฯ 

5.2.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหนังสือแจงพรอมสงสําเนาหนังสือรองทุกขให
ผูบังคบับัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบโดยเร็ว  เพ่ือที่ผูบังคบับัญชานั้นจะไดสงเอกสาร
หลักฐานพรอมคาํชี้แจงเพ่ือประกอบการพิจารณาของ กศจ. หรือ ก.ค.ศ.แลวแตกรณี 

5.2.4 เสนอรายงานการรองทุกขให กศจ. พิจารณา 
5.2.4.1 ถาเห็นวาการรองทุกขไมไดทําเปนหนังสือยื่นภายใน 30 วัน นับแตวันที่ทราบ

เรื่องอันเปนเหตุแหงการรองทุกข  หรือมีผูรองทุกขแทน ตามขอ 5 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  และ
ขอ 7 แหงกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ.2551 ใหมีมตไิมรับคํารอง
ทุกขไวพิจารณา  จากนั้นมีหนังสือแจงใหผูรองทุกขทราบโดยเร็ว 

5.2.4.2 ถาเห็นวาการรองทุกขถูกตอง  ใหมีมติตามขอ 14  แหงกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการ
รองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ.2551  เมื่อมีมติเปนประการใด  ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 
53  สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น  และเมื่อไดสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแลว  ใหแจงผูรองทุกข
ทราบเปนหนังสือพรอมสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองโดยเร็ว 

5.2.5 กรณีมผีูรองทุกขเพราะเหตุถูกสั่งใหออกจากราชการ  ถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่งใหออก
จากราชการไวกอน  หรือเห็นวาคําสั่งของผูบังคบับัญชาซึ่งสั่งตามมติ กศจ.ไมถูกตองหรือไมเปน
ธรรม  ใหเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาตามมาตรา 122  และมาตรา 123 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ.2551  เมื่อ ก.ค.ศ.มีมติเปนประการใด  ใหผูมี
อํานาจตามมาตรา 53  สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น  และเมื่อสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแลว  ให
แจงผูรองทุกขทราบเปนหนังสือพรอมสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง โดยเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
6.1 การอุทธรณ 
 

 
               เริ่มตน 

 
 

  ขาราชการครูฯถูกสั่งลงโทษทางวินัย 
 

 
อุทธรณ 

 
 

 
ถูกลงโทษภาคทัณฑตัดเงนิเดือน  ถูกลงโทษปลดออก ไลออก หรือคาํสั่งภาคทัณฑ ตัด/ลดขั้นเงินเดือน 
                  ลดขั้นเงนิเดือน ซึ่งผูบังคบับญัชาสั่งตามมติ กศจ. 

 
 
 

  กศจ.       ก.ค.ศ.พิจารณา 
  พิจารณา       (มติเปนที่สดุ) 
 
 
     ผูอุทธรณมีสิทธ์ิ 
      อุทธรณไดอีกชั้นหนึ่ง 
      แจงผูมีอํานาจตามมาตรา 53        แจงผูมีอํานาจตามมาตรา 53  
       สั่งหรือปฏิบัติตามมต ิ        สั่งหรือปฏิบัตติามมติ 
        
     กรณีที่มีการเพ่ิมโทษเปน 
แจงผูอุทธรณทราบ พรอมสิทธิฟอง  ปลดออก  หรือไลออก แจงผูอุทธรณทราบพรอมสิทธิฟอง 
คดีตอศาลปกครอง       คดีตอศาลปกครอง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



6.2 การรองทุกข 
 เริ่มตน 

 
 

   ขาราชการครูเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมี 
    ความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชาฯ 

 
 

 รองทุกข 
 
 

     
       ถูกสั่งใหออกจากราชการ ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให 
เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมี    ออกจากราชการไวกอน  หรือเห็นวาคําสั่งของผูบังคับ 
ความคับของใจเนื่องจากการกระทําของ    บัญชาซึ่งสั่งตามมติ กศจ.ไมถูกตองหรือไมเปนธรรม 
ผูบังคับบัญชา หรือถูกแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนทางวินัย 
      แจงผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบเพ่ือใหจัดสง 
      เอกสารพรอมคําชี้แจงเพ่ือประกอบการพิจารณา 
แจงผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข 
ทราบ เพ่ือใหจัดสงเอกสารพรอมคําชี้แจง 
เพ่ือประกอบการพิจารณา   
                     ก.ค.ศ.  พิจารณา 
                       (มติเปนที่สดุ) 
 
 
 
    กศจ. พิจารณา                       แจงผูมีอํานาจตามมาตรา 53  สั่ง 
      (มติเปนท่ีสุด)          หรือ  ปฏิบัติตามมติ 
 
        
        แจงผูรองทุกขทราบ พรอมสิทธิ 
        ฟองคดี ตอศาลปกครอง 
   
 
 
 
 
 



7. แบบฟอรมที่ใช 

- 

 

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 
8.2 กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2550 
8.3 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาการรองทุกขพ.ศ. 2551 
8.4 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เก่ียวของ 

 
9. แบบสรุปมาตรฐานงาน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่องาน     การอุทธรณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา       กลุมกฎหมายและคด ี
วัตถุประสงค  :   เพื่อเปนแนวทางสําหรับนิติกรในการพิจารณาดําเนินการเรื่องอุทธรณ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําดับที ่ ผังขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขาราชการครฯูผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยใชสิทธิ์อุทธรณ 
   

2 
กศจ. หรือ ก.ค.ศ.แลวแตกรณี พิจารณาอุทธรณ 

   

3 
แจงผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติตามมต ิ

   

4 แจงผูอุทธรณทราบพรอมสิทธิฟองคดีปกครอง เวนแต
กรณีมีการเพ่ิมโทษเปนปลดออก หรือไลออกตามที่ กศจ. 
มีมติ เชนน้ีผูอุทธรณก็มีสิทธิอุทธรณตอ ก.ค.ศ.ไดอีก
ชั้นหนึ่ง 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาราชการครูถูกสั่งลงโทษทางวินับ 

อุทธรณ 

ถูกลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดอืน 
ลดขั้นเงินเดือน 

ผูถูกลงโทษปลดออก ไลออก หรือ คาํสั่ง ภาค/
ตัด/ลด  ซึ่ง ผบ.สั่งตามมติ กศจ. 

แจงผูมีอํานาจตาม
มาตรา 53 สั่ง 

หรือปฏบิัติตามมติ 

แจงผูอุทธรณทราบ
พรอมสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครอง 

 

กศจ. 
พิจารณา 

ก.ค.ศ. 
พิจารณา 

กรณมีีการเพิม่โทษ
เปนปลดออกหรือ

ไลออก 
 

ผูอุทธรณมสีิทธิ
อุทธรณไดอีก

ช้ันหนึ่ง 
 

แจงผูมีอํานาจตาม
มาตรา 53 สั่ง หรือ

ปฏิบัติตามมต ิ
 

แจงผูอุทธรณทราบ
พรอมสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครอง 

 



ลําดับที ่ ผังขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขาราชการครูฯผูที่เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมฯใชสิทธิ์รอง
ทุกข 

   

2 
แจงผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบ เพื่อใหจัดสง
เอกสารพรอมคําชี้แจงเพ่ือประกอบการพิจารณา  

   

3 
กศจ. หรือ ก.ค.ศ.แลวแตกรณี พิจารณาคํารองทุกข 

   

4 แจงผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่ง หรือปฏิบัตติามมติ    

 
แจงผูรองทุกขทราบ พรอมสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 

   

 

ขาราชการครเูห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม 

รองทกุข 

แจง ผบ. ทราบ เพื่อใหจัดสง
เอกสารพรอมคําช้ีแจง 

 

แจงผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏบิัตติามมต ิ

เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือ
มีความคับของใจฯหรือถูกแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

ถูกสั่งลงโทษใหออกจากราชการ ถูกสัง่พักราชการ 
ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือเห็นวาคําสัง่

ของ ผบ.ซึ่งสั่งตามมติของ อ.ก.ค.ศ. ไมถูกตอง 

แจง ผบ. ทราบ เพื่อใหจัดสง
เอกสารพรอมคําช้ีแจง 

 

ก.ค.ศ. 
พิจารณา 

กศจ. 
พิจารณา 

แจงผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏบิัตติามมต ิ

ชื่องาน     การรองทุกข  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา          กลุมกฎหมายและคดี
วัตถุประสงค   :   เพื่อเปนแนวทางสําหรับนิติกรในการพิจารณาดําเนินการเรื่องรองทกุข ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 



 1. ชื่องาน 

คุมครองคุณธรรมจริยธรรม 
   

 2. วัตถุประสงค  
เพื่อดําเนินการใหขาราชการประพฤติปฏิบัติตนดานการคุมครองคุณธรรมจริยธรรมใหเปนไป

ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
 

3. ขอบเขตของงาน 

       ผูดํารงตาํแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป 
ตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ มีความเปนกลางทางการเมือง อํานวย 
ความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 
ของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ 9 ประการ 
ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ.2552 
 
4. คําจํากัดความ 

4.1 จริยธรรม หมายถึง จรยิธรรมขาราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2552 

4.2  ขาราชการ  หมายถึง ขาราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัด 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 สพท.แจงแนวปฏิบัติตามตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรอืน พ.ศ.2552ให
ขาราชการและลูกจางในสังกัดเพ่ือถือปฏิบัติ 

5.2 สพท.ควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางทั่วถึงและจริงจัง  
5.3 ดําเนินการใหผูบังคบับัญชามีหนาท่ีปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี และประพฤติตนให

เปนแบบอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา ควบคุมและ สนับสนุนสงเสริมผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี ้ตามอํานาจหนาท่ี 

5.4  ใหผูบังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย วากลาวตักเตือน ทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือ
สั่งใหไดรับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร เม่ือมีกรณีการฝาฝนจริยธรรม 

5.5  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา สงเสริมจริยธรรมขาราชการ โดยอยางนอยตองดําเนินการ 
ดังน้ี 

 
                   5.5.1 ในการบรรจุแตงต้ัง เลื่อนเงนิเดือน ยายหรือโอนขาราชการ ใหใชพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมของผูนั้นพิจารณาควบคูกับความรูความสามารถ 
                    5.5.2  ปลูกฝงจริยธรรมใหขาราชการใหม จัดใหขาราชการลงลายมือชื่อรับทราบ
ประมวลจริยธรรม จัดใหมีสมุดบันทึกประวัติในสวนท่ีเกี่ยวกับจริยธรรมของขาราชการแตละคน รวมท้ังจัดใหมี
กิจกรรมสงเสริมจริยธรรมผูบริหาร และขาราชการอยางสม่าํเสมอ 
                  5.5.3 ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ 



                    5.5.4 คุมครองขาราชการผูปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางเพียงพอ 
                    5.5.5 ยกยองขาราชการและสวนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดย
เครงครัด 
                    5.5.6  ตอบขอสงสัยหรือคําถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
                    5.5.7 จัดใหมีการศึกษาคานิยมท่ีเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
และดําเนินการแกไขปรับเปลี่ยนคานิยมนั้น 
                   5.5.8 เผยแพรใหประชาชน ผูเปนคูสมรส ญาติ พี่นอง พรรคพวกเพื่อนฝูงของ
ขาราชการ ตลอดจนประชาชนผูมาติดตอราชการทราบประมวลจริยธรรมของขาราชการ เพื่อไมทําการอันเปน
การสงเสริมหรือกอใหเกิดการฝาฝนจริยธรรม 
                   5.5.9 จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

5.6  วินิจฉัยปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใดใด ของขาราชการ  หรือสง
เรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมปฏิบัติตามคําแนะนํา โดยสจุรติไมตองรับผิด 

5.7 ดําเนินการในการคุมครองคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามที่สวนราชการกําหนด 
 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจงแนวปฏิบัติตามตามประมวลจรยิธรรมขาราชการพล
เรือน พ.ศ.2552ใหขาราชการและลูกจาง 

สพท.ควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมอยางทั่วถึงและจริงจัง 

สั่งลงโทษทางวินัยฯเม่ือมีกรณีการฝาฝนจริยธรรม 

 

     สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมขาราชการ ลูกจาง 

วินิจฉัยปญหาการปฏบิัตติามประมวลจริยธรรม 

 

ดําเนินการฯตามที่ตนสังกัด
กําหนด 



 

 

7.  แบบฟอรมที่ใช 

              - 
 

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  
             ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 
 

9. แบบสรุปมาตรฐานงาน  

 



9. สรุปมาตรฐานงานกระบวนงาน    คุมครองคุณธรรมจริยธรรม 
ชื่องาน  คุมครองคุณธรรมจริยธรรม 

ลําดับที ่ ผังขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แจงแนวปฏิบัตติามตามประมวลจริยธรรมฯ   สถานศึกษา/สพท. 

2 สพท.ควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติฯ 
 

  สพท. 

3 สั่งลงโทษทางวินัยฯ 
 

  สพท. 

4      สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมขาราชการ ลูกจาง 

 

  สพท. 

5 วินิจฉัยปญหาการปฏบิัติตามประมวลจริยธรรม 

 

  สพท. 

6 ดําเนินการฯตามที่ตนสังกัดกําหนด   สพท. 

   

 

   

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา               กลุมกฎหมายและคดี 
วตัถุประสงค   :         เพ่ือดาํเนนิการใหขาราชการประพฤติปฏิบัติตนดานการคุมครองคุณธรรมจริยธรรมใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 



1. ช่ืองาน 

 การพัฒนามาตรฐานวิชาชพีและจรรยาบรรณ 
   

 2. วัตถุประสงค  
           2.1 เพื่อดําเนินการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาจะตองพัฒนามาตรฐานวชิาชีพและ
จรรยาบรรณตามท่ี กฎหมายกําหนด 

2.2 เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชพีครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง สรางความเชื่อถือศรัทธา และ    จูงใจ คนดี 
คนเกง เขาสูวิชาชีพครูใหมากขึ้น 

2.3 เพื่อเปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา และคุมครอง ผูบริโภค ผูรบับริการ  ทางการศกึษา
ใหไดรับอยางมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 การปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครเูปนการรักษามาตรฐานการประกอบ 
วิชาชีพของผูประกอบวิชาชพีครู ใหเปนไปตามมาตรฐานอยูเสมอ และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพใหสูงข้ึน
เหมาะสมอยูเสมอโดย การพัฒนาประจํากาเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะและความชาํนาญการ พัฒนาเขาสูเกณฑ
มาตรฐานวิชาชพี และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด ผลพัฒนาไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชพีและจรรยาบรรณวิชาชีพใหองคกรวิชาชีพครูพิจารณาพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตอเนื่อง ตลอดจนการพกัใชและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  กรณีอ่ืนๆ 
 
4. คําจํากัดความ 

4.1 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ และคุณภาพ  ท่ีพึง
ประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติปฏิบัติตาม 
ประกอบดวย มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน 

4.2 จรรยาบรรณของวิชาชพี   หมายถึง  จรรยาบรรณวิชาชีพตามขอบังคับครุุสภา 
วาดวยมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชพีพ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอง
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤตกิรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชพี ประกอบดวย 
จรรยาบรรณตอตนเอง,จรรยาบรรณตอตนเอง,จรรยาบรรณตอวิชาชพี,จรรยาบรรณตอผูรับบรกิาร,
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ,จรรยาบรรณตอสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
             5.1 สพท. จัดทําขอมูลหรือประสานขอมูลถึงความตองการในการวางแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามที่ครุุสภากําหนดเกี่ยวกับ 
  5.1.1 มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ท่ีคุรุสภากําหนด 
  5.1.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน   
                   5.1.3 มาตรฐานการปฏิบัติตน 
          5.2 วางแผนการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพในรูปแบบท่ีหลากหลาย  ดําเนินการเอง ดําเนินการรวมกับ
สถาบัน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มอบหมายใหหนวยงานอื่นพัฒนาโดยความสมัครใจของผูประกอบ
วิชาชีพ 
         5.3 สพท/สถานศึกษาสงเสริมและ ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มาตรา ๙ (๔)  
         5.4 การดําเนินการกรณีพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต   ซึ่งดําเนินการโดยยึดกรอบตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพคือ 
               5.4.1 เมื่อถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาตรา ๑๐๙   
               5.4.2 ถาภายในสามสิบวันมีตําแหนงวางหรือตําแหนงอ่ืนท่ีไมตองมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และผูบังคับบัญชาหนวยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นวา ผูนั้นมีความเหมาะสมที่จะบรรจุ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว  
               5.4.3 ในกรณีที่หนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไมมีตําแหนงวางหรือตําแหนงที่
สามารถยายไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงได  
               5.4.4 ภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน ถาหนวยงานการศึกษาใดไมมีตําแหนงวางหรือ
ตําแหนงท่ีสามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได หรือ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณีไมอนุมัติ ให สั่งใหผู
นั้นออกจากราชการโดยพลัน              
               5.4.5 รายงาน สพฐ.และ  ผูเก่ียวของทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  แบบฟอรมที่ใช 

- 
  

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
8.2 พระราชบัญญัติสภาครแูละบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
8.3 ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

พ.ศ. 2548 

9. แบบสรุปมาตรฐานงาน 

   

สพท. จัดทาํขอมูลหรือประสานขอมูลฯ
วางแผนพัฒนา 

วางแผนการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 

สพท/สถานศกึษาสงเสริมและ ควบคุมฯมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

การดําเนินการกรณีพักใชใบอนุญาตหรือเพิก
ถอนใบอนุญาต 

 



2. เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง สรางความเชื่อถือศรัทธา และ    จูงใจ คนดี คนเกง เขาสูวิชาชีพครูใหมากขึ้น 
3. เพื่อเปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา และคุมครอง ผูบริโภค ผูรบับริการ  ทางการศึกษาใหไดรับอยางมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สพท. จัดทําขอมูลหรือประสานขอมูลฯวางแผนพัฒนา 
 

  สถานศึกษา/
สพท. 

 

2 
 

       วางแผนการพัฒนามาตรฐานวชิาชีพ   สพท.  

3 สพท/สถานศกึษาสงเสริมและ ควบคุมฯมาตรฐาน 

วิชาชีพและจรรยาบรรณ 

  สพท.  

4      การดําเนินการกรณพีักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาต    

 

  สพท.  

   

 

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน    พัฒนามาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณ 

ช่อืงาน  งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา        กลุมกฎหมายและคด ี
วัตถุประสงค   :   1. เพื่อดําเนินการใหขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาจะตองพฒันามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณตามที่ กฎหมายกําหนด 


	คู่มือปฏิบัติงาน

