บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา กลุ่มอำนวยการ โทร.038-517280
ที่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
เรื่องเดิม
ตามที่ กลุ่มอำนวยการ ได้รายงานผลและการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่ งใสในการดำเนิน งานของสำนัก งานเขตพื้นที่ก ารศึ กษาออนไลน์ (Integrity and Transparency
Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน และนำข้อเสนอแนะไปจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล
และมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ข้อเท็จจริง
บั ด นี้ ก ลุ่ ม งานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ ด ำเนิ น การปรั บ ปรุ ง มาตรการที่ อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ
ตามข้อเสนอแนะและแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำหรับการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิ น งานของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาฉะเชิ งเทรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้
1. กลุ่ ม อำนวยการและกลุ่ ม ส่ งเสริม การจั ดการศึก ษาทางไกลฯ ได้ ด ำเนิ น การปรับ ปรุง
เว็บไซต์ของสำนักงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน
และครบถ้วน ตลอดจนได้ปรับปรุงแก้ไขและกำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน
เรียบร้อยแล้ว
2. กลุ่ มนโยบายและแผน ได้ พิ จารณาและดำเนิ น การปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ การ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มี การติ ดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พร้อมทั้งรายงานสรุปผลการติดตามรอบ 6 เดือน และนำผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มาสรุ ป พร้ อ มทั้ งวิ เคราะห์ ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ เกิ ด ขึ้ น ในการดำเนิ น งานที่ ผ่ านมา และรายงาน
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
3. กลุ่ ม กฎหมายและคดี ได้ดำเนิน การปรับปรุ ง ช่อ งทางการร้ องเรีย นการทุจริ ต ใหม่
ซึ่งมี ชั้น ความลั บ และมี ความปลอดภัย กั บผู้ ร้ องเรีย น มีการปรับปรุ ง คู่ มื อการร้ องเรียนให้ เ ป็นปัจจุบัน
และกำหนดมาตรการจัดข้อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งนำเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของสำนักงานเรียบร้อยแล้ว
/4. กลุ่มอำนวยการ...

-๒4. กลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน
จากการประเมิน ITA Online ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
และแจ้งกลุ่มต่าง ๆ ทราบแล้ว พร้อมทั้งนำเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเรียบร้อยแล้ว
5. กลุ่มงานอื่นที่ไม่มีข้อเสนอแนะหรือแนวทางจากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ได้ ทำการ
ปรับปรุงมาตรการที่อยู่ในความรับผิดชอบ แต่ก็ได้พิจารณาปรับปรุงมาตรการในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
ด้วยเช่นกัน ได้แก่
5.1 มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
โดยกลุ่มอำนวยการ
5.2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
6. สำหรั บมาตรการที่ยัง สามารถใช้ต่อไปได้โดยไม่ต้องปรับปรุงมาตรการ เพราะมีความ
ครอบคลุมครบถ้วนและถือปฏิบัติได้ในปัจจุบัน แต่มีการปรับแก้ในส่วนของผู้ลงนามในประกาศ เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ได้แก่ มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ , มาตรการป้องกันการรับสินบน และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยกลุ่มอำนวยการ ทัง้ 3 มาตรการนี้ได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน
มาโดยตลอดแล้ว
7. สำหรับประเด็นในการพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภายในสำนักงาน เกี่ยวกับ
กรณีเป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภายใน เพื่อทำการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (IIT)
ได้มีการจัดทำเอกสารคู่มือการประเมินให้แก่บุคลากรทุกคนเพื่อนำไปศึกษาทำความเข้าใจ และได้ประชุมชี้แจง
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสียภายใน (IIT) พร้อมทั้งชี้แจง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ดังรูปภาพประกอบ
ด้านล่างนี้

/8. สำหรับประเด็น...

-๓8. สำหรับประเด็นในการพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
พนั กงานราชการ ลูกจ้างประเภทต่างๆ ของสถานศึกษาในสังกัด เกี่ยวกับกรณีเป็นผู้มีส่ ว นได้เสี ยภายนอก
เพื่อทำการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมิน
ตามแบบวั ดการรั บ รู้ ของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยภายนอก (EIT) เมื่ อ วั น ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ด้ ว ยระบบ
Google Meet โดยผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม
ทีแ่ นบมาพร้อมนี้ และตามรูปภาพประกอบด้านล่างนี้

9. สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ยังได้ ดำเนินการอื่นๆ เพื่อเป็น
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กำหนดไว้ในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เช่น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน 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
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาเอกสารมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จำนวน 1 ชุด
/7. สำเนามาตรการ...

1

คู่มือ
การจัดการข้อร้องเรียน

กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

2

คานา
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ จาเป็นจะต้องมีขั้นตอน / กระบวนการ
และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

3
สารบัญ
หน้า
ช่องทางการร้องเรียน

๑

เอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องเรียนต้องใช้

๒

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๒

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องหรือผู้เป็นพยาน

๓

มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา

๓

การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ

๔

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

8

1
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการดาเนินการเรื่องร้องเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
การร้องเรียนของหน่วยงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
กาหนดช่องทางการร้องเรียน ขั้นตอนการปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องเรียนต้องใช้ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. ช่องทางการร้องเรียน
การร้องเรียนหน่วยงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
ผู้ร้องเรียน มีช่องทางการร้องเรียน ๒ ช่องทาง ได้แก่ การร้องเรียนโดยตรงต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา และการร้องเรียนผ่านหน่วยงานอื่น ๆ
๑.๑ การร้องเรียนโดยตรงต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
กระทาได้ดังนี้
๑.๑.๑ การร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐๓๘-๕๑๑๓๖๓ ต่อ ๑ /โทรสารหมายเลข
๐๓๘-๕๑๗๒๗๙ หรือโทรศัพท์สายตรงผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
หมายเลขโทรศัพท์ ๐8 9057 0211 หรือกลุ่มกฎหมายและคดี หมายเลขโทรศัพท์ ๐6 1334 4422
๑.๑.๒ การร้องเรียนด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจา โดยตรงที่
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา, รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา หรือกลุ่มกฎหมายและคดี
๑.๑.๓ การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ที่อยู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
เลขที่ ๔๑๐/๑ ถนนมรุพงษ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
๑.๑.๔ การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน /ร้องทุกข์ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
๑.๑.๕ การร้องเรียนผ่านทาง Facebook เวปเพจ สพม.ฉช
๑.๒ การร้องเรียนผ่านหน่วยงานอื่นๆ เช่น
๑.๒.๑ การร้องเรียนต่อศูนย์ดารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑.๒.๒ การร้องเรียนต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
๑.๒.๓ การร้องเรียนต่อสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
๑.๒.๔ การร้องเรียนต่อสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
๑.๒.๕ การร้องเรียนต่อสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)
๑.๒.๖ การร้องเรียนต่อสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ (ป.ป.ท.)
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๒. เอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องเรียนต้องใช้
เอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องเรียนต้องใช้การร้องเรียนไม่จาเป็นต้องใช้หลักฐานใด ๆ ของ
ผู้ร้องเรียน ยกเว้นผู้ร้องมีสาเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียน หลักฐานที่ระบุที่อยู่ที่
สามารถติดต่อได้โดยสะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
๓. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
ขั้นตอนที่ ๑ กลุ่มอานวยการ รับเรื่องร้องเรียนลงทะเบียนระบบสารบรรณทะเบียนรับ-ส่ง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งกลุ่มกฎหมายและคดี พิจารณาดาเนินการกรณีเป็นหนังสือ “ลับ”
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทราเท่านั้นจะเป็นผู้ที่ทาการเปิดซองเอกสาร
“ลับ” ดังกล่าวและมอบหมายผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อลงทะเบียนระบบสารบรรณ
ทะเบียนรับ-ส่ง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้ง งานวินัยและนิติการ พิจารณาดาเนินการ
ขั้นตอนที่ ๒ กลุ่มกฎหมายและคดี ลงทะเบียนระบบสารบรรณทะเบียนรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ บันทึกรายงานเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
พิจารณามอบหมายการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เพื่อ
ดาเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงโดยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน
ขั้นตอนที่ ๓ ผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ดาเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามอานาจหน้าที่ตามที่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
เสนอสานวนการสืบสวนข้อเท็จจริงผ่านนิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี เพื่อพิจารณานาเสนอ
ขั้นตอนที่ ๔ นิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี ผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริงตามที่ผู้รับผิดชอบ
หรือคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และทาบันทึกเสนอผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณา ตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ ๕
- กรณีไม่มีมูลเสนอให้ยุติเรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน (กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่
ของผู้ร้อง) หรือหน่วยงานที่มีหนังสือแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมาให้ พิจารณาดาเนินการ
- กรณีมีมูล เห็นควรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการทางวินัย (อย่างร้ายแรง/
ไม่ร้ายแรง)
๔. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องหรือผู้เป็นพยาน
๑. เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนและผู้เป็นพยานจะไม่ถูกดาเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อ
หน้าที่การงานหรือการดารงชีวิต หากจาเป็นต้องมีการดาเนินการใด ๆ เช่นการแยกสถานที่ทางานเพื่อ
ป้องกันมีให้ผู้ร้องเรียนผู้เป็นพยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น แต่ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ร้องเรียนหรือผู้เป็นพยาน
๒. ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้เป็นพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ทางาน
หรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม
ความเหมาะสม
๓. ให้การคุ้มครองผู้ร้องเรียนมิให้ถูกกลั่นแกล้ง
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๕. มาตรการคุ้มครองผู้ถกู กล่าวหา
๑. ในระหว่างการร้องเรียน ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ให้ความเป็นธรรมและให้
ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น
๒. ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดง
เอกสาร/พยานหลักฐานในการแก้ข้อกล่าวหา
6. การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการผู้ใด และสั่งยุติเรื่อง งดโทษ ลงโทษ
หรือสั่งให้ข้าราชการผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว กฎหมายได้กาหนดให้มีการรายงาน การดาเนินการทาง
วินัย หรือการสั่งให้ออกจากราชการนั้น ไปยังผู้บังคับหรือองค์คณะบุคคลผู้มีอานาจตามที่กฎหมาย
กาหนดเพื่อการตรวจสอบควบคุมมาตรฐานการดาเนินการทางวินัย การสั่งลงโทษ หรือการสั่งให้ออกจาก
ราชการ ให้เป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม โดย กศจ. มีอานาจพิจารณารายงานการ
ดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง และการดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ดังต่อไปนี้
การรายงานการดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
1. กรณีที่ผู้อานวยการสถานศึกษาได้ดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใด และได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษภาคทันฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนแก่
ผู้นั้นแล้วรวมถึงกรณีที่เห็นว่าไม่อยู่ในอานาจหน้าที่หรือเกินอานาจหน้าที่ ก็ให้รายงานไปยังผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
เมื่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรายงานและพิจารณา ตามอานาจ
หน้าที่โดยพิจารณาตรวจสอบว่าการดาเนินการทางวินัยนั้นถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่า
การดาเนินการทางวินัย หรือสั่งลงโทษยังไม่เหมาะสมก็มีอานาจสั่งงดโทษ หรือลดโทษเป็นสถานโทษหรือ
อัตราโทษที่เบาลงเพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความ
ในคาสั่งเดิมหรือดาเนินการอย่างใดเพิ่มเติม หรือหากเห็นว่าไม่มีความผิดให้สั่งยกโทษ แล้วให้รายงาน
กศจ.พิจารณา
แต่หากเห็นว่าเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็มีอานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยอาจสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนได้
2. กรณีที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด และได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษภาคทันฑ์
ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนแก่ผู้นั้นแล้ว ให้รายงาน กศจ. พิจารณา
3. ในกรณีที่ กศจ. พิจารณารายงานการดาเนินการทางวินัยแล้ว มีมติ ยุติเรื่อง งดโทษ
ลดโทษ เพิ่มโทษ หรือมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สั่งหรือ
ปฏิบัติไปตามนั้น เมื่อดาเนินการแล้วให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานไปยัง
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4. เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรายงานการดาเนินการทาง
วินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หากพิจารณาแล้วเห็นชอบกับการพิจารณา
ของ กศจ. ให้การรายงานการดาเนินการทางวินัยเป็นอันสิ้นสุด เว้นแต่กรณีเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นขัดแย้งกับมติของ กศจ. โดยเห็นว่าการดาเนินการไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม
ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี หรือแนวทางที่ ก.ค.ศ. กาหนด ต้องเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา เมื่อ ก.ค.ศ.
พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติไปตามนั้น
การรายงานการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
1. กรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้ดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยคณะกรรมการสอบสวน
หรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้เสนอ กศจ. พิจารณาผล
เป็นประการใดให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้สั่งตามมติ แล้วจึงรายงานไปยัง ก.ค.ศ.
2. ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าไม่
เป็นความผิดหรือเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง และได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษแล้ว ต้องรายงานไป
ยังผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณา ในกรณีที่เป็นโทษเกินกว่าอานาจของตนให้
รายงานไปยังผู้มีอานาจ
3. กรณีที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดาเนินการหรือ ได้รับรายงานตาม
2.2 พิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่แล้ว โดยหากเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการลงโทษ
ยังไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ก็มีอานาจเปลี่ยนแปลงโทษหรือเปลี่ยนแปลงคาสั่งได้ เมื่อเปลี่ยนแปลงโทษหรือ
เปลี่ยนแปลงคาสั่งแล้ว ให้รายงาน กศจ. พิจารณา หรือในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้
เสนอ กศจ. พิจารณาเพิ่มโทษ เป็นปลดออกจากราชการ หรือไล่ออกจากราชการ
4. เมื่อ กศจ. พิจารณามีมติยุติเรื่อง งดโทษ ลงโทษ หรือมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งแล้วปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น แล้วรายงาน ก.ค.ศ. เมื่อ
พิจารณาพร้อมสานวนการสอบสวน
5. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนั้น และให้การรายงานการดาเนินการทางวินัยเป็นอันสิ้นสุด
การรายงานการสั่งให้ออกจากราชการ
ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 กาหนดเหตุการณ์ออกจากราชการไว้ 2 กรณี คือ
1. กรณีที่เป็นโทษทางวินัย เนื่องจากกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และถูกลงโทษปลดออก
หรือไล่ออก ตามมาตรา 107(5)
2. กรณีที่ให้ออกจากราชการโดยไม่เป็นโทษทางวินัย มี 2 กรณี
2.1 กรณีไม่ถูกสั่งให้ออก ได้แก่ ตาย พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญ ข้าราชการ ลาออก ตามมาตรา 107 และการลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้
ลาออกหรือลาออกมีผลตามมาตรา 104
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2.2 กรณีถูกสั่งให้ออกตามมาตรา 107 (4) ได้แก่
(1) ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30(1)(4)(5)(7)(8) หรือ (9) เช่น เป็นคน
ไร้ความสามารถล้มละลาย บกพร่องในศีลธรรมอันดี ฯลฯ
(2) ขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง ตามมาตรา 42 อยู่ก่อน
(3) ขาดคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา 48 อยู่ก่อน
(4) ถูกสั่งให้ออกฯ ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียมความพร้อมฯ
(5) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญ ตามมาตรา 110 ในกรณี
มีเหตุเจ็บป่วย หรือขาดคุณสมบัติ เลิกหรือยุบตาแหน่งใด หรือไม่ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
(6) กรณีมีเหตุตามมาตรา 111 เช่น หย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่
ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่
(7) ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพตามมาตรา 101
(8) ต้องโทษจาคุกจากความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือลหุโทษ
(9) ต้องไปรับราชการทหารตามมาตรา 114
(10) ต้องออกจากราชการ เนื่องจากกระทาผิดก่อนโอนมาจากพนักงานส่วน
ท้องถิ่น
โดยสรุป กรณีให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการจะเป็น
กรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีมลทินหรือมัวหมองในเรื่อง
ที่ถูกสอบสวน กรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามที่กฎหมายกาหนด เช่น หย่อน
ความสามารถบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชา
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุต้องมีกระบวนการทางปกครองก่อนออกคาสั่งให้ออกจากราชการ คือ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ให้โอกาสทราบข้อกล่าวหาและชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และแสดงพยานหลักฐานเสียก่อน
แต่ในกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30(9) เป็นบุคคลล้มละลายตามคา
พิพากษาผู้บังคับบัญชาต้องสั่งให้ออกจากราชการโดยพลันตามมาตรา 49 แล้วรายงานไปยัง กศจ.
แต่เดิม ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการดาเนินการทางวินัยและการ
ออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551 ข้อ 10
(วรรคหนึ่ง) “...เมื่อผู้บังคับบัญชา ได้สั่งให้ออกจาราชการตามมาตรา 49 มาตรา
56 วรรคสอง วรรคสามและวรรคห้า มาตรา 110 (1)(3) และ (6) มาตรา 113 หรือมาตรา 118 แล้ว
ให้รายงานไปยังผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(วรรคสอง) เมื่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดาเนินการหรือได้รับ
รายงานตามวรรคหนึ่งและได้รับพิจารณาตามอานาจหน้าที่แล้ว ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณา...” ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงต้องรายงานไปยัง ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ในฐานะศึกษาธิการจังหวัด กรรมการและเลขานุการ นาเข้าวาระ
การประชุมเพื่อเสนอ กคศ. ต่อไป และสิ้นสุดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
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ดาเนินการทางวินัย

การสอบสวนข้อเท็จจริง

กรณีมีมลู

กรณีไม่มีมลู
ยุติเรื่อง

ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย

ร้ายแรง (มาตรา 98 วรรคสอง)

ไม่ร้ายแรง (มาตรา 98 วรรคหนึ่ง)

ลงโทษไม่ร้ายแรง (มาตรา 100
วรรคหนึ่ง/วรรคสาม ประกอบกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยอานาจการสั่งลงโทษ)

ผู้สั่งตั้งกรรมการสอบสวน
และ/หรือกรรมการ
สอบสวนเห็นร้ายแรง

ผู้บังคับบัญชาลงโทษ
ไม่ร้ายแรง

ลงโทษร้ายแรงตามมติ
(มาตรา 100 วรรคสี่ (2))

อุทธรณ์ กศจ.
(สั่งตามอานาจตนเอง)

อุทธรณ์ต่อ กศจ.

อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.

ไม่อุทธรณ์
รายงาน กศจ.

ไม่อุทธรณ์
รายงาน กศจ.

ไม่อุทธรณ์
รายงาน ก.ค.ศ.
(มาตรา 104 (2))

กศจ. มีมติ
เพิ่มโทษ

กศจ. มีมติ
ไม่เพิ่มโทษ

อุทธรณ์ต่อ
ก.ค.ศ.

รายงาน
ก.ค.ศ.

รายงานหัวหน้า
ส่วนราชการ
(มาตรา 104 (1))

หัวหน้าส่วนราชการ
เห็นแย้ง รายงาน กคศ.
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ผังแสดงขั้นตอนการรายงานการสั่งให้ออกจากราชการตาม มาตรา 107
ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีเหตุให้ออกจาก
ราชการตามมาตรา 107 (4) หรือไม่

ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา 53 สั่งให้ออกจาก
ราชการแล้วรายงาน ผอ.สพท.
ตามระเบียบฯ ข้อ 10

ศึกษาธิการจังหวัด
กรรมการและเลขานุการ กศจ.

กศจ.
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7. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
7.1 การอุทธรณ์
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/ 2559 ตามข้อ 5 ได้กาหนดให้
โอนอานาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นอานาจหน้าที่ของ กศจ. โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23(4) ได้กาหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษามีอานาจและหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น จึงทาให้การพิจารณา
อุทธรณ์เป็นอานาจหน้าที่ของ กศจ.
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กศจ. เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์เป็นไปโดยถูกต้องจึง
ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์
ความหมายและวัตถุประสงค์
การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยร้องขอให้ผู้มีอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้ ได้ยกเรื่องขึ้นพิจารณาใหม่ให้เป็นไปในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ถูกลงโทษ
วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชา โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยได้ร้องขอความยุติธรรมจากการใช้อานาจดังกล่าว ซึ่งมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย ซึ่งปัจจุบันอานาจ
หน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาโอนไปเป็นอานาจหน้าที่ของ กศจ.
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้อง และคาพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
4. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/ว 2 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2555 เรื่อง การสอบสวนปากคาผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก
5. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ 0206.9/ว 5 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง การเทียบให้บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มีวิทยฐานะเทียบได้ไม่ต่ากว่าข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประโยชน์แก่การดาเนินการทางวินัย
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6. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว 22 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2556
เรื่อง การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
7. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว 11 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557
เรื่อง การลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
8. คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดาที่ อ.688/2549 คดีหมายเลขแดง
ที่ อ.133/2553
9. คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดาที่ อ.349/2549 คดีหมายเลขแดง
ที่ อ.600/2554
อานาจ กศจ. ในการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
กศจ. มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์โทษคาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงตามข้อ 7(3) ของกฎ
ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 ที่ผู้อานวยการสถานศึกษา
หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งลงโทษตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2539 ซึ่งตามกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวกาหนดให้
ผู้อานวยการสถานศึกษามีอานาจลงโทษภาคทันฑ์หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 5% ของอัตรา
เงินเดือนและเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจลงโทษ
ภาคทันฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 5% ของอัตราเงินเดือนและเป็นเวลาไม่เกินสองเดือน
หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น
หลักการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
การพิจารณาอุทธรณ์ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 โดยเมื่อได้รับหนังสืออุทธรณ์คาสั่งลงโทษที่ยื่นต่อ กศจ. แล้ว
ในการพิจารณามีแนวดาเนินการ ดังนี้
1. การพิจารณาตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์
1.1 หนังสืออุทธรณ์ต้องทาเป็นหนังสือ การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษต้องทาเป็น
หนังสือต้องมีสาระและมีลายมือชื่อผู้อุทธรณ์
- การอุทธรณ์ให้อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
- การอุทธรณ์จะทาเป็นสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่หนังสือไม่ได้
1.2 สาระในหนังสืออุทธรณ์
- ต้องมีข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ ในหนังสืออุทธรณ์จะต้องมี
ข้อความแสดงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายหรือเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่า ผู้อุทธรณ์ ถูกลงโทษ
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมอย่างไร หรือมีข้อคัดค้าน ข้อโต้แย้งอย่างไร
- ต้องปรากฏลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือ
อุทธรณ์ด้วยตนเอง ผู้อื่นจะลงลายมือชื่อแทนผู้อุทธรณ์ไม่ได้
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- ต้องปรากฏที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ ในหนังสืออุทธรณ์จะต้องมีที่อยู่ของผู้
อุทธรณ์ที่สามารถติดต่อได้ (ข้อ 4 วรรคสอง)
- การขอแถลงการณ์ด้วยวาจา ผู้อุทธรณ์สามารถที่จะแสดงความ
ประสงค์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของ กศจ. ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือจะทาเป็นหนังสือ
ต่างหากก็ได้ โดยต้องยื่นหรือส่งหนังสือของแถลงการณ์ด้วยวาจานั้นต่อ กศจ. โดยตรงภายในสามสิบวันที่
ได้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 4 วรรคสาม)
1.3 การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์
ต้องทาเป็นหนังสือถึงประธาน กศจ. หรือศึกษาธิการจังหวัด (ข้อ 9 วรรค
หนึ่ง) เนื่องจากศึกษาธิการจังหวัดทาหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาต้องยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อประธาน กศจ. หรือศึกษาธิการจังหวัดที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตั้งอยู่ หรือส่งผ่านผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้อานวยการ
สถานศึกษาหรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แล้วแต่กรณี และให้
ผู้บังคับบัญชาส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังศึกษาธิการจังหวัด
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาให้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อประธาน กศจ. หรือศึกษาธิการจังหวัด ที่เป็นที่ตั้ง
ของหน่วยงานการศึกษาที่ผู้นั้นดารงตาแหน่งอยู่ หรือส่งผ่านผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้อานวยการ
สถานศึกษาหรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชา
ส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังศึกษาธิการจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการศึกษาที่ผู้นั้นดารงตาแหน่งอยู่
ทั้งนี้ กรณียื่นอุทธรณ์ส่งผ่านผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่ง
หนังสืออุทธรณ์ไปยังศึกษาธิการจังหวัดภายในสามวันทาการนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9
วรรคสาม)
1.4 การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษเพิ่มเติม เมื่อได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คาสั่งลงโทษต่อ
กศจ. เริ่มพิจารณาอุทธรณ์ โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ กศจ. และให้ กศจ. รับไว้พิจารณา (ข้อ 9 วรรคหก)
1.5 การตรวจสอบกาหนดเวลาและการนับเวลาในการยื่นอุทธรณ์
การตรวจสอบกาหนดเวลาในการยื่นอุทธรณ์ต้องตรวจสอบหลักฐานการ
ได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษว่าผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งลงโทษเมื่อใด และมีการแจ้งสิ ทธิในการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
ต่อ กศจ. ให้ผู้อุทธรณ์ทราบหรือไม่
- กรณีมีการแจ้งสิทธิให้ดาเนินการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษต่อ กศจ. ให้
ดาเนินการตรวจสอบว่า ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คาสั่งลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งคาสั่งลงโทษหรือไม่ (ข้อ 3 วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ.)
- กรณีไม่มีการแจ้งสิทธิได้ดาเนินการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษต่อ กศจ. กรณีผู้
สั่งลงโทษทางวินัยไม่แจ้งสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบจะทาให้ระยะเวลาใช้สิทธิ
ของการยื่นอุทธรณ์ขยายออกไปอีก ถ้ามีการแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์ใหม่ก็ย่อมทาให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์
คาสั่งลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งสิทธิครั้งใหม่ แต่ถ้าไม่มีการแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์คาสั่ง
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ลงโทษใหม่สิทธิการอุทธรณ์ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2547 มาตรา 40)
1.6 การนับระยะเวลาในการอุทธรณ์ (ข้อ18 ของกฎ ก.ค.ศ.)
การนับเวลาเริ่มต้น ให้เริ่มนับวันถัดจากวันที่ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อ
รับทราบคาสั่งลงโทษเป็นวันที่ได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษ
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งลงโทษ แต่เมื่อได้รับ
การแจ้งคาสั่งลงโทษให้ผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมกับมอบสาเนาคาสั่งลงโทษให้ผู้อุทธรณ์ รวมทั้งทาบันทึกลง
วันเดือนปี เวลาและสถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้วให้ถือ
วันที่แจ้งนั้นเป็นวันที่ผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งคาสั่ง
ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งลงโทษได้
โดยตรงแต่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือโดยส่งสาเนาคาสั่งลงโทษทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้
อุทธรณ์ ณ ที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ โดยส่งสาเนาคาสั่งลงโทษไปให้สองฉบับเพื่อให้ผู้อุทธรณ์เก็บไว้หนึ่งฉบับ
และให้ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบคาสั่งลงโทษส่งกลับคืนมาเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
หนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้อุทธรณ์ได้รับ
เอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับสาเนาคาสั่งลงโทษฉบับที่ให้ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปีที่รับทราบคาสั่งลงโทษกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งคาสั่งแล้ว
การนับเวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายแห่งการนับเวลาตรงกับวันหยุดราชการ
ให้นับวันเริมเปิดทาการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งการนับเวลานั้น
ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์นาหนังสืออุทธรณ์มายื่นด้วยตนเอง ให้ถือวันที่ยื่น
ได้ประทับตรารับและลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานเป็นวันที่ยื่นอุทธรณ์ (ข้อ 9 วรรคสี่) และหากผู้อุทธรณ์
ลงหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ ต้องถือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวัน
ส่งหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9 วรรคห้า)
เมื่อ กศจ. ได้พิจารณาหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์แล้วเห็นว่าเป็น
อุทธรณ์ที่ทาเป็นหนังสือมีสาระสาคัญถูกต้องครบถ้วนและอยู่ภายในกาหนดระยะเวลาอุทธรณ์ก็ให้รับ
อุทธรณ์ดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย
หากหนังสืออุทธรณ์มีข้อบกพร่องหรือมีข้อความที่อ่านไม่เข้าใจหรือผิด
อย่างเห็นได้ชัดว่าเกิดจากความไม่รู้หรือความเลินเล่อของคู่กรณี ให้เจ้าหน้าที่แนะนะให้ดาเนินการแก้ไข
เพิ่มเติม ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27
2. การพิจารณาข้อกฎหมายในสานวนการสอบสวนและคาอุทธรณ์
เมื่อตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ที่ยื่นต่อ กศจ. แล้วเห็นว่า
เป็นอุทธรณ์ที่รับไว้พิจารณาต่อไปได้แล้ว ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ดาเนินการขอสานวนการ
สอบสวนทางวินัยจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้อุทธรณ์สังกัดอยู่ เพื่อนามาประกอบการพิจารณา
ของ กศจ. เว้นแต่จะได้มีการรายงานการดาเนินการทางวินัยมายัง กศจ. แล้ว เมื่อได้รับสานวนการ
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สอบสวนทางวินัยแล้วจะต้องพิจารณาตรวจสอบข้อกฎหมายในสานวนการสอบสวนและคาอุทธรณ์ใน
ประเด็นปัญหาข้อกฎหมายของผู้อุทธรณ์ ดังต่อไปนี้ด้วย
2.1 ตรวจสอบกระบวนการดาเนินการทางวินัย
- ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเป็นผู้มีอานาจตาม
กฎหมายหรือไม่
- คณะกรรมการสอบสวนมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
หรือไม่
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุว่าเป็นวินัยไม่
ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรง (ตามแบบ สว.1) หรือไม่
- มีการแจ้งข้อกล่าวหาและรับทราบข้อกล่าวหา และสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (ตามแบบ สว. 3) หรือไม่
- การสอบปากคาพยานเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดหรือไม่
เช่น การสอบปากคาพยานซึ่งเป็นเด็กต้องมีข้าราชการครูที่เป็นกลางและเชื่อถือได้ และบุคคลที่ร้องขอ
หรือไว้วางใจเข้าร่วมในการสอบปากคาด้วย (ข้อ 28 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยสอบสวนพิจารณา พ.ศ.
2550)
- มีการประชุมกรรมการสอบสวนตามที่กฎหมายกาหนด หรือไม่
- การออกคาสั่งลงโทษทางวินัยสั่งโดยผู้มีอานาจ หรือไม่
- คาสั่งลงโทษระบุเหตุผล ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ข้อ
กฎหมายที่อ้างถึงข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจของผู้ออกคาสั่ง หรือไม่
- คาสั่งลงโทษทางวินัยเป็นเรื่องเดียวกับที่ได้มีการแจ้งข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา หรือไม่
2.2 ตรวจสอบอานาจการพิจารณาทางปกครอง
ตรวจสอบกรณีที่มีเหตุทาให้เจ้าหน้าที่ทาการพิจารณาทางปกครองไม่ได้
หรือมีเหตุอันมีสภาพร้ายแรงที่อาจทาให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อันจะทาให้การพิจารณาทางปกครองนั้นไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี และหลายกระบวนการพิจารณาทางปกครอง เช่น
- คณะกรรมการสอบสวนกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
เป็นบุคคลคนเดียวกัน
- คณะกรรมการสอบสวนวินัยเข้ามาเป็นอนุกรรมการหรือ
กรรมการและร่วมพิจารณาในชั้นวินิจฉัยความผิดและกาหนดโทษของ กศจ.
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2.3 ตรวจสอบคาอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย
2.3.1 การคัดค้านผู้พิจารณา (กศจ.)
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์มีการคัดค้านผู้พิจารณาว่ามีเหตุที่จะทาให้ทา
การพิจารณาทางปกครองไม่ได้ ตามข้อ 6 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์
พ.ศ. 2550 ด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
- รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทาผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษมี
ส่วนได้เสียในการกระทาผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ
- มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์
- เป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ
- เป็นผู้กล่าวหาหรือคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วม
บิดา มารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหา
โดยการคัดค้านอนุกรรมการหรือกรรมการผู้พิจารณาอุทธรณ์นั้น
ผู้อุทธรณ์ต้องแสดงข้อเท็จจริง ที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็น
หนังสือก่อนที่ กศจ. เริ่มพิจารณาอุทธรณ์
เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านแล้ว อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้น
จะขอถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้ ถ้าอนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นมิได้ขอถอนตัวให้
อนุกรรมการหรือกรรมการที่เหลืออยู่นอกจากอนุกรรมการหรือกรรมการผู้ถูกคัดค้านพิจารณาข้อเท็จจริง
ที่คัดค้าน หากเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ ให้แจ้งอนุกรรมการผู้นั้นทราบ และมิให้ร่วมพิจารณา
อุทธรณ์นั้น เว้นแต่จะพิจารณาเห็นว่าการให้อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะทาให้ได้ความจริง และเป็นธรรมจะได้อนุกรรมการหรือ
กรรมการผุ้นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้
2.3.2 อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์มีการอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมาย กศจ.จะต้อง
พิจารณาและมีความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายของผู้อุทธรณ์ด้วย
เมื่อ กศจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า กระบวนการดาเนินการทางวินัย
เห็นชอบด้วยกฎหมายแล้ว จะต้องพิจารณาในข้อเท็จจริงต่อไป แต่หากเห็นว่า กระบวนการดาเนินการ
ทางวินัยขั้นตอนใดไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือคาอุทธรณ์ฟังขึ้นในปัญหากฎหมายจะต้องพิจารณาให้ไป
ดาเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป
3. การพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริง
กศจ. จะต้องพิจารณาอุทธรณ์จากสานวนการสืบสวนหรือการพิจารณา
เบื้องต้นของผู้บังคับบัญชา สานวนการสอบสวนทางวินัยหรือสานวนของ ป.ป.ช. หรือองค์ กรตรวจสอบ
ตามกฎหมายอื่นและในกรณีจาเป็นอาจขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานอื่นหรือให้บุคคลใด หรือ
หน่วยงานใดมาชี้แจงเพื่อนาไปประกอบการพิจารณาได้ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับหนังสืออุทธรณ์
นามาพิจารณาหักล้างชั่งน้าหนักพยาน (ข้อ 13 วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว)
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ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม กศจ. ให้นัดผู้
อุทธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม กศจ. โดยให้แจ้งผู้สั่งลงโทษทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะ
แถลงแก้ก็ให้มาแถลงด้วยตนเองหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมาแถลง
แก้ต่อที่ประชุม กศจ. ครั้งนั้นได้ (ข้อ 13 วรรคสาม) แต่อย่างไรก็ดี หาก กศจ. พิจารณาเห็นว่า การ
แถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จาเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดการแถลงด้วยวาจาก็ได้ (ข้อ 13
วรรคสอง)
ทั้งนี้ หากให้ผู้อุทธรณ์แถลงการณ์ก็ให้นาคาแถลงการณ์ด้วยวาจามา
ประกอบการพิจารณาโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคาอุทธรณ์ด้วย
ในการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษจะต้องพิจารณาถึงการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาความผิดนั้น ซึ่งประกอบด้วยเหตุผลที่ได้วินิจฉัยจากข้อเท็จจริงโดยละเอียด
ถี่ถ้วนจากพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายว่ามีน้าหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์กระทาผิดตามข้อ
กล่าวหาผู้บังคับบัญชาจะต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่มีอคติหรือความลาเอียง และการสั่งลงโทษเหมาะสมกับ
ความผิดตามที่กฎหมายกาหนดและตามมาตรฐานโทษ นอกจากนี้จะต้องนาหลักมโนธรรมและหลักความ
เป็นธรรมมาประกอบการพิจารณาด้วย กล่าวคือ
- หลักนิติธรรม ได้แก่ การพิจารณาโดยยึดหลักการกระทาใดจะเป็น
ความผิดทางวินัยกรณีใด ต้องมีกฎหมายบัญญัติว่าการกระทานั้นเป็นความผิดทางวินัย หากไม่มีกฎหมาย
บัญญัติว่าการกระทานั้นเป็นความผิดทางวินัย ก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัย ในการพิจารณาว่าการ
กระทาใดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ต้องพิจารณาให้เข้าองค์ประกอบของการกระทาความผิดกรณีนั้นด้วย
ถ้าข้อเท็จจริงบ่งชี้ว่าเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตราใด ก็ปรับบทความผิดไปตามมาตรานั้น และ
ลงโทษไปตามความผิดนั้น
- หลักมโนธรรม ได้แก่ การพิจารณาให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงธรรมตาม
ความเป็นจริงและตามเหตุผลที่ควรจะเป็น หมายถึง การพิจารณาความผิดไม่ควรคานึงถึงแต่ความถูกผิด
ตามกฎหมายเท่านั้น แต่ควรคานึงถึงความยุติธรรมด้วย โดยจะต้องคานึงถึงสภาพความเป็นจริงของเรื่อง
นั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร แล้วพิจารณาความผิดไปตามสภาพความเป็นจริง
ในกรณีที่ กศจ. พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะต้องสอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความถูกต้อง และเหมาะสมตามความเป็นธรรม ก็มีอานาจสอบสวน
ใหม่ หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจาเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือแต่งตั้งคระกรรมการ
สอบสวนให้สอบสวนใหม่ หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได้ หรือกาหนดประเด็นหรือข้อสาคัญที่ต้องการ
ทราบส่งไปให้ผู้สอบสวนจนเดิมทาการสอบสวนเพิ่มเติมได้
ในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม ถ้า กศจ. หรือคณะกรรมการ
สอบสวนที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้น เห็นสมควรส่งประเด็นหรือข้อสาคัญใดที่ต้องการทราบไป
สอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่หรือต่างเขตพื้นทีการศึกษา ให้มีอานาจกาหนดประเด็นหรือข้อ
สาคัญนั้นส่งไปเพื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่หรือเขตพื้นที่การศึกษานั้นทาการ
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 ดังนี้
- ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้องและเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติ
ยกอุทธรณ์
- ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็น
ว่าผู้อุทธรณ์ได้กระทาผิด ควรได้รับโทษหนักขึ้น ให้มีมติให้เพิ่มโทษ เป็นสถานโทษที่หนักขึ้น
- ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็น
ว่า ผู้อุทธรณ์ได้กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง ควรได้รับโทษเบาลง ให้มีมติให้ลดโทษเป็นสถานโทษที่เบาลง
- ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็น
ว่า ผู้อุทธรณ์ ได้กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง ซึ่งเป็นการกระทาผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ ให้
มีมติให้สั่งงดโทษ โดยให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
- ถ้าเห็นว่าการการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่าการกระทาของผู้
อุทธรณ์ไม่เป็นความผิดวินัยหรือพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระทาผิดวินัย ให้มีมติให้ยกโทษ
- ถ้าเห็นว่าข้อความในคาสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้มีมติให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความ ให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม
- ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็น
ว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้อุทธรณ์กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมติให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้ง
กรรมการสอบสวนตามมาตรา 98 วรรคสอง และดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
- ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีความผิดที่ปรากฏ
ชัดแจ้งตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. หรือเห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการดาเนินการทาง
วินัยตามมาตรา 98 วรรคสองแล้ว ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ
- ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็น
ว่า ผู้อุทธรณ์มีกรณีที่สมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือให้ออกจากราชการตามมาตรา 110 (4)
มาตรา 111 หรือมาตรา 112 ให้มีมติให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งกรรมการสอบสวน และดาเนินการตาม
กฎหมายต่อไป
- ถ้าเห็นสมควรดาเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อให้มีความถูกต้องตาม
กฎหมายและมีความเป็นธรรมให้มีมติให้ดาเนินการได้ตามควรแก่กรณี
5. การแจ้งผลพิจารณาอุทธรณ์
เมื่อ กศจ. ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้ว สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ดาเนินการ ดังนี้
5.1 แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้น
สังกัดของผู้อุทธรณ์เพื่อแจ้งผู้บังคับบัญชาผู้ออกคาสั่งลงโทษ
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- ในกรณีที่ กศจ. มีมติเป็นประการใด ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจตาม
มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมต้องสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น (ข้อ 15 ของกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว)
5.2 แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์พร้อมทั้งแจ้งสิทธิการฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองได้ภายในกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง ให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย และผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ (กรณีที่ผู้อุทธรณ์ถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง)
สาหรับกรณีที่ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้อุทธรณ์ และผู้
มีอานาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้สั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง เมื่อ กศจ. พิจารณา
อุทธรณ์คาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงแล้วเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์จากโทษภาคทันฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้น
เงินเดือน เป็นโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือให้ออกที่ไม่ใช่โทษทางวินัย ให้แจ้งสิทธิการอุทธรณ์หรือร้อง
ทุกข์แล้วแต่กรณี ต่อ ก.ค.ศ. ได้อีกครั้งหนึ่ง (ข้อ 16 ของกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว) ภายใน 30 วัน นับแต่วัน
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์
ทั้งนี้ เมื่อผู้อุทธรณ์ได้มีการยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว หากการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ยังไม่เสร็จสิ้นผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์โดยทาเป็นหนังสือยื่นหรือส่งตรงต่อ กศจ. เมื่อได้ถอน
อุทธรณ์แล้ว การพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ
หมายเหตุ
1. การพิจารณาอุทธรณ์กรณีผู้อุทธรณ์ย้ายไปสังกัดอื่นที่อยู่ในเขตอานาจของ กศจ. แห่งใหม่
ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษได้ย้ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งอยู่ต่าง กศจ. เดิมให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
กศจ. ที่ผู้ยื่นอุทธรณ์ได้ย้ายไปสังกัด
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ย้ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งอยู่ต่าง กศจ. เดิม หลังจากที่ได้ยื่น
อุทธรณ์ต่อ กศจ. เดิมไว้แล้ว และ กศจ. เดิมนั้นยังมิได้มีมติตามข้อ 14 ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และเอกสาร
หลักฐานตามข้อ 13 ไปให้ กศจ. ที่ผู้อุทธรณ์ได้ย้ายไปสังกัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ย้ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งอยู่ต่าง กศจ. เดิม หลักจาก กศจ.
เดิมได้มีมติตามข้อ 14 แล้ว แต่ผู้บังคับบัญชายังมิได้สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์
และหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรายงานการประชุม และมติ กศจ. เดิม ไปให้ผู้บังคับบัญชาใหม่เป็นผู้สั่ง
หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น
2. สาหรับตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เนื่องจากปัจจุบันระบบ
เงินเดือนเป็นแบบช่วง (ขั้นต่าขั้นสูง) จึงไม่อาจลงโทษลดขั้นเงินเดือนได้ ดังนั้น หาก กศจ. พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรลงโทษลดขั้นเงินเดือนก็ควรใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงโทษจากโทษลดขั้นเงินเดือนเป็นโทษที่มี
อยู่และสามารถลงโทษได้ตามความเหมาะสม เช่น โทษตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 5% ของอัตรา
เงินเดือนและเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน
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การอุทธรณ์
ผู้อุทธรณ์

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

โทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ลดขั้นเงินเดือน
ของ
- ผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ผู้อานวยการสถานศึกษา

โทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ลดขั้นเงินเดือน
ของ
- นายกรัฐมนตรี
- รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- คาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการตามมติ กศจ.
เขตพื้นที่การศึกษา

กศจ.

โทษ ปลดออก/ไล่ออกจากราชการ

ก.ค.ศ.

พิจารณามีมติ

ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปไม่ได้

ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ
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7.2. การร้องทุกข์
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 ข้อ 5 ได้กาหนดให้โอนอานาจ
หน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง
ศึกษาไปเป็นอานาจหน้าที่ของ กศจ. โดยที่ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 23 (4) ได้กาหนด อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีอานาจ
และหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น จึงทาให้การพิจารณาการดาเนินการทางวินัย การออก
จากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น จึงทาให้
การพิจารณาการดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ เป็นอานาจ
หน้าที่ของ กศจ.
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กศจ. ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เป็นไปโดย
ถูกต้องจึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการร้องทุกข์
การร้องทุกข์ หมายถึง การร้องขอให้แก้ไขปัญหาที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ
มีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ไม่ใช่การ
โต้แย้งคาสั่งลงโทษทางวินัย หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อตรวจสอบความถ่วงดุลการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยถูกต้อง
(2) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและ
กาลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันจะนาไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติราชการ และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
(3) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบปัญหาของหน่วยงานและหาหนทางแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์ และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
4. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว 22 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2556 เรื่อง
การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
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อานาจของ กศจ. ในการพิจารณา ร้องทุกข์
กศจ. มีอานาจพิจารณาร้องทุกข์กรณีที่ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็น
ว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา หรือการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ทั้งนี้ เหตุแห่งการร้องทุกข์ต้องเป็นการกระทาของผู้บังคับบัญชา
ตั้งแต่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา (ข้อ 3 ประกอบ ข้อ 7 (2) ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551)
กรณีร้องทุกข์คาสั่งให้ออกจากราชการและคาสั่งพักราชการ กศจ. ไม่มีอานาจพิจารณา
ต้องร้องทุกข์ ต่อ ก.ค.ศ. (ข้อ 2 และข้อ 7 (1) ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้อง
ทุกข์ พ.ศ. 2551)
การพิจารณาร้องทุกข์ของ กศจ.
การพิจารณาร้องทุกข์ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และ
การพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ยื่นต่อ กศจ. แล้ว ในการพิจารณามีแนวดาเนินการ ดังนี้
1. การพิจารณาตรวจสอบหนังสือร้องทุกข์
1.1 หนังสือร้องทุกข์ต้องทาเป็นหนังสือ การร้องทุกข์ต้องเป็นหนังสือและต้องมี
สาระและมีลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์
- จะร้องทุกข์ด้วยวาจาหรือจะร้องทุกข์ด้วยวิธีอื่นโดยไม่ทาเป็นหนังสือ
ไม่ได้
1.2 สาระในหนังสือร้องทุกข์
- ต้องมีลายมือชื่อ ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) และตาแหน่งของผู้ร้องทุกข์
- ต้องมีสาระสาคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและมีเหตุผลให้เห็นว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกกระทาของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไร มีข้อโต้แย้งคัดค้านอย่างไร และประสงค์ให้ กศจ. มีมติอย่างไร
เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์มีสาระสาคัญ
ถูกต้องครบถ้วนและอยู่ภายในกาหนดระยะเวลาร้องทุกข์ ก็ให้รับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไว้พิจารณา
วินิจฉัย
หากหนังสือร้องทุกข์มีสาระไม่ครบถ้วนและยังอยู่ในกาหนดระยะเวลาร้อง
ทุกข์ให้เจ้าหน้าที่แนะนาให้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27 (ชั้นเจ้าหน้าที่)
- การขอแถลงการณ์ด้วยวาจา ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วย
วาจาต่อที่ประชุมต้องแสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือร้องทุกข์หรือจะทาเป็นหนังสือต่างหากก็ได้โดยยื่น
หรือส่งต่อ กศจ. ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
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2. การตรวจสอบกาหนดเวลาร้องทุกข์และการนับเวลาในการร้องทุกข์
การตรวจสอบกาหนดเวลาในการยื่นหนังสือร้องทุกข์และการนับเวลาในการร้องทุกข์
ต้องตรวจสอบจากหลักฐานการได้รับทราบคาสั่งหรือเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ว่าได้รับทราบหรือ
เรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์เมื่อใด และมีการแจ้งสิทธิในการร้องทุกข์ต่อ กศจ. หรือไม่
การร้องทุกข์ผู้ร้องทุกข์ต้องร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์ (ข้อ 5 วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.
2551)
2.1 กรณีมีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ต่อ กศจ. ต้องตรวจสอบว่าผู้ร้องทุกข์ได้ยื่น
หนังสือร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งคาสั่งหรือไม่
2.2 กรณีไม่มีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ต่อ กศจ. กรณีผู้บังคับบัญชาไม่แจ้งสิทธิใน
การร้องทุกข์ให้ทราบจะทาให้ระยะเวลาในการใช้สิทธิร้องทุกข์ขยายออกไปอีก ถ้ามีการแจ้งสิทธิให้ร้อง
ทุกข์ใหม่ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งสิทธิครั้งใหม่ แต่ถ้าไม่มีการแจ้ง
สิทธิให้ร้องทุกข์ใหม่ให้สิทธิการร้องทุกข์ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง (มาตรา 40 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)
2.3 การนับเวลาในการร้องทุกข์
- การนับเวลาเริ่มต้น ให้นับวันถัดจากวันที่ได้รับทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการ
ร้องทุกข์นั้นเป็นวันแรกหรือวันที่หนึ่งแห่งการเริ่มนับเวลา ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์นาหนังสือร้องทุกข์มา
ยื่นเอง ให้ถือวันที่รับหนังสือเป็นวันยื่นหนังสือร้องทุกข์ ส่วนกรณีที่ส่งหนังสือร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ ให้ถือ
วันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก หรือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซอง
หนังสือเป็นวันส่งหนังสือร้องทุกข์
- การนับเวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายแห่งการนับเวลาตรงกับวันหยุดราชการให้
นับวันเริ่มเปิดทาการใหม่ที่ถัดไปเป็นวันสุดท้ายแห่งการนับเวลานั้น
(ข้อ 17 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.
2551)
3. การยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์
การยื่นหนังสือร้องทุกข์ต้องทาหนังสือถึงปราน กศจ. หรือศึกษาธิการจังหวัด (ข้อ 6
วรรคหนึ่ง) เนื่องจากศึกษาการจังหวัดทาหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของ กศจ.
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาต้องยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมกับสาเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับต่อประธาน กศจ.
หรือศึกษาธิการจังหวัดที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชาส่งหนังสือร้อง
ทุกข์ไปยังศึกษาธิการจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการศึกษาที่ผู้นั้นดารงตาแหน่งอยู่
4. การร้องทุกข์เพิ่มเติม เมื่อได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ฉบับแรกต่อ กศจ. ไว้โดยชอบแล้วผู้
ร้องทุกข์จะยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาก่อนที่ กศจ. เริ่มพิจารณาร้องทุกข์ โดยยื่นหรือส่ง
ตรงต่อ กศจ. และให้ กศจ. รับไว้พิจารณา (ข้อ 6 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
ร้องทุกข์ พ.ศ. 2551)
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5. การขอถอนคาร้องทุกข์ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องร้อง
ทุกข์ต่อไปจะขอถอนเรื่องร้องทุกข์ก่อนที่ กศจ. จะพิจารณาเสร็จสิ้นก็ได้ โดยทาเป็นหนังสือยื่นหรือ ส่งต่อ
กศจ. เมื่อได้ถอนเรื่องร้องทุกข์แล้ว การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้นเป็นอันระงับ (ข้อ 10 ของกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551)
6. ผู้ไม่อาจพิจารณาร้องทุกข์ได้ และการคัดค้านกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์
6.1 หากผู้มีหน้าที่พิจารณาร้องทุกข์มีเหตุอันมีสภาพร้ายแรงที่ทาให้การ
พิจารณาไม่เป็นกลาง บุคคลนั้นไม่อาจพิจารณาร้องทุกข์ได้ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 12 และมาตรา 15
6.2 การคัดค้านกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้าน
คณะกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
1) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
2) มีส่วนได้เสียในการกระทาที่ทาให้เกิดการร้องทุกข์
3) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ร้องทุกข์
4) เป็นคู่สมรส บุพการีผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วม
บิดาหรือมารดา กับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
การคัดค้านอนุกรรมการหรือกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์นั้น ผู้ร้องทุกข์
ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือร้องทุกข์ หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือ ก่อนที่
กศจ. เริ่มพิจารณาร้องทุกข์
เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านแล้ว อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นจะขอ
ถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาร้องทุกข์นั้นก็ได้ ถ้าอนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นมิได้ขอถอนตัวให้อนุกรรมการ
หรือกรรมการที่เหลืออยู่ นอกจากอนุกรรมการหรือกรรมการผู้ถูกคัดค้าน พิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน
หากเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ ให้แจ้งอนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นทราบ และมิให้ร่วมพิจารณา
ร้องทุกข์นั้น เว้นแต่จะพิจารณาเห็นว่าการให้อนุกรรมการกรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาร้องทุกข์ดังกล่าวจะ
เป็นประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะทาให้ได้ความจริงและเป็นธรรม จะให้อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นร่วม
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้นก็ได้ (ข้อ 9 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.
2551)
7. การดาเนินการพิจารณาร้องทุกข์
เมื่อตรวจสอบหนังสือร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ที่ยื่นต่อ กศจ. แล้วเห็นว่า เป็นคาร้อง
ทุกข์ที่รับไว้พิจารณาต่อไปได้แล้ว ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดดาเนินการมีหนังสือพร้อมส่งสาเนา
หนังสือร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบ และให้จัดส่งคาชี้แจงและเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของ กศจ. โดยเมื่อได้รับคาชี้แจงและเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องแล้วจะต้องพิจารณาตรวจสอบคาร้องทุกข์ทั้งในประเด็นข้อกฎหมายและประเด็นข้อเท็จจริง
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โดยการพิจารณาคาร้องทุกข์จะต้องพิจารณาข้อกฎหมายเป็นอันดับแรก เพราะการ
ร้องทุกข์จะต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด ได้แก่
(1) ร้องทุกข์ภายในเวลาที่กาหนดหรือไม่
(2) มีการลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์หรือไม่
(3) หนังสือร้องทุกข์มีสาระสาคัญหรือไม่
(4) ระบุที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์หรือไม่
(5) มีการขอแถลงการณ์ด้วยวาจาหรือไม่
(6) มีการคัดค้านผู้พิจารณาร้องทุกข์หรือไม่ หรือเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาร้องทุกข์เป็นผู้
มีส่วนได้เสียหรือมีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การพิจารณาไม่เป็นกลางหรือไม่
นอกจากนี้ การพิจารณาคาร้องทุกข์ ให้ กศจ. พิจารณาถึงเหตุแห่งการไม่ได้รับความ
เป็นธรรมหรือเหตุแห่งความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา หรือเหตุแห่งการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และมีอานาจขอเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งคา
ชี้แจงจากหน่วยงานหรือขอให้ผู้แทนหน่วยงาน หรือบุคคลใดๆ มาชี้แจง เพื่อประกอบการพิจารณาได้
กรณีที่ผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ ในกรณีที่นัดให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่
ประชุม ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มา
แถลง หรือจะมอบหมายเป็นหนังสือให้ผู้แทนมาแถลงต่อที่ประชุมก็ได้ (ข้อ 12 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551)
8. การพิจารณามีมติ
กศจ. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์แล้วเสร็จ สามารถมีมติได้ตามข้อ 14 ของ
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุก พ.ศ. 2551 ดังนี้
- ถ้าเห็นว่าเหตุที่ทาให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเหตุแห่งความคับข้องใจ
หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น ผู้บังคับบัญชาได้ใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์
ชอบด้วยกฎหมายแล้วให้มีมติยกคาร้องทุกข์
- ถ้าเห็นว่าเหตุที่ทาให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเหตุแห่งความคับข้องใจ หรือ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น ผู้บังคับบัญชาได้ใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์โดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มีมติเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติหรือให้ข้อแนะนาตามที่เห็นสมควร เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
- ถ้าเห็นสมควรดาเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย
และมีความเป็นธรรมให้มีมติให้ดาเนินการได้ตามควรแก่กรณี
- ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 5 วรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง หรือข้อ 7 หรือข้อ 8 ให้มีมติไม่รับคาร้องทุกข์
การพิจารณามีมติเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวข้างต้น ให้บันทึกเหตุผลของการ
พิจารณาวินิจฉัยไว้ในรายงานการประชุมด้วย
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9. การแจ้งผลพิจารณาร้องทุกข์
เมื่อ กศจ. ได้พิจารณาร้องทุกข์แล้ว สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ดาเนินการ ดังนี้
- แจ้งผลการพิจารณาร้องทุกข์ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้
ร้องทุกข์เพื่อแจ้งผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์
- แจ้งผลการพิจารณาร้องทุกข์พร้อมทั้งสิทธิการฟ้องคดีปกครองภายในกาหนด
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองให้ผู้ร้องทุกข์
ทราบด้วยและผู้ร้องทุกข์จะต้องทุกข์ต่อไปไม่ได้ (เป็นที่สุด)
การดาเนินการตามผลการพิจารณาร้องทุกข์
เมื่อได้รับแจ้งมติ กศจ. ได้มีมติแล้ว ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องสั่งหรือปฏิบัติให้
เป็นไปตามมตินั้น และมติของ กศจ. ให้เป็นที่สุด (ข้อ 15 และข้อ 16 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้อง
ทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551)
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ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจจาก
การกระทาของผุ้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน และต้องเป็นการกระทา
ของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ ผอ.สพท. ลงมา

ผู้ร้องทุกข์

ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนั้น
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน

ร้องทุกข์ต่อ กศจ.

ทาหนังสือถึง

(อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (เดิม)

ประธาน กศจ.

มติ กศจ. เป็นที่สุด

ส่งที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ทา
หน้าที่เลขานุการ กศจ.

เมื่อ กศจ. พิจารณาแล้วให้มีมติ (ข้อ 14 (1) – (4))
- ยกคาร้องทุกข์
- เพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติ
หรือให้ข้อแนะนาตามที่เห็นสมควร
- ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณี
- ไม่รับคาร้องทุกข์

ให้ กศจ. พิจารณาให้
เสร็จภายในสามสิบวัน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4
……………………………………………………………………….
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ให้ความสำคัญกับการบริหารงานภายใต้
กรอบการบริ ห ารจั ด การบ้ านเมือ งที่ ดี ตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารบริห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบาย
ของรัฐ บาล โดยพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์โอชา นายกรัฐ มนตรี ได้ แถลงนโยบายต่อสภานิ ติบั ญ ญั ติแห่ งชาติ
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในภาครัฐ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
ในฐานะผู้บ ริห ารของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา จึงขอให้ คำมั่น
ในการบริหารงานว่า จะบริหารงานและส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาฉะเชิ งเทรา ปฏิ บั ติ ร าชการอย่ า งมี คุ ณ ธรรม มี ค วามโปร่ ง ใส
และปราศจากการทุจริต โดยมีแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานเพื่อให้สาธารณชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงาน จำนวน ๖ ด้าน ดังต่อไปนี้
๑. ด้านความโปร่งใส สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูล
ของผู้ บ ริห าร ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ในสั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทรา ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
ตามความเหมาะสม และมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(๑) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎระเบียบ และเปิดเผยข้อมูล
การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
(๒) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาฉะเชิงเทรา ได้ตามความเหมาะสม บนพื้ น ฐานของการดำเนิน งานที่ก่อให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ
(๓) มีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน
ต่อสาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจน
๒. ด้ า นความพร้ อมรั บ ผิด ผู้ บ ริห าร ข้าราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึ กษาในสั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ...

~๒~
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(๑) ผู้ บ ริ ห าร ข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ในสั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติราชการ
(๒) มอบนโยบายการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และซื่อตรงต่อหน้าที่
๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(๑) เสริมสร้างจิตสำนึกของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ให้ตระหนักถึงความซื่อตรง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และยึดหลักคุณธรรม
(๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติ กรณีการรับหรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกัน
การกระทำผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. ด้ านวัฒ นธรรมคุณ ธรรมในองค์กร การสร้างวัฒ นธรรมสุ จริตให้ เกิดขึ้นของผู้บริห าร
ข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาฉะเชิ งเทรา
ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และละอายที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(๑) ส่งเสริมการตรวจสอบการบริหารงาน เพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของ
สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามัธ ยมศึกษาฉะเชิงเทรา ให้ มี ประสิ ทธิภ าพ ประสิ ท ธิผ ล และมีค วามโปร่งใส
ตรวจสอบได้
(๒) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้
ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
ฉะเชิงเทรา สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน การมีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล
และคุณธรรมในการบริหารงาน
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(๑) มุ่งเน้นการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ มีคุณธรรม การมีส่วนร่วม
และตรวจสอบได้
(๒) ให้ ค วามสำคัญ กับ การบริห ารงบประมาณอย่างเป็ น ระบบ โดยยึด หลั กความคุ้ม ค่ า
ตรวจสอบได้
(๓) ให้ความสำคัญกับการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ
(๔) เสริ มสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ เอื้อ อำนวย และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของผู้ บ ริห าร
ข้าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ในสั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึก ษาฉะเชิ งเทรา
ให้มีประสิทธิภาพ
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน การมีช่องทางในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา ปฏิ บั ติ ง าน
ที่มีคุณธรรม และความโปร่งใส
แนวทางปฏิบัติ...

~๓~
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่
(๑) ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา และระดั บ
สถานศึกษา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง ๖ ด้าน ให้แก่
ข้าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ในสั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึก ษาฉะเชิ งเทรา
ตระหนักถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติ
(๒) สื่อสารนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง ๖ ด้าน ทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา http://www.ccs.go.th
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายวรพจน์ สิงหราช)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปฏิบัตหิ น้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

