
 

 

ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.)  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

หลักสูตร “กรณีความผิดทางวินัยและการด าเนินการทางวินัยตาม

พระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547” 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
รุ่นท่ี 1 : วันท่ี  27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ   โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม่ 

รุ่นท่ี 2 : วันท่ี  23-24 เมษายน 2563   ณ   โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์              

  คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

รุ่นท่ี 3 : วันท่ี  2-3 กรกฎาคม 2563   ณ   โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์      

  คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 

หลักการและเหตุผล  

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547               

มาตรา 95 บัญญัติว่า  “ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 

ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมี

กรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 

ให้กระท าโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ หรือ

การอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้

เป็นไปในทางที่มีวินัย การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยให้กระท าโดยการเอาใจใส่ 

สังเกตการณ์และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัย ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการ

ป้องกันตามควรแก่กรณีได้ เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัย

ทันที เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการสืบสวน

หรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มี

มูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย

ก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที 

 การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท า

ผิดวินัยให้ด าเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗ ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา

นี้และตามหมวด ๗ หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือเพื่อมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย 

หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย” 

 จากบทกฎหมายดังกล่าว  ผู้บังคับบัญชาจึงมีหน้าที่ โดยตรงในการดูแลเอาใจใส่ให้

ข้าราชการผู้ ใ ต้บังคับบัญชารักษาวินัยและมีหน้าที่ โดยตรงในการด าเนินการทางวินัยเมื่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดเพราะหากละเลยเพิกเฉยแล้วตนเองอาจมีความผิดทางวินัยเสียเอง    

ด้วยเหตุดังกล่าวผู้บังคับบัญชาจึงมีความจ าเป็นต้องมีความรู้ถึ งฐานความผิดทางวินัยต่างๆรวมทั้ง

ข้ันตอนการด าเนินการทางวินัยที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยเฉพาะที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน

พิจารณาฯ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น พระราชบัญญัติวิธีปฏิบั ติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เป็นต้น              

เพื่อให้การด าเนินการทางวินัยเป็นไปโดยถูกต้อง และเป็นธรรมต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์ 

   1.ผู้ เ ข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานความผิดทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ ใน

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  

   2.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึง ข้ันตอนการด าเนินการทางวินัยตามที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย

การสอบสวนพิจารณาฯและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539  

   3.ผู้ เ ข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึง ข้ันตอนการอุทธรณ์ค าสั่ งลงโทษทางวินัยและ            

การพิจารณาอุทธรณ์รวมทั้งการฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

หัวข้อท่ีอบรม  

กรณีความผิดทางวินัยของข้าราชการครู  ข้ันตอนการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ

และการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

วิทยากร 

1. ดร.กิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ  คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

2. นายอุดม อินทรเวศน์วิไล  อดีตผู้อ านวยการภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย ส านักงาน ก.ค.ศ. 

3. ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่  ตุลาการศาลปกครองขอนแก่น ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี 

หมายเหตุ วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

คุณสมบัติผู้อบรม 

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการกลุ่มงาน

ต่างๆ  หัวหน้ากลุ่มสาระ กศจ.  อกศจ. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ  

วันและเวลารับสมัครและช าระเงินค่าลงทะเบียน 

   รุ่นท่ี 1 สมัครและช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันท่ี  7 กุมภาพันธ์ 2563 

 รุ่นท่ี 2 สมัครและช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันท่ี  10 เมษายน 2563 

 รุ่นท่ี 3 สมัครและช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันท่ี  17 มิถุนายน 2563 

ค่าลงทะเบียนอบรม/รุ่น    :  4,000 บาท/คน  (รวมเอกสารประกอรอบรม อาหารว่าง-เครื่องด่ืม 

อาหารกลางวัน ใบรับรอง และท าเนียบรุ่น ทั้งนี้ ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทางของผู้เข้าอบรม)  

    ***ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตาม

หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549  

ข้ันตอนและวิธีการรับสมัคร 

   1. รับสมัครรุ่นละ 100 คน  

   2. สมัครด้วยตนเอง  

       ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค            

       ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี โทร. 0-4535-3931 โทรสาร 0-4535-3937   

   3. สมัครทางไปรษณีย์  

       สมัครและส่งหลักฐาน ได้ที่  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค                

ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน 

   4 สมัครทางอีเมล์  

      ส่งใบสมัครและหลักฐานการช าระเงินมาที่ : lawubu.training2019@gmail.com   

   5. สมัครออนไลน์ได้ที่  QR Code  

 

 

 

    

  6. เมื่อสมัครเข้ารับการอบรมแล้วโปรดช าระเงินค่าสมัครตามก าหนดระยะเวลาของแต่ละรุ่น

ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์  จ า กัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ช่ือบัญชี 

“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(คณะนิติศาสตร์)” เลขท่ีบัญชี  869-3-00134-0 

  7. เมื่อช าระเงินแล้ว กรุณาส่งเอกสารหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครมาที่โทรสารหมายเลข           

0-45-353-937  หรือ scan file หลักฐานการช าระเงินและใบสมัครหรือรายละเอียดการสมัครมาที่ 

lawubu.training2019@gmail.com   

   8. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าลงทะเบียนหากผู้สมัครต้องยกเลิกการเข้าร่วมฝึกอบรมแต่สามารถ

ส่งผู้อบรมแทนได้และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการอบรมในกรณีที่มีผู้สมัครไม่ถึงจ านวนที่ก าหนด

และคืนเงินค่าสมัครเต็มจ านวน 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (ติดต่อในวันและเวลาราชการ 08.30 น.– 16.30 น.) 

ส านักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ โทรศัพท์ 045-353-930  โทรสาร  045-353-937 

E-mail address : lawubu.training2019@gmail.com   

ผู้ประสานงาน 

1.คุณพัฒนพงศ์  เกษกรณ์   โทรศัพท์ 045-353-930 ต่อ 6229  โทรมือถือ 089-165-6716 

2.คุณธิติวรรณ  บุตรศิริ    โทรศัพท์ 045-353-930 ต่อ 6227  โทรมือถือ 089-846-5617 

3.คุณอิสระพงศ์  ดวงปากดี  โทรศัพท์ 045-353-930 ต่อ 6225   โทรมือถือ 086-868-0221 


