
 

 
 

 

 คู่มือปฏิบัติงาน 

นายกฤตพรหมณ์  อุ่นแก้ว 

นิติกรช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 



  

ค าน า 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพ่ิมเติม  

หมวด ๖ บัญญัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและ ข้อปฏิบัติ 

ซึ่งการจัดการเกี่ยวกับบุคคลเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพราะคน เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กร  

ตลอดจนถึงการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ การเมืององค์กรทุกองค์กรล้วนแต่มุ่งแสวงหา

มาตรการในการน าทรัพยากรบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ

องค์กร อาจกล่าวได้ว่า ความส าเร็จและความเจริญก้าวหน้าของ องค์กรมีผลมาจาการมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถมีคุณค่าและวินัยเสมอ โดยปัจจุบันพบว่ามีการ กล่าวหา ร้องเรียน การชุมนุม การเรียกร้อง  

การฟ้องคดี เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริหาร ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา 

 ส าหรับ คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการของผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกร

หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รวบรวมขอบเขต  ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

จะได้ใช้เป็นคู่มือในการด าเนินการเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่ง จะส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง  

และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ซึ่งถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้อง  และเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู 

และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง และเป็นที่เชื่อม่ันศรัทธา ของสังคมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็น ประโยชน์

ในการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด การส่งเสริมให้ความรู้แก่ ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้อง และสร้าง 

ความเป็นธรรม โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ต่อไป 

 

 

 

                        นายกฤตพรหมณ์ อุ่นแก้ว 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง             หน้า 

ส่วนที่ ๑ บทน า           ๑ 

   แนวคิด           ๒ 

   วัตถุประสงค์           ๒ 

   ขอบข่ายและภารกิจ          ๒ 

ส่วนที่ ๒ คู่มือการปฏิบัติงาน           ๓ 

    งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ       ๔ 

   การด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ๘ 

   การอุทธรณ์และการร้องทุกข์        ๑๗ 

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก           ๒๔ 

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ         ๒๕ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑   

บทน า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

แนวคิด 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๕  ตอนพิเศษ 

๒๑๘ ง วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ หน้า ๒๗ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกลุ่มกฎหมายและคดี ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 

  (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

  (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 

  (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 

  (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 

  (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

  (ช) ด าเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 

  (ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย  

และงานคดีของรัฐ 

  (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

 

วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านกฎหมายและคดี ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสนองความ

ต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

 ๒. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้

เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นใน

ระเบียบวินัยและจรรณยาบรรณอย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

ขอบข่าย/ภารกิจ 

 ๑. งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 

 ๒. งานการด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๓. งานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

คู่มือการปฏบิัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

๑. ชื่องาน  
 งานดา้นกฎหมายและการด าเนินคดีของรฐั  

๒. วัตถุประสงค์  

 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการด าเนินคดีของรัฐให้แก่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา รวมทั้ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

๓. ขอบเขตของงาน  

 ครอบคลุมตั้งแต่การด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง จนกระทั่งคดีถึงสิ้นสุด และ

การบังคับคดีหรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง อีกทั้งการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ และ

การด าเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดและค่าสินไหมทดแทน  

๔. ค าจ ากัดความ  

 -ไม่มี –  

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 ๑. ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแก่หน่วยงานและสถานศึกษา รวมถึง ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนผู้มาขอรับบริการอ่ืนด้วย  

 ๒. รับเรื่องจากโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานอ่ืน ที่เกี่ยวกับคดี

แพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง (ท่ีขอความช่วยเหลือ)  

 ๓. เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ  

 ๔. รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังส านักงาน อัยการ เพ่ือจัด

พนักงานอัยการให้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย ที่หน่วยงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ

รัฐฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี (คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีนั้น ไม่อาจขอความช่วยเหลือ ให้แก้ต่างคดีได้) 

รวมทั้งด าเนินการอ่ืนตามกระบวนวิธีพิจารณาคดี จนกระท่ังศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษา และรวมไปถึงการอุทธรณ์

และฎีกาค าสั่งหรือค าพิพากษาจนกระทั่งถึงท่ีสุด  

 ๕. รวบรวมพยานหลักฐานและจัดท าค าฟ้องในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือค าให้การในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี ให้กับ

หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือส่งศาลปกครอง และด าเนินการอ่ืนตามกระบวนวิธีพิจารณาคดี 

จนกระท่ังศาลปกครองมีค าสั่งหรือค าพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด  

 ๖. การบังคับคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการสืบหาทรัพย์สินหรือ หลักทรัพย์ของ

ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเพ่ือการบังคับคดีด้วย  

 



 ๖ 

 ๗. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดรวมทั้งค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิด

ความเสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ รวมทั้งการใช้

มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

 ๘. การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงการเข้าตรวจดูและคัดส าเนาเอกสาร ตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
 

หมายเหตุ : บทบาทอ านาจหน้าที่ในเรื่องการด าเนินงานวินัย และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น  

เป็นเรื่องเฉพาะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้หมายความรวมไปถึงพนักงาน  ราชการ 

ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก 

 

๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน  
 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับ 

ระเบียบกฎหมายและนิติกรรม 

รับเรื่องจากโรงเรยีน สพฐ. และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวกับ 

คดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีลม้ละลาย 

ผูบ้งัคบับญัชา พจิารณา สั่งการ 
 

พิจารณาเปิดเผยข้อมลู 

ข่าวสารของทางราชการ 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

เพื่อหาผู้ต้องรับผิด 

ทางละเมดิรวมทั้งค่า 

สินไหมทดแทน 

รวบรวมพยานหลักฐาน/ 

จัดท าค าฟ้องค าให้การ และ 

ด าเนินการอื่น จนกระทั่ง 

คดีปกครองถึงที่สุด 

 

รวบรวมหลักฐาน /ขอความอนุเคราะห ์

พนักงานอัยการ ว่าตา่ง แกต้า่งและ

ด าเนินการอื่น จนคดีแพง่ อาญาและ 

ลม้ละลายถึงที่สดุ 

 

บังคับคดีหรือใช้มาตรการ 

บังคับทางปกครอง การ 

สืบหาหลักทรัพย ์



๗ 

๗. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 - 

๘. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 ๑. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์/ ประมวลกฎหมายอาญา 

 ๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 ๓. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 ๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๕. พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๗. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 ๘. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ 

 เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 ๙. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๑๐. กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : การด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

๑. ชื่องาน 

 การด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

๓. ขอบเขตของงาน 

 ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมวินัยและป้องปรามมิให้กระท าผิดให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร ทาง

การศึกษาตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง และไม่

ร้ายแรง การด าเนินการทางวินัยสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  

 ในการด าเนินการนี้  กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เท่านั้น ไม่ได้

หมายความรวมไปถึงการด าเนินงานวินัยของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ที่ใช้ ระเบียบ

กฎหมายแยกต่างหาก  

๔. ค าจ ากัดความ 

 ๔.๑ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมษาเลย เขต ๓ ผู้อ านวยการสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาระถมศึกษาเลย เขต ๓ 

 ๔.๒ กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย 

 ๔.๓ สพฐ. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  ๔.๔ ก.ค.ศ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๔.๕ อ.ก.ค.ศ. หมายถึง คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๔.๖ ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ หมายถึง ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา ๕๓ แห่ง 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 ๕.๑ การส่งเสริมวินัยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 



๑๐ 

   ๕.๑.๑ ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับวินัยและระเบียบกฎหมายแก่ข้าราชการครูและ บุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัด 

  ๕.๑.๒ ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

รวมทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยด้วย 

  ๕.๑.๓ จัดท าหรือเผยแพร่หนังสือหรือเอกสารที่ เกี่ยวกับวินัยให้แก่สถานศึกษาในสังกัด  

 ๕.๒. การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ๕.๒.๑ การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง 

   ๕.๒.๑.๑ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่

การศึกษา ผู้บังคับบัญชา (ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) เป็นผู้มีอ านาจ

สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง (ตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง) เมื่อสอบสวน แล้วเสร็จ ให้เสนอ

ส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ หากผู้สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า ควรยุติเรื่องหรืองดโทษ (ตามมาตรา ๙๙) ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนสั่ง

ยุติเรื่องหรืองดโทษ แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป หากเห็นว่าเป็นกรณี กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ควร

สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ

ลดเงินเดือน ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการสั่งลงโทษ 

ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วรายงาน การด าเนินการทางวินัยต่อไป  

   ๕.๒.๑.๒ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน ศึกษาธิการ

จังหวัด ผู้บังคับบัญชา (ศึกษาธิการจังหวัด) เป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ไม่ร้ายแรง (ตาม

มาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง) เมื่อสอบสวนแล้วเสร็จ ให้เสนอส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน

เพ่ือพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) เห็นว่าควรยุติเรื่อง

หรืองดโทษ (ตามมาตรา ๙๙) ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ 

แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป หากเห็นว่าเป็นกรณีกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ควรสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ 

ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตาม

มาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน 

หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป 

 

 

 



๑๑ 

  ๕.๒.๒ การรายงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง 

   ๕.๒.๒.๑ กรณีสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามข้อ ๕.๒.๑.๑ เมื่อผู้สั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวนวินัยพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ โดยสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัด

เงินเดือน หรือลดเงินเดือน แล้วแต่กรณี แล้วให้ด าเนินการดังนี้ 

    (๑) กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวน ให้

รายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณา ตาม

อ านาจหน้าที่แล้ว ให้รายงานไปยังศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือตรวจสอบส านวนแล้วน าเสนอความเห็น ให้ กศจ. 

พิจารณา เมื่อ กศจ. พิจารณามีมติประการใดและได้มีการด าเนินการตามมตินั้นแล้ว ให้ศึกษาธิการ จังหวัดรายงาน

การด าเนินการทางวินัยต่อหัวหน้าส่วนราชการ (สพฐ.) พิจารณาต่อไป (มาตรา ๑๐๔ (๑)) 

    (๒)  กรณีผู้ อ านวยการส านักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาเป็นผู้ สั่ งแต่ งตั้ ง 

คณะกรรมการสอบสวน ให้รายงานไปยังศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือตรวจสอบส านวนแล้วน าเสนอควา มเห็น ให้  กศจ. 

พิจารณา เมื่อ กศจ. พิจารณามีมติประการใดและได้มีการด าเนินการตามมตินั้นแล้ว ให้ศึกษาธิการ จังหวัดรายงาน

การด าเนินการทางวินัยต่อหัวหน้าส่วนราชการ (สพฐ.) พิจารณาต่อไป (มาตรา ๑๐๔ (๑)) 

   ๕.๒.๒.๒ กรณีสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ ๕.๒.๑.๒ เมื่อผู้สั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) พิจารณาตามอ านาจหน้าที่ โดยสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ หรือ สั่งลงโทษ 

ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน แล้วแต่กรณี แล้วให้ด าเนินการดังนี้ (๑) เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษแล้ว ให้รายงานการด าเนินการทางวินัยต่อปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ เมื่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว ให้น าเสนอความเห็นให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ 

ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณารายงานการด าเนินการ ทางวินัย เมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว 

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการ ให้เป็นไปตามมตินั้น (๒) เมื่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ 

ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนแล้ว ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณารายงาน

การด าเนินการ ทางวินัย เม่ือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด าเนินการ ให้เป็นไปตามมตินั้น 

 ๕.๓ การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ๕.๓.๑ การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 

   ๕.๓.๑.๑ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่

การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๘  

 



    ๑๒ 

วรรคสอง โดยการสอบสวนให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ และเมื่อสอบสวน

แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการดังนี้ 

    (๑) หากผู้สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) และ 

คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าควรยุติเรื่องหรืองดโทษ (ตามมาตรา ๙๙) ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป หากเห็นว่าเป็นกรณี กระท า

ผิดวินัยไม่ร้ายแรง ควรสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวน 

(ศึกษาธิการจังหวัด) ส่งเรื่องให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา แล้วแต่

กรณี สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง และ วรรคสาม ประกอบ กฎ 

ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วส่งเรื่อง หรือ

ส านวนให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) เพ่ือรายงาน การด าเนินการทางวินัยต่อ ไป 

    (๒) หากผู้สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) หรือ 

คณะกรรมการสอบสวน หรือทั้งผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) และคณะกรรมการ 

สอบสวน เห็นว่าเป็นกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) มี

ความเห็นเรื่องโทษว่าสมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ แล้วเสนอเรื่องให้ กศจ. พิจารณามีมติ ตาม

มาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ (๒) และเม่ือ กศจ. มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด) 

สั่ ง ล ง โ ทษ  ห รื อ ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ เ ป็ น ไ ปต าม ม ติ นั้ น  แ ล้ ว ร า ย ง านกา รด า เ นิ น ก า ร ท า ง วิ นั ย ต่ อ ไ ป   

   ๕.๓.๑.๒ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน ศึกษาธิการ

จังหวัด ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยการ

สอบสวนให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ และเมื่อสอบสวน แล้วเสร็จ ให้

ด าเนินการดังนี้ 

    (๑) หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) และ

คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าควรยุติเรื่องหรืองดโทษ (ตามมาตรา ๙๙) ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวน 

(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป หากเห็นว่าเป็นกรณี

กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงควรสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ

สอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามมาตรา ๑๐๐ วรรค

หนึ่ง และวรรคสาม ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขันเงินเดือน 

พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป 

 



  ๑๓ 

    (๒) หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) หรือ

คณะกรรมการสอบสวน หรือทั้งผู้สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) และ 

คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็นกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) มีความเห็นเรื่องโทษว่าสมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ แล้วเสนอเรื่อง 

ให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ (๒) และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีมติ เป็น

ประการใดแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งลงโทษหรือด าเนินการ ให้เป็นไปตาม

มตนิั้น แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป 

  ๕.๓.๒ การรายงานการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 

   ๕.๓.๒.๑ กรณีสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

    (๑) กรณีตามข้อ ๕.๓.๑.๑ (๑) เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งยุติโทษหรืองดโทษแล้ว หรือเมื่อผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงาน เขต

พ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน และส่งเรื่องหรือส านวน ให้

ศึกษาธิการจังหวัดแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) น าเสนอ กศจ. พิจารณา 

รายงานการด าเนินการทางวินัย เมื่อ กศจ. พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอ านาจ ตามมาตรา ๕๓ 

(ศึกษาธิการจังหวัด) ด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น แล้วรายงาน ก.ค.ศ. ต่อไป (มาตรา ๑๐๔ (๒)) (๒) กรณีตาม

ข้อ ๕.๓.๑.๑  

    (๒) เมื่อผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการ จังหวัด) ได้สั่งลงโทษปลดออก

หรือไล่ออกจากราชการ หรือด าเนินการให้เป็นไปตามมติ กศจ. แล้ว ให้รายงาน ก.ค.ศ. ต่อไป (มาตรา ๑๐๔ (๒))  

   ๕.๓.๒.๒ กรณีสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

    (๑) กรณีตามข้อ ๕.๓.๑.๒ (๑) เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งยุติโทษหรืองดโทษแล้ว หรือเมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ) สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวน 

(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัย เมื่อ อ.ก.ค.ศ. 

ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ (ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ) 

ด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น แล้วรายงาน ก.ค.ศ. ต่อไป (มาตรา ๑๐๔ (๒)) ๑๒ (๒) กรณีตามข้อ ๕.๓.๑.๒  

    (๒) เมื่อผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ (ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ) ได้สั่งลงโทษ

ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ หรือด าเนินการให้เป็นไปตามมติ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้ว ให้รายงาน ก.ค.ศ. 

ต่อไป 



๑๔ 

๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

เริ่มต้น 

ส่งเสริมวินัยข้าราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา 

มีกรณีกล่าวหา (มาตรา 

๙๕) 

กรณีมมีูลโดยมีพยานหลักฐาน 

ในเบื้องต้นอยู่แล้ว (ม. ๙๕ ว.๔) 

ปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือกรณีเปน็ท่ีสงสัย 

โดยไม่มีพยานหลักฐานในเบื้องต้น (ม. ๙๕ ว.๕) 

แต่งตัง้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

ไม่มมีูล 

ยุติเรื่อง 

มีมูล 

ด าเนินการทางวินัย 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

วินยัรา้ยแรง (ม.๙๘ ว.๒) 

ผู้บังคับบัญชา 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

วินัยไม่รา้ยแรง (ม.๙๘ ว.๑) 
 

กรณสีังกัด สพม. 
 

กรณสีังกัด ศธจ. กรณสีังกัด สพม. กรณสีังกัด ศธจ. 

กศจ.พิจารณา อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง 

พิจารณา 

สพฐ.พิจารณา 

ปลัด ศธ. ด าเนินการ 

ให้เป็นไปตามมต ิ

กศจ.พิจารณา อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง 

พิจารณา 

รายงานตามมาตรา ๑๐๔ (๒) 

กคศ.พิจารณา 

วินัยสิ้นสดุ 
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 ๑๕ 

๗. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 ๗.๑ แบบ สว.๑ (แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง) 

 ๗.๒ แบบ สว.๒ (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ ๒๓) 

 ๗.๓ แบบ สว.๓ (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 

ข้อกล่าวหา ตามข้อ ๒๔) 

 ๗.๔ แบบ สว.๔ (บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา) 

 ๗.๕ แบบ สว.๕ (บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา) 

 ๗.๖ แบบ สว.๖ (รายงานการถูกสอบสวน) 

 ๗.๗ แบบ พอค.๑ (ให้พักราชการ) 

 ๗.๘ แบบ พอค.๒ (ให้ออกจากราชการไว้ก่อน) 

 ๗.๙ แบบ พอค.๓ (ให้กลับโดยไม่มีความผิด) 

 ๗.๑๐ แบบ พอค.๔ (ให้กลับโดยมีความผิด) 

 ๗.๑๑ แบบฟอร์มอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๘. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 ๘.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๘.๒ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๘.๓ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 ๘.๔ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 ๘.๕ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ๘.๖ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 

๒๕๔๘ 

 ๘.๗ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ๘.๘ กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และ

การด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา 

 ๘.๙ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

  



๑๖ 

 ๘.๑๐ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 ๘.๑๑ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 

 ๘.๑๒ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

๑. ชื่องาน 

 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

๒. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการด าเนินงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชกาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

๓. ขอบเขตของงาน 

 ครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูปละบุคลากรทางการศึกษาตลอดจน

การด าเนินการแจ้งผลให้ทราบการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม เท่านั้นไม่ได้หมายความรวมไปถึงการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และ

ลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก 

๔. ค าจ ากัดความ 

 ๔.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

 ๔.๒ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

 ๔.๓ กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย 

 ๔.๔ ก.ค.ศ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๔.๕ อ.ก.ค.ศ. หมายถึง คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๔.๖ ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ หมายถึง ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา ๕๓ แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ๕.๑ การอุทธรณ ์

  ๕.๑.๑ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง 

   ๕.๑.๑.๑ กรณีสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 

    (๑) กรณีถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่ง

ลงโทษแล้ว ให้อุทธรณ์ต่อ กศจ. ตามมาตรา ๑๒๑ และเมื่อ กศจ. พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติเป็นประการใดให้ผู้มี

อ านาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งการให้เป็นไปตามมติ กศจ. กรณีเช่นนี้ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีก

มิได้ 



๑๙ 

    (๒) กรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว ผู้บังคับบัญชาสั่ง

ลงโทษ ไม่ร้ายแรง ให้อุทธรณ์ต่อ กศจ. แต่หาก กศจ. มีการเพิ่มโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออกจากราชการผู้อุทธรณ์

มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ได้อีกชั้นหนึ่ง 

   ๕.๑.๑.๒ กรณีสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษแล้วให้

อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงต่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 

    (๑) กรณีถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่ง

ลงโทษแล้ว ให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ตามมาตรา ๑๒๑ และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งพิจารณา

อุทธรณ์แล้ว มีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งการให้เป็นไปตามมติ

อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง กรณีเช่นนี้ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้ 

    (๒) กรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแล้วผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ 

ไมร่้ายแรงให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แต่หาก อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีการเพิ่มโทษเป็นปลดออก หรือไล่

ออกจากราชการ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ได้อีกชั้นหนึ่ง ถ้าผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์

แล้ว ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของ กศจ. หรืออ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดี

ปกครองต่อศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน 

  ๕.๑.๒ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๑๒๒ เมื่อ 

ก.ค.ศ. พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัดหรือ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แล้วแต่กรณี) สั่งการให้เป็นไปตามมติ ก.ค.ศ. แล้วแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้

อุทธรณ์และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบ การพิจารณาของ ก.ค.ศ. เป็นที่สุด หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยมีสิทธิฟ้อง

คดีปกครองต่อศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลปกครองต่อไป 

 ๕.๒ การร้องทุกข ์

  ๕.๒.๑ รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความ

เป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ 

  ๕.๒.๒ ตรวจพิจารณาหนังสือร้องทุกข์ว่าเข้าข่ายที่จะรับเรื่องไว้พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย

การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ เช่น ร้องทุกข์เป็นหนังสือลงลายมือชื่อพร้อมที่อยู่ของ

ผู้ร้องทุกข์ ร้องทุกข์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่ง หรือไม่ร้องทุกข์เพ่ือตนเองหรือร้องทุกข์แทนผู้อื่น ฯลฯ 

  ๕.๒.๓ กรณีการร้องทุกข์ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ให้ร้องทุกข์ ต่อ กศจ. เพ่ือเสนอให้กศจ. พิจารณา 

 



 ๒๐ 

  ๕.๒.๔ กรณีการร้องทุกข์ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาสังกัดศึกษาธิการจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ 

ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เพ่ือเสนอให้อ.ก.ค.ศ ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา 

  ๕.๒.๕ เสนอรายงานการร้องทุกข์ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา แล้วแต่กรณี 

   ๕.๒.๕.๑ ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ไม่ได้ท าเป็นหนังสือยื่นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบ

เรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือมีผู้ร้องทุกข์แทน ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง และ ข้อ ๗ แห่งกฎ 

ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มีมติไม่รับค าร้องทุกข์ไว้พิจารณาจากนั้นมี

หนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว 

   ๕.๒.๕.๒ ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ถูกต้อง ให้มีมติตามข้อ ๑๔ แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ

ร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือ พร้อมสิทธิ

ฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยเร็ว 

  ๕.๒.๕ กรณีการร้องทุกข์ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 

ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา ตามมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการ

พิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้

เป็นไปตามนั้น และเม่ือสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือ พร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาล

ปกครองโดยเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 ๖.๑ การอุทธรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

ข้าราชการครฯู ถูกสั่งลงโทษทาง

วินัย 

อุทธรณ ์

ค าสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง 

สังกัด สพม. สังกัด ศธจ. 

กศจ.พิจารณา อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง 

แจ้งผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ 

สั่งหรือปฏิบตัิตามมต ิ

แจ้งผู้อทุธรณ์ทราบ พร้อมสิทธิฟ้อง

คดีต่อศาลปกครอง 

ผู้อุทธรณม์ีสิทธิ

อุทธรณ์ ได้อีก

ช้ันหนึ่ง 

กรณีที่มีการเพิ่มโทษ เป็น

ปลดออก หรือไล่ออก 

ค าสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง 

ก.ค.ศ.พิจารณา (มตเิป็นที่สดุ) 

แจ้งผู้มีอ านาจตามมาตรา 

๕๓ สั่งหรือปฏิบัติตามมต ิ

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ พร้อม

สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 



 ๒๒ 

 ๖.๒ การร้องทุกข ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

ข้าราชการครเูห็นว่าตนไมไ่ด้รบัความเป็นธรรม หรือมี

ความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาฯ 

ร้องทุกข ์

ค าสั่งผู้บังคับบญัชา 

สังกัด สพม. 
ค าสั่งผู้บังคับบญัชาซึ่งสั่งตามมติ 

กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง 

ค าสั่งผู้บังคับบญัชา สังกัด ศธจ. 

แจ้งผู้บังคับบัญชาผูเ้ป็นเหตุ 

แห่งการร้องทุกข์ทราบ เพื่อให้

จัดส่งเอกสารพร้อมค าชี้แจง 

เพื่อประกอบการพิจารณา 

แจ้งผู้บังคับบัญชาผูเ้ป็นเหตุ 

แห่งการร้องทุกข์ทราบ เพื่อให้

จัดส่งเอกสารพร้อมค าชี้แจง 

เพื่อประกอบการพิจารณา 

แจ้งผู้บังคับบัญชาผูเ้ป็นเหตุ 

แห่งการร้องทุกข์ทราบ เพื่อให้

จัดส่งเอกสารพร้อมค าชี้แจง 

เพื่อประกอบการพิจารณา 

ก.ศ.จ. พิจารณา (มติ

เป็นที่สุด) 
ก.ค.ศ. พิจารณา 

(มติเป็นที่สุด) 

อ.ก.ค.ศ ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง 

พิจารณา 

แจ้งผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่ง

หรือปฏิบัตติามมต ิ

แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ พร้อม

สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 



๒๓ 

๗. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

-ไม่มี - 

๘. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 ๘.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๘.๒ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๘.๓ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาการร้องทุกข์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ๘.๔ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 ๘.๕ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 

 ๘.๖ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 

 

 

 
 

 



๒๕ 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

 
๑. นายกฤตพรหมณ์ อุ่นแก้ว ต าแหน่ง นิติกร ช านาญการพิเศษ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  ๑. ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

 ๒. มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

   ๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 

   ๒.๒ ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

    ๒.๓ ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 

   ๒.๔ ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 

   ๒.๕ ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 

   ๒.๖ ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

   ๒.๗ ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญาและคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 

   ๒.๘ ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   ๒.๙ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผล เพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงาน

คดีของรัฐ 

  ๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 


