คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี

สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
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คำนำ
คู ่ ม ื อ การปฏิ บ ั ต ิ ง าน กลุ ่ ม กฎหมายและคดี สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช ฉบับนี้ เป็นคู่มือเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ซึ่งครอบคลุม งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ
การดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ โดยได้รวบรวม
รายละเอียดกระบวนการและขั้น ตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งทำให้ การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความสะดวก เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
กลุ่มกฎหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
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ส่วนที่ 1
บทนำ
แนวคิด
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื ้น ที่
การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135
ตอนพิเศษ 218 ง วันที่ 7 กันยายน 2561 หน้ า 27 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกลุ่มกฎหมายและคดี
ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดำเนินการสอบสวนเกีย่ วกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดำเนินการเกีย่ วกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ดำเนินการเกีย่ วกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดำเนินการเกีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ช) ดำเนินการเกีย่ วกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้ อมูล และติดตามประเมินผลเพื่ อ พัฒ นางานกฎหมาย
และงานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่ นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านกฎหมายและคดี ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
สนองความต้องการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
2. เพื่ อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจ
ที่รับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศัก ยภาพ
โดยยึดมั่นในระเบียบวินัยและจรรณยาบรรณอย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
ขอบข่ายและภารกิจ
1. งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ
2. งานการดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. งานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์

ส่วนที่ 2
คู่มือการปฏิบัติงาน

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน
ชื่อเอกสาร : งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ
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1. ชื่องาน
งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนิติกรในการดำเนินคดีของรัฐให้แก่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา
รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมตั้งแต่การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง จนกระทั่งคดีถึงสิ้นสุด
และการบังคับคดีหรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง อีกทั้งการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
และการดำเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดและค่าสินไหมทดแทน
4. คำจำกัดความ
-ไม่มี 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ให้ค ำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแก่ห น่ว ยงานและสถานศึกษา รวมถึง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนผู้มาขอรับบริการอื่นด้วย
2. รับเรื่องจากโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง (ที่ขอความช่วยเหลือ)
3. เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ
4. รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงาน
อัยการ เพื่อจัดพนักงานอัยการให้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย ที่หน่วยงานราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี (คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีนั้น ไม่อาจขอความช่วยเหลือ
ให้แก้ต่างคดีได้) รวมทั้งดำเนินการอื่นตามกระบวนวิธีพิจารณาคดี จนกระทั่งศาลมีค ำสั่งหรือคำพิพากษา
และรวมไปถึงการอุทธรณ์และฎีกาคำสั่งหรือคำพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด
5. รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำคำฟ้องในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือคำให้การในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี
ให้กับหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อส่งศาลปกครอง และดำเนินการอื่นตามกระบวนวิธีพิจารณาคดี
จนกระทั่งศาลปกครองมีคำสั่งหรือคำพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด
6. การบังคับคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการสืบหาทรัพย์สิ นหรื อ
หลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อการบังคับคดีด้วย
7. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดรวมทั้งค่าสินไหมทดแทน
กรณีเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
รวมทั้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
8. การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงการเข้าตรวจดูและคัดสำเนาเอกสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หมายเหตุ : บทบาทอำนาจหน้าที่ในเรื่องการดำเนินงานวินัย และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ตามที่
กล่าวมาข้างต้น นั้น เป็นเรื่องเฉพาะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้ น ไม่ได้หมายความ
รวมไปถึงพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก
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6. แผนผังการปฏิบัติงาน
เริ่มต้น

รับเรื่องจากโรงเรียน สพฐ. และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดี
ปกครอง

ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาสั่งการ

ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายและนิติกรรม

พิจารณาเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ

แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อหาตัวผู้ต้องรับผิด
ทางละเมิด รวมทั้ง
ค่าสินไหมทดแทน

รวบรวมพยานหลักฐาน
จัดทำคำฟ้อง คำให้การ
และดำเนินการอื่น
จนกระทั่ง
คดีปกครองถึงที่สุด

บังคับคดีหรือใช้มาตรการ
บังคับทางปกครอง
การสืบหาหลักทรัพย์ด้วย

รวบรวมหลักฐาน
ขอความอนุเคราะห์
พนักงานอัยการ
ว่าต่าง แก้ต่างคดีให้
และดำเนินการอื่น
จนกระทั่งคดีแพ่ง อาญา
และล้มละลายถึงที่สุด

7
7. แบบฟอร์มที่ใช้
-ไม่มี 8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / ประมวลกฎหมายอาญา
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3. พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
7. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
9. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
10. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน
ชื่อเอกสาร : การดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
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1. ชื่องาน
การดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
และลูกจ้างชั่วคราว
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนิติกรในการดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมวินัยและป้องปรามมิให้กระทำผิดให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง
และไม่ร้ายแรง การดำเนินการทางวินัยสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ในการดำเนินการนี้ กล่าวถึงเฉพาะในส่ว นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ ก ษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้น
ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการดำเนินงานวินัยของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่ใช้
ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก
4. คำจำกัดความ
4.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ผู้อ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา หมายถึง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
4.2 กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
4.3 สพฐ. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.4 ก.ค.ศ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.5 อ.ก.ค.ศ. หมายถึง คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.6 ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 หมายถึง ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1.1 ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับวินัยและระเบียบกฎหมายแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
5.1.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
รวมทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยด้วย
5.1.3 จัดทำหรือเผยแพร่หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวกับวินัยให้แก่สถานศึกษาในสังกัด
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5.2. การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.๒.1 การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
5.๒.1.๑ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บังคับบัญชา (ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา)
เป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง (ตามมาตรา ๙8 วรรคหนึ่ง) เมื่อสอบสวน
แล้วเสร็จ ให้เสนอสำนวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่
หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า ควรยุ ติเรื่องหรืองดโทษ (ตามมาตรา 99) ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ แล้วรายงานการดำเนินการทางวินัยต่อไป หากเห็นว่าเป็นกรณี
กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ควรสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษ
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ประกอบ
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕4๙ แล้วรายงาน
การดำเนินการทางวินัยต่อไป
5.๒.1.๒ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บังคับบัญชา (ศึกษาธิการจังหวัด) เป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
ไม่ร้ายแรง (ตามมาตรา ๙8 วรรคหนึ่ง) เมื่อสอบสวนแล้วเสร็จ ให้เสนอสำนวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่ งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด)
เห็นว่าควรยุติเรื่องหรืองดโทษ (ตามมาตรา ๙9) ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด)
สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ แล้วรายงานการดำเนินการทางวินัยต่อไป หากเห็นว่าเป็นกรณีกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ควรสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษ สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรือลดเงินเดือน ตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕4๙ แล้วรายงานการดำเนินการทางวินัยต่อไป
5.๒.๒ การรายงานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
5.๒.๒.๑ กรณีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อ 5.๒.1.๑ เมื่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ โดยสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน แล้วแต่กรณี แล้วให้ดำเนินการดังนี้
(๑) กรณีผ ู้อำนวยการสถานศึก ษา เป็นผู้ส ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ให้รายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณา ตามอำนาจหน้าที่แล้ว ให้รายงานไปยังศึกษาธิการจังหวัดเพื่อตรวจสอบสำนวนแล้วนำเสนอความเห็น
ให้ กศจ. พิจารณา เมื่อ กศจ. พิจารณามีมติประการใดและได้มีการดำเนินการตามมติ นั้นแล้ว ให้ศึกษาธิการ
จังหวัดรายงานการดำเนินการทางวินัยต่อหัวหน้าส่วนราชการ (สพฐ.) พิจารณาต่อไป (มาตรา ๑๐๔ (๑))
(๒) กรณีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้สั่งแต่ง ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ให้รายงานไปยังศึกษาธิการจังหวัดเพื่อตรวจสอบสำนวนแล้วนำเสนอควา มเห็ น
ให้ กศจ. พิจารณา เมื่อ กศจ. พิจารณามีมติประการใดและได้มีการดำเนินการตามมตินั้นแล้ว ให้ศึกษาธิการ
จังหวัดรายงานการดำเนินการทางวินัยต่อหัวหน้าส่วนราชการ (สพฐ.) พิจารณาต่อไป (มาตรา ๑0๔ (๑))
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5.๒.๒.๒ กรณีสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ 5.๒.1.๒ เมื่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ โดยสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ หรือ
สั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน แล้วแต่กรณี แล้วให้ดำเนินการดังนี้
(๑) เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งยุติเรื่อง
หรืองดโทษแล้ว ให้รายงานการดำเนินการทางวินัยต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว ให้นำเสนอความเห็นให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณารายงานการดำเนินการ
ทางวินัย เมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ
ให้เป็นไปตามมตินั้น
(๒) เมื่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรือลดเงินเดือนแล้ว ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณารายงานการดำเนินการ
ทางวินัย เมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ
ให้เป็นไปตามมตินั้น
5.3 การดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.3.๑ การดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
5.3.๑.1 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง โดยการสอบสวนให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
และเมื่อสอบสวนแล้วเสร็จ ให้ดำเนินการดังนี้
(๑) หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวั ด) และ
คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าควรยุติเรื่องหรืองดโทษ (ตามมาตรา ๙๙) ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ แล้วรายงานการดำเนินการทางวินัยต่อไป หากเห็นว่าเป็นกรณี
กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ควรสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) ส่งเรื่องให้ผ ู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แล้วแต่กรณี สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง และ
วรรคสาม ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วส่งเรื่อง หรือสำนวนให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) เพื่อรายงาน
การดำเนินการทางวินัยต่อไป
(๒) หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) หรือ
คณะกรรมการสอบสวน หรือทั้งผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) และคณะกรรมการ
สอบสวน เห็นว่าเป็นกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด)
มีความเห็นเรื่องโทษว่าสมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ แล้วเสนอเรื่องให้ กศจ. พิจารณามีมติ
ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ (๒) และเมื่อ กศจ. มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด)
สั่งลงโทษ หรือดำเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น แล้วรายงานการดำเนินการทางวินัยต่อไป

12
5.3.๑.๒ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
โดยการสอบสวนให้เป็น ไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ และเมื่อสอบสวน
แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการดังนี้
(๑) หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
และคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าควรยุติเรื่องหรืองดโทษ (ตามมาตรา ๙๙) ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ แล้วรายงานการดำเนินการทางวินัยต่ อ ไป
หากเห็นว่าเป็นกรณีกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงควรสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดื อน
ตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้ว ยอำนาจการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน หรือลดขันเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วรายงานการดำเนินการทางวินัยต่อไป
(๒) หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
หรือคณะกรรมการสอบสวน หรือทั้งผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึ กษาธิการ) และ
คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็นกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) มีความเห็นเรื่องโทษว่าสมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ แล้วเสนอเรื่อง
ให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติตามมาตรา 100 วรรคสี่ (๒) และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีมติ
เป็น ประการใดแล้ว ให้ ผ ู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งลงโทษหรือดำเนินการ
ให้เป็นไปตามมตินั้น แล้วรายงานการดำเนินการทางวินัยต่อไป
5.3.2 การรายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
5.3.๒.๑ กรณีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) กรณีตามข้อ 5.3.๑.1 (๑) เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งยุติโทษหรืองดโทษแล้ว หรือเมื่อผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงิน เดือน หรือลดเงินเดือน และส่งเรื่องหรือสำนวน
ให้ศึกษาธิการจังหวัดแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) นำเสนอ กศจ. พิจารณา
รายงานการดำเนินการทางวินัย เมื่อ กศจ. พิจารณามีมติ เป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอำนาจ ตามมาตรา ๕๓
(ศึกษาธิการจังหวัด) ดำเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น แล้วรายงาน ก.ค.ศ. ต่อไป (มาตรา ๑๐๔ (๒))
(๒) กรณีตามข้อ 5.3.๑.1 (๒) เมื่อผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการ
จังหวัด) ได้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ หรือดำเนินการให้เป็นไปตามมติ กศจ. แล้ว ให้รายงาน
ก.ค.ศ. ต่อไป (มาตรา ๑๐๔ (๒))
5.3.๒.๒ กรณีสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
(๑) กรณีตามข้อ 5.3.๑.๒ (๑) เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร) สั ่ ง ยุ ต ิ โ ทษหรื อ งดโทษแล้ ว หรื อ เมื ่ อ ผู ้ ส ั ่ ง แต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการสอบสวน
(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัย
เมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ (ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ) ดำเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น แล้วรายงาน ก.ค.ศ. ต่อไป (มาตรา ๑๐๔ (๒))
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(๒) กรณีตามข้อ 5.3.๑.๒ (๒) เมื่อผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ (ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ) ได้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ หรือดำเนินการให้เป็นไปตามมติ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
แล้ว ให้รายงาน ก.ค.ศ. ต่อไป
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6. แผนผังการปฏิบัติงาน

เริ่มต้น
มีกรณีกล่าวหา (มาตรา 95)

ส่งเสริมวินัยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรณีมีมูลโดยมีพยานหลักฐาน
ในเบื้องต้นอยู่แล้ว (ม. 95 ว.4)

ปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือกรณีเป็นที่สงสัย
โดยไม่มีพยานหลักฐานในเบื้องต้น (ม. 95 ว.5)
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

มีมูล

ไม่มีมูล

ดำเนินการทางวินัย

ยุติเรื่อง

ผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยไม่ร้ายแรง (ม.98 ว.1)

กรณีสังกัด ศธจ.

กรณีสังกัด สพม.

กรณีสังกัด ศธจ.

กศจ.พิจารณา

อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
พิจารณา

กศจ.พิจารณา

อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
พิจารณา

สพฐ.พิจารณา

ผู้มีอำนาจสั่ง
หรือปฏิบัติตามมติ

กรณีสังกัด สพม.

ผู้มีอำนาจสั่ง
หรือปฏิบัติตามมติ

ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยร้ายแรง (ม.98 ว.2)

รายงานตามมาตรา 104 (2)
กคศ.พิจารณา
วินัยสิ้นสุด

วินัยสิ้นสุด

ปลัด ศธ. ดำเนินการ
ให้เป็นไปตามมติ
วินัยสิ้นสุด
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบ สว.1 (แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง)
7.2 แบบ สว.2 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ 23)
7.3 แบบ สว.3 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหา ตามข้อ 24)
7.4 แบบ สว.4 (บันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา)
7.5 แบบ สว.5 (บันทึกถ้อยคำพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา)
7.6 แบบ สว.6 (รายงานการถูกสอบสวน)
7.7 แบบ พอค.1 (ให้พักราชการ)
7.8 แบบ พอค.2 (ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)
7.9 แบบ พอค.3 (ให้กลับโดยไม่มีความผิด)
7.10 แบบ พอค.4 (ให้กลับโดยมีความผิด)
7.11 แบบฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
8.2 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
8.3 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
8.4 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้ว ยอำนาจการลงโทษภาคทั ณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดื อ น
พ.ศ. 2549
8.5 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
8.6 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2548
8.7 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551
8.8 กฎ ก.ค. ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน และการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา
8.9 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน
8.10 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
8.11 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
8.12 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน
ชื่อเอกสาร : การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
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1. ชื่องาน
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนิติกรในการดำเนินงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชกาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูปละบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนการดำเนินการแจ้งผลให้ทราบ
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้น
ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
ที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก
4. คำจำกัดความ
4.1 สำนักงานเขตพื ้น ที่ การศึ กษา หมายถึง สำนักงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช
4.2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ผู้อ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
4.3 กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
4.4 ก.ค.ศ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.5 อ.ก.ค.ศ. หมายถึง คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.6 ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 หมายถึง ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การอุทธรณ์
5.1.1 การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
5.1.1.1 กรณีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดำเนินการดังนี้
(1) กรณีถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง เมื่อผู้บังคับบัญชา
สั่งลงโทษแล้ว ให้อุทธรณ์ต่อ กศจ. ตามมาตรา ๑๒๑ และเมื่อ กศจ. พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติเป็นประการใด
ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งการให้เป็นไปตามมติ กศจ. กรณีเช่นนี้ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์
ต่อไปอีกมิได้
(๒) กรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว ผู้บังคับบัญชา
สั่งลงโทษ ไม่ร้ายแรง ให้อุทธรณ์ต่อ กศจ. แต่หาก กศจ. มีการเพิ่มโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ
ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ได้อีกชั้นหนึ่ง
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5.1.1.2 กรณีสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษแล้ว
ให้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงต่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
(๑) กรณีถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง เมื่อผู้บังคับบัญชา
สั่งลงโทษแล้ว ให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ตามมาตรา ๑๒๑ และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
พิจารณาอุทธรณ์แล้ว มีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอ ำนาจตามมาตรา ๕๓ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่ งการ
ให้เป็นไปตามมติ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง กรณีเช่นนี้ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้
(๒) กรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแล้วผู้บังคับบัญชา
สั่งลงโทษ ไม่ร้ายแรงให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แต่หาก อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีกา รเพิ่มโทษเป็น
ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ได้อีกชั้นหนึ่ง
ถ้าผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา
ของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน
5.1.2 การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๑๒๒
เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอ ำนาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจั งหวั ด
หรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แล้วแต่กรณี) สั่งการให้เป็นไปตามมติ ก.ค.ศ. แล้วแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์
ให้ผู้อุทธรณ์และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบ การพิจารณาของ ก.ค.ศ. เป็นที่สุด หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วย
มี ส ิ ท ธิ ฟ้ อ งคดี ป กครองต่ อ ศาลปกครองภายใน ๙๐ วั น นั บ แต่ ว ั น ที่ ไ ด้ ร ั บ แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
ต่อศาลปกครองต่อไป
5.2 การร้องทุกข์
5.2.1 รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่เห็นว่าตน
ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ
5.2.2 ตรวจพิจารณาหนังสือร้องทุกข์ว่าเข้าข่ายที่จะรับเรื่องไว้พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 หรือไม่ เช่น ร้องทุกข์เป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
พร้อมที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ ร้องทุกข์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง หรือไม่ร้องทุกข์เพื่อตนเองหรือ
ร้องทุกข์แทนผู้อื่น ฯลฯ
5.2.3 กรณีการร้องทุกข์คำสั่งของผู้บังคับบัญชาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ร้องทุกข์ ต่อ กศจ. เพื่อเสนอให้ กศจ. พิจารณา
5.2.4 กรณีการร้องทุกข์คำสั่งของผู้บังคับบัญชาสังกัดศึกษาธิการจังหวัด ให้ร้องทุกข์
ต่อ อ.ก.ค.ศ ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เพื่อเสนอให้ อ.ก.ค.ศ ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา
5.2.5 เสนอรายงานการร้องทุกข์ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา แล้วแต่กรณี
5.2.5.1 ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ไม่ได้ทำเป็นหนังสือยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือมีผู้ร้องทุกข์แทน ตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง และ ข้อ 7
แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ให้มีมติไม่รับคำร้องทุกข์ไว้พิจารณา
จากนั้นมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว
5.2.5.2 ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ถูกต้อง ให้มีมติตามข้อ 14 แห่งกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 เมื่อมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53
สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ ทราบเป็นหนังสือ
พร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยเร็ว
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5.2.5 กรณีการร้องทุกข์ คำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา ตามมาตรา 122 และมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53
สั่งหรือปฏิบัติให้ เป็นไปตามนั้น และเมื่อสั่งหรือ ปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือ
พร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยเร็ว
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6. แผนผังการปฏิบัติงาน
6.1 การอุทธรณ์
เริ่มต้น
ข้าราชการครูฯ ถูกสั่งลงโทษทางวินัย
อุทธรณ์
คำสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง

คำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
สังกัด สพม.

สังกัด ศธจ.

กศจ.พิจารณา

อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
พิจารณา

ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์
ได้อีกชั้นหนึ่ง

แจ้งผู้มีอำนาจตามมาตรา 53
สั่งหรือปฏิบัติตามมติ

ก.ค.ศ.พิจารณา
(มติเป็นที่สุด)

แจ้งผู้มีอำนาจตามมาตรา 53
สั่งหรือปฏิบัติตามมติ
กรณีที่มีการเพิ่มโทษ
เป็นปลดออก หรือไล่ออก

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ
พร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ
พร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
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6.2 การร้องทุกข์
เริ่มต้น
ข้าราชการครูเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชาฯ
ร้องทุกข์

คำสั่งผู้บังคับบัญชา
สังกัด สพม.

คำสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ กศจ.
หรือ อ.ก.ค.ศ ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง

คำสั่งผู้บังคับบัญชา
สังกัด ศธจ.

แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์ทราบ
เพื่อให้จัดส่งเอกสารพร้อมคำชี้แจง
เพื่อประกอบการพิจารณา

แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์ทราบ
เพื่อให้จัดส่งเอกสารพร้อมคำชี้แจง
เพื่อประกอบการพิจารณา

แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์ทราบ
เพื่อให้จัดส่งเอกสารพร้อมคำชี้แจง
เพื่อประกอบการพิจารณา

ก.ศ.จ. พิจารณา
(มติเป็นที่สุด)

ก.ค.ศ. พิจารณา
(มติเป็นที่สุด)

อ.ก.ค.ศ ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
พิจารณา
(มติเป็นที่สุด)

แจ้งผู้มีอำนาจตามมาตรา 53

สั่งหรือปฏิบัติตามมติ

แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ
พร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
-ไม่มี 8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
8.3 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
8.4 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
8.5 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
8.6 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3
ภาคผนวก
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เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ
1. นายวีระพันธ์ โชติวัน ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง อ ๒6 มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
๒) งานวิ น ั ย การสื บ สวน การสอบสวน ตรวจพิ จ ารณาและดำเนิ น การเกี ่ ย วกั บ วิ นัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ
๓) งานร้องทุกข์
๔) งานอุทธรณ์
๕) งานกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
๖) งานการพิจารณาร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๗) งานตี ค วาม วิ น ิ จ ฉั ย ปั ญ หากฎหมาย รวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง และพยานหลั กฐาน
เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๘) งานการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
๙) งานให้ความเห็นทางวิชาการ
๑๐) งานการตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑๑) งานฝึกอบรม ให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่
12) งานตอบปัญหาและข้อชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
13) งานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
14) งานเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(อกศจ.) และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นายรัฏฐกฤษ กาญจนาภรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน
ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการจัดระบบการจัดเก็บและการให้บริการทางกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน
2) ร่วมตีความ แปลความ ให้คำปรึกษา เสนอแนะและตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
กฎ ระเบีย บ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสถานศึกษาและ
หน่วยงานในสังกัด
3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสาเหตุการกระทำความผิดทางวินัย การเสริมสร้างวินัยและ
จริยธรรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔) การจัดทำคู่มือ เอกสาร และงานนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาวินัยของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๕) ตรวจสอบการดำเนินการจัดทำนิติกรรมหรือเอกสารมีผลผูกพันทางกฎหมายของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชและหน่วยงานในสังกัดที่มีผลเกี่ยวข้อง
6) ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญา
คดีล้มละลาย คดีปกครอง คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก และคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช หน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครู และบุคลากร
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ทางการศึกษาในสังกัดเป็นผู้เสียหายหรือมีส่วนได้เสีย ตลอดจนการประสานกับพนักงานอัยการ เพื่อฟ้องคดี
หรือแก้ต่างคดี หรือรับมอบอำนาจฟ้องคดีเองตามความเห็นชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช
7) ให้ความช่วยเหลือ แนะนํา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการต่อสู้คดีแพ่ง คดีอาญา
คดีล้มละลาย คดีปกครอง คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก และคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการเรียก
ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช หน่วยงานในสั งกัด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญา ถูกจับกุม ถูกคุมขัง
ถูกฟ้องคดีแพ่ง ถูกฟ้องคดีอาญา ถูกฟ้องคดีปกครอง หรือถูกกระทำละเมิด
๘) พิจารณาและดำเนินการหาผู้รับผิดชอบทางละเมิดและการใช้สิทธิเรียกร้องติดตามทวงถาม
ให้ผู้ต้องรับผิดชําระหนี้ให้แก่ทางราชการ
9) การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำความผิดไม่ร้ายแรง
๑๐) ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำความผิดร้ายแรง
๑๑) เสนอพิจารณาการสั่งพักราชการและสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน
๑๒) การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
๑๓) รับเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณา และเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา
๑๔) รับเรื่องอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ ก ษา
ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณา และเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา
15) การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
16) การเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(อกศจ.) และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
๑7) ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการและงานสารบรรณ การรับและส่งหนังสือราชการ การเสนอแฟ้มงาน
การขอเบิกวัสดุสำนักงาน และการดูแลบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ของกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
๑8) ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุม ดูแล และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตลอดจนการจัดการข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมลงบนเว็บไซต์ของกลุ่มกฎหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
๑9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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