
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ฉบับนี้ 
เป็นคู่มือเกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ซึ่งครอบคลุมงานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ การด าเนินงานวินัยข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ โดยได้รวบรวมรายละเอียดกระบวนการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

       กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อในการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 

   กลุ่มกฎหมายและคดี                           
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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สารบัญ 

   เรื่อง                    หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน า           1 
  แนวคิด          2 
  วัตถุประสงค์           2 
  ขอบข่ายและภารกิจ          2 

ส่วนที่ 2 คู่มือการปฏิบัติงาน          3 
  งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ      4 
  การด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    8 
  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์        16 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก          23 
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ส่วนที่ 1  

บทน า 

 

 

 



 

ส่วนที่ 1  

บทน า 

แนวคิด 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135               
ตอนพิเศษ 218 ง วันที่ 7 กันยายน 2561 หน้า 27 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกลุ่มกฎหมายและคดี 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย   
(ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน   
(ค) ด าเนินการสอบสวนเกีย่วกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย   
(ง) ด าเนินการเกีย่วกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์   
(จ) ด าเนินการเกีย่วกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์   
(ฉ) ด าเนินการเกีย่วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่  
(ช) ด าเนินการเกีย่วกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ  
(ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
(ฌ) ศึกษา วิ เคราะห์  วิจัย  จัดท า ข้อมูลและติดตามประเมินผลเ พ่ือพัฒนางานกฎหมาย                                

และงานคดขีองรัฐ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ ได้รับ 

มอบหมาย 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านกฎหมายและคดี ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สนอง
ความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้
เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นใน
ระเบียบวินัยและจรรณยาบรรณอย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

ขอบข่ายและภารกิจ 

1. งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 
2. งานการด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. งานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
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ส่วนที่ 2  

คู่มือการปฏิบัติงาน  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ชื่องาน 

งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 

2. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการด าเนินคดีของรัฐให้แก่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา รวมทั้ง
ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

3. ขอบเขตของงาน  

ครอบคลุมตั้งแต่การด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง จนกระทั่งคดีถึงสิ้นสุด 
และการบังคับคดีหรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง อีกทั้งการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
และการด าเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดและค่าสินไหมทดแทน 

4. ค าจ ากัดความ 

 -ไม่มี - 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแก่หน่วยงานและสถานศึกษา รวมถึงข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนผู้มาขอรับบริการอ่ืนด้วย 

2. รับเรื่องจากโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานอ่ืนที่                    
เกี่ยวกับคดแีพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง (ท่ีขอความช่วยเหลือ) 

3. เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ 
4. รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังส านักงานอัยการ   

เพ่ือจัดพนักงานอัยการให้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย ที่หน่วยงานราชการ      
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี (คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีนั้ น ไม่อาจขอ                       
ความช่วยเหลือให้แก้ต่างคดีได้) รวมทั้งด าเนินการอ่ืนตามกระบวนวิธีพิจารณาคดี จนกระทั่งศาลมีค าสั่ง                          
หรือค าพิพากษาและรวมไปถึงการอุทธรณ์และฎีกาค าสั่งหรือค าพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด 

5. รวบรวมพยานหลักฐานและจัดท าค าฟ้องในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือค าให้การในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีให้กับ 
หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือส่งศาลปกครอง และด า เนินการอ่ืนตามกระบวนวิธีพิจารณาคดี 
จนกระท่ังศาลปกครองมีค าสั่งหรือค าพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด 

6. การบังคับคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการสืบหาทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ 
ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาเพ่ือการบังคับคดีด้วย 

7. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดรวมทั้งค่าสินไหมทดแทน      
กรณี เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
รวมทั้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
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8. การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงการเข้าตรวจดูและคัดส า เนาเอกสาร      
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  

หมายเหตุ : บทบาทอ านาจหน้าที่ในเรื่องการด าเนินงานวินัย และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ตามท่ีกล่าวมา
ข้างต้นนั้น เป็นเรื่องเฉพาะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้หมายความรวมไปถึง
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก 

6. แผนผังการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

ให้ค าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับ 
ระเบียบกฎหมายและนิติกรรม 

รับเรื่องจากโรงเรียน สพฐ. และหน่วยงานอื่น      
ที่เก่ียวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดี

ปกครอง 

ผู้บ
ังค

ับบ
ัญช

า 
พิจ

าร
ณา

สั่ง
กา

ร 
พิจารณาเปิดเผย                   
ข้อมูลข่าวสาร                  
ของราชการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ  
เพ่ือหาตัวผู้ต้องรับผิด             
ทางละเมิด รวมทั้ง           
ค่าสินไหมทดแทน 

รวบรวมพยานหลักฐาน 
จัดท าค าฟ้อง ค าให้การ

และด าเนินการอื่น
จนกระท่ัง                 

คดีปกครองถึงท่ีสุด 

รวบรวมหลักฐาน             
ขอความอนุเคราะห์

พนักงานอัยการ                 
ว่าต่าง แก้ต่างคดีให้           
และด าเนินการอื่น           

จนกระท่ังคดีแพ่ง อาญา
และล้มละลายถึงท่ีสุด 

บังคับคดีหรือใช้มาตรการ
บังคับทางปกครอง               

การสืบหาหลักทรัพย์ด้วย 
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7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 -ไม่มี - 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / ประมวลกฎหมายอาญา  
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
3. พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
4. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
7. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
8. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด                  

ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
9. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
10. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  

ชื่อเอกสาร : การด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
       ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ชื่องาน 

การด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว                       
และพนักงานราชการ 

2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

3. ขอบเขตของงาน 

ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมวินัยและป้องปรามมิให้กระท าผิดให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร                   
ทางการศึกษา ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง
และไม่ร้ายแรง การด าเนินการทางวินัยสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ในการด าเนินการนี้  กล่าวถึง เฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เท่านั้น 
ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการด าเนินงานวินัยของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว                   
ที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก 

4. ค าจ ากัดความ  

4.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 

4.2 กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4.3 ก.ค.ศ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.4 อ.ก.ค.ศ. หมายถึง คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.5 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 หมายถึง ผู้มีอ านาจสั่ งบรรจุและแต่งตั้ งตาม มาตรา 53                            

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     5.1.1 ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับวินัยและระเบียบกฎหมายแก่ข้าราชการครูและบุคลากร                 

ทางการศึกษาในสังกัด 
     5.1.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

รวมทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยด้วย 
     5.1.3 จัดท าหรือเผยแพร่หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวกับวินัยให้แก่สถานศึกษาในสังกัด 
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5.2. การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     5.๒.1 การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง 
              5.๒.1.๑ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ผู้บังคับบัญชา (ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา)                         
เป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง (ตามมาตรา ๙8 วรรคหนึ่ง) เมื่อสอบสวน                
แล้วเสร็จ ให้เสนอส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ 
หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า ควรยุติเรื่องหรืองดโทษ (ตามมาตรา 99) ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป หากเห็นว่าเป็นกรณีก
ระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ควรสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ                 
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ประกอบ                  
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕4๙                                
แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป 

              5.๒.1.๒ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ผู้บังคับบัญชา (ศึกษาธิการจังหวัด) เป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง    
(ตามมาตรา ๙8 วรรคหนึ่ง) เมื่อสอบสวนแล้วเสร็จ ให้เสนอส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพ่ือพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ หากผู้สั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด)                     
เห็นว่าควรยุติเรื่องหรืองดโทษ (ตามมาตรา ๙9) ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) สั่ง
ยุติเรื่องหรืองดโทษ แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป หากเห็นว่าเป็นกรณีกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ควรสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ สั่งลงโทษภาคทัณฑ์                       
ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจ
การสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕4๙ แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัย
ต่อไป 

     5.๒.๒ การรายงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง 
              5.๒.๒.๑ กรณีสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามข้อ 5.๒.1.๑ เมื่อผู้สั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวนวินัยพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ โดยสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  
ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน แล้วแต่กรณี แล้วให้ด าเนินการดังนี้ 

                          (๑) กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน     
ให้รายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
ตามอ านาจหน้าที่แล้ว ให้รายงานไปยังศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือตรวจสอบส านวนแล้วน าเสนอความเห็น                     
ให้ กศจ. พิจารณา เมื่อ กศจ. พิจารณามีมติประการใดและได้มีการด าเนินการตามมตินั้นแล้ว ให้ศึกษาธิการ
จังหวัดรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อหัวหน้าส่วนราชการ (สพฐ.) พิจารณาต่อไป (มาตรา ๑๐๔ (๑)) 

                           (๒)  กรณีผู้ อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ สั่ งแต่ งตั้ ง 
คณะกรรมการสอบสวน ให้รายงานไปยังศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือตรวจสอบส านวนแล้วน าเสนอความเห็น        
ให้ กศจ. พิจารณา เมื่อ กศจ. พิจารณามีมติประการใดและได้มีการด าเนินการตามมตินั้นแล้ว ให้ศึกษาธิการ
จังหวัดรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อหัวหน้าส่วนราชการ (สพฐ.) พิจารณาต่อไป (มาตรา ๑0๔ (๑)) 
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              5.๒.๒.๒ กรณีสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ 5.๒.1.๒ เมื่อผู้สั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) พิจารณาตามอ านาจหน้าที่ โดยสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ                        
หรือสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน แล้วแต่กรณี แล้วให้ด าเนินการดังนี้ 

                            (๑) เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งยุติเรื่อง 
หรืองดโทษแล้ว ให้รายงานการด าเนินการทางวินัยต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว ให้น าเสนอความเห็นให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณารายงาน                       
การด าเนินการทางวินัย เมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น 

                            (๒) เมื่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ                  
ลดเงินเดือนแล้ว ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการน าเสนอ 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 

5.3 การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     5.3.๑ การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 
              5.3.๑.1 ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตาม                    
มาตรา ๙๘ วรรคสอง โดยการสอบสวนให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และเม่ือสอบสวนแล้วเสร็จ ให้ด าเนินการดังนี้ 

                             (๑)  หากผู้ สั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจั งหวั ด )                        
และ คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าควรยุติเรื่องหรืองดโทษ (ตามมาตรา ๙๙) ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป หากเห็นว่า
เป็นกรณีกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ควรสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) ส่งเรื่องให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามมาตรา ๑๐๐                    
วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ                        
ลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วส่งเรื่อง หรือส านวนให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการ
จังหวัด) เพ่ือรายงานการด าเนินการทางวินัย ต่อไป 

                             (๒) หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) หรือ 
คณะกรรมการสอบสวน หรือทั้งผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) และคณะกรรมการ
สอบสวน เห็นว่าเป็นกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการ
จังหวัด) มีความเห็นเรื่องโทษว่าสมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ แล้วเสนอเรื่องให้ กศจ. 
พิจารณามีมติตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ (๒) และเมื่อ กศจ. มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตาม                   
มาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งลงโทษ หรือด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น แล้วรายงานการด าเนินการ
ทางวินัยต่อไป 
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              5.3.๑.๒ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง                       
โดยการสอบสวนให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ และเมื่อสอบสวน                 
แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการดังนี้ 

                             (๑) หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) และ 
คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าควรยุติเรื่องหรืองดโทษ (ตามมาตรา ๙๙) ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป หากเห็นว่าเป็น
กรณีกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงควรสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน     
ตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์         
ตัดเงินเดือน หรือลดขันเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป 

                             (๒) หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) หรือ 
คณะกรรมการสอบสวน หรือทั้งผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึ กษาธิการ) และ 
คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็นกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) มีความเห็นเรื่องโทษว่าสมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ แล้วเสนอ
เรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติตามมาตรา 100 วรรคสี่ (๒) และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง     
มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งลงโทษหรือด าเนินการ   
ให้เป็นไปตามมตินั้น แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป 

     5.3.2 การรายงานการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง  
              5.3.๒.๑ กรณีสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                             (๑) กรณีตามข้อ 5.3.๑.1 (๑) เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งยุติโทษหรืองดโทษแล้ว หรือเมื่อผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน และส่งเรื่องหรือส านวนให้
ศึกษาธิการจังหวัดแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) น าเสนอ กศจ. พิจารณา
รายงานการด าเนินการทางวินัย เมื่อ กศจ. พิจารณามีมติ เป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอ านาจ ตามมาตรา ๕๓ 
(ศึกษาธิการจังหวัด) ด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น แล้วรายงาน ก.ค.ศ. ต่อไป (มาตรา ๑๐๔ (๒)) 

                             (๒) กรณีตามข้อ 5.3.๑.1 (๒) เมื่อผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการ 
จังหวัด) ได้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ หรือด าเนินการให้เป็นไปตามมติ กศจ. แล้ว ให้รายงาน 
ก.ค.ศ. ต่อไป (มาตรา ๑๐๔ (๒)) 

              5.3.๒.๒ กรณีสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
                             (๑) กรณีตามข้อ 5.3.๑.๒ (๑) เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งยุติโทษหรืองดโทษแล้ว หรือเมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนแล้ว ให้ผู้สั่ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณารายงาน                  
การด าเนินการทางวินัย เมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตาม                 
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มาตรา ๕๓ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น แล้วรายงาน ก.ค.ศ. ต่อไป                     
(มาตรา ๑๐๔ (๒)) 

                             (๒) กรณีตามข้อ 5.3.๑.๒ (๒) เมื่อผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ (ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ) ได้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ หรือด าเนินการให้เป็นไปตามมติ อ.ก.ค.ศ.                         
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้ว ให้รายงาน ก.ค.ศ. ต่อไป 
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6. แผนผังการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

ส่งเสริมวินัยข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

มีกรณีกล่าวหา (มาตรา 95) 

แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

ไม่มีมูล มีมูล 

ยุติเรื่อง 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53     
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

วินัยร้ายแรง (ม.98 ว.2) 

ผู้บังคับบัญชา                      
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน       
วินัยไมร่้ายแรง (ม.98 ว.1) 

ผู้ม
ีอ า

นา
จส

ั่ง  
   

   
   

   
  

หร
ือป

ฏิบ
ัติต

าม
มต

ิ 

รายงานตามมาตรา 104 (2) 

กคศ.พิจารณา 

กรณสีังกัด สพม. 

กศจ.พิจารณา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
พิจารณา 

สพฐ.พิจารณา 

วินัยสิ้นสุด 

กรณีมีมูลโดยมีพยานหลักฐาน 
ในเบื้องต้นอยู่แล้ว (ม. 95 ว.4) 

ปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือกรณีเป็นที่สงสัย               
โดยไม่มีพยานหลักฐานในเบื้องต้น (ม. 95 ว.5) 

ด าเนินการทางวินัย 

กรณสีังกัด ศธจ. 

ผู้ม
ีอ า

นา
จส

ั่ง  
   

   
   

   
  

หร
ือป

ฏิบ
ัติต

าม
มต

ิ 

วินัยสิ้นสุด 

กรณสีังกัด สพม. กรณสีังกัด ศธจ. 

กศจ.พิจารณา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
พิจารณา 

ปลัด ศธ. ด าเนินการ  
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 (บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา)  
7.5 แบบ สว.5 (บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/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 แบบฟอร์มอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
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.ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549  
8.5 ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. 2548  
8.6 ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     

พ.ศ. 2548  
8.7 ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ                           

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551  
8.8 กฎ ก.ค. ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

และการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา  
8.9 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ                   

ไว้ก่อน  
8.10 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคล                     

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
8.11 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
8.12 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ชื่องาน 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการด าเนินงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชกาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

3. ขอบเขตของงาน 

ครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูปละบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนการด าเนินการแจ้งผลให้ทราบ 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เท่านั้น 
ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง
ชั่วคราว ที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก 

4. ค าจ ากัดความ 

4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
4.2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12 
4.3 กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4.4 ก.ค.ศ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.5 อ.ก.ค.ศ. หมายถึง คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.6 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 หมายถึง ผู้มีอ านาจสั่ งบรรจุและแต่งตั้ งตาม มาตรา 53                           

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

5.1 การอุทธรณ์ 
     5.1.1 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง  
              5.1.1.1 กรณีสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 
                         (1) กรณีถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง เมื่อผู้บังคับบัญชา               

สั่งลงโทษแล้ว ให้อุทธรณ์ต่อ กศจ. ตามมาตรา ๑๒๑ และเมื่อ กศจ. พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติเป็นประการใด 
ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งการให้เป็นไปตามมติ กศจ. กรณีเช่นนี้ผู้ อุทธรณ์                     
จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้ 
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                         (๒) กรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ 
ไม่ร้ายแรง ให้อุทธรณ์ต่อ กศจ. แต่หาก กศจ. มีการเพ่ิมโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ผู้อุทธรณ์                 
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ได้อีกชั้นหนึ่ง 

              5.1.1.2 กรณีสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษแล้ว                  
ให้อุทธรณค์ าสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงต่อ 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 านาจตามมาตรา ๕๓ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งการ               
ให้เป็นไปตามมต ิอ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง กรณีเช่นนี้ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้ 

                         (๒) กรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแล้วผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ 
ไม่ร้ายแรงให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แต่หาก อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีการเพ่ิมโทษเป็นปลดออก 
หรือไล่ออกจากราชการ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ได้อีกชั้นหนึ่ง 

              ถ้าผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของ 
กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน 

     5.1.2 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๑๒๒                
เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด                  
หรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แล้วแต่กรณี) สั่งการให้เป็นไปตามมติ ก.ค.ศ. แล้วแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์
ให้ผู้อุทธรณ์และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบ การพิจารณาของ ก.ค.ศ. เป็นที่สุด หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วย               
มีสิทธิฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์                          
ต่อศาลปกครองต่อไป 

5.2 การร้องทุกข์ 
     5.2.1 รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่เห็นว่าตนไม่ได้รับ                

ความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

     5.2.2 ตรวจพิจารณาหนังสือร้องทุกข์ว่าเข้าข่ายที่จะรับเรื่องไว้พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วย 
การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 หรือไม่ เช่น ร้องทุกข์เป็นหนังสือลงลายมือชื่อพร้อมที่อยู่
ของผู้ร้องทุกข์ ร้องทุกข์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่ง หรือไม่ร้องทุกข์เพ่ือตนเองหรือร้องทุกข์                
แทนผู้อื่น ฯลฯ 

     5.2.3 กรณีการร้องทุกข์ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ร้องทุกข์ 
ต่อ กศจ. เพ่ือเสนอให้ กศจ. พิจารณา 

     5.2.4 กรณีการร้องทุกข์ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาสังกัดศึกษาธิการจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เพ่ือเสนอให้ 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 ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ไม่ได้ท าเป็นหนังสือยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบ 

เรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือมีผู้ร้องทุกข์แทน ตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง และ ข้อ 7                   
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แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ให้มีมติไม่รับค าร้องทุกข์ไว้พิจารณา 
จากนั้นมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว 

              5.2.5.2 ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ถูกต้อง ให้มีมติตามข้อ 14 แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย                
การ ร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 เมื่อมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53    
สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือ
พร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยเร็ว 

     5.2.5 กรณีการร้องทุกข์ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง                       
ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา ตามมาตรา 122 และมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู               
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์             
และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53                      
สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และเมื่อสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือ              
พร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 



 

6. แผนผังการปฏิบัติงาน 

6.1 การอุทธรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

ข้าราชการครูฯ ถูกสั่งลงโทษทางวินัย 

อุทธรณ์ 

กศจ.พิจารณา 

ก.ค.ศ.พิจารณา    
(มติเป็นที่สุด) 

ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์                       
ได้อีกชั้นหนึ่ง 

แจ้งผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
สั่งหรือปฏิบัติตามมติ 

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ                  
พร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

กรณีท่ีมีการเพ่ิมโทษ    
เป็นปลดออก หรือไล่ออก 

แจ้งผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
สั่งหรือปฏิบัติตามมติ 

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ                  
พร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

ค าสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง 

สังกัด สพม. สังกัด ศธจ. 

อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
พิจารณา 

ค าสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง 
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6.2 การร้องทุกข์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

ข้าราชการครูเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม                   
หรือมคีวามคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาฯ 

ร้องทุกข์ 

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

ค าสั่งผู้บังคับบัญชา               
สังกัด สพม. 

แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุ                     
แห่งการร้องทุกข์ทราบ                     

เพ่ือให้จัดส่งเอกสารพร้อมค าชี้แจง              
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุ                     
แห่งการร้องทุกข์ทราบ                     

เพ่ือให้จัดส่งเอกสารพร้อมค าชี้แจง              
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ก.ค.ศ. พิจารณา                            
(มติเป็นที่สุด) 

ก.ศ.จ. พิจารณา                            
(มติเป็นที่สุด) 

แจ้งผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
สั่งหรือปฏิบัติตามมติ 

แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ               
พร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

ค าสั่งผู้บังคับบัญชา               
สังกัด ศธจ. 

แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุ                     
แห่งการร้องทุกข์ทราบ                     

เพ่ือให้จัดส่งเอกสารพร้อมค าชี้แจง              
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

อ.ก.ค.ศ ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
พิจารณา                            

(มติเป็นที่สุด) 
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7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 -ไม่มี - 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

8.1 พระราชบัญญัติ ร ะ เบี ยบข้ า ร าชการครู และบุ คล ากรทา งการศึ กษา  พ . ศ .  2547                                       
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

8.2 กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550  
8.3 กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551  
8.4 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคล                     

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
8.5 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
8.6 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ส่วนที่ 3 

ภาคผนวก 

 

 

 



 

ติดต่อกลุม่งาน 
ที่อยู่ เลขที่ ๑๒/๑๓ หมู่ที่ ๒ ถนนกะโรม ต าบลโพธิ์เสด็จ                                                 

อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๔๕๐๕๐ ต่อ ๑๑๓ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖๓-๐๘๑๐๙๗๐ 
โทรสาร ๐๗๕-๓๔๓๕๗๕ 
เว็บไซต์ www.sea12.go.th/law 
อีเมล weerapan@sea12.go.th 

 

คณะผู้จัดท า 
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