คูมือปฏิบัติงาน
กลุมกฎหมายและคดี

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
เพื่อใหการปฏิบัติงานของกลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ขึ้น โดยไดรวบรวมรายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานจากกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
เพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
กลุมกฎหมายและคดี

สารบัญ
บทนํา
กฎหมาย กฎ ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
การดําเนินคดีของรัฐ
งานดานกฎหมายและการดําเนินคดีของรัฐ
การดําเนินงานวินัย
การดําเนินงานวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว และพนักงานราชการ
การอุทธรณและการรองทุกข
การอุทธรณ
การรองทุกข

หนา
1
3
6
6
6
8
8
12
12
13

บทนํา
ความสําคัญ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ หนา ๒๗ ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของกลุม
กฎหมายและคดี ดังตอไปนี้
(ก) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดําเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
(ค) ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ
(ซ) ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย
และงานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือไดรับมอบหมาย
จากอํานาจหนาที่ดังกลาวทําใหกลุมกฎหมายและคดี เล็งเห็นวาผูปฏิบัติงานจะตองมี
ความรูความเขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อที่จะไดปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปดวยความถูกตอง เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบไดตามหลัก
ธรรมาภิบาล จึงไดนําคูมือปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาประยุกตใช
และนํามาเปนแนวทางในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของกลุมกฎหมายและคดี เพื่อใหการปฏิบัติงาน
มีมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สรางความเขาใจใหตรงกัน
๒. เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจและสามารถศึกษาไดดวยตนเอง
๓. เพื่อใชเปนเครื่องมือประกันคุณภาพ ทําใหการทํางานเปนระบบยิ่งขึ้น
๔. เพื่อใชในการบริหารจัดการ/การวิเคราะหระบบงานของหนวยงาน

[๒]

ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
๑. ผูปฏิบัติงานไมเกิดความสับสน
๒. สามารถเริ่มปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็วเมื่อมีการโยกยายตําแหนงงาน
๓. ลดขอผิดพลาดจากการทํางานที่ไมเปนระบบ
๔. ทําใหลดขั้นตอน เวลาในการทํางาน
ขอบขาย/ภารกิจ

๑. การดําเนินคดีของรัฐ
๒. การดําเนินงานวินัย
๓. การอุทธรณและการรองทุกข

กฎหมาย กฎ ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
เพื่อใหการดําเนินการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนไปดวยความเหมาะสม
กับภารกิจ ปริมาณ คุณภาพการจัดการศึกษาในแตละเขตพื้นที่การศึกษา สนองนโยบายของรัฐบาล
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และสนับสนุนระบบงาน
กฎหมายและคดีของรัฐใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๓ และขอ ๔ ประกอบ
คําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศ
แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกลาวไว โดยไดเพิ่มกุลมกฎหมายและคดี ไวในขอ ๖ แหง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
และเพิ่มอํานาจหนาที่การปฏิบัติงานของกลุมกฎหมายและคดี ในขอ ๗ แหงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
คูมือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
หมวด ๕ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘ มาตรา ๓๔ วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการแบงเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดใหมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และเพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ของทุกกลุมขึ้น ซึ่งคูมือการปฏิบัติงานดังกลาวมีรายละเอียดของกระบวนงานและคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ซึ่งไดจากการวิเคราะหอํานาจ หนาที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

[๔]

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน มติที่เกี่ยวของ

ความอาญา

๑. การดําเนินคดีของรัฐ
งานดานกฎหมายและการดําเนินคดีของรัฐ มีกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย/ประมวลกฎหมายอาญา
๒) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง/ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

๓) พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และที่แกไขเพิ่มเติม
๔) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
5) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
6) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
7) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
8) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิด ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
9) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
10) กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวของ

๒. การดําเนินงานวินัย
การดําเนินงานวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว
และพนักงานราชการ มีกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แกไขเพิ่มเติม
2) กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
3) กฎ ก.ค.ศ. วาดวยกรณีความผิดปรากฏชัดแจง พ.ศ. 2549
4) กฎ ก.ค.ศ. วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
พ.ศ. 2561
5) ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยวิธกี ารออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
ขาราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
6) ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยวันออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2548
7) ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการรายงานการดําเนินการทางวินัยและการออกจาก
ราชการ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
8) กฎ ก.ค. ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) วาดวยการสั่งพักราชการ การสั่งใหออก
จากราชการ ไวกอนและการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณา

[๕]

๓. การอุทธรณและการรองทุกข
การอุทธรณและการรองทุกข มีกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แกไขเพิ่มเติม
2) กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณพ.ศ. 2550
3) กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. 2551
4) กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวของ

ขั้นตอนการดําเนินงาน
การดําเนินคดีของรัฐ งานดานกฎหมายและการดําเนินคดีของรัฐ
วัตถุประสงค เพื่อเปนแนวทางสําหรับนิติกรในการดําเนินคดีของรัฐใหแกหนวยงานราชการ
สถานศึกษา รวมทั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอบเขตของงาน ครอบคลุมตั้งแตการดําเนินคดีแพง คดีอาญา คดีลมละลาย และคดีปกครอง
จนกระทั่งคดีถึงสิ้นสุด และการบังคับคดี หรือการใชมาตรการบังคับทางปกครอง อีกทั้งการพิจารณา
เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ และการดําเนินการหาตัวผูตองรับผิดทางละเมิดและคาสินไหมทดแทน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแกหนวยงานและสถานศึกษา รวมถึง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนผูมาขอรับบริการอื่นดวย
2. รับเรื่องจากโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวกับคดีแพง คดีอาญา คดีลมละลาย และคดีปกครอง (ที่ขอความชวยเหลือ)
3. เสนอเรื่องใหผูบังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ
4. รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังสํานักงาน
อัยการเพื่อจัดพนักงานอัยการใหวาตางหรือแกตางในคดีแพง คดีอาญาและคดีลมละลาย ที่หนวยงานราชการ
หรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีหรือถูกฟองคดี (คดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดีนั้น ไมอาจขอความชวยเหลือ
ใหแกตางคดีได) รวมทั้งดําเนินการอื่นตามกระบวนการวิธีพิจารณาคดี จนกระทั่งศาลมีคําสั่ง หรือคําพิพากษา
และรวมไปถึงการอุทธรณและฎีกาคําสั่งหรือคําพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด
5. รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทําคําฟองในฐานะผูฟองคดีหรือคําใหการในฐานะ
ผูถูกฟองคดีใหกับหนวยงานราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อสงศาลปกครอง และดําเนินการอื่น
ตามกระบวนการวิธีพิจารณาคดีจนกระทั่งศาลปกครองมีคําสั่งหรือคําพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด
6. การบังคับคดีและการใชมาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการสืบหาทรัพยสิน
หรือหลักทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อการบังคับคดีดวย
7. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการหาตัวผูตองรับผิดทางละเมิดรวมทั้งคาสินไหมทดแทน
กรณีเกิดความเสียหายแกทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
รวมทั้งการใชมาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
8. การพิจารณาเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ รวมถึงการเขาตรวจดูและคัดสําเนาเอกสาร
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

[๗]

Flow Chart การปฏิบัติงาน

(อางอิงจากคูมือการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน)

[๘]

การดําเนินงานวินัย การดําเนินงานวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ลูกจาง
ชั่วคราว และพนักงานราชการ
วัตถุประสงค เพื่อเปนแนวทางสําหรับนิติกรในการดําเนินงานวินัยขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอบเขตของงาน ครอบคลุมตั้งแตการสงเสริมวินัยและปองปรามมิใหกระทําผิดใหแกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนรับเรื่องรองเรียน สืบสวนขอเท็จจริง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยรายแรงและไมรายแรง การดําเนินการทางวินัยสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งใหออก
จากราชการไวกอน
ในการดําเนินการนี้ กลาวถึงเฉพาะในสวนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมเทานั้น
ไมไดหมายความรวมไปถึงการดําเนินงานวินัยของพนักงานราชการ ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ที่ใช
ระเบียบกฎหมายแยกตางหากคนละสวนกัน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การสงเสริมวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 ใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับวินัยและระเบียบกฎหมายแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
1.2 สงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดมีการเสริมสรางและพัฒนาวินัยใหแกผูใตบังคับบัญชา
รวมทั้งการปองกันไมใหผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยดวย
1.3 จัดทําหรือเผยแพรหนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวกับวินัยใหแกสถานศึกษาในสังกัด
2. การดําเนินการทางวินัยไมรายแรงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง เมื่อมีการรองเรียนหรือปรากฏเปนขาว
ในสื่อมวลชน หรือไดรับรายงานจากหนวยงานอื่น หรือผูบังคับบัญชาพบเห็นการกระทําผิด
2.2 ตรวจสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริง ถาเปนกรณีไมมีมูลก็เสนอผูบังคับบัญชายุติเรื่อง
แตถาเปนกรณีมีมูลเปนความผิดวินัยไมรายแรงก็เสนอใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
ไมรายแรง
2.3 คณะกรรมการดําเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา
พ.ศ. 2550
2.4 เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6 พรอมสํานวนการสอบสวน ใหผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถาไมผิดวินัยใหยุติเรื่อง แตถาผิดวินัยใหออกคําสั่งลงโทษทางวินัยตาม
ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยวิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2548 ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
พ.ศ. 2549

[๙]

2.5 รายงานการดําเนินการทางวินัยตามมาตรา 104 (1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนี้
2.5.1 กรณีผูอํานวยการสถานศึกษาดําเนินการทางวินัยตามขอ 1.4 แลว
ใหตรวจเสนอรายงานผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาเมื่อผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ไดรับรายงานแลวเห็นวาการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม
ก็มีอํานาจสั่งงดโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขขอความในคําสั่งเดิมได และหากเห็นวากรณี
เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ก็มีอํานาจหรือแจงผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรงได เมื่อผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดพิจารณาตามอํานาจหนาที่แลว
ใหเสนอหรือรายงาน ก.ศ.จ. เมื่อ ก.ศ.จ.พิจารณามีมติเปนประการใด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินไปตามนั้น แลวรายงานการดําเนินการทางวินัยพรอม
สํานวนการสอบสวนไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาหากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นแยงกับมติ ก.ศ.จ.ก็ใหรายงานไปยัง ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณา
ตอไป ถาเห็นดวยกับมติ ก.ศ.จ.ก็ถือวา การดําเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด ถา ก.ค.ศ.มีมติเปลี่ยนแปลง
การลงโทษหรือมีความเห็นเปนประการใด ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตองดําเนินการใหเปนไปตามมตินั้น
2.5.2 กรณีผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการทางวินัยตาม
ขอ 1.4 เองแลว ใหรายงาน ก.ศ.จ. เมื่อ ก.ศ.จ.พิจารณามีมติ เปนประการใดใหผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ดําเนินการไปตามนั้นแลวรายงานการดําเนินการทางวินัยพรอมสํานวนการสอบสวนไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาหากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความเห็นแยงกับมติ ก.ศ.จ.ก็ใหรายงานไปยัง ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาตอไป ถาเห็นดวยกับมติ ก.ศ.จ.ก็ถือวา
การดําเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด ถา ก.ค.ศ.มีมติเปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือมีความเห็นเปนประการใด
ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 หรือ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตองดําเนินการใหเปนไปตามมตินั้น
3. การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง เมื่อมีการรองเรียนหรือปรากฏ
เปน ขาวในสื่อมวลชนหรือไดรับรายงานจากหนวยงานอื่น หรือผูบังคับบัญชาพบเห็นการกระทําผิด
3.2 ตรวจสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริง ถาเปนกรณีไมมีมูลก็เสนอผูบังคับบัญชายุติเรื่อง
แตถาเปนกรณีมีมูลเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ก็เสนอใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง
3.3 คณะกรรมการดําเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา
พ.ศ. 2550
3.4 เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6 พรอมสํานวนการสอบสวนใหผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถาไมผิดวินัยก็ใหยุติเรื่อง แตถาผิดวินัยก็ใหดําเนินการดังนี้
3.4.1 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
มีความเห็นพองกันในระดับโทษไมรายแรง (ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน) ใหผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ออกคําสั่งลงโทษใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยอํานาจการ
ลงโทษ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549 ประกอบกับระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยวิธีการ

[๑๐]

ออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 จากนั้น
รายงานให ก.ศ.จ.พิจารณา ในกรณีที่ ก.ศ.จ.ศึกษามีมติประการใด ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
ตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น
3.4.2 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
มีความเห็นในระดับโทษแยงหรือตางกัน (ระดับโทษรายแรงกับระดับโทษไมรายแรง) ใหนําเสนอ ก.ศ.จ.
พิจารณาความผิดและกําหนดโทษ เมื่อ ก.ศ.จ.มีมติเปนประการใด ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรือผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น
3.4.3 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
มีความเห็นพองกันในระดับโทษวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง (ปลดออก หรือไลออก) ใหนําเสนอ
ก.ศ.จ.พิจารณาความผิดและกําหนดโทษ เมื่อ ก.ศ.จ.มีมติเปนประการใด ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหรือผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น
3.5 รายงานการดําเนินงานวินัยพรอมสํานวนการสอบสวนให ก.ค.ศ.พิจารณา
ตามมาตรา 104 (2) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แกไขเพิ่มเติม
4. การสั่งพักราชการ
4.1 เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําผิดอาญา และมีเหตุ
ตามกฎ ก.ค.ศ.ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) วาดวยการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน
และการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตาม ผลการสอบสวนพิจารณา และกฎ ก.พ.ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539)
วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน เชน ถาใหคงอยูในหนาที่ราชการสอบสวน
พิจารณาหรือจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย ขึ้น ฯลฯ แลว
4.2 ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ออกคําสั่งพักราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา
5. การสั่งใหออกจากราชการไวกอน
5.1 เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หรือมีกรณีถกู ฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําผิดอาญา ซึ่งเปนเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการ
ตามขอ 3 และผูมีอํานาจตามมาตรา 53 พิจารณาแลวเห็นวาการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดี
ที่เปนเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไมแลวเสร็จโดยเร็ว
5.2 ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ออกคําสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา

[๑๑]

Flow Chart การปฏิบัติงาน

(อางอิงจากคูมือการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

[๑๒]

การอุทธรณและการรองทุกข การอุทธรณและการรองทุกข
วัตถุประสงค เพื่อเปนแนวทางสําหรับนิติกรในการดําเนินงานอุทธรณและรองทุกข
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอบเขตของงาน ครอบคลุมตั้งแตการรับเรื่องอุทธรณและรองทุกขของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการดําเนินการแจงผลใหทราบ
การอุทธรณและการรองทุกข กลาวถึงเฉพาะในสวนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมเทานั้น
ไมไดหมายความรวมไปถึงการอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว
ที่ใชระเบียบกฎหมายแยกตางหากคนละสวนกัน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การอุทธรณ
1.1 รับเรื่องอุทธรณคําสั่งลงโทษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูที่ถูก
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษา ลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน
หรือลดเงินเดือน
1.2 ตรวจพิจารณาหนังสืออุทธรณวาเขาขายที่จะรับไวพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวย
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2550 หรือไม เชน อุทธรณคําสั่งลงโทษภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ ไดรับแจงคําสั่งหรือไม ผูถูกลงโทษอุทธรณคําสั่งเพื่อตนเองหรือมีผูอื่นอุทธรณคําสั่งแทน ฯลฯ
1.3 เสนอรายงานการอุทธรณให ก.ศ.จ.พิจารณา
1.3.1 ถาผูอื่นอุทธรณแทนผูถูกลงโทษ หรืออุทธรณนั้นไมไดทําเปนหนังสือ
และลงลายมือชื่อของผูถูกลงโทษ หรือไมไดยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ตามขอ 3
ขอ 4 และขอ 9 แหงกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2550 ก.ศ.จ.จะมีมติ
ไมรับอุทธรณคําสั่งลงโทษนั้นไวพิจารณา กรณีนี้ใหแจงมติดังกลาวพรอมสิทธิในการฟองคดีตอศาลปกครอง
ใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว
1.3.2 กรณีอุทธรณถูกตองและรับเรื่องไวพิจารณานั้น ก.ศ.จ.จะพิจารณามีมติ
ตามขอ 14 แหงกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2550 เมื่อมีมติแลว
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น และเมื่อไดสั่งหรือปฏิบัติตามมติแลว
ก็ใหแจงผูอุทธรณทราบซึ่งผูอุทธรณจะอุทธรณตอไปอีกไมได เวนแตจะเปนกรณีมีการเพิ่มโทษเปนโทษ
ปลดออก หรือไลออกจากราชการ เชนนี้แลวผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณตอ ก.ค.ศ. ไดอีกชั้นหนึ่ง
1.4 กรณีมีการอุทธรณคําสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ หรือกรณีอุทธรณ
คําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติของ ก.ศ.จ.ใหเสนอ
ก.ค.ศ.พิจารณาตามมาตรา 122 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการอุทธรณและพิจารณา พ.ศ. 2550
เมื่อ ก.ค.ศ.มีมติเปนประการใดจะอุทธรณตอไปอีกไมได และใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติ
ใหเปนไปตามมตินั้น กรณีนี้ใหแจงผูอุทธรณทราบพรอมสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง ดวย

[๑๓]

2. การรองทุกข
2.1 รับเรื่องรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูที่เห็นวาตนไมไดรับ
ความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชา หรือถูกแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย
2.2 ตรวจพิจารณาหนังสือรองทุกขวาเขาขายที่จะรับเรื่องไวพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. 2551 หรือไม เชน รองทุกขภายใน 30 วัน นับแตวัน
ไดรับแจงคําสั่งหรือไมรองทุกขเพื่อตนเองหรือรองทุกขแทนผูอื่น ฯลฯ
2.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหนังสือแจงพรอมสงสําเนาหนังสือรองทุกข
ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบโดยเร็ว เพื่อที่ผูบังคับบัญชานั้นจะไดสงเอกสารหลักฐาน
พรอมคําชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ศ.จ.หรือ ก.ค.ศ.แลวแตกรณี
2.4 เสนอรายงานการรองทุกขให ก.ศ.จ.พิจารณา
2.4.1 ถาเห็นวาการรองทุกขไมไดทําเปนหนังสือยื่นภายใน 30 วัน นับแต
วันที่ทราบเรื่องอันเปนเหตุแหงการรองทุกข หรือมีผูรองทุกขแทน ตามขอ 5 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
และขอ 7 แหงกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. 2551 ใหมีมติไมรับ
คํารองทุกขไวพิจารณา จากนั้นมีหนังสือแจงใหผูรองทุกขทราบโดยเร็ว
2.4.2 ถาเห็นวาการรองทุกขถูกตอง ใหมีมติตามขอ 14 แหงกฎ ก.ค.ศ.วาดวย
การรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. 2551 เมื่อมีมติเปนประการใด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53
สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น และเมื่อไดสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแลว ใหแจงผูรองทุกขทราบเปนหนังสือ
พรอมสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง โดยเร็ว
2.5 กรณีมีผูรองทุกขเพราะเหตุถูกสั่งใหออกจากราชการ ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออก
จากราชการไวกอน หรือเห็นวาคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ ก.ศ.จ.ไมถูกตอง หรือไมเปนธรรม
ใหเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาตามมาตรา 122 และมาตรา 123 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณารองทุกข พ.ศ. 2551 เมื่อ ก.ค.ศ.มีมติเปนประการใด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53
สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น และเมื่อสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแลว ใหแจงผูรองทุกขทราบเปนหนังสือ
พรอมสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง โดยเร็ว

[๑๔]

Flow Chart การปฏิบัติงาน

(อางอิงจากคูมือการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน)

[๑๕]

Flow Chart การปฏิบัติงาน

(อางอิงจากคูมือการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

