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คํานํา 

  เพ่ือใหการปฏิบัติงานของกลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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บทนํา 

 

ความสําคัญ 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา               
เลมท่ี ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๑ หนา ๒๗ ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของกลุม
กฎหมายและคดี ดังตอไปนี้ 

(ก) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
(ข) ดําเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
(ค) ดําเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
(ง) ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 
(จ) ดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 
(ฉ) ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
(ช) ดําเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆ ของรัฐ 
(ซ) ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย 

และงานคดีของรัฐ 
(ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ              

หรือไดรับมอบหมาย 
จากอํานาจหนาท่ีดังกลาวทําใหกลุมกฎหมายและคดี เล็งเห็นวาผูปฏิบัติงานจะตองมี

ความรูความเขาใจในกฎหมายท่ีเก่ียวกับการบริหารงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือท่ีจะไดปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปดวยความถูกตอง เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบไดตามหลัก
ธรรมาภิบาล จึงไดนําคูมือปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาประยุกตใช            
และนํามาเปนแนวทางในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของกลุมกฎหมายและคดี เพ่ือใหการปฏิบัติงาน        
มีมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีสรางความเขาใจใหตรงกัน 
๒. เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับผูท่ีสนใจและสามารถศึกษาไดดวยตนเอง 
๓. เพ่ือใชเปนเครื่องมือประกันคุณภาพ ทําใหการทํางานเปนระบบยิ่งข้ึน 
๔. เพ่ือใชในการบริหารจัดการ/การวิเคราะหระบบงานของหนวยงาน 

 
 
 
 
 



[๒] 
 

ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

๑. ผูปฏิบัติงานไมเกิดความสับสน 
๒. สามารถเริ่มปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็วเม่ือมีการโยกยายตําแหนงงาน 
๓. ลดขอผิดพลาดจากการทํางานท่ีไมเปนระบบ 
๔. ทําใหลดข้ันตอน เวลาในการทํางาน 
 

ขอบขาย/ภารกิจ 
๑. การดําเนินคดีของรัฐ 
๒. การดําเนินงานวินัย 
๓. การอุทธรณและการรองทุกข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎหมาย กฎ ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น 
เพ่ือใหการดําเนินการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนไปดวยความเหมาะสม            
กับภารกิจ ปริมาณ คุณภาพการจัดการศึกษาในแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนองนโยบายของรัฐบาล                 
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และสนับสนุนระบบงาน
กฎหมายและคดีของรัฐใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๓ และขอ ๔ ประกอบ 
คําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศ
แกไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกลาวไว โดยไดเพ่ิมกุลมกฎหมายและคดี ไวในขอ ๖ แหง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และเพ่ิมอํานาจหนาท่ีการปฏิบัติงานของกลุมกฎหมายและคดี ในขอ ๗ แหงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐   
 
คูมือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
หมวด ๕ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘ มาตรา ๓๔ วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการแบงเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
กําหนดใหมีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา          
และเพ่ือใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน          
ของทุกกลุมข้ึน ซ่ึงคูมือการปฏิบัติงานดังกลาวมีรายละเอียดของกระบวนงานและคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงไดจากการวิเคราะหอํานาจ หนาท่ี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการแบงสวนราชการ  
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 



[๔] 
 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน มติท่ีเกี่ยวของ 
 

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

ความอาญา 
 ๓) พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 ๔) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

5) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
6) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
7) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  
8) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด

ทางละเมิด ของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  
9) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
10) กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

๒. การดําเนินงานวินัย 
การดําเนินงานวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว 

และพนักงานราชการ มีกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
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 หรือลดข้ันเงินเดือน 

พ.ศ. 2561  
5) ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยวิธกีารออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษทางวินัย

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. ฉบับท่ี 22 (พ.ศ. 2542) วาดวยการสั่งพักราชการ การสั่งใหออก

จากราชการ ไวกอนและการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณา 
 
 
 



[๕] 
 

๓. การอุทธรณและการรองทุกข 
การอุทธรณและการรองทุกข มีกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

2) กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณพ.ศ. 2550  
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ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 
การดําเนินคดีของรัฐ งานดานกฎหมายและการดําเนินคดีของรัฐ 
 

 วัตถุประสงค เพ่ือเปนแนวทางสําหรับนิติกรในการดําเนินคดีของรัฐใหแกหนวยงานราชการ 
สถานศึกษา รวมท้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา  

 
 ขอบเขตของงาน ครอบคลุมตั้งแตการดําเนินคดีแพง คดีอาญา คดีลมละลาย และคดีปกครอง 

จนกระท่ังคดีถึงสิ้นสุด และการบังคับคดี หรือการใชมาตรการบังคับทางปกครอง อีกท้ังการพิจารณา
เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ และการดําเนินการหาตัวผูตองรับผิดทางละเมิดและคาสินไหมทดแทน  

 
 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
  1. ใหคําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับระเบียบกฎหมายแกหนวยงานและสถานศึกษา รวมถึง

ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนผูมาขอรับบริการอ่ืนดวย  
2. รับเรื่องจากโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวกับคดีแพง คดีอาญา คดีลมละลาย และคดีปกครอง (ท่ีขอความชวยเหลือ)  
  3. เสนอเรื่องใหผูบังคับบัญชาทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการ  
  4. รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังสํานักงาน

อัยการเพ่ือจัดพนักงานอัยการใหวาตางหรือแกตางในคดีแพง คดีอาญาและคดีลมละลาย ท่ีหนวยงานราชการ 
หรือเจาหนาท่ีของรัฐฟองคดีหรอืถูกฟองคดี (คดีท่ีพนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดีนั้น ไมอาจขอความชวยเหลือ
ใหแกตางคดีได) รวมท้ังดําเนินการอ่ืนตามกระบวนการวิธีพิจารณาคดี จนกระท่ังศาลมีคําสั่ง หรือคําพิพากษา
และรวมไปถึงการอุทธรณและฎีกาคําสั่งหรือคําพิพากษาจนกระท่ังถึงท่ีสุด  

  5. รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทําคําฟองในฐานะผูฟองคดีหรือคําใหการในฐานะ        
ผูถูกฟองคดีใหกับหนวยงานราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือสงศาลปกครอง และดําเนินการอ่ืน               
ตามกระบวนการวิธีพิจารณาคดีจนกระท่ังศาลปกครองมีคําสั่งหรือคําพิพากษาจนกระท่ังถึงท่ีสุด 

  6. การบังคับคดีและการใชมาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการสืบหาทรัพยสิน        
หรือหลักทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพ่ือการบังคับคดีดวย  

  7. แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการหาตัวผูตองรับผิดทางละเมิดรวมท้ังคาสินไหมทดแทน  
กรณีเกิดความเสียหายแกทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 
รวมท้ังการใชมาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

  8. การพิจารณาเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ รวมถึงการเขาตรวจดูและคัดสําเนาเอกสาร 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

 
 
 
 



[๗] 
 

Flow Chart การปฏิบัติงาน  
 
 

 
 
 
 
(อางอิงจากคูมือการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๘] 
 

การดําเนินงานวินัย การดําเนินงานวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ลูกจาง
ชั่วคราว และพนักงานราชการ 
 

 วัตถุประสงค เพ่ือเปนแนวทางสําหรับนิติกรในการดําเนินงานวินัยขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

  
 ขอบเขตของงาน ครอบคลุมตั้งแตการสงเสริมวินัยและปองปรามมิใหกระทําผิดใหแกขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนรับเรื่องรองเรียน สืบสวนขอเท็จจริง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยรายแรงและไมรายแรง การดําเนินการทางวินัยสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งใหออก
จากราชการไวกอน  

 ในการดําเนินการนี้ กลาวถึงเฉพาะในสวนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
ตามพระราชบัญญัติระเบยีบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมเทานั้น 
ไมไดหมายความรวมไปถึงการดําเนินงานวินัยของพนักงานราชการ ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ท่ีใช
ระเบียบกฎหมายแยกตางหากคนละสวนกัน 

  
 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  
 1. การสงเสริมวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  1.1 ใหคําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับวินัยและระเบียบกฎหมายแกขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในสังกัด  
  1.2 สงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดมีการเสริมสรางและพัฒนาวินัยใหแกผูใตบังคับบัญชา 

รวมท้ังการปองกันไมใหผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยดวย  
  1.3 จัดทําหรือเผยแพรหนังสือหรือเอกสารท่ีเก่ียวกับวินัยใหแกสถานศึกษาในสังกัด  
 
 2. การดําเนินการทางวินัยไมรายแรงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  2.1 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง เม่ือมีการรองเรียนหรือปรากฏเปนขาว 

ในสื่อมวลชน หรือไดรับรายงานจากหนวยงานอ่ืน 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.วาดวยวิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2548 ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน
พ.ศ. 2549  



[๙] 
 

  2.5 รายงานการดําเนินการทางวินัยตามมาตรา 104 (1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้  

   2.5.1 กรณีผูอํานวยการสถานศึกษาดําเนินการทางวินัยตามขอ 1.4 แลว         
ใหตรวจเสนอรายงานผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือพิจารณาเม่ือผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ไดรับรายงานแลวเห็นวาการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม 
ก็มีอํานาจสั่งงดโทษ ลดโทษ เพ่ิมโทษ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขขอความในคําสั่งเดิมได และหากเห็นวากรณี
เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ก็มีอํานาจหรือแจงผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรงได เม่ือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดพิจารณาตามอํานาจหนาท่ีแลว 
ใหเสนอหรือรายงาน ก.ศ.จ. เม่ือ ก.ศ.จ.พิจารณามีมติเปนประการใด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินไปตามนั้น แลวรายงานการดําเนินการทางวินัยพรอม
สํานวนการสอบสวนไปยังสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาหากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความเห็นแยงกับมติ ก.ศ.จ.ก็ใหรายงานไปยัง ก.ค.ศ.เพ่ือพิจารณา
ตอไป ถาเห็นดวยกับมติ ก.ศ.จ.ก็ถือวา การดําเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด ถา ก.ค.ศ.มีมติเปลี่ยนแปลง
การลงโทษหรือมีความเห็นเปนประการใด ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ตองดําเนินการใหเปนไปตามมตินั้น 

   2.5.2 กรณีผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการทางวินัยตาม
ขอ 1.4 เองแลว ใหรายงาน ก.ศ.จ. เม่ือ ก.ศ.จ.พิจารณามีมติ เปนประการใดใหผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการไปตามนั้นแลวรายงานการดําเนินการทางวินัยพรอมสํานวนการสอบสวนไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาหากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มีความเห็นแยงกับมติ ก.ศ.จ.ก็ใหรายงานไปยัง ก.ค.ศ.เพ่ือพิจารณาตอไป ถาเห็นดวยกับมติ ก.ศ.จ.ก็ถือวา
การดําเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด ถา ก.ค.ศ.มีมติเปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือมีความเห็นเปนประการใด 
ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 หรือ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองดําเนินการใหเปนไปตามมตินั้น  
 

 3. การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  3.1 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง เม่ือมีการรองเรียนหรือปรากฏ       

เปน ขาวในสื่อมวลชนหรือไดรับรายงานจากหนวยงานอ่ืน 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 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนและผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
มีความเห็นพองกันในระดับโทษไมรายแรง (ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน) ใหผูสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ออกคําสั่งลงโทษใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยอํานาจการ
ลงโทษ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน พ.ศ. 2549 ประกอบกับระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยวิธีการ
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ออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 จากนั้น
รายงานให ก.ศ.จ.พิจารณา ในกรณีท่ี ก.ศ.จ.ศึกษามีมติประการใด ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ             
ตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น  

   3.4.2 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนและผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
มีความเห็นในระดับโทษแยงหรือตางกัน (ระดับโทษรายแรงกับระดับโทษไมรายแรง) ใหนําเสนอ ก.ศ.จ.
พิจารณาความผิดและกําหนดโทษ เม่ือ ก.ศ.จ.มีมติเปนประการใด ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรือผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น  

   3.4.3 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนและผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
มีความเห็นพองกันในระดับโทษวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง (ปลดออก หรือไลออก) ใหนําเสนอ 
ก.ศ.จ.พิจารณาความผิดและกําหนดโทษ เม่ือ ก.ศ.จ.มีมติเปนประการใด ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหรือผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น  

  3.5 รายงานการดําเนินงานวินัยพรอมสํานวนการสอบสวนให ก.ค.ศ.พิจารณา                    
ตามมาตรา 104 (2) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

 
 4. การส่ังพักราชการ  
  4.1 เม่ือมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงขาราชการครู                   

และบุคลากรทางการศึกษา หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําผิดอาญา และมีเหตุ                
ตามกฎ ก.ค.ศ.ฉบับท่ี 22 (พ.ศ. 2542) วาดวยการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน         
และการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตาม ผลการสอบสวนพิจารณา และกฎ ก.พ.ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2539)         
วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน เชน ถาใหคงอยูในหนาท่ีราชการสอบสวน
พิจารณาหรือจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย ข้ึน ฯลฯ แลว  

  4.2 ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ออกคําสั่งพักราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา           
เพ่ือรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา  

 
 5. การส่ังใหออกจากราชการไวกอน  
  5.1 เม่ือมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําผิดอาญา ซ่ึงเปนเหตุท่ีอาจถูกสั่งพักราชการ 
ตามขอ 3 และผูมีอํานาจตามมาตรา 53 พิจารณาแลวเห็นวาการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดี        
ท่ีเปนเหตุท่ีอาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไมแลวเสร็จโดยเร็ว  

  5.2 ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ออกคําสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ออกจากราชการไวกอนเพ่ือรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(อางอิงจากคูมือการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
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การอุทธรณและการรองทุกข การอุทธรณและการรองทุกข 
 

 วัตถุประสงค เพ่ือเปนแนวทางสําหรับนิติกรในการดําเนินงานอุทธรณและรองทุกข                      
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

  
 ขอบเขตของงาน ครอบคลุมตั้งแตการรับเรื่องอุทธรณและรองทุกขของขาราชการครู                

และบคุลากรทางการศึกษา ตลอดจนการดําเนินการแจงผลใหทราบ  
 การอุทธรณและการรองทุกข กลาวถึงเฉพาะในสวนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตามพระราชบัญญัติระเบยีบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมเทานั้น 
ไมไดหมายความรวมไปถึงการอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว 
ท่ีใชระเบียบกฎหมายแยกตางหากคนละสวนกัน  

 
 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
 1. การอุทธรณ  
  1.1 รับเรื่องอุทธรณคําสั่งลงโทษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูท่ีถูก          

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษา ลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน  
หรือลดเงินเดือน  

  1.2 ตรวจพิจารณาหนังสืออุทธรณวาเขาขายท่ีจะรับไวพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวย 
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2550 หรือไม เชน อุทธรณคําสั่งลงโทษภายใน 30 วัน           
นับแตวันท่ี ไดรับแจงคําสั่งหรือไม ผูถูกลงโทษอุทธรณคําสั่งเพ่ือตนเองหรือมีผูอ่ืนอุทธรณคําสั่งแทน ฯลฯ  

  1.3 เสนอรายงานการอุทธรณให ก.ศ.จ.พิจารณา  
   1.3.1 ถาผูอ่ืนอุทธรณแทนผูถูกลงโทษ หรืออุทธรณนั้นไมไดทําเปนหนังสือ      

และลงลายมือชื่อของผูถูกลงโทษ หรือไมไดยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง 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 เม่ือมีมติแลว             
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น และเม่ือไดสั่งหรือปฏิบัติตามมติแลว           
ก็ใหแจงผูอุทธรณทราบซ่ึงผูอุทธรณจะอุทธรณตอไปอีกไมได เวนแตจะเปนกรณีมีการเพ่ิมโทษเปนโทษ        
ปลดออก หรือไลออกจากราชการ เชนนี้แลวผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณตอ ก.ค.ศ. ไดอีกชั้นหนึ่ง  

  1.4 กรณีมีการอุทธรณคําสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ หรือกรณีอุทธรณ 
คําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งตามมติของ ก.ศ.จ.ใหเสนอ 
ก.ค.ศ.พิจารณาตามมาตรา 122 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการอุทธรณและพิจารณา พ.ศ. 2550        
เม่ือ ก.ค.ศ.มีมติเปนประการใดจะอุทธรณตอไปอีกไมได และใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติ       
ใหเปนไปตามมตินั้น กรณีนี้ใหแจงผูอุทธรณทราบพรอมสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง ดวย  
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 2. การรองทุกข  
  2.1 รับเรื่องรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูท่ีเห็นวาตนไมไดรับ 

ความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชา หรือถูกแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนทางวินัย  

  2.2 ตรวจพิจารณาหนังสือรองทุกขวาเขาขายท่ีจะรับเรื่องไวพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.         
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. 2551 หรือไม เชน รองทุกขภายใน 30 วัน นับแตวัน
ไดรับแจงคําสั่งหรือไมรองทุกขเพ่ือตนเองหรือรองทุกขแทนผูอ่ืน ฯลฯ  

  2.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีหนังสือแจงพรอมสงสําเนาหนังสือรองทุกข                
ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบโดยเร็ว เพ่ือท่ีผูบังคับบัญชานั้นจะไดสงเอกสารหลักฐาน
พรอมคําชี้แจงเพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.ศ.จ.หรือ ก.ค.ศ.แลวแตกรณี  

  2.4 เสนอรายงานการรองทุกขให ก.ศ.จ.พิจารณา  
   2.4.1 ถาเห็นวาการรองทุกขไมไดทําเปนหนังสือยื่นภายใน 30 วัน นับแต        

วันท่ีทราบเรื่องอันเปนเหตุแหงการรองทุกข 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 เม่ือมีมติเปนประการใด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น และเม่ือไดสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแลว ใหแจงผูรองทุกขทราบเปนหนังสือ
พรอมสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง โดยเร็ว  

  2.5 กรณีมีผูรองทุกขเพราะเหตุถูกสั่งใหออกจากราชการ ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออก
จากราชการไวกอน หรือเห็นวาคําสั่งของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งตามมติ ก.ศ.จ.ไมถูกตอง หรือไมเปนธรรม            
ใหเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาตามมาตรา 122 และมาตรา 123 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู  
และบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณารองทุกข พ.ศ. 2551 เม่ือ ก.ค.ศ.มีมติเปนประการใด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53          
สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น และเม่ือสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแลว ใหแจงผูรองทุกขทราบเปนหนังสือ
พรอมสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง โดยเร็ว 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(อางอิงจากคูมือการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(อางอิงจากคูมือการปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
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