


 

 

 

คำนำ  

ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  ได้กําหนด
ลําดับ กระบวนการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษาเพื่อให้การ  ปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยกลุ่มกฎหมายและ
คดี จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีมาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์สุข  แก่
ประชาชน รวมถึงเพื่อให้มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานรวมท้ังยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป กลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 3  

 
กลุ่มกฎหมายและคดี 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
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ส่วนท่ี 1 

บทนำ 

ความสำคัญ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มท่ี ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๑ หน้า ๒๗ ได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีของกลุ่มกฎหมาย 
และคดี ดังต่อไปนี้  

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย  
(ข) ดําเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
(ค) ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี  
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ  
(ซ) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(ณ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทําข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และ 

งานคดี ของรัฐ  
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ  

มอบหมาย  
จากอํานาจหน้าท่ีดังกล่าว ทําให้กลุ่มกฎหมายและคดีของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ประถมศึกษา ลําพูน เขต ๑ เล็งเห็นว่า เพื่อให้การดําเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน กลุ่มกฎหมายและคดีจะต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน 
จะต้อง มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลัก  ธรร
มาภิบาล  

ดังนั้น กลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จึง 
ได้ นําคู่มือปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ และนํามาเป็นแนวทาง 
ในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มกฎหมายและคดี เพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน และให้เกิด  
มาตรฐาน การปฏิบัติงานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 

วัตถุประสงค ์ 

๑. เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน  
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ท่ีสนใจและสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง  
๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพ ทําให้การทํางานเป็นระบบยิ่งขึ้น  
๔. เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ/การวิเคราะห์ระบบงานของหน่วยงาน  
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ประโยชน์ของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

  ๑. ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน  
๒. สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายตําแหน่งงาน  
๓. ลดข้อผิดพลาดจากการทํางานท่ีไม่เป็นระบบ  
๔. ทําให้ลดขั้นตอน เวลา ในการทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

ขอบข่าย/ภารกิจ  

๑. งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ  

๒. การดาเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง ช่ัวคราว และ
พนักงานราชการ 

๓. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

๑. กำหนดแผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนา ควบคุม กำกับ เร่งรัดงานของกลุ่มกฎหมายและคดี ใน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเป็นไป
ด้วยความ เรียบร้อยทันกำหนดเวลา 

๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ ดูแล วินิจฉัย และ
แก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุ เป้าหมาย  

๓. พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าท่ี ตลอดจนให้ ความเห็น
ในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องก่อนนำเสนอ ผู้อำ 
นวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

๔. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกลุ่มกฎหมายและคดี รายงานผล ปัญหา และ
วิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา  

๕. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย  

๖. ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

๗. ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  

๘. ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  

๙. ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  
๑๐. ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี  

๑๑. ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆของรัฐ  

๑๒. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๑๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและ งานคดี
ของรัฐ  

๑๔. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ี ได้รับ
มอบหมาย  

๑๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 

 



 

 

ส่วนท่ี ๓ 

แนวคิด กฎ ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ  
ภายใน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น เพื่อให้ 
การดําเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ 
ปริมาณ คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา สนองนโยบายของรัฐบาล ด้านการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และสนับสนุนระบบงานกฎหมายและคดี ของรัฐ ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วน 
ราชการภายในสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ประกอบคําแนะนําของ 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศแก้ไข  เพิ่มเติม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวไว้ โดยได้เพิ ่มกลุ ่มกฎหมายและคดี ไว้ในข้อ 5 แห่งประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพิ่ม 
อํานาจหน้าที่การปฏิบัติงานของกลุ่มกฎหมายและคดีในข้อ ๗ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  

ท้ังนี้ กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
โดยมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย  
(ข) ดําเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
(ค) ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี  
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดี ปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ  
(ซ) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทําข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และ  

งานคดีของรัฐ  
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ  

มอบหมาย  
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2.คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  

หมวด ๕ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ท่ี
แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘ มาตรา ๓๔ วรรคสอง ได้กําหนดให้มีการแบ่งเขตพื ้นท่ี 
การศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
กําหนดให้มี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑๘๓ เขต และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา จํานวน ๔๒ เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องการแบ่งส่วนราชการภายใน 
สํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
ประถมศึกษา เป็น ๘ กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เป็น ๗ กลุ่ม และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาและ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบ การ
ปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มขึ้น ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าวมีรายละเอียดของ กระบวนงาน
และคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งได้จากการวิเคราะห์อํานาจหน้าท่ี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การแบ่งส่วน ราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
3.กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน มติที่เก่ียวข้อง  

๑. งานด้านกฎหมายและการดําเนินคดีของรัฐ มีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
๑) ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์/ประมวลกฎหมายอาญา  
๒) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง/ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
๓) พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
๔) พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
๕) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
๖) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
๗) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  
๘) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด 

ทาง ละเมิด ของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  
9) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
๑๐) กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   

๒. การดําเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา ลูกจ้าง 
ช่ัวคราว และพนักงานราชการ มีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  

๒.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

๒.๒ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒.๓ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๙  
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๒.๔ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้น 

เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑  
๒.๕ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคําส่ังเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการ 

ครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  
๒.๖ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการ ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  
๒.๗ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการดําเนินการทางวินัยและการออกจาก 

ราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒.๘ กฎ ก.ค. ฉบับท่ี ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ว่าด้วยการส่ังพักราชการ การส่ังให้ออก 

จาก ราชการ ไว้ก่อนและการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา  
๓.การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ มีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  

๓.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

๓.๒ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
๓.๓ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
๓.๔ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 4 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ 

๑. วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนิติกรในการดำเนินคดีของรัฐให้แก่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา รวมทั้ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

๒. ขอบเขตของงาน  

ครอบคลุมต้ังแต่การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง จนกระท้ังคดีถึง ส้ินสุด 
และการบังคับคดี หรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง อีกท้ังการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ และการดำเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดและค่าสินไหมทดแทน  

๓. คำจำกัดความ –  

๔. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

๔.๑ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแก่หน่วยงานและสถานศึกษา รวมถึง ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนผู้มาขอรับบริการอื่นด้วย  

๔.๒ รับเรื่องจากโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นท่ี เกี่ยวกบั
คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง (ท่ีขอความช่วยเหลือ)  

๔.๓ เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาส่ังการ  

๔.๔ รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานอัยการ
เพื่อจัดพนักงานอัยการให้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย ท่ีหน่วยงานราชการ หรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี (คดีท่ีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีนั้น ไม่อาจขอความ ช่วยเหลือ
ให้แก้ต่างคดีได้) รวมทั้งดำเนินการอื่นตามกระบวนการวิธีพิจารณาคดี จนกระท้ังศาลมีคำส่ังหรือ คำพิพากษา
และรวมไปถึงการอุทธรณ์และฎีกาคำส่ังหรือคำพิพากษาจนกระท้ังถึงท่ีสุด  

๔.๕ รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำคำฟ้องในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือคำให้การในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี 

ให้กับหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพื่อส่งศาลปกครอง และดำเนินการอื่นตามกระบวนการวิธี 
พิจารณาคดี จนกระท้ังศาลปกครองมีคำส่ังหรือคำพิพากษาจนกระท้ังถึงท่ีสุด  

๔.๖ การบังคับคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการสืบหาทรัพย์สินหรือ หลักทรัพย์
ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อการบังคับคดีด้วย 

๔.๗ แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อดำเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดรวมทั้งค่าสินไหม ทดแทน  

กรณีเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

รวมทั้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

๔.๘ การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงการเข้าตรวจดูและคัดสำเนา เอกสาร  

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔ 
 
หมายเหตุ : บทบาทอำนาจหน้าท่ีในเรื่องการดำเนินงานวินัย และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น
นั้น เป็นเรื่องเฉพาะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้หมายความรวมไปถึงพนักงาน 

ราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างช่ัวคราว ท่ีใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก 
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๖. แบบฟอร์มที่ใช้-  
๗. เอกสาร/หลักฐาน อา้งอิง  

๗.๑ ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์/ประมวลกฎหมายอาญา  
๗.๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง/ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
๗.๓ พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๘๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
๗.๔ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
๗.5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
๗.๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
๗.๗ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ๗.๘ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  
๗.๙ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
๗.๑๐ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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การดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ 

๑. วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนิติกรในการดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
๒. ขอบเขตของงาน  

ครอบคลุมต้ังแต่การส่งเสริมวินัยและป้องปรามมิให้กระทำผิด ให้แก่ข้าราชการครูและ 
บุคลากร ทางการศึกษา ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อย่างร้ายแรง และไม่ร้ายแรง การดำเนินการทางวินัยสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน  

ในการดำเนินการนี้ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้น  
ไม่ได้หมายความรวมถึงการดำเนินงานวินัยของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่ใช้ 
ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก  
๓. คำจำกัดความ  

๓.๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี  
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

๓.๒ กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  
๓.๓ ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ หมายถึง ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา ๕๓ 

แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
๔. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

๔.๑ การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๔.๑.๑ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับวินัยและระเบียบกฎหมายแก่ข้าราชการครูและ  

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
๔.๑.๒ ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยให้แก่ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยด้วย 
 ๔.๑.๓ จัดทำหรือเผยแพร่หนังสือหรือเอกสารท่ีเกี่ยวกับวินัยให้แก่สถานศึกษา 

ในสังกัด  
๔.๒ การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๔.๒.๑ เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียนหรือปรากฏ 
เป็นข่าว ในส่ือมวลซน หรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระท าผิด  

๔.๒.๒ ตรวจสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชา  
ยุติเรื่อง แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็เสนอให้ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
วินัยไม่ ร้ายแรง  

๔.๒.๓ คณะกรรมการด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน 
พิจารณา พ.ศ. ๒๕5๐  



 

 

-10- 
 

๔.๒.๔ เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.๖ พร้อมสำนวนการสอบสวน ให้ผู้ 
ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าผิดวินัยให้ออกคำส่ังลงโทษทางวินัย 
ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ ลดขั้น
เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. 2561  

๔.๒.๕ รายงานการดำเนินการทางวินัยตามาตรา ๑๐๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้  

(๑) กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินการทางวินัยตามข้อ ๔.๒.๔ แล้ว 
ให้ตรวจเสนอ รายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพิจารณา เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาได้รับรายงานแล้วเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการส่ังลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม 
ก็มีอำนาจส่ังงดโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษ หรือเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อความในคำส่ังเดิมได้ และหากเห็นว่ากรณีเป็น
การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้มี อำนาจตามาตรา ๕๓ แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
ได้ เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้พิจารณา ตามอำนาจหน้าท่ีแล้วให้เสนอหรือรายงาน กศจ. 
เมื่อ กศจ.พิจารณามีมติให้เป็นประการใดให้ผู ้มีอำนาจตามาตรา ๕๓ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาดำเนินไปตามนั้น แล้วรายงานการดำเนินการทางวินัยพร้อมสำนวนการสอบสวนไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณา หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ความเห็นแย้งกับมติ กศจ. ก็ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาต่อไป ถ้าเห็น ด้วยกับมติ กศจ. ก็ถือว่าการ
ดำเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด ถ้า ก.ค.ศ. มีมติเปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือมีความเห็น เป็นประการใด ผู้มี
อำนาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาดำเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น  

(๒)กรณีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาดำเนินการทางวินัย 
ตามข้อ ๔.๒.๔ แล้วเสร็จ ให้รายงาน กศจ. พิจารณา เมื่อ กศจ. พิจารณามีมติเป็นประการใด ให้ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดำเนินการเป็นไปตามนั้น แล้วรายงานการดำเนินการทางวินัยพร้อมสำนวนการ
สอบสวนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณา หากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเห็นแย้งกับมติ กศจ. ให้ รายงานไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาต่อไป ถ้าเห็นด้วยกับ
มติ กศจ. ก็ถือว่าการดำเนินการทางวินัยกรณีนี้ส้ินสุด ถ้า ก.ค.ศ. มีมติเปล่ียนแปลงการลงโทษหรือมีความเห็น
เป็นประการใด ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดำเนินการให้
เป็นไปตามมตินั้น  

๔.๓ การดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๔.๓.๑ เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียน หรือ 

ปรากฏเป็นข่าวใน ส่ือมวลซนหรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระทำผิด  
๔.๓.๒ ตรวจสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชา  

ยุติเรื่อง แต่กรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็เสนอให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามาตรา ๕๓ 
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 

๔.๓.๓ คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน 
พิจารณา พ.ศ. ๒๕5๐  
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๔.๓.๔ เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.๖ พร้อมสำนวนการสอบสวนให้ผู้ 
ส่ังแต่งต้ัง คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าผิดวินัยก็ให้ดำเนินการดังนี้  

(๑) ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนและผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
สอบสวน มีความเห็นพ้องกันในระดับโทษไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน) ให้ผู้ส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกคำสั่งลงโทษให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการ
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ ลดเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วย วิธีการออก
คำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ จากนั้นรายงานให้ 
กศจ. พิจารณา ในกรณีท่ี กศจ. มีมติประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังหรือปฏิบัติ
เป็นไปตามมตินั้น  

(๒) ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนและผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
สอบสวน มีความเห็น ในระดับโทษแย้งหรือต่างกัน (ระดับโทษร้ายแรงกับระดับโทษไม่ร้ายแรง) ให้นำเสนอ 
กศจ. พิจารณาความผิดและ กำหนดโทษ เมื่อ กศจ. มีมติเป็นประการใด ให้ผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน
หรือผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ส่ัง หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น  

(๓) รายงานการดำเนินงานวินัยพร้อมสำนวนการสอบสวนให้ ก.ค.ศ.  
พิจารณาตามมาตรา ๑๐๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

๔.๔ การส่ังพักราชการ  
๔.๔.๑ เมื่อมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญา และมีเหตุตามกฎ ก.ค.ศ.
ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและการดำเนินการ 
เพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา และกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ว่าด้วยการส่ังพักราชการ
และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เซ่น ถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการสอบสวนพิจารณาหรือจะก่อให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น ฯลฯ แล้ว  

๔.๔.๒ ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกคำส่ังพักราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา 

๔.๕ การส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
๔.๕.๑ เมื่อมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงช้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญา ซึ่งเป็นเหตุท่ีอาจถูกส่ังพัก
ราชการตามข้อ ๓ และมีผู้อำนาจตามาตรา ๕๓ พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือ การพิจารณา
คดีท่ีเป็นเหตุท่ีอาจถูกส่ังพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว  

๔.๕.๒ ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกคำส่ังให้ช้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา 
 
๖. แบบฟอร์มที่ใช้  

๖.๑ แบบ สว.๑ (แต่งต้ังคณะกรรมการการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง)  
๖.๒ แบบ สว.๒ (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ ๒๓)  
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๖.๓ แบบ สว.๓ (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหา ตามข้อ ๒๔)  

๖.๔ แบบ สว.๔ (บันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา)  
๖.5 แบบ สว.๕ (บันทึกถ้อยคำพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา) 
๖.๖ แบบ สว.๖ (รายงานการสอบสวน)  
๖.๗ แบบ พอค.๑ (ให้พักราชการ)  
๖.๘ แบบ พอค.๒ (ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)  
๖.๙ แบบ พอค.๓ (ให้กลับโดยไม่มีความผิด)  
๖.๑๐ แบบ พอค.๔ (ให้กลับโดยมีความผิด)  
๖.๑๑ แบบฟอร์มอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

๗. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  

๗.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข  

เพิ่มเติม  

๗.๒ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๐  

๗.๓ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๙  

๗.๔ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑  

๗.๕ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำส่ังเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๗.๖ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

 ๗.๗ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  

๗.๘ กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการ  ไว้
ก่อน และการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา  

๗.๙ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ  ไว้
ก่อน  

๗.๑๐ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นท่ีเกี่ยวข้อ 
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การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 

๑. วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนิติกรในการดำเนินงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและ  

บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  
๒. ขอบเขตของงาน  

ครอบคลุมต้ังแต่การรับเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ตลอดจนการดำเนินการแจ้งผลให้ทราบ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้น ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างช่ัวคราว ท่ีใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก  
๓. คำจำกัดความ 

๓.๑ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หมายถึง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
สกลนคร เขต 3  

๓.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี  
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

๓.๓ กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  
๓.๔ ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ หมายถึง ผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา ๕๓ แห่ง  

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
๔. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

๔.๑ การอุทธรณ์  
๔.๑.๑ รับเรื่องอุทธรณ์คำส่ังลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ท่ีถูก  

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษาลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ ลด
เงินเดือน  

๔.๑.๒ ตรวจพิจารณาหนังสืออุทธรณ์ว่าเข้าข่ายท่ีจะรับไว้พิจารณา ตามกฎ ก.ค.ศ.  
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม่ เช่น อุทธรณ์คำส่ังลงโทษภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันท่ีได้รับแจ้งคำส่ังหรือไม่ ผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำส่ังเพื่อตนเองหรือมีผู้อื่นอุทธรณ์คำส่ังแทน ฯลฯ  

๔.๑.๓ เสนอรายงานการอุทธรณ์ให้ กศจ. พิจารณา  
(๑) ถ้าผู้อื่นอุทธรณ์แทนผู้ถูกลงโทษ หรืออุทธรณ์นั้นไม่ได้ทำเป็นหนังสือ  

และลงลายมือช่ือของผู้ถูกลงโทษ หรือไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคำส่ังตามข้อ ๓ ข้อ ๔ 
และข้อ ๙ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ กศจ. จะมีมติไม่รับ
อุทธรณ์คำสั่งลงโทษนั้นไว้พิจารณา กรณีนี้ให้แจ้งมติดังกล่าวพร้อมสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้
อุทธรณ์ ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 

(๒) กรณีอุทธรณ์ถูกต้องและรับเรื่องไว้พิจารณานั้น กศจ. จะพิจารณามีมติ 
ตามข้อ ๑๔ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อมีมติแล้วให้ผู้มีอำนาจ
ตามมาตรา ๕๓ ส่ังหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น และเมื่อได้ส่ังหรือปฏิบัติตามมติแล้วให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ  
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ซึ่งผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นกรณี มีการเพิ่มโทษเป็นโทษปลดออกหรือไล่ออกจาก
ราชการ เช่นนี้แล้วผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ได้อีกครั้ง  

๔.๑.๔ กรณีมีการอุทธรณ์คำส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ หรือกรณี 
อุทธรณ์ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติของ กศจ. ให้
เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อ 
ก.ค.ศ. มีมติ เป็นประการใด จะไม่สามารถอุทธรณ์ต่อไปได้ และให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังหรือปฏิบัติให้
เป็นไปตาม มตินั้น กรณีนี้ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ พร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองด้วย  

๔.๒ การร้องทุกข์  
๔.๒.๑ รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ท่ีเห็นว่าตน 

ไม่ได้รับ ความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา หรือผู้ถูกแต่งตั้งเป็น 
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

๔.๒.๒ ตรวจพิจารณาหนังสือร้องทุกข์ว่าเข้าข่ายท่ีจะรับเรื่องไว้พิจารณาตามกฎ  
ก.ค.ศ.ว่า ด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ เช่น ร้องทุกข์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันได้รับ แจ้งคำส่ังหรือไม่ร้องทุกข์เพื่อตนเองหรือร้องทุกข์แทนผู้อื่น ฯลฯ 

๔.๒.๓ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีหนังสือแจ้งพร้อมส่งสำเนาหนังสือร้องทุกข์ 
ให้ ผู้บังคับบัญชา ผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาลงนาม และจัดส่งเอกสาร
หลักฐาน พร้อมคำช้ีแจงเพื่อประกอบการพิจารณาของ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี  

๔.๒.๔ เสนอรายงานการร้องทุกข์ให้ กศจ. พิจารณา 
(๑) ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ไม่ได้ทำเป็นหนังสือยื่นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีทราบ  

เรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือมีผู้ร้องทุกข์แทน ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และข้อ ๗ แห่งกฎ 
ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มีมติไม่รับคำร้องทุกข์ ไว้พิจารณา 
จากนั้นมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทราบโดยเร็ว  

(๒) ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ถูกต้อง ให้มีมติตามข้อ ๑๔ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ  
ร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังหรือ 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติแล้ว ก็ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ เป็นหนังสือพร้อม 
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยเร็ว  

๔.๒.๕ กรณีมีผู้ร้องทุกข์เพราะเหตุถูกส่ังให้ออกจากราชการ ถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังให้ออก  
จากราชการไว้ก่อน หรือเห็นว่าคำส่ังของผู้บังคับบัญชาซึ่งส่ังตามมติ กศจ. ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ให้เสนอ 
ก.ค.ศ. พิจารณาตามมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา 
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป 
ตามมตินั้น และเมื่อได้ส่ังหรือปฏิบัติตามมติแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือพร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาล 
ปกครองโดยเร็ว 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๕ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานมีดังนี้  
1.การประสานขอข้อมูลในเรื่องท่ีเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องท่ีร้องเรียนมีหลายหน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน 
๒.การไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลของบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

๓.ผู้ร้องเรียนต้องการทราบผลเร็ว และให้ได้รับการเยียวยาตามความพึงพอใจ หากไม่ได้ 

ตามท่ี พึงประสงค์จะร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับบัญชาเหนือกว่า ทำให้การ
แก้ปัญหา เกิดความล่าข้ายิ่งขึ้น 
 

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานมีดังนี้ 
๑. เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ีมีข้อมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องท่ีร้องเรียน 

ต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีร้องเรียนโดยทันทีและต่อเนื่องจน
แล้วเสร็จ  

๒. ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับ ดูแลและติดตามในเรื่องร้องเรียนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ  

ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 


