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1. ชื่องาน 
 การด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว             
และพนักงานราชการ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

 

3. ขอบเขตของงาน 

 ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมวินัยและป้องปรามมิให้กระท าผิด ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงและไม่ร้ายแรง 
การด าเนินการทางวินัยสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 ในการด า เนินการนี้  กล่าวถึง เฉพาะในส่ว นของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น 
ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการด าเนินงานวินัยของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว            
ที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก 

 

4. ค าจ ากัดความ 
 4.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 4.2 คณะกรรมการศึกษาการจังหวัด (กศจ.) หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 4.3 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 หมายถึง ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5.1.1 ให้ค าแนะน าปรกึษาเกี่ยวกับวนิยัและระเบียบกฎหมายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด 
  5.1.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้ง
การป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยด้วย 
  5.1.3 จัดท าหรือเผยแพร่หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวกับวินัยให้แก่สถานศึกษาในสังกัด 
 5.2 การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5.2.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียนหรื อปรากฏเป็นข่าว          
ในสื่อมวลชน หรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระท าผิด 
  5.2.2 ตรวจส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชายุติเรื่อง แต่ถ้า
เป็นกรณมีีมูลเปน็ความผดิวินัยไม่ร้ายแรงก็เสนอให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 



 
 

  5.2.3 คณะกรรมการด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
  5.2.4 เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6 พร้อมส านวนการสอบสวน ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าผิดวินัยให้ออกค าสั่งลงโทษทางวินัย            
ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2548 ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 
พ.ศ. 2561 
  5.2.5 รายงานการด าเนินการทางวินัยตามมาตรา 104 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
   5.2.5.1 กรณีผู้อ านวยการศึกษาด าเนินการทางวินัยตามข้อ 1.4 แล้ว ให้ตรวจเสนอรายงาน
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณา เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
รายงานแล้วเห็นว่าการยุติโทษ การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ มีอ านาจสั่ง           
งดโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษ หรือเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อความในค าสั่งเดิมได้ และหากเห็นว่ากรณีเป็นการกระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ก็มีอ านาจหรือแจ้งผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย             
อย่างร้ายแรงได้ เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้พิจารณาตามอ านาจหน้าที่แล้ว ให้เสนอหรือ
รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณามีมติ        
เป็นประการใด ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินไปตามนั้น  
แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยพร้อมส านวนการสอบสวนไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐานเพื่อพจิารณา หากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานมีความเหน็แยง้กับมติคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ก็ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาต่อไป ถ้า ก.ค.ศ.เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ก็ถือว่าการด าเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด ถ้า ก.ค.ศ. มีมติเปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือ     
มีความเห็นเป็นประการใด ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา          
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น 
   5.2.5.2 กรณีผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการทางวินัยตามข้อ 1.4 เอง 
แล้วให้รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณามีมติ         
เป็นประการใด ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการไปตามนั้น แล้วรายงานการด าเนินการ
ทางวินัยพร้อมส านวนการสอบสวนไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณา           
หากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นแย้งกับมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด              
ก็ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาต่อไป ถ้า ก.ค.ศ.เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการศึกษาธกิารจงัหวดั ก็ถือว่า
การด าเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด ถ้า ก.ค.ศ. มีมติเปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือมีความเห็นเป็นประการใด          
ผู้มีอ านาจ ตามมาตรา 53 หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น 
 
 
 
 



 
 

 5.3 การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5.3.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเมื่อมีการร้องเรียน หรือปรากฏเป็นข่าว         
ในสื่อมวลชนหรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระท าผิด 
  5.3.2 ตรวจส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชายุติเรื่อง      
แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็เสนอให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
  5.3.3 คณะกรรมการด าเนินการสอบสวนตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนการพิจารณา พ.ศ. 
2550 
  5.3.4 เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว. 6 พร้อมส านวนสอบสวนให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการดังนี้ 
   5.3.4.1 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน               
มีความเห็นพ้องกันในระดับโทษไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน) ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ หรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งลงโทษให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการ
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 ประกอบกับระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออก
ค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 จากนั้นรายงานให้
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา ในกรณีที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีมติประการใด          
ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น 
   5.3.4.2 ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีความเห็น
ในระดับโทษแยง้หรอืต่างกัน (ระดับโทษรา้ยแรงกับระดับโทษไม่ร้ายแรง) ให้น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้ผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น 
   5.3.4.3 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน               
มีความเห็นพ้องกันในระดับโทษว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ปลดออก หรือไล่ออก) ให้น าเสนอ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีมติ
เป็นประการใด ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรอืผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตาม
มตินั้น 
  5.3.5 รายงานการด าเนินงานวินัยพร้อมส านวนการสอบสวนให้ ก.ค.ศ. พิจารณา ตามมาตรา    
104 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 5.4 การสั่งพักราชการ 
  5.4.1 เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญา และมีเหตุตาม กฎ ก.ค. ฉบับที่ 22       
(พ.ศ. 2542) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม
ผลการสอบสวนพิจารณา และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2539) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาก



 
 

ราชการไว้ก่อน เช่น ถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการสอบสวนพิจารณาหรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น 
ฯลฯ แล้ว 
  5.4.2 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งพักราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรอฟังผล
การสอบสวนพิจารณา 
 

 5.5 การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  5.5.1 เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญา ซึ่งเป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการ
ตามข้อ 3 และผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดี        
ที่เป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  5.5.2 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
หมายเหตุ : อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นอ านาจหน้าที่ของ ศึกษาธิการจังหวัด ตามค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 



 
 

 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 7.1 แบบ สว.1 (แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง) 
 7.2 แบบ สว.2 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ 23) 
 7.3 แบบ สว.3 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
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 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 8.2 ค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที ่19/2560 เรื่อง การปฏริปูการศึกษาในภูมภิาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วนัที่ 3 เมษายน พทุธศักราช 2560 
 8.3 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
 8.4 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 
 8.5 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 
 8.6 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2548 
 8.7 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวนัออกจากราชการของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 
 8.8 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 
 8.9 กฎ ก.ค. ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน       
และการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา 
 8.10 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 8.11 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ประเภทเอกสาร  :  คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ชื่อเอกสาร        :  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1. ชื่องาน 
 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการด าเนินงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากร      
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 ครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจน
การด าเนินการแจ้งผลให้ทราบ 
 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น 
ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
ที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก 
 

4. ค าจ ากัดความ 
 4.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 4.2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 4.3 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 4.4 ผู้ มีอ านาจตามมาตรา 53 หมายถึ ง  ผู้ มี อ านาจสั่ งบรรจุและแต่งตั้ งตาม มาตรา 53                        
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 การอุทธรณ์ 
  5.1.1 รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ที่ถูก
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อ านวยการสถานศึกษา ลงทาภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ    
ลดเงินเดือน 
  5.1.2 ตรวจพิจารณาหนังสืออุทธรณ์ว่าเข้าข่ายที่จะรับไว้พิจารณา ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
อุทธรณแ์ละการพิจารณาอุทธรณ ์พ.ศ. 2550 หรือไม่ เช่น อุทธรณค์ าสัง่ลงโทษภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งค าสั่งหรือไม่ ผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์ค าสั่งเพื่อตนเองหรือมีผู้อื่นอุทธรณ์ค าสั่งแทน ฯลฯ 
 
 
 
 



 
 

 
  5.1.3 เสนอรายงานการอุทธรณ์ให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 
   5.1.3.1 ถ้าผู้อื่นอุทธรณ์แทนผู้ถูกลงโทษ หรืออุทธรณ์นั้นไม่ได้ท าเป็นหนังสือ และลงลายมือ
ช่ือของผู้ถูกลงโทษ หรือไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 9 
แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด      
จะมีมติไม่รับอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษนั้นไว้พิจารณา กรณีนี้ให้แจ้งมติดังกล่าวพร้อมสิทธิในการฟ้องคดีต่อ          
ศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
   5.1.3.2 กรณีอุทธรณ์ถูกต้องและรับเรื่องไว้พิจารณานั้น คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด        
จะพิจารณามีมติตามข้อ 14 แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550            
เมื่อมีมติแล้วให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติแล้ว 
ก็ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบซึ่งผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นกรณี มีการเพิ่มโทษเป็นโทษ       
ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ เช่นนี้แล้วผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ได้อีกช้ันหนึ่ง 
  5.1.4 กรณีการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ หรือกรณีอุทธรณ์ค าสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณา      
พ.ศ. 2550 เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใด จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ และให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53              
สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น กรณีนี้ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองด้วย 
 

 5.2 การร้องทุกข์ 
  5.2.1 รับเรื่องรอ้งทุกขข์องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 
หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา หรือถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
  5.2.2 ตรวจพิจารณาหนงัสือร้องทกุข์ว่าเข้าข่ายทีจ่ะรบัเรือ่งไว้พจิารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ     
ร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 หรือไม่ เช่น ร้องทุกข์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่ง
หรือไม่ร้องทุกข์เพื่อตนเองหรือร้องทุกข์แทนผู้อื่น ฯลฯ 
  5.2.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนังสือแจ้งพร้อมส่งส าเนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชา      
ผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว เพื่อที่ผู้บังคับบัญชานั้นจะได้ส่งเอกสารหลักฐานพร้อมค าช้ีแจงเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 
  5.2.4 เสนอรายงานการร้องทุกข์ให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 
   5.2.4.1 ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ไม่ได้ท าเป็นหนังสือยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบเรื่อง       
อันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือมีผู้ร้องทุกข์แทน ตามข้อ 5 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และข้อ 7 แห่งกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ให้มีมติไม่รับค าร้องทุกข์ไว้พิจารณา จากนั้น          
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว 
 



 
 

  5.2.4.2 ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ถูกต้อง ให้มีมติตามข้อ 14 แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และ
การพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 เมื่อมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติ          
ให้เป็นไปตามนัน้ และเมื่อได้สั่งหรือปฏบิตัิตามมตินั้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือพร้อมสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองโดยเร็ว 
 5.2.5 กรณีมีผู้ร้องทุกข์เพราะเหตุถูกสั่งให้ออกจากราชการ ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการ   
ไว้ก่อน หรือเห็นว่าค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ไม่ถูกต้องหรือ        
ไม่เป็นธรรม ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาตามมาตรา 122 และมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์      
และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และเมื่อสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือพร้อมสิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยเร็ว 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 

 
หมายเหตุ : อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นอ านาจหน้าที่ของ ศึกษาธิการจังหวัด ตามค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 

 



 
 

 
หมายเหตุ : อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นอ านาจหน้าที่ของ ศึกษาธิการจังหวัด ตามค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 



 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช ้
    - 
8. เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง 
 8.1 พระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 8.2 ค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที ่19/2560 เรื่อง การปฏริปูการศึกษาในภูมภิาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วนัที่ 3 เมษายน พทุธศักราช 2560 
 8.3 กฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการอทุธรณ์และการพจิารณาอทุธรณ์ พ.ศ. 2550 
 8.4 กฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการรอ้งทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 
 8.5 กฎหมาย กฎ ระเบยีบ และหนังสือเวียนอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 ประเภทเอกสาร  :  คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ชื่อเอกสาร        :  งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดขีองรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. ชื่องาน 
 งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการด าเนินคดีของรัฐให้แก่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา รวมทั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 ครอบคลุมตั้งแต่การด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง จนกระทั่งคดีถึงสิ้นสุด    
และการบังคับคดีหรอืการใช้มาตรการบงัคับทางปกครอง อีกทั้งการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
และการด าเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดและค่าสินไหมทดแทน 
4. ค าจ ากัดความ    – 
 

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแก่หน่วยงานและสถานศึกษา รวมถึงข้าราชการครู   
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนผู้มาขอรับบริการอื่นด้วย 
 2. รับเรื่องจากโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับ     
คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง (ที่ขอความช่วยเหลือ) 
 3. เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ 
 4. รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังส านักงานอัยการเพื่อจัด
พนักงานอัยการให้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย ที่หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี (คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีนั้น ไม่อาจขอความช่วยเหลือให้แก้ต่าง      
คดีได้) รวมทั้งด าเนินการอื่นตามกระบวนวิธีพิจารณาคดี จนกระทั่งศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาและรวมไปถึง
การอุทธรณ์และฎีกาค าสั่งหรือค าพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด 
 5. รวบรวมพยานหลักฐานและจัดท าค าฟ้องในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือค าให้การในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีให้กับ
หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อส่งศาลปกครอง และด าเนินการอื่นตามกระบวนวิธีพิ จารณาคดี
จนกระทั่งศาลปกครองมีค าสั่งหรือค าพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด 
 6. การบังคับคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการสืบหาทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์    
ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาเพื่อการบังคับคดีด้วย 
 7. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดรวมทั้งค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 รวมทั้งการ
ใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 
 
 



 
 

 8. การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงการเข้าตรวจดูและคัดส าเนาเอกสาร           
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

หมายเหตุ : บทบาทอ านาจหน้าที่ในเรื่องการด าเนินงานวินัย และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น 
เป็นเรื่องเฉพาะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้หมายความรวมไปถึงพนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราวที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก 
 

 
6. flow chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ให้ค าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับ 
ระเบียบกฎหมายและนิติกรรม 

รับเรื่องจากโรงเรียน สพฐ. และหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง 

ผู้บังคับบัญชา 
พิจารณาสั่งการ 

พิจารณาเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือหาตัวผู้ต้องรับผิด
ทางละเมิดรวมทั้งค่า
สินไหมทดแทน 

รวบรวมพยานหลักฐาน/ 
จัดท าค าฟ้องค าให้การและ
ด าเนินการอ่ืนจนกระทั่งคดี

ปกครองถึงที่สุด 

รวบรวมหลัดฐาน/ขอความ 
อนุเคราะห์พนักงานอัยการ 
ว่าต่าง แก้ต่างคดีให้ และ 

ด าเนินการอ่ืนจนกระทั่งคดีแพ่ง 
อาญาและล้มละลายถึงท่ีสุด 

บังคับคดีหรือใช้มาตรการ
บังคับทางปกครอง 

การสืบหาหลักทรัพย์ด้วย 



 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้  - 

 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์/ประมวลกฎหมายอาญา 
 2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง/ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 3. พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 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 และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


