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กลุมกฎหมายและคด ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

อุบลราชธานี อํานาจเจริญ 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ 
               ถนนเล่ียงเมือง ตําบลกุดลาด อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 

โทร ๐๔๕ ๔๒๒๑๘๖  โทรสาร ๐๔๕ ๔๒๒๑๘๕ 
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คํานํา 

                      คูมือการปฏิบัติงานเก่ียวกับการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการทางวินัยของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินดานกฎหมายและการดําเนินคดีของรัฐ การอุทธรณ การรอง
ทุกขเลมนี้ ไดรวบรวมรายละเอียดของกระบวนงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน รวมท้ังพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ 
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันรวมท้ังทําให การปฏิบัติงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน                     
ตอผูปฏิบัติงานในการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  ใหเปนไปดวยความถูกตอง เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได 
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สารบัญ 

           เร่ือง                                                                                                       หนา 

สวนท่ี 1 บทนํา           1 
         - วัตถุประสงค                                                                           1 
สวนท่ี 2 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ        2 
         - โครงสรางกลุมกฎหมายและคดี        2 
         - ขอบขาย/ภารกิจ          3 
         - คําสั่ง สพม.อบอจ  เรื่องมอบหมายหนาท่ีใหขาราชการคร ูฯ     4 
สวนท่ี 3 แนวคิด กฎ ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ      8 
         - คูมือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  9 
สวนท่ี 4 ข้ันตอนการดําเนินงาน         11 
         - งานดานกฎหมายและการดําเนินคดีของรัฐ       11 
         - การดําเนินงานวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                           14 
           ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และพนักงานราชการ 
         - การอุทธรณและการรองทุกข                                                                            20 
สวนท่ี 5 ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข                                                            25 
         ข้ันตอนระยะเวลาการปฏิบัติงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียน     26 
         ข้ันตอนระยะเวลาการทําคําใหการแกคดีปกครอง  การฟองคดีปกครอง    27 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

       ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 135 ตอนพิเศษ 
218 ง วันท่ี 7 กันยายน 2561 หนา 27 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของกลุมกฎหมายและคดี ดังตอไปนี้ 

(ก) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย  
(ข) ดําเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
(ค) ดําเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  
(ง) ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณ และการพิจารณาอุทธรณ
 
(จ) ดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข  
(ฉ) ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
(ช) ดําเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ  
(ซ) ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย และงานคดี

ของรัฐ 
(ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

จากอํานาจหนาท่ีดังกลาว ทําใหกลุมกฎหมายและคดีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
อุบลราชธานี อํานาจเจริญอุบลราชธานีอํานาจเจริญเล็งเห็นวา เพ่ือใหการดําเนินการทางวินัยของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเปนไป ในทิศทางเดียวกัน กลุมกฎหมายและคดีจะตองมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
ผูปฏิบัติงานจะตอง มีความรูความเขาใจในกฎหมายท่ีเก่ียวกับการบริหารงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือจะไดปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปดวยความถูกตอง เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบไดตามหลัก ธรร
มาภิบาล 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีสรางความเขาใจใหตรงกัน 

2. เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับผูท่ีสนใจและสามารถศึกษาไดดวยตนเอง 

3. เพ่ือใชเปนเครื่องมือประกันคุณภาพ ทําใหการทํางานเปนระบบยิ่งข้ึน 
            4. เพ่ือใชในการบริหารจัดการ/การวิเคราะหระบบงานของหนวยงาน 
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สวนท่ี 2 
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 

โครงสรางกลุมกฎหมายและคดี 
กลุมกฎหมายและคดี 

Law and  Litigation Group 
วิสัยทัศน (Vision)   
        "รอบรูกฎหมาย บังคับใชโดยยึดคุณธรรม ทําหนาท่ีดวยความโปรงใส " 
พันธกิจ (Mission)  

๑.สรางเครือขายการปฏิบัติราชการ โดยยึดคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย เปนหลัก                  
๒.สรางเครือขายและกระตุนจิตสํานึกในการปฏิบัติราชการดวยความสุจริต โปรงใส เปดเผยตรวจสอบ

ได เพ่ือประโยชนแกโรงเรียนและผูเรียน 
๓.บริหารและดําเนินการเรื่องรองเรียน – รองทุกข ใหคําปรึกษากฎหมาย และคดีความตาง ๆ ตลอดจน

การอุทธรณ/รองทุกข ของประชาชนและขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเกิดประโยชนแกโรงเรียนและ
ผูเรียน 

โครงสรางบุคลากร 
 
 
 

 

นายยศสรัล   ขันทอง 
นิติกรชํานาญการพิเศษ 

ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี 
 
 
 

                  
 
                    พ.จ.ท.ศุภกฤษ   ไชยะโอชะ                                    นายพงศกรณ  วงศบุรัชการ 

                       นิติกรชํานาญการ                                          เจาหนาท่ีกลุมกฎหมายและคดี 

  

 กลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ  
ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลกุดลาด อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 
โทร ๐๔๕ ๔๒๒๑๘๖  โทรสาร ๐๔๕ ๔๒๒๑๘๕ 
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ขอบขาย/ภารกิจ 
1. งานดานกฎหมายและการดําเนินคดีของรัฐ 
2. การดําเนินงานวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และ 

พนักงานราชการ 
3. การอุทธรณและการรองทุกข 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1. กําหนดแผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนา ควบคุม กํากับ เรงรัดงานของกลุมกฎหมายและคดี ในสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ  เพ่ือใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว เปนไปดวยความเรียบรอย 
ทันกําหนดเวลา 

2. มอบหมายงานใหเจาหนาท่ี ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา กํากับ ดูแล วินิจฉัย และ 
แกปญหา  ขอขัดของตางๆ ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีกลุมกฎหมายและคดี ใหงานท่ีรับผิดชอบเปนไป ดวย
ความเรียบรอยบรรลุตามเปาหมาย 

3. พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของหนังสือราชการ บันทึกของเจาหนาท่ี ตลอดจนใหความเห็น ในการ
ปฏิบัติราชการใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของกอนนําเสนอผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ 

4. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีกลุมกฎหมายและคดี รายงานผล ปญหา และ วิธีการ
แกปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบตอผูบังคับบัญชา 

5. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
6. ดําเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
7. ดําเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
8. ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 
9. ดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 
10. ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
11. ดําเนินการเก่ียวกับคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆ ของรัฐ 
12. ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
13. ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ 

            14. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ มอบหมาย 
15. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
16.ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเลขานุการศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข/รองเรียนการทุจริต 
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  สวนท่ี 3 
แนวคิด กฎ ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายใน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นั้น เพ่ือให การ
ดําเนินการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนไปดวยความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ 
คุณภาพการจัดการศึกษาในแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนองนโยบายของรัฐบาล ดานการปองกันและ ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และสนับสนุนระบบงานกฎหมายและคดีของรัฐ ใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงอําหนดหลักเกณฑ การแบงสวน ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๓ และขอ ๔ ประกอบ คําแนะนําของ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมติ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศแกไขเพ่ิมเติม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกลาวไว โดยได
เพ่ิมกลุมกฎหมายและคดี ไวในขอ ๖ แหงประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพ่ิมอํานาจหนาท่ีการปฏิบัติงานของกลุมกฎหมายและคดีในขอ 7 
แหงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ท้ังนี้ กลุมกฎหมายและคดี  ใหปฏิบัติงานข้ึนตรงกับผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(ก) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
(ข) ดําเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

(ค) ดําเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
(ง) ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 
(จ) ดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 
(ฉ) ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

(ช) ดําเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ  
(ซ) ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ฌ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ  
(ญ)ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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คูมือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

            พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545         หมวด 
5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการแบงเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหมีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 183 เขต และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต และได
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดย
แบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา เปน 8 กลุม และออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา            เปน 7 
กลุม และเพ่ือใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของทุกกลุมข้ึน ซ่ึงคูมือการ
ปฏิบัติงานดังกลาวมีรายละเอียดของกระบวนงานและคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน ซ่ึงไดจากการวิเคราะหอํานาจ 
หนาท่ี ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

1.กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน มติท่ีเกี่ยวของ 

งานดานกฎหมายและการดําเนินคดีของรัฐ มีกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดังนี ้
1) ประมวลกฎหมายแพงพาณิชย/ประมวลกฎหมายอาญา 

2) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง/ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

3) พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

4) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

5) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

6) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

7) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 

8) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด        
ของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 
9) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

10) กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

11) คําสั่ง คสช. ท่ี 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ        
สั่ง ณ วันท่ี 3 เมษายน 2560 
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2. การดําเนินงานวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว และ
พนักงานราชการ มีกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดังนี ้

2.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2561 

2.2 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 

2.3 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยกรณีความผิดปรากฏชัดแจง พ.ศ. 2549 

2.4 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน 

2.5 ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยวิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 

2.6 ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยวันออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 พ.ศ.2548 

2.7 ระเบยีบ ก.ค.ศ. วาดวยการรายงานการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ      
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

         2.8 กฎ ก.ค.ศ.ฉบับท่ี 22 (พ.ศ.2542)วาดวยการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการ ไวกอน
และการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณา 

3. การอุทธรณและการรองทุกข มีกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
                     3.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 

3.2 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2550 

3.3 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. 2551 

3.4 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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สวนท่ี 4 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งานดานกฎหมายและการดําเนินคดีของรัฐ 

1. วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนแนวสําหรับนิติกรในการดําเนินคดีของรัฐใหแกหนวยงานราชการสถานศึกษารวมท้ัง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี 
อํานาจเจริญ 

2. ขอบเขตของงาน 

ครอบคลุมตั้งแตการดําเนินคดีแพง คดีอาญา คดีลมละลาย และคดีปกครอง จนกระท่ังคดี                 
ถึงสิ้นสุด และการบังคับคดี หรือการใชมาตรการบังคับทางปกครอง อีกท้ังการพิจารณาเปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการ และการดําเนินการหาตัวผูตองรับผิดทางละเมิดและคาสินไหมทดแทน 

3. คําจํากัดความ – 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

                    4.1 ใหคําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับระเบียบกฎหมายแกหนวยงานและสถานศึกษารวมถึงขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนผูมาขอรับบริการอ่ืนดวย 

 4.2 รับเรื่องจากโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงาน        
อ่ืนท่ีเก่ียวกับคดีแพง คดีอาญา คดีลมละลาย และคดีปกครอง (ท่ีขอความชวยเหลือ) 
                      4.3 เสนอเรื่องใหผูบังคับบัญชาทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

                    4.4 รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงานและมีหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังสํานักงาน อัยการ
เพ่ือจัดพนักงานอัยการใหวาตางหรือแกตางในคดีแพง คดีอาญา และคดีลมละลาย ท่ีหนวยงานราชการ หรือ
เจาหนาท่ีของรัฐฟองคดีหรือถูกฟองคดี (คดีท่ีพนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดีนั้น ไมอาจขอความชวยเหลือใหแก
ตางคดีได) รวมท้ังดําเนินการอ่ืนตามกระบวนการวิธีพิจารณาคดี จนกระท้ังศาลมีคําสั่ง หรือคําพิพากษาและรวมไป
ถึงการอุทธรณและฎีกาคําสั่งหรือคําพิพากษาจนกระท่ังถึงท่ีสุด 

4.5 รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทําคําฟองในฐานะผูฟองคดีหรือคําใหการในฐานะผูถูกฟองคดี
ใหกับหนวยงานราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือสงศาลปกครอง และดําเนินการอ่ืนตามกระบวนการวิธี พิจารณา
คดี จนกระท่ังศาลปกครองมีคําสั่งหรือคําพิพากษาจนกระท่ังท่ีสุด 

4.6 การบังคับคดีและการใชมาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการสืบหาทรัพยสิน หรือ 
หลักทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพ่ือการบังคับคดีดวย 

4.7 แตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการหาตัวผูตองรับผิดทางละเมิดรวมท้ังคาสินไหม ทดแทน 
กรณีเกิดความเสียหายแกทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 รวมท้ัง
การใชมาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 

4.8 การพิจารณาเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ รวมถึงการเขาตรวจดูและคัดสําเนาเอกสาร 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

หมายเหตุ : บทบาทอํานาจหนาท่ีในเรื่องการดําเนินงานวินัย และการอุทธรณรองทุกข ตามท่ีกลาวมาขางตนนั้น 
เปนเรื่องเฉพาะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเทานั้น ไมไดหมายความรวมไปถึงพนักงานราชการ 
ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ท่ีใชระเบียบกฎหมายแยกตางหาก 
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    5. Flow Chart การปฏิบัติงาน (อางอิงจากคูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ข้ันพ้ืนฐาน) 

 

     6. แบบฟอรมท่ีใช – 

7. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

7.1 ประมวลกฎหมายแพงพาณิชย/ประมวลกฎหมายอาญา 

7.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง/ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

7.3 พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

7.4 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

7.5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

7.6 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

7.7 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 

7.8 ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด 
      ของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 
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            7.9 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

7.10 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

อางอิงจากคูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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การดําเนินงานวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว และพนักงาน 
ราชการ 

1. วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนแนวทางสําหรับนิติกรในการดําเนินงานวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ 
2. ขอบเขตของงาน 

ครอบคลุมตั้งแตการสงเสริมวินัยและปองปรามมิใหกระทําผิด ใหแกขาราชการครู และ       
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนรับเรื่องรองเรียน สืบสวนขอเท็จจริง แตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวน                 
ทางวินัยรายแรงและไมรายแรง การดําเนินการทางวินัยสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจาก
ราชการ ไวกอน 

ในการดําเนินการนี้  กลาวถึงเฉพาะในสวนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เทานั้น     
ไมไดหมายความรวมถึงการดําเนินงานวินัยของพนักงานราชการ ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ท่ีใชระเบียบ
กฎหมายแยกตางหาก 

3. คําจํากัดความ 
3.1 ผู อํ านวยการสํ านักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา หมายถึง ผู อํ านวยการสํ านักงานเขต                   

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
3.2 อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หมายถึง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ           

อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
3.3 ผู มี อํานาจตามมาตรา 53 หมายถึง ผู มี อํานาจสั่ งบรรจุและแตงตั้ งตามมาตรา 53                

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 การสงเสริมวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.1.1 ให คําแนะนําปรึกษาเ ก่ียวกับวินัยและระเบียบกฎหมายแกขาราชการครู              

และ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
4.1.2 ส ง เสริม ให สถานศึกษาในสั ง กัด มีการ เสริมสร า งและพัฒนาวินั ย ให แก

ผูใตบังคับบัญชารวมท้ังการปองกันไมใหผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยดวย 
4.1.3 จัดทําหรือเผยแพรหนังสือหรือเอกสารท่ีเก่ียวกับวินัยใหแกสถานศึกษาในสังกัด 

4.2 การดําเนินการทางวินัยไมรายแรงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.2.1 เสนอแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง เม่ือมีการรองเรียนหรือปรากฏ      

เปนขาวในสื่อมวลชน หรือไดรับรายงานจากหนวยงานอ่ืน หรือผูบังคับบัญชาพบเห็นการกระทําผิด 
4.2.2 ตรวจสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริง ถาเปนกรณีไมมีมูลก็เสนอผูบังคับบัญชา       

ยุติเรื่อง แตถาเปนกรณีมีมูลเปนความผิดวินัยไมรายแรงก็เสนอใหผูบังคับบัญชาแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน     
วินัยไมรายแรงพิจารณา พ.ศ. 2550 

4.2.3 คณะกรรมการดําเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวน 
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4.2.4 เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6 พรอมสํานวนการสอบสวน                
ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถาไมผิดวินัยใหยุติเรื่อง แตถาผิดวินัยใหออกคําสั่งลงโทษทางวินัย            
ตามระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยวิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
พ.ศ. 2548 ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ. วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือ ลดข้ันเงินเดือน          
พ.ศ. 2549 

4.2.5 รายงานการดําเนินการทางวินัยตามาตรา 104 (1) แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

4.2.5.1 กรณีผูอํานวยการสถานศึกษาดําเนินการทางวินัยตามขอ 5.2.4 แลว 
ใหตรวจเสนอรายงานผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพิจารณา เม่ือผูอํานวยการสํานักงาน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาไดรับรายงานแลวเห็นวาการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไมถูกตอง หรือ ไมเหมาะสม ก็มีอํานาจ
สั่งงดโทษ ลดโทษ เพ่ิมโทษ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขขอความในคําสั่งเดิมได และหาก เห็นวากรณีเปนการกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ก็มีอํานาจหรือแจงผูมีอํานาจตามาตรา 53 แตงตั้ง คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงได 
เม่ือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดพิจารณา ตามอํานาจหนาท่ีแลว ใหเสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ.     
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา เม่ือ อ.ก.ค.ศ . เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณามีมติใหเปนประการใดใหผูมีอํานาจ           
ตามาตรา 53 หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาดําเนินไปตามนั้น แลวรายงานการดําเนินการทางวินัย
พรอมสํานวนการสอบสวนไปยังสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณา หากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความเห็นแยงกับมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ก็ใหรายงานไปยัง ก.ค.ศ. 
เพ่ือพิจารณาตอไป ถาเห็นดวย กับมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ก็ถือวาการดําเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด     
ถา ก.ค.ศ. มีมติเปลี่ยนแปลง การลงโทษหรือมีความเห็นเปนประการใด ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 หรือผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองดําเนินการใหเปนไปตามมตินั้น 

4.2.5.2 กรณีผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการทางวินัย      
ตามขอ 5.2.4 เองแลว ใหรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี การศึกษาพิจารณา
มีมติเปนประการใดใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการไปตามนั้น แลวรายงานการดําเนินการทาง
วินัย พรอมสํานวนการสอบสวนไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณา หากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเห็นแยงกับมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาก็ใหรายงานไปยัง ก.ค.ศ.      
เพ่ือพิจารณาตอไป ถาเห็นดวยกับมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาก็ถือวาการดําเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด        
ถา ก.ค.ศ. มีมติเปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือมีความเห็น เปนประการใด ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 หรือผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองดําเนินการ ใหเปนไปตามมตินั้น 

4.3 การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.3.1 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง เม่ือมีการรองเรียน หรือ ปรากฏ

เปนขาวในสื่อมวลชนหรือไดรับรายงานจากหนวยงานอ่ืน หรือผูบังคับบัญชาพบเห็นการกระทําผิด 
  4.3.2 ตรวจสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริง ถาเปนกรณีไมมีมูลก็เสนอผูบังคับบัญชา        

ยุติเรื่อง แตถาเปนกรณีมีมูลเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ก็เสนอใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามาตรา 53 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
                                 4.3.3 คณะกรรมการดําเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวน         
พิจารณา พ.ศ. 2550 



๑๖ 

 

            

                                                                        คูมือมาตรฐานการใหบริการ กลุมกฎหมายและคดี 

                                             สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ  

 4.3.4 เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6 พรอมสํานวนการสอบสวนใหผูสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถาไมผิดวินัยก็ใหยุติเรื่อง แตถาผิดวินัยก็ใหดําเนินการดังนี้ 

4.3.4.1 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนและผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวน มีความเห็นพองกันในระดับโทษไมรายแรง (ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน) ใหผูสั่ง         
แตงตั้งคณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ออกคําสั่งลงโทษใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยอํานาจ          
การลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน พ.ศ. 2561 ประกอบกับระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวย วิธีการ    
ออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 จากนั้น รายงานให       
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา ในกรณีท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีมติประการใด ใหผูบังคับบัญชา        
หรือผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น 

                       4.3.4.2 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนและผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวน มีความเห็นในระดับโทษแยงหรือตางกัน (ระดับโทษรายแรงกับระดับโทษไมรายแรง) ใหนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีมติ เปนประการใด           
ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไป ตามมตินั้น 

4.3.4.3 รายงานการดําเนินงานวินัยพรอมสํานวนการสอบสวนให ก.ค.ศ. 
พิจารณา ตามมาตรา 104 (2) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
   4.4 การสั่งพักราชการ 

4.4.1 เม่ือมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาหรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําผิดอาญา และมีเหตุตามกฎ ก.ค.ศ.         
ฉบับท่ี 22 (พ.ศ. 2542) วาดวยการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน และการดําเนินการ        
เพ่ือใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณา และกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2539) วาดวยการสั่งพักราชการและ
การสั่งใหออกจากราชการไวกอน เชน ถาใหคงอยูในหนาท่ีราชการสอบสวนพิ จารณาหรือจะกอใหเกิด ความไมสงบ
เรียบรอยข้ึน ฯลฯ แลว 

4.4.2 ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ออกคําสั่งพักราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือ
รอฟงผลการสอบสวนพิจารณา 

4.5 การสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
                              4.5.1 เม่ือมีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาหรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําผิดอาญา ซ่ึงเปนเหตุท่ีอาจถูกสั่ง             
พักราชการตามขอ 3 และมีผูอํานาจตามาตรา 53 พิจารณาแลวเห็นวาการสอบสวนพิจารณาหรือ การพิจารณาคดี
ท่ีเปนเหตุท่ีอาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไมแลวเสร็จโดยเร็ว 

4.5.2 ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ออกคําสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา
ออกจากราชการไวกอนเพ่ือรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา 
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5.Flow Chart การปฏิบัติงาน (อางอิงจากคูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
6. แบบฟอรมท่ีใช 

6.1 แบบ สว.1    (แตงตั้งคณะกรรมการการสอบสวนวินัยไมรายแรง/รายแรง) 
6.2 แบบ สว.2    (บันทึกการแจงและรับทรายขอกลาวหา ตามขอ 23) 

                 6.3 แบบ สว.3  (บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน                            
ขอ กลาวหา ตามขอ 24) 

6.4 แบบ สว.4    (บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา) 
6.5 แบบ สว.5    (บันทึกถอยคําพยานของฝายกลาวหา/ฝายผูถูกกลาวหา) 
6.6 แบบ สว.6    (รายงานการถูกสอบสวน) 
6.7 แบบ พอค.1  (ใหพักราชการ) 
6.8 แบบ พอค.2  (ใหออกจากราชการไวกอน) 
6.9 แบบ พอค.3  (ใหกลับโดยไมมีความผิด) 
6.10 แบบ พอค.4 (ใหกลับโดยมีความผิด) 
6.11 แบบฟอรมอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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7. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
                 7.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 

7.2 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
7.3 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยกรณีความผิดปรากฏชัดแจง พ.ศ. 2549 
7.4 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน พ.ศ. 2561 
7.5 ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยวิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. 2548 
7.6 ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยวันออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      

พ.ศ. 2548 
7.7 ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการรายงานการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ                  

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
7.8 กฎ ก.ค.ศ. ฉบับท่ี 22 (พ.ศ. 2542) วาดวยการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน  

และการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณา 
7.9 กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2539) วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
7.10 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

            

                                                                        คูมือมาตรฐานการใหบริการ กลุมกฎหมายและคดี 

                                             สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อางอิงจากคูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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การอุทธรณและการรองทุกข 
1. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนแนวทางสําหรับนิติกรในการดําเนินงานอุทธรณและรองทุกขของขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

2. ขอบเขตของงาน 
ครอบคลุมตั้งแตการรับเรื่องอุทธรณและรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 

ตลอดจนการดําเนินการแจงผลใหทราบ 
การอุทธรณและการรองทุกข กลาวถึงเฉพาะในสวนของขาราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เทานั้น 
ไมไดหมายความรวมไปถึงการอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานราชการ ลูกจางประจําและลูกจาง ชั่วคราว ท่ี
ใชระเบียบกฎหมายแยกตางหาก 

3. คําจํากัดความ 
3.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
3.2 ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หมายถึง ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
3.3 อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หมายถึง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ        

อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
3.4 ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 หมายถึง ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังตาม มาตรา 53 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
            4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
                     4.1 การอุทธรณ 

4.1.1 รับเรื่องอุทธรณคําสั่งลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ท่ีถูก         
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษาลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือ ลดข้ัน
เงินเดือน 

 4.1.2 ตรวจพิจารณาหนังสืออุทธรณวาเขาขายท่ีจะรับไวพิจารณา ตามกฎ ก.ค.ศ.       
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2550 หรือไม เชน อุทธรณคําสั่งลงโทษภายใน 30 วัน นับแต
วันท่ีไดรับแจงคําสั่งหรือไม ผูถูกลงโทษอุทธรณคําสั่งเพ่ือตนเองหรือมีผูอ่ืนอุทธรณคําสั่งแทน ฯลฯ 
  

4.1.3 เสนอรายงานการอุทธรณให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา 
4.1.3.1 ถาผูอ่ืนอุทธรณแทนผูถูกลงโทษ หรืออุทธรณนั้นไมไดทําเปน หนังสือ 

และลงลายมือชื่อของผูถูกลงโทษ หรือไมไดยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง 
ตามขอ 3 ขอ 4 และขอ 9 แหงกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2550 อ.ก.ค.ศ.    
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะมีมติไมรับอุทธรณคําสั่งลงโทษนั้นไวพิจารณา กรณีนี้ใหแจงมติดังกลาวพรอมสิทธิ ในการฟอง
คดีตอศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว 

4.1.3.2 กรณีอุทธรณถูกตองและรับเรื่องไวพิจารณานั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจะพิจารณามีมติตามขอ 14 แหงกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2550 
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เม่ือมีมติแลวใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น และเม่ือไดสั่งหรือ ปฏิบัติตามมติแลว    
ก็ใหแจงผูอุทธรณทราบซ่ึงผูอุทธรณจะอุทธรณตอไปอีกไมได เวนแตจะเปนกรณี มีการเพ่ิมโทษเปนโทษปลดออก
หรือไลออกจากราชการ เชนนี้แลวผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณตอ ก.ค.ศ. ไดอีกชั้นหนึ่ง 

4.1.4 กรณีมีการอุทธรณค˚าสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ หรือกรณี 
อุทธรณค˚าสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งตามมติของ อ. ก.ค.ศ.     
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาตามมาตรา 122 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู              
และ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและ 
พิจารณา พ.ศ. 2550 เม่ือ ก.ค.ศ.มีมติเปนประการใด จะอุทธรณตอไปอีกไมได และใหผูมีอํานาจตามมาตรา        
53 สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น กรณีนี้ใหแจงผูอุทธรณทราบพรอมสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองดวย 

4.2 การรองทุกข 
4.2.1 รับเรื่องรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ท่ีเห็นวา            

ตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชา หรือถูกแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

4.2.2 ตรวจพิจารณาหนังสือรองทุกขวาเขาขายท่ีจะรับเรื่องไวพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.วา
ดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. 2551 หรือไม เชน รองทุกขภายใน 30 วัน นับแต วันไดรับแจง
คําสั่งหรือไมรองทุกขเพ่ือตนเองหรือรองทุกขแทนผูอ่ืน ฯลฯ 

4.2.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีหนังสือแจงพรอมสงสําเนาหนังสือรองทุกข         
ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบโดยเร็ว เพ่ือท่ีผูบังคับบัญชานั้นจะไดสงเอกสารหลักฐาน พรอมคํา
ชี้แจงเพ่ือประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี 
                               4.2.4 เสนอรายงานการรองทุกขให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา 

4.2.4.1 ถาเห็นวาการรองทุกขไม ไดท˚าเปนหนังสือยื่นภายใน 30 วัน         
นับแตวันท่ีทราบเรื่องอันเปนเหตุแหงการรองทุกข หรือมีผูรองทุกขแทน ตามขอ 5 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และ
ขอ 7 แหงกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. 2551 ใหมีมติไมรับคํารองทุกข           
ไวพิจารณา จากนั้นมีหนังสือแจงใหผูรองทราบโดยเร็ว 

4.2.4.2 ถาเห็นวาการรองทุกขถูกตอง ใหมีมติตามขอ 14 แหงกฎ ก.ค.ศ.     วา
ดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. 2551 เม่ือมีมติเปนประการใด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53       
สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น และเม่ือไดสั่งหรือปฏิบัติตามมติแลว ก็ใหแจงผูรองทุกขทราบ เปนหนังสือพรอม
สิทธิฟองคดีตอศาลปกครองโดยเร็ว 

                              4.2.5 กรณีมีผูรองทุกขเพราะเหตุถูกสั่งใหออกจากราชการ ถูกสั่งพักราชการถูกสั่ง ให
ออกจากราชการไวกอน หรือเห็นวาคําสั่งของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไมถูกตอง
หรือไมเปนธรรม ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาตามมาตรา 122 และมาตรา 123 แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรอง
ทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ.2551 เม่ือ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น และเม่ือไดสั่งหรือปฏิบัติตามมติแลว ก็ใหแจงผูรองทุกข ทราบเปนหนังสือพรอมสิทธิ
ฟองคดีตอศาลปกครองโดยเร็ว 

5. Flow Chart การปฏิบัติงาน (อางอิงจากคูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน) 
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                     5.1 การอุทธรณ  
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                5.2 การรองทุกข 

 
6.แบบฟอรมท่ีใช  - 
7. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

      7.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
      7.2 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2550 
      7.3 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. 2551 
      7.4 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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อางอิงจากคูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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สวนท่ี 5 
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ 

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานมีดังนี้ 
1. การประสานขอขอมูลในเรื่องท่ีเก่ียวกับประเด็นในเรื่องท่ีรองเรียนมีหลายหนวยงาน ท่ีเก่ียวของทําให

เกิดความลาชาในการทํางาน 
2. การไมใหความรวมมือในการใหขอมูลของบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
3. ผูรองเรียนตองการทราบผลเร็ว และใหไดรับการเยียวยาตามความพึงพอใจ หากไมได ตามท่ีพ่ึงประสงค

จะรองเรียนไปยังผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจบังคับบัญชาเหนือกวา ทําใหการแกปญหาเกิดความลาชา
ยิ่งข้ึนไปอีก 

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะในการดําเนินงานมีดังนี้ 
1. เจาหนาท่ีหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบท่ีมีขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของในเรื่องท่ีรองเรียนตองให               

ความรวมมือในการใหขอมูลขาวสารและเอกสารท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีรองเรียนโดยทันทีและตอเนื่องจนแลวเสร็จ 
  2. ผูบังคับบัญชาตองกํากับ ดูแล และติดตามในเรื่องรองเรียนท่ีอยูในความรับผิดชอบของผูใตบังคับบัญชา

ของตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อํานาจเจริญ 

อบอจ เอง 

อบอจ 

อบอจ 
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