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คู่มือการปฏิบตั ิงาน
กลุม่ กฎหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ก

คํานํา
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต
ระนอง ฉบับนี้ เป็นคู่มือเกี่ยวกับการดําเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพั ง งา ภู เ ก็ ต ระนอง ซึ่ ง ครอบคลุ ม งานด้ า นกฎหมายและการดํ า เนิ น คดี ข องรั ฐ
การดําเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ โดยได้รวบรวม
รายละเอียดกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ซึ่ ง ทํ า ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อในการดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความสะดวก เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
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ส่วนที่ 1
บทนํา

๒
ส่วนที่ 1
บทนํา
แนวคิด
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่
135 ตอนพิเศษ 218 ง วันที่ 7 กันยายน 2561 หน้า 27 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของกลุ่มกฎหมายและคดี
ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดําเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทําข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และ
งานคดีของรัฐ
(ญ)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดําเนินงานด้านกฎหมายและคดี ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
สนองความต้องการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจ
ที่รับผิดชอบให้เกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดย
ยึดมั่นในระเบียบวินัยและจรรยาบรรณอย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
ขอบข่ายและภารกิจ
1. งานด้านกฎหมายและการดําเนินคดีของรัฐ
2. งานการดําเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. งานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์

ส่วนที่ 2
คู่มือปฏิบัติงาน

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร : งานด้านกฎหมายและการดําเนินคดีของรัฐ

๕
๑. ชื่องาน
งานด้านกฎหมายและการดําเนินคดีของรัฐ
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางสําหรับนิติกรในการดําเนินคดีของรัฐให้แก่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา
รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง
๓. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมตั้งแต่การดําเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง จนกระทั่งคดี
ถึงสิ้นสุดและการบังคับคดีหรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง อีกทั้งการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการและการดําเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดและค่าสินไหมทดแทน
๔. คําจํากัดความ
-ไม่มี ๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ให้คํ าแนะนําปรึ กษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแก่หน่วยงานและสถานศึกษา รวมถึ ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนผู้มาขอรับบริการอื่นด้วย
2. รับเรื่องจากโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง (ที่ขอความช่วยเหลือ)
๓. เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ
๔. รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสํานักงาน
อัยการ เพื่อจัดพนักงานอัยการให้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย ที่หน่วยงานราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี (คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีนั้นไม่อาจขอความช่วยเหลือ
ให้แก้ต่างคดีได้) รวมทั้งดําเนินการอื่นตามกระบวนวิธีพิจารณาคดี จนกระทั่งศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาและ
รวมไปถึงการอุทธรณ์และฎีกาคําสั่งหรือคําพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด
๕. รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทําคําฟ้องในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือคําให้การในฐานะผู้ถูกฟ้อง
คดีให้กับหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อส่งศาลปกครอง และดําเนินการอื่นตามกระบวนวิธี
พิจารณาคดีจนกระทั่งศาลปกครองมีคําสั่งหรือคําพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด
๖. การบังคับคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการสืบหาทรัพย์สินหรือ
หลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อการบังคับคดีด้วย
๗. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อดํ า เนิ น การหาตั ว ผู้ ต้ อ งรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด รวมทั้ ง ค่ า สิ น ไหม
ทดแทนกรณีเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
๒๕๓๙ รวมทั้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙
8. การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึ งการเข้าตรวจดูและคัดสําเนา
เอกสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
หมายเหตุ : บทบาทอํานาจหน้าที่ ในเรื่องการดําเนินงานวินัย และการอุทธรณ์ร้องทุกข์
ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นเรื่องเฉพาะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้หมายความรวม
ไปถึงพนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก

๖
6. ผังการปฏิบัติงาน
เริ่มต้น

ให้คําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับ

รับเรื่องจากโรงเรียน สพฐ. และหน่วยงานอื่น

ระเบียบกฎหมายและนิติกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับคดีเพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง

พิจารณาเปิดเผย

แต่งตั้งคณะกรรมการ

รวบรวมพยานหลักฐาน

รวบรวมหลักฐาน

ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อหาตัวผู้ต้องรับผิด

จัดทําคําฟ้อง คําให้การ

ขอความอนุเคราะห์

ของราชการ

ทางละเมิด รวมทั้ง

และดําเนินการอื่น

พนักงานอัยการ

ค่าสินไหมทดแทน

จนกระทั่ง

ว่าต่าง แก้ต่างคดีให้

คดีปกครองถึงที่สุด

และดําเนินการอื่น
จนกระทั่งคดีเพ่ง อาญา
และล้มลายถึงที่สุด

บังคับคดีหรือใช้มาตรการ
บังคับทางปกครอง
การสืบหาหลักทรัพย์ด้วย

๗
๗. แบบฟอร์มที่ใช้
-ไม่มี ๘. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๑. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / ประมวลกฎหมายอาญา
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓. พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๕. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
7. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๘. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๙. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๐. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร : การดําเนินงานวินัยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว

๙
๑. ชื่องาน
การดําเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา
และลูกจ้างชั่วคราว
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางสําหรับนิติกรในการดําเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
๓. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ก ารส่ ง เสริ ม วิ นั ย และป้ อ งปรามมิ ใ ห้ ก ระทํ า ผิ ด ให้ แ ก่ ข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ร้ายแรงและไม่ร้ายแรง การดําเนินการทางวินัยสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน
ในการดําเนินการนี้ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้น
ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการดําเนินงานวินัยของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว ที่ใช้
ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก
๔. คําจํากัดความ
๔.๑ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
4.2ผู้อํานวยการสถานศึกษา หมายถึง ผู้อํานวยการสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
4.3 กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และศึกษาธิการ
จังหวัดระนอง
๔.4 สพฐ. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.5 ก.ค.ศ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.6 อ.ก.ค.ศ. หมายถึง คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.7 ผู้ มี อํ า นาจตามมาตรา ๕๓ หมายถึ ง ผู้ มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตาม มาตรา ๕๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕ ๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๕.๑ การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕.๑.๑ ให้คําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับวินัยและระเบียบกฎหมายแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
๕.๑.๒ ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
รวมทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยด้วย
๕.๑.๓ จัดทําหรือเผยแพร่หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวกับวินัยให้แก่สถานศึกษาในสังกัด
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๕.๒. การดําเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕.๒.๑ การดําเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
๕.๒.๑.๑ สํ า หรั บ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ผู้บังคับบัญชา (ผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)เป็นผู้มี
อํานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง (ตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง) เมื่อสอบสวนแล้วเสร็จ
ให้เสนอสํานวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาตามอํานาจหน้าที่หากผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า ควรยุติเรื่องหรืองดโทษ (ตามมาตรา ๙๙) ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ แล้วรายงานการดําเนินการทางวินัยต่อไป หากเห็นว่าเป็นกรณีกระทําผิดวินัย
ไม่ร้ายแรง ควรสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ผู้มีอํานาจสั่งลงโทษสั่งลงโทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามมาตรา ๑00 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอํานาจ
การสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วรายงานการดําเนินการทางวินัย
ต่อไป
๕.๒.๑.๒ สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ผู้บังคับบัญชา (ศึกษาธิการจังหวัด) เป็นผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
(ตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง) เมื่อสอบสวนแล้วเสร็จ ให้เสนอสํานวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อพิจารณาตามอํานาจหน้าที่ หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด)เห็นว่า
ควรยุติเรื่องหรืองดโทษ (ตามมาตรา ๙๙) ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด)สั่งยุติ
เรื่องหรืองดโทษ แล้วรายงานการดําเนินการทางวินัยต่อไป หากเห็นว่าเป็นกรณีกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงควร
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ผู้มีอํานาจสั่งลงโทษ สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรือลดเงินเดือน ตามมาตรา ๑00 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอํานาจการสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วรายงานการดําเนินการทางวินัยต่อไป
๕.๒.๒ การรายงานการดําเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
๕.๒.๒.๑ กรณี สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ตามข้ อ ๕.๒.๑.๑ เมื่ อ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยพิจารณาตามอํานาจหน้าที่ โดยสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน แล้วแต่กรณี แล้วให้ดําเนินการดังนี้
(๑) กรณี ผู้ อํ า นวยการสถานศึ ก ษา เป็ น ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน
ให้รายงานผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
ตามอํานาจหน้าที่แล้ว ให้รายงานไปยังศึกษาธิการจังหวัดเพื่อตรวจสอบสํานวนแล้วนําเสนอความเห็นให้ กศจ.
พิจารณา เมื่อ กศจ. พิจารณามีมติประการใดและได้มีการดําเนินการตามมตินั้นแล้ว ให้ศึกษาธิการจังหวัด
รายงานการดําเนินการทางวินัยต่อหัวหน้าส่วนราชการ (สพฐ ) พิจารณาต่อไป (มาตรา ๑๐๔ (๑)
(๒) กรณีผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ให้รายงานไปยังศึกษาธิการจังหวัดเพื่อตรวจสอบสํานวนแล้วนําเสนอความเห็นให้ กศจ. พิจารณา
เมื่อ กศจ. พิจารณามีมติประการใดและได้มีการดําเนินการตามมตินั้นแล้ว ให้ศึกษาธิการจังหวัดรายงานการ
ดําเนินการทางวินัยต่อหัวหน้าส่วนราชการ (สพฐ.) พิจารณาต่อไป (มาตรา ๑๐๔ (๑))
๕.๒.๒.๒ กรณีสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ ๕.๒.๑.๒ เมื่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) พิจารณาตามอํานาจหน้าที่ โดยสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ หรือสั่ง
ลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน แล้วแต่กรณี แล้วให้ดําเนินการดังนี้
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(๑) เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งยุติเรื่อง
หรืองดโทษแล้ว ให้รายงานการดําเนินการทางวินัยต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินการตามอํานาจหน้ าที่แ ล้ ว ให้นําเสนอความเห็ นให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณารายงานการ
ดําเนินการทางวินัย เมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น
(๒) เมื่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือ
ลดเงินเดือนแล้ว ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณารายงานการดําเนินการ
ทางวินัย เมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ
ให้เป็นไปตามมตินั้น
๕.๓ การดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕.๓.๑ การดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
๕.๓.๑.๑ สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงตาม
มาตรา ๙๘ วรรคสอง โดยการสอบสวนให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
และเมื่อสอบสวนแล้วเสร็จ ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) หากผู้สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิ การจังหวัด) และ
คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าควรยุติเรื่องหรืองดโทษ (ตามมาตรา ๙๙) ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(ศึกษาธิการจังหวัด สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ แล้วรายงานการดําเนินการทางวินัยต่อไป หากเห็นว่าเป็นกรณี
กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง ควรสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน (ศึก ษาธิ ก ารจัง หวั ด ) ส่ ง เรื่ อ งให้ ผู้ อํ า นวยการสถานศึ ก ษาหรื อผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา แล้วแต่กรณี สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง และ
วรรคสาม ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอํานาจการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนพ.ศ.
๒๕๔๙ แล้วส่งเรื่อง หรือสํานวนให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) เพื่อรายงานการ
ดําเนินการทางวินัยต่อไป
(๒) หากผู้ สั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) หรือ
คณะกรรมการสอบสวน หรือทั้งผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) และคณะกรรมการ
สอบสวน เห็นว่าเป็นกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการ
จั งหวัด)มี ความเห็ นเรื่องโทษว่ า สมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ แล้วเสนอเรื่องให้ กศจ.
พิจารณามีมติตามมาตรา ๑๐0 วรรคสี่ (๒) และเมื่อ กศจ. มีมติเป็นประการใดแล้วให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา
๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด)สั่งลงโทษ หรือดําเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น แล้วรายงานการดําเนินการทางวินัย
ต่อไป
๕.๓.๑.๒ สํ า หรั บ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัด ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
โดยการสอบสวนให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕0 และเมื่อสอบสวนแล้ว
เสร็จ ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
และคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าควรยุติเรื่องหรืองดโทษ (ตามมาตรา ๙๙ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ แล้วรายงานการดําเนินการทางวินัยต่อไปหากเห็น

๑๒
ว่าเป็นกรณีกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงควรสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนตาม
มาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอํานาจการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือน
หรือลดขันเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วรายงานการดําเนินการทางวินัยต่อไป
(๒) หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
หรือคณะกรรมการสอบสวน หรือทั้งผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) และ
คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็นกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความเห็นเรื่องโทษว่าสมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ แล้วเสนอ
เรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติตามมาตรา ๑00 วรรคสี่ (๒) และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มี
มติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งลงโทษหรือดําเนินการให้
เป็นไปตามมตินั้น แล้วรายงานการดําเนินการทางวินัยต่อไป
๕.๓.๒ การรายงานการดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
๕.๓.๒.๑ กรณีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) กรณีตามข้อ ๕.๓.๑.๑ (๑) เมื่อผู้สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งยุติโทษหรืองดโทษแล้ว หรือเมื่อผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน และส่งเรื่องหรือสํานวนให้
ศึกษาธิกรจังหวัดแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) นําเสนอ กศจ. พิจารณา
รายงานการดําเนินการทางวินัย เมื่อ กศจ. พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอํานาจ ตามมาตรา ๕๓
(ศึกษาธิการจังหวัด ดําเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น แล้วรายงาน ก.ค.ศ. ต่อไป (มาตรา ๑๐๔ (๒)(๒) กรณีตาม
ข้อ ๕.๓.๑.๑ (๒) เมื่อผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด ได้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจาก
ราชการ หรือดําเนินการให้เป็นไปตามมติ กศจ. แล้ว ให้รายงานก.ค.ศ. ต่อไป (มาตรา ๑๐๔ (๒))
๕.๓.๒.๒ กรณีสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(๑) กรณีตามข้อ ๕.๓.๑.๒ (๑) เมื่อผู้สั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร) สั่ ง ยุ ติ โ ทษหรื อ งดโทษแล้ ว หรื อ เมื่ อ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน
(ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร) สั่ ง ลงโทษภาคทั ณ ฑ์ ตั ด เงิ น เดื อ น หรื อ ลดเงิ น เดื อ นแล้ ว ให้ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) นําเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณารายงานการ
ดําเนินการทางวินัยเมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓
(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ดําเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น แล้วรายงาน ก.ค.ศ. ต่อไป (มาตรา ๑๐๔ (๒)
(๒) กรณี ต ามข้ อ ๕.๓.๑.๒ (๒) เมื่ อ ผู้ มี อํ า นาจตามมาตรา ๕๓
(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)ได้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ หรือดําเนินการให้เป็นไปตามมติ
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งแล้ว ให้รายงาน ก.ค.ศ. ต่อไป

๑๓
เริ่มต้น

6. แผนผังการปฏิบตั งิ าน

มีกรณีกล่าวหา (มาตรา 95)

ส่งเสริมวินัยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรณีมีมลู โดยมีพยานหลักฐาน
ในเบื้องต้นอยู่แล้ว (ม.95 ว.4)

ปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือกรณีเป็นที่สงสัย
โดยไม่มีพยานหลักฐานในเบือ้ งต้น (ม.95 ว.5)
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

มีมูล

ไม่มีมูล

ดําเนินการทางวินัย
ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยร้ายแรง (ม.98 ว.2)

ยุติเรื่อง
ผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยไม่ร้ายแรง (ม.98 ว.1)

กศจ.พิจารณา

อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
พิจารณา

กศจ.พิจารณา

ผู้มีอํานาจสั่ง

หรือปฏิบัติตามมติ

กรณีสังกัด สพม.

หรือปฏิบัติตามมติ

กรณีสังกัด ศธจ.

ผู้มีอํานาจสั่ง

กรณีสังกัด สพม.

กรณีสังกัด ศธจ.

อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
พิจารณา

สพฐ.พิจารณา
ปลัด ศธ. ดําเนินการ
ให้เป็นไปตามมติ

รายงานตามมาตรา 104 (2)
วินัยสิ้นสุด
กคศ.พิจารณา
วินัยสิ้นสุด

วินัยสิ้นสุด

๑๔
๗. แบบฟอร์มที่ใช้
๗.๑ แบบ สว.๑ (แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง)
๗.๒ แบบ สว.๒ (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ ๒๓)
๗.๓ แบบ สว.๓ (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหา ตามข้อ ๒๔)
๗.๔ แบบ สว.๔ (บันทึกถ้อยคําของผู้ถูกกล่าวหา)
๗.๕ แบบ สว.๕ (บันทึกถ้อยคําพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา)
๗.๖ แบบ สว.๖ (รายงานการถูกสอบสวน)
๗.๗ แบบ พอค.๑ (ให้พักราชการ)
๗.๘ แบบ พอค.๒ (ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)
๗.๙ แบบ พอค.๓ (ให้กลับโดยไม่มีความผิด)
๗.๑๐ แบบ พอค.๔ (ให้กลับโดยมีความผิด)
๗.๑๑ แบบฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้อง
๘. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๘.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
๘.๒ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
๘.๓ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๙
๘.๔ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนพ.ศ.
๒๕๔๙
๘.๕ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๘.๖ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
๘.๗ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
๘.๘ กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน และการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา
๘.๙ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน
๘.๑๐ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐เรื่อง การบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๘.๑๑ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๘.๑๒ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร : การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

๑๖
๑. ชื่องาน
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางสําหรับนิติกรในการดําเนินงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชกาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
๓. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ก ารรั บ เรื่ อ งอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ข องข้ า ราชการครู ป ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษาตลอดจนการดําเนินการแจ้งผลให้ทราบการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้นไม่ได้หมายความรวมไปถึงการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก
๔. คําจํากัดความ
๔.๑ สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง
๔.๒ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
๔.๓ กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และ
ศึกษาธิการจังหวัดระนอง
๔.๔ ก.ค.ศ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๕ อ.ก.ค.ศ. หมายถึง คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๖ ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หมายถึง ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา ๕๓ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๕.๑ การอุทธรณ์
๕.๑.๑ การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
๕.๑.๑.๑ กรณีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) กรณี ถู ก แต่ ง ตั้ ง กรรมการสอบสวนวิ นั ย ไม่ ร้ า ยแรง
เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษแล้ว ให้อุทธรณ์ต่อ กศจ. ตามมาตรา ๑๒๑ และเมื่อ กศจ. พิจารณาอุทธรณ์แล้วมี
มติเป็นประการใดให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด สั่งการให้เป็นไปตามมติ กศจ. กรณีเช่นนี้
ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้
(๒) กรณี ถู ก ตั้ ง กรรมการสอบสวนวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงแล้ ว
ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ ไม่ร้ายแรง ให้อุทธรณ์ต่อ กศจ. แต่หาก กศจ. มีการเพิ่มโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออก
จากราชการผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ได้อีกชั้นหนึ่ง
๕.๑.๑.๒ กรณีสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่ง
ลงโทษแล้วให้อุทธรณ์คําสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงต่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง

๑๗
(๑) กรณีถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง เมื่อผู้บังคับบัญชา
สั่งลงโทษแล้ว ให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ตามมาตรา ๑๒๑ และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งพิจารณา
อุทธรณ์แล้ว มีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งการให้เป็นไป
ตามมติ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง กรณีเช่นนี้ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้
(๒) กรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแล้วผู้บังคับบัญชาสั่ง
ลงโทษ ไม่ร้ายแรงให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แต่หาก อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีการเพิ่มโทษเป็นปลด
ออก หรือไล่ออกจากราชการ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ได้อีกชั้นหนึ่ง
ถ้าผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของ กศจ.
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน
๕.๑.๒ การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ตามมาตรา
๑๒๒เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด
หรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แล้วแต่กรณี) สั่งการให้เป็นไปตามมติ ก.ค.ศ. แล้วแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์
ให้ผู้อุทธรณ์และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบ การพิจารณาของ ก.ค.ศ. เป็นที่สุด หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยมี
สิ ท ธิ ฟ้ อ งคดี ป กครองต่ อ ศาลปกครองภายใน ๙0 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ต่ อ
ศาลปกครองต่อไป
๕.๒ การร้องทุกข์
๕.๒.๑ รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่เห็นว่าตน
ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องจากการกระทําของผู้บังคับบัญชา ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ
๕.๒.๒ ตรวจพิจารณาหนังสือร้องทุกข์ว่าเข้ าข่ ายที่จะรับเรื่องไว้พิจารณาตามกฎ
ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ เช่น ร้องทุกข์เป็นหนังสือลงลายมือ
ชื่อพร้อมที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ ร้องทุกข์ภายใน ๓0 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคําสั่ง หรือไม่ร้องทุกข์เพื่อตนเองหรือ
ร้องทุกข์แทนผู้อื่น ฯลฯ
๕.๒.๓ กรณีการร้องทุกข์คําสั่งของผู้บังคับบัญชาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ร้องทุกข์ ต่อ กศจ. เพื่อเสนอให้ กศจ. พิจารณา
๕.๒.๔ กรณีการร้องทุกข์คําสั่งของผู้บังคับบัญชาสังกัดศึกษาธิการจังหวัด ให้ร้อง
ทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เพื่อเสนอให้ อ.ก.ค.ศ ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา
๕.๒.๕ เสนอรายงานการร้องทุกข์ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา
แล้วแต่กรณี
๕.๒.๕.๑ ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ไม่ได้ทําเป็นหนังสือยื่นภายใน ๓0 วั น
นับแต่วันที่ทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือมีผู้ร้องทุกข์แทน ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง
และ ข้อ ๗แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มีมติไม่รับคําร้องทุกข์
ไว้พิจารณาจากนั้นมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว
๕.๒.๕.๒ ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ถูกต้อง ให้มีมติตามข้อ ๑๔ แห่งกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา
๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือ
พร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยเร็ว

๑๘
๕.๒.๕ กรณีการร้องทุกข์คําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศที่
ก.ค.ศ. ตั้ ง ให้ เ สนอ ก.ค.ศ. พิ จ ารณา ตามมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา
๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และเมื่อสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือ
พร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยเร็ว

๑๙
6. แผนผังการปฏิบัติงาน
6.1 การอุทธรณ์
เริ่มต้น

ข้าราชการครูฯ ถูกสั่งลงโทษทางวินัย

อุทธรณ์
คําสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง

สังกัด สพม.

กศจ. พิจารณา

คําสั่งลงโทษวินัยร้ายแรง

สังกัด ศธจ.

ผู้อุทธรณ์มีสทิ ธิอุทธรณ์
ได้อีกชั้นหนึ่ง

ก.ค.ศ.พิจารณา
(มติเป็นที่สุด)

อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง

แจ้งผู้มีอํานาจตามมาตรา 53
สั่งหรือปฏิบัติตามมติ

แจ้งผู้มีอํานาจตามมาตรา 53
สั่งหรือปฏิบัติตามมติ
กรณีที่มีการเพิม่ โทษ
เป็นปลดออก หรือไล่ออก
แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ
พร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ
พร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

๒๐
6.2 การร้องทุกข์
เริ่มต้น
ข้าราชการครูเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทําของผู้บังคับบัญชาฯ
ร้องทุกข์
คําสั่งผู้บังคับบัญชา
สังกัด สพม.

คําสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ กศจ.
หรือ อ.ก.ค.ศ ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง

แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์ทราบ
เพื่อให้จัดส่งเอกสารพร้อมคําชี้แจง
เพื่อประกอบการพิจารณา

แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์ทราบ
เพื่อให้จัดส่งเอกสารพร้อมคําชี้แจง
เพื่อประกอบการพิจารณา

ก.ศ.จ. พิจารณา
(มติเป็นที่สุด)

ก.ศ.จ. พิจารณา
(มติเป็นที่สุด)

แจ้งผู้มีอํานาจตามมาตรา 53
สั่งหรือปฏิบัติตามปกติ

แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ
พร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

คําสั่งผู้บังคับบัญชา
สังกัด ศธจ.

แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์ทราบ
เพื่อให้จัดส่งเอกสารพร้อมคําชี้แจง
เพื่อประกอบการพิจารณา

อ.ก.ค.ศ ที่ ตั้ง
พิจารณา

๒๑
๗. แบบฟอร์มที่ใช้
-ไม่มี –
๘. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๘.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
๘.๒ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๘.๓ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๘.๔ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๘.๕ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๘.๖ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3
ภาคผนวก

๒๓
เจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ผิดชอบ
นางสาวโสภณา แป้ น ปลื้ ม ตํ า แหน่ ง นิ ติ ก รปฏิ บั ติ ก าร ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้ อํ า นวยการกลุ่ ม
กฎหมายและคดี มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ
2. งานด้านกฎหมายและการดําเนินคดีของรัฐ
3. งานดําเนิ นงานวิ นัยข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา ลู กจ้ างประจํ า ลู กจ้ าง
ชั่วคราวและพนักงานราชการ
4. งานอุทธรณ์และการร้องทุกข์
5. งานคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรม
6. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
7. งานความรับผิดทางละเมิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. การสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาศาล
9. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําข้อมูลและติดตามประเมินผลงานด้านกฎหมายและการดําเนินคดี
ของรัฐ
10 นายทะเบียนหนังสือลับ
11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒๔
ติดต่อกลุ่มงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมลล์

เลขที่ 702 ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
076-481529 ต่อ 107
081-8926992, 086-825585
076-481530
www.sea14.go.th
s2a_august@hotmail.com

ผู้จัดทํา นางสาวโสภณา แป้นปลื้ม นิติกรปฏิบัติการ
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กลุ่มกฎหมายและคดี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

