
คูมือการดําเนินการทางวินัย
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

จัดทําโดย
กลุมกฎหมายและคดี



 

คู่มือการดําเนนิการทางวนิัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

 

 

 

 

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

คำนำ 

  คูมือการปฏิบัติงาน กลุมกฎหมายและคดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานราธิวาส เขต ๒ 

ฉบับนี้ เปนคูมือเก่ียวกับการดำเนินงานตางๆ ที่เก่ียวของกับกลุมกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ซึ่งครอบคลุมงานดานกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ การดำเนินงานวินัย

ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการอุทธรณและการรองทุกขโดยไดรวบรวมรายละเอียด

กระบวนการและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพ่ือใชเปนมาตรฐานใน

การปฏิบั ติงานให เปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งทำใหการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  เปนไป อยางมปีระสิทธิภาพ  

กลุมกฎหมายและคดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  หวังเปนอยางยิ่งวา 

คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานและผูมาติดตอในการดำเนินการตางๆ ที่เก่ียวของ 

เพื่อใหเกิดความสะดวก เปนไปดวยความถูกตอง เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได  

 

กลุมกฎหมายและคดี  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

 

เรื่อง                       หนา 

 

สวนที่ 1  บทนำ               1  

แนวคิด               2  

วัตถุประสงค              2  

ขอบขายและภารกิจ            2 

  

สวนที่ 2  คูมือการปฏิบัติงาน             3  

งานดานกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ       4–๖ 

การดำเนินงานวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    ๗-๑๔  

การอุทธรณและการรองทุกข             1๕-๒๑  

 

สวนที่ 3  ภาคผนวก                2๒-๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑ 

 

สวนที่ ๑ 

บทนำ 

                                                  

 

กลุมกฎหมายและคดี 

     สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

สวนท่ี ๑ 

บทนำ 

แนวคิด 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 135        

ตอนพิเศษ 218 ง วันที่ 7 กันยายน 2561 หนา 27 ไดกำหนดอำนาจหนาที่ของกลุมกฎหมายและคดี 

ดังตอไปนี้ 

 (ก) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมวีินัยและรักษาวินัย 

 (ข) ดำเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  

 (ค) ดำเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  

 (ง) ดำเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  

 (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 

 (ฉ) ดำเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  

 (ช) ดำเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ  

 (ซ) ดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ  

 (ฌ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทำขอมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และ         

งานคดีของรัฐ 

 (ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ                   

ที่ไดรับ มอบหมาย 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหการดำเนินงานดานกฎหมายและคดี ถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล       

สนอง ความตองการของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

 2. เพ่ือสงเสริมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ   

ใหเกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

 3. เพ่ือสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่น    

ใน ระเบียบวินัยและจรรณยาบรรณอยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ  

ขอบขายและภารกิจ  

1. งานดานกฎหมายและการดำเนินคดขีองรัฐ  

2. งานการดำเนนิงานวินัยขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  

3. งานการอุทธรณและการรองทุกข 

 

 



๓ 

สวนที่ 2 

คูมือการปฏิบัติงาน 

 
 

กลุมกฎหมายและคดี 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

 

ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดำเนินงาน  

ช่ือเอกสาร : งานดานกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

๑.ช่ืองาน  

งานดานกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ 

๒.วัตถุประสงค  

เพื่อเปนแนวทางสำหรับนิติกรในการดำเนินคดีของรฐัใหแกหนวยงานราชการ สถานศึกษา รวมทั้ง  

ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

3.ขอบเขตของงาน  

ครอบคลุมตั้งแตการดำเนินคดีแพง คดีอาญา คดีลมละลาย และคดีปกครอง จนกระทั่งคดีถึงสิ้นสุด 

และการบังคับคดีหรือการใชมาตรการบังคับทางปกครอง อีกทั้งการพิจารณาเปดเผยขอมูลขาวสาร            

ของราชการ และการดำเนินการหาตัวผูตองรับผิดทางละเมิดและคาสินไหมทดแทน  

4. คำจำกัดความ  

-ไมมี –  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1. ใหคำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับระเบียบกฎหมายแกหนวยงานและสถานศึกษา รวมถึงขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนผูมาขอรับบริการอ่ืนดวย  

2. รับเรื่องจากโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหนวยงานอ่ืนที่ เก่ียวกับ

คดีแพง คดีอาญา คดีลมละลาย และคดีปกครอง (ที่ขอความชวยเหลือ)  

3. เสนอเรื่องใหผูบังคบับัญชาทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการ  

4. รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังสำนักงานอัยการ   

เพื่อจัดพนักงานอัยการใหวาตางหรือแกตางในคดีแพง คดีอาญา และคดีลมละลาย ที่หนวยงานราชการ หรือ

เจาหนาที่ของรัฐฟองคดีหรือถูกฟองคดี (คดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดีนั้น ไมอาจขอ ความชวยเหลือ

ใหแกตางคดีได) รวมทั้งดำเนินการอื่นตามกระบวนวิธีพิจารณาคดี จนกระทั่งศาลมีคำสั่ง หรือคำพิพากษา    

และรวมไปถึงการอุทธรณและฎีกาคำสั่งหรือคำพิพากษาจนกระทั่งถึงท่ีสุด  

5. รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำคำฟองในฐานะผูฟองคดีหรือคำใหการในฐานะผูถูกฟองคดีใหกับ 

หนวยงานราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ เพ่ือสงศาลปกครอง และดำเนินการอื่นตามกระบวนวิธีพิจารณาคดี 

จนกระทั่งศาลปกครองมีคำสั่งหรือคำพิพากษาจนกระทั่งถึงท่ีสุด  

6. การบังคับคดีและการใชมาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการสืบหาทรัพยสินหรือหลักทรัพย 

ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพ่ือการบังคบัคดีดวย  

7. แตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการหาตัวผูตองรับผิดทางละเมิดรวมทั้งคาสินไหมทดแทน กรณี 

เกิดความเสียหายแกทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรบัผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 รวมทั้ง

การใชมาตรการบังคบัทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

 

 



๕ 

8. การพิจารณาเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ รวมถึงการเขาตรวจดูและคัดสำเนาเอกสาร     

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  

หมายเหตุ : บทบาทอำนาจหนาที่ในเรื่องการดำเนินงานวินัย และการอุทธรณรองทุกข ตามที่กลาวมา 

ขางตนนั้น เปนเรื่องเฉพาะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเทานั้น ไมไดหมายความรวมไปถึง 

พนักงานราชการ ลูกจางประจำ และลูกจางชั่วคราวที่ใชระเบียบกฎหมายแยกตางหาก  

6. แผนผังการปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริมตน้

ใหคำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับ 

ระเบียบกฎหมายและนิติกรรม 

รับเร่ืองจากโรงเรียน สพฐ. และหนวยงานอื่น 

ท่ีเก่ียวกับคดีแพง คดีอาญา คดีลมละลาย 

และคดี ปกครอง 

พจิารณาเปดเผย 

ขอมูลขาวสารของ

ราชการ 

แตงตั้งคณะกรรมการ 

เพื่อหาตัวผูตองรับผิด 

ทางละเมดิ รวมท้ัง     

คาสินไหมทดแทน 

รวบรวมพยานหลักฐาน 

จัดทำคำฟอง คำใหการ และ

ดำเนินการอ่ืน จนกระท่ัง   

คดีปกครองถึงท่ีสุด 

รวบรวมหลักฐาน ขอความ

อนุเคราะห พนักงานอัยการ 

วาตาง แกตางคดีให และ       

ดำเนินการอ่ืน จนกระท่ัง    

คดีแพง อาญา และลมละลาย

ถึงที่สุด 

บังคับคดีหรือใชมาตรการ บงัคับทางปกครอง 

การสืบหาหลักทรัพยดวย 
 

 

ผูบังคบับัญชาพิจารณาสั่งการ 



๖ 

7. แบบฟอรมที่ใช 

 -ไมมี –  

 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

1. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย / ประมวลกฎหมายอาญา  

2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

3. พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 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 

ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  

9. พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  

10. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอ่ืนที่เก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 

 

 

 

 

 

                        
     

กลุมกฎหมายและคดี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

 

 

ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดำเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : การดำเนินงานวนิัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

               ลูกจางประจำลูกจางชั่วคราว และพนักงานราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

๑.ชื่องาน  

การดำเนินงานวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว และ

พนักงานราชการ 

  

2.วัตถุประสงค  

เพื่อเปนแนวทางสำหรับนิติกรในการดำเนินงานวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

  

3. ขอบเขตของงาน  

ครอบคลุมตั้งแตการสงเสริมวินัยและปองปรามใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มิให

กระทำผิดตลอดจนรับเรื่องรองเรียน สืบสวนขอเท็จจริง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ตลอดจน              

การดำเนินการทางวินัยสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน ในการ

ดำเนินการนี้ กลาวถึงเฉพาะในสวนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม เทานั้น ไมไดหมายความรวมไปถึง

การดำเนินงานวินัยของพนักงานราชการ ลูกจางประจำ และลูกจางชั่วคราว ท่ีใชระเบียบกฎหมายแยกตางหาก  

 

4. คำจำกัดความ  

4.1 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หมายถึง ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ผูอำนวยการสถานศึกษา หมายถึง ผูอำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  

4.2 กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  

4.3 ก.ค.ศ. หมายถึง คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

4.4 อ.ก.ค.ศ. หมายถึง คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

4.5 ผูมีอำนาจตามมาตรา 53 หมายถึง ผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงต้ังตาม มาตรา 53 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 

  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

5.1 การสงเสริมวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

5.1.1 ใหคำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับวินัยและระเบียบกฎหมายแกขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในสังกัด  

5.1.2 สงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดมีการเสริมสรางและพัฒนาวินัยใหแกผูใตบังคับบัญชา 

รวมท้ังการปองกันไมใหผูใตบังคับบัญชากระทำผิดวินัยดวย  



๙ 

5.1.3 จัดทำหรือเผยแพรหนังสือหรือเอกสารที่เก่ียวกับวินัยใหแกสถานศึกษาในสังกัด 

5.2. การดำเนินการทางวินัยไมรายแรงขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  

5.๒.1 การดำเนินการทางวินัยไมรายแรง  

5.๒.1.๑ สำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่  

การศึกษา ผูบังคับบัญชา (ผูอำนวยการสถานศึกษาหรือผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) เปนผูมีอำนาจ

สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง (ตามมาตรา ๙8 วรรคหนึ่ง) เม่ือสอบสวน   แลวเสร็จ ใหเสนอ

สำนวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาตามอำนาจหนาที่ หากผูสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา ควรยุติเรื่องหรืองดโทษ (ตามมาตรา 99) ใหผูสั่งแตงต้ัง คณะกรรมการสอบสวน

สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ แลวรายงานการดำเนินการทางวินัยตอไป หากเห็นวาเปนกรณี  กระทำผิดวินัยไมรายแรง 

ควรสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ใหผูมีอำนาจสั่งลงโทษ  สั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน 

หรือลดเงินเดือน ตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ประกอบ  กฎ ก.ค.ศ. วาดวยอำนาจการสั่งลงโทษ 

ภาคทัณฑ ตัดเงินเดอืน หรือลดข้ันเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวรายงานการดำเนินการทางวินัยตอไป  

5.๒.1.๒ สำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ  

จังหวัด ผูบังคับบัญชา (ศึกษาธิการจังหวัด) เปนผูมีอำนาจสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง (ตาม

มาตรา ๙8 วรรคหนึ่ง) เมื่อสอบสวนแลวเสร็จ ใหเสนอสำนวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ สอบสวน

เพ่ือพิจารณาตามอำนาจหนาที่ หากผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) เห็นวาควรยุติเรื่อง

หรืองดโทษ (ตามมาตรา ๙9) ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) สั่ง ยุติเรื่องหรืองดโทษ 

แลวรายงานการดำเนินการทางวินัยตอไป หากเห็นวาเปนกรณีกระทำผิดวินัยไมรายแรง   ควรสั่งลงโทษภาคทัณฑ 

ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ใหผูมีอำนาจสั่งลงโทษ สั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตาม

มาตรา 100 วรรคหน่ึง และวรรคสาม ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. วาดวยอำนาจ การสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน 

หรอืลดขั้นเงนิเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวรายงานการดำเนินการทางวินัย ตอไป  

5.๒.๒ การรายงานการดำเนินการทางวินัยไมรายแรง  

5.๒.๒.๑ กรณีสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามขอ 5.๒.1.๑ เมื่อผูสั่งแตงตั้ง  

คณะกรรมการสอบสวนวินัยพิจารณาตามอำนาจหนาท่ี โดยสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ      

ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน แลวแตกรณี แลวใหดำเนินการดังนี้ (๑) กรณีผูอำนวยการสถานศึกษา เปนผูสั่ง

แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน ใหรายงานผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เม่ือผูอำนวยการสำนักงาน         

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา ตามอำนาจหนาที่แลว ใหรายงานไปยังศึกษาธิการจังหวัดเพื่อตรวจสอบสำนวนแลว

นำเสนอความเห็น ให กศจ. พิจารณา เมื่อ กศจ. พิจารณามีมติประการใดและไดมีการดำเนินการตามมตินั้น    

แลว ใหศึกษาธิการ จังหวัดรายงานการดำเนินการทางวินัยตอหัวหนาสวนราชการ (สพฐ.) พิจารณาตอไป (มาตรา 

๑๐๔ (๑)) (๒) กรณีผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนผูสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการสอบสวน ใหรายงาน

ไปยังศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือตรวจสอบสำนวนแลวนำเสนอความเห็น ให กศจ. พิจารณา เมื่อ กศจ. พิจารณามีมติ 

 



๑๐ 

ประการใดและไดมีการดำเนินการตามมตินั้นแลว ใหศึกษาธิการ จังหวัดรายงานการดำเนินการทางวินัยตอ

หัวหนาสวนราชการ (สพฐ.) พิจารณาตอไป (มาตรา ๑0๔ (๑)) 

5.๒.๒.๒ กรณีสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามขอ 5.๒.1.๒ เมื่อผูสั่งแตงตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) พิจารณาตามอำนาจหนาที่ โดยสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ หรือสั่ง

ลงโทษ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน แลวแตกรณี แลวใหดำเนินการดังนี้  

(๑) เมื่อผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษ     

แลว ใหรายงานการดำเนินการทางวินัย  ตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ดำเนินการตามอำนาจหนาที่แลว ใหนำเสนอความเห็นให  อ.ก.ค.ศ. ที่  ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณารายงาน            

การดำเนินการทางวินัย เมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณามีมติเปนประการใดแลว ใหปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการดำเนินการใหเปนไปตามมตินั้น  

(๒) เมื่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรอื ลดเงินเดือนแลว     

ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณารายงานการดำเนินการ ทางวินัย เมื่อ       

อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติเปนประการใดแลว ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ ใหเปนไป         

ตามมตนิั้น  

5.3 การดำเนินการทางวินัยอยางรายแรงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

5.3.๑ การดำเนินการทางวินัยอยางรายแรง  

5.3.๑.1 สำหรับขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่  

การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดเปนผูมีอำนาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ตาม มาตรา 

๙๘ วรรคสอง โดยการสอบสวนใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ และเมื่อ

สอบสวนแลวเสร็จ ใหดำเนินการดังนี้  

(๑) หากผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) และ คณะกรรมการ 

สอบสวนเห็นวาควรยุติเรื่องหรืองดโทษ (ตามมาตรา ๙๙) ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ สอบสวน (ศึกษาธิการ

จังหวัด) สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ แลวรายงานการดำเนินการทางวินัยตอไป หากเห็นวา เปนกรณีกระทำผิดวินัย

ไมรายแรง ควรสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ใหผูสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการสอบสวน 

(ศึกษาธิการจังหวัด) สงเรื่องใหผูอำนวยการสถานศึกษาหรือผูอำนวยการสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา    

แลวแตกรณี สั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม 

ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. วาดวยอำนาจการสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือ ลดข้ันเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แลวสงเรื่อง หรือสำนวนใหผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการ จังหวัด) เพ่ือรายงานการ

ดำเนินการทางวินัย ตอไป  

 

 

 



๑๑ 

(๒) หากผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) หรือ คณะกรรมการ 

สอบสวน หรือทั้งผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) และคณะกรรมการ สอบสวน เห็นวา

เปนกรณีความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการ จังหวัด) มีความเห็น

เรื่องโทษวาสมควรลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ แลวเสนอเรื่องให กศจ. พิจารณามีมติตามมาตรา 

๑๐๐ วรรคสี่ (๒) และเม่ือ กศจ. มีมติเปนประการใดแลว ใหผูมีอำนาจตาม มาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด) 

สั่งลงโทษ หรือดำเนินการใหเปนไปตามมตินั้น แลวรายงานการดำเนินการ ทางวินัยตอไป 

5.3.๑.๒ สำหรับขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ  

จังหวัด ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูมีอำนาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง โดย     

การสอบสวนใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ และเมื่อสอบสวน แลวเสร็จ 

ใหดำเนินการดงันี้  

(๑) หากผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) และ คณะกรรมการ 

สอบสวนเห็นวาควรยุติ เรื่องหรืองดโทษ (ตามมาตรา ๙๙) ใหผู สั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน 

(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ แลวรายงานการดำเนินการทางวินัยตอไป หากเห็นวา    

เปนกรณีกระทำผิดวินัยไมรายแรงควรสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ใหผูสั่งแตงตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตาม

มาตรา 100 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ประกอบกฎ ก.ค.ศ. วาดวยอำนาจการสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงนิเดือน 

หรือลดขันเงนิเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวรายงานการดำเนินการทางวินยัตอไป  

(๒) หากผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) หรือ คณะกรรมการ 

สอบสวน หรือทั้งผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) และ คณะกรรมการสอบสวน

เห็นวาเปนกรณีความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

มีความเห็นเรื่องโทษวาสมควรลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ แลวเสนอ เรื่องให อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. 

ตั้ง พิจารณามีมติตามมาตรา 100 วรรคสี่ (๒) และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีมติเปนประการใดแลว ใหผูมี

อำนาจตามมาตรา ๕๓ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งลงโทษหรือดำเนินการ ใหเปนไปตามมตินั้น แลวรายงาน

การดำเนินการทางวินยัตอไป  

5.3.2 การรายงานการดำเนินการทางวินัยอยางรายแรง  

5.3.๒.๑ กรณีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

(๑) กรณีตามขอ 5.3.๑.1 (๑) เมื่อผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด)  

สั่งยุติโทษหรืองดโทษแลว หรือเมื่อผูอำนวยการสถานศึกษาหรือผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

แลวแตกรณี สั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน และสงเรื่องหรือสำนวนให ศึกษาธิการจังหวัด

แลว ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) นำเสนอ กศจ. พิจารณา รายงานการ

ดำเนินการทางวินัย เม่ือ กศจ. พิจารณามีมติเปนประการใดแลว ใหผูมีอำนาจ ตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการ

จังหวัด) ดำเนินการใหเปนไปตามมตินั้น แลวรายงาน ก.ค.ศ. ตอไป (มาตรา ๑๐๔ (๒))  



๑๒ 

(๒) กรณีตามขอ 5.3.๑.1 (๒) เมื่อผูมีอำนาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการ จังหวัด) ไดสั่ง 

ลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ หรือดำเนินการใหเปนไปตามมติ กศจ. แลว ใหรายงาน ก.ค.ศ. ตอไป 

(มาตรา ๑๐๔ (๒)) 5.3.๒.๒ กรณีสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (๑) กรณีตามขอ 5.3.๑.๒ (๑) เม่ือผูสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งยุติโทษหรืองดโทษแลว หรือเมื่อผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนแลว ใหผู ส่ังแตงตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่  ก.ค.ศ. ตั้ ง พิจารณารายงาน              

การดำเนินการทางวินัย เมื่อ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติเปนประการใดแลว ใหผูมีอำนาจตาม 

มาตรา ๕๓ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ดำเนินการใหเปนไปตามมตินั้น แลวรายงาน ก.ค.ศ. ตอไป (มาตรา 

๑๐๔ (๒))  

(๓) กรณีตามขอ 5.3.๑.๒ (๒) เมื่อผูมีอำนาจตามมาตรา ๕๓ (ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ)  

ไดสั่งลงโทษปลดออกหรอืไลออกจากราชการ หรือดำเนินการใหเปนไปตามมติ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แลว ให

รายงาน ก.ค.ศ. ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

๖.แผนผังการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณสัีงกัด สพม./สพป. 

อ.ก.ค.ศ.ที่ก.ค.ศ.ตั้งพิจารณา 

เร่ิมตน 

สงเสริมวินัยขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

มีกรณีกลาวหา (มาตรา ๙๕) 

แต่งตงัคณะกรรมการสืบสวนขอ้เท็จจรงิ 

ปรากฏตัวผูกลาวหา หรือกรณีเปนที่สงสยัโดยไมมี

พยานหลักฐานในเบืองตน้ (ม.๙๕ ว.๕) 

กรณมีมีูลโดยมพียานหลกัฐานในเบื้องตนอยูแลว 

(ม.๙๕ ว.๔) 

ไมมมีลู 

ยุติเรื่อง 

มีมูล 

ดำเนินการทางวินัย 

ผูมีอำนาจตาม ม.๕๓ แตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนวินยัรา้ยแรง (ม.๙๘ ว.๒) 

ผูบังคับบญัชาแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน

วินยัไมรา้ยแรง (ม.๙๘ว.๑) 

กรณสัีงกัด สพม.สพป. กรณสัีงกัด ศธจ. 

กศจ.พิจารณา อ.ก.ค.ศ.ที่ก.ค.ศ.ตั้ง

พิจารณา 

รายงานตาม ม.๑๐๔ (๒) 

กคศ.พิจารณา 

วินัยส้ินสดุ 

ผูมีอำนาจส่ังหรือปฏิบัตติามมติ 

กรณสีังกัด ศธจ. 

กศจ.พิจารณา 

สพฐ.พิจารณา 

วินยัส้ินสุด 

ปลัด ศธ.ดำเนินการให

เปนไปตามมต ิ

วินยัส้ินสดุ 



๑๔ 

7. แบบฟอรมที่ใช 

7.1 แบบ สว.1 (แตงตั้งคณะกรรมการการสอบสวนวินัยไมรายแรง/รายแรง)  

7.2 แบบ สว.2 (บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหา ตามขอ 23)  

7.3 แบบ สว.3 (บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน          

ขอกลาวหา ตามขอ 24)  

7.4 แบบ สว.4 (บันทึกถอยคำของผูถูกกลาวหา)  

7.5 แบบ สว.5 (บันทึกถอยคำพยานของฝายกลาวหา/ฝายผูถูกกลาวหา)  

7.6 แบบ สว.6 (รายงานการถูกสอบสวน)  

7.7 แบบ พอค.1 (ใหพักราชการ)  

7.8 แบบ พอค.2 (ใหออกจากราชการไวกอน)  

7.9 แบบ พอค.3 (ใหกลับโดยไมมีความผิด)  

7.10 แบบ พอค.4 (ใหกลับโดยมีความผิด)  

7.11 แบบฟอรมอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม  

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

8.3 กฎ ก.ค.ศ.วาดวยกรณคีวามผิดท่ีปรากฏชัดแจง พ.ศ. 2549  

8.4 กฎ ก.ค.ศ.วาดวยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 25๖๑ 

8.5 ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยวิธีการออกคำสั่งเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยขาราชการครูและบุคลากร  

ทางการศึกษา พ.ศ. 2548  

8.6 ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยวันออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 

8.7 ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ ของ 

ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551  

8.8 กฎ ก.ค. ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) วาดวยการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

และการดำเนนิการเพ่ือใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณา  

8.9 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539) วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการ ไวกอน 

8.10 คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคล ของ 

ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐  

8.11 คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๐  

8.12 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอ่ืนที่เก่ียวของ 



๑๕ 

 

 

 

 

 

                                               
 

กลุมกฎหมายและคดี 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

 

ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดำเนนิงาน 

ชื่อเอกสาร : การอทุธรณและการรองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

๑.ชื่องาน  

การอุทธรณและการรองทุกข 
 

2. วัตถุประสงค  

เพื่อเปนแนวทางสำหรับนิติกรในการดำเนินงานอุทธรณและรองทุกขของขาราชกาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 2  
 

3. ขอบเขตของงาน 

ครอบคลุมตั้งแตการรับเรื่องอุทธรณและรองทุกขของขาราชการครูปละบุคลากรทางการศึกษา 

ตลอดจนการดำเนินการแจงผลใหทราบ การอุทธรณและการรองทุกข กลาวถึงเฉพาะในสวนของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เทานั้น ไมไดหมายความรวมไปถึงการอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานราชการ 

ลูกจางประจำ และลูกจาง ชั่วคราว ที่ใชระเบียบกฎหมายแยกตางหาก  
 

4. คำจำกัดความ  

4.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต ๒ 

4.2 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ประถมศึกษานราธิวาส  เขต 2  

4.3 กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  

4.4 ก.ค.ศ. หมายถึง คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

4.5 อ.ก.ค.ศ. หมายถึง คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

4.6 ผูมีอำนาจตามมาตรา 53 หมายถึง ผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงต้ังตาม มาตรา 53 แห 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม  
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

5.1 การอุทธรณ  

5.1.1 การอุทธรณคำสั่งลงโทษวินัยไมรายแรง  

5.1.1.1 กรณีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหดำเนินการดังนี้  

(1) กรณีถูกแตงตั้งกรรมการสอบสวนวินยัไมรายแรง เมื่อผูบังคับบัญชา สั่งลงโทษแลว ให 

อุทธรณตอ กศจ. ตามมาตรา ๑๒๑ และเมื่อ กศจ. พิจารณาอุทธรณแลวมีมติเปนประการใด ใหผูมีอำนาจตาม

มาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งการใหเปนไปตามมติ กศจ. กรณีเชนนี้ผูอุทธรณ จะอุทธรณตอไปอีกมิได 

 

 



๑๗ 

(๒) กรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงแลว ผูบังคบับัญชาสั่งลงโทษ ไมรายแรง  

ใหอุทธรณตอ กศจ. แตหาก กศจ. มีการเพิ่มโทษเปนปลดออกหรือไลออกจากราชการ ผูอุทธรณ มีสิทธิ

อุทธรณตอ ก.ค.ศ. ไดอีกชั้นหนึ่ง  

5.1.1.2 กรณีสังกัดสำนักงานศกึษาธิการจังหวัด เมื่อผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษแลว ใหอุทธรณ 

คำสั่งลงโทษวินัยไมรายแรงตอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  

(๑) กรณีถูกแตงต้ังกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง เม่ือผูบังคบับัญชา สั่งลงโทษแลว ให 

อุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ตามมาตรา ๑๒๑ และเม่ือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอุทธรณแลว มี

มติเปนประการใด ใหผูมีอำนาจตามมาตรา ๕๓ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งการ ใหเปนไปตามมติอ.ก.ค.ศ. 

ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง กรณีเชนน้ีผูอุทธรณจะอุทธรณตอไปอีกมิได  

(๒) กรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงแลวผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษ ไมรายแรง 

ใหอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แตหาก อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีการเพิ่มโทษเปนปลดออก หรือไลออก

จากราชการ ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณตอ ก.ค.ศ. ไดอีกชั้นหน่ึง ถาผูอุทธรณไดรบัแจงผลการพิจารณาอุทธรณ

แลว ไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี ผูอุทธรณมีสิทธิฟอง  

คดีปกครองตอศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน  

5.1.2 การอุทธรณคำสั่งลงโทษวินัยอยางรายแรง ใหอุทธรณตอ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๑๒๒ เมื่อ ก.ค.ศ.  

พิจารณาอุทธรณแลวมีมติเปนประการใด ใหผูมีอำนาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด หรือปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ แลวแตกรณี) สั่งการใหเปนไปตามมติ ก.ค.ศ. แลวแจงผลการพิจารณาอุทธรณ ใหผูอุทธรณและ

ผูบังคับบัญชาตนสังกัดทราบ การพิจารณาของ ก.ค.ศ. เปนที่สุด หากผูอุทธรณไมเห็นดวย มีสิทธิฟองคดี

ปกครองตอศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรบัแจงผลการพิจารณาอุทธรณ ตอศาลปกครองตอไป  

 

 5.2 การรองทุกข  

5.2.1 รับเรื ่องร องทุกข ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู ที ่เห ็นวาตนไมได ร ับ            

ความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ เนื่องจากการกระทำของผูบังคับบัญชา ถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ทางวินัย ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ  

5.2.2 ตรวจพิจารณาหนังสือรองทุกขวาเขาขายที่จะรับเรื่องไวพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวย      

การรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. 2551 หรือไม เชน รองทุกขเปนหนังสือลงลายมือชื่อพรอมที่อยู 

ของผูรองทุกข รองทุกขภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับแจงคำสั่ง หรือไมรองทุกขเพื่อตนเองหรือรองทุกข   

แทนผูอ่ืน ฯลฯ  

5.2.3 กรณีการรองทุกขคำสั่งของผูบังคับบัญชาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหรองทุกข ตอ 

กศจ. เพื่อเสนอใหกศจ. พิจารณา  

5.2.4 กรณีการรองทุกขคำสั่งของผูบังคับบัญชาสังกัดศึกษาธิการจังหวัด ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ ที่ 

ก.ค.ศ. ตั้ง เพื่อเสนอใหอ.ก.ค.ศ ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา  



๑๘ 

5.2.5 เสนอรายงานการรองทุกขให กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา แลวแตกรณี 

5.2.5.1 ถาเห็นวาการรองทุกขไมไดทำเปนหนังสือยื่นภายใน 30 วัน นับแตวันที่ทราบ เรื่องอันเปน 

เหตุแหงการรองทุกข หรือมีผูรองทุกขแทน ตามขอ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง และ ขอ 7 แหงกฎ ก.ค.ศ.    

วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. 2551 ใหมีมติไมรับคำรองทุกขไวพิจารณา จากนั้นมี

หนังสือแจงใหผูรองทุกขทราบโดยเร็ว  

5.2.5.2 ถาเห็นวาการรองทุกขถูกตอง ใหมีมติตามขอ 14 แหงกฎ ก.ค.ศ. วาดวย การ รองทุกขและ

การพิจารณารองทุกข พ.ศ. 2551 เมื่อมีมติเปนประการใด ใหผูมีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให

เปนไปตามนั้น และเมื่อไดสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแลว ใหแจงผูรองทุกขทราบเปนหนังสือ พรอมสิทธิฟองคดี

ตอศาลปกครองโดยเร็ว  

5.2.๖ กรณีการรองทุกขคำสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ให

เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา ตามมาตรา 122 และมาตรา 123 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกข และการ

พิจารณารองทุกข พ.ศ. 2551 เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใด ใหผูมีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให

เปนไปตามนั้น และเมื่อสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแลว ใหแจงผูรองทุกขทราบเปนหนังสือ พรอมสิทธิฟองคดี    

ตอศาลปกครองโดยเร็ว 
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๖. แผนผังปฏิบัติงาน 

 ๖.๑ การอุทธรณ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขา้ราชการครูฯถกูสงัลงโทษทางวินยั 

คาํสงัลงโทษวินยัไม่รา้ยแรง 

อ.ก.ค.ศ.ที ก.ค.ศ.ตงั 

เรมิตน้ 

อทุธรณ ์

คาํสงัลงโทษวินยัอย่างรา้ยแรง 

สงักัด สพป./สพม. สงักดั ศธจ. 

กศจ.พิจารณา 

แจง้ผูม้ีอาํนาจตามมาตรา ๕๓ สงั

หรือปฏิบติัตามมต ิ

แจง้ผูอ้ทุธรณท์ราบพรอ้มสิทธิ

ฟ้องคดตี่อศาลปกครอง 

ผูอ้ทุธรณม์ีสิทธิอทุธรณไ์ด้

อีกชนัหนึง 

กรณีทมีีการเพมิโทษเป็น

ปลดออก หรือไล่ออก 

ก.ค.ศ.พิจารณา    

(มตเิป็นทีสดุ) 

แจง้ผูม้ีอาํนาจตามมาตรา ๕๓ 

สงัหรือปฏิบตัิตามมต ิ

แจง้ผูอ้ทุธรณท์ราบพรอ้ม

สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
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๖.๒ การรองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจง้ผูม้ีอาํนาจตามมาตรา ๕๓ สงัหรือปฏิบตัิ    

ตามมติ 

เรมิตน้ 

ขา้ราชการครูเห็นวา่ตนไม่ไดร้บัความเป็นธรรมหรือ                

มีความคบัขอ้งใจเนอืงจากการกระทาํของผูบ้งัคบับญัชา 

รองทุกข 

คำส่ังผูบังคับบญัชา    

สังกดั สพป./สพม. 
คำส่ังผูบังคับบญัชาซึ่งส่ังตามมติ กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศที่ ก.ค.ศ.ต้ัง คำสั่งผูบ้งัคบับญัชา    

สงักดั ศธจ. 

แจงผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรอง

ทุกขทราบเพื่อใหจดัสงเอกสารพรอม   

คำชี้แจงเพ่ือประกอบการพิจารณา 

แจงผูบงัคับบัญชาผูเปนเหตุแหง         

การรองทุกขทราบ เพ่ือใหจัดสงเอกสาร

พรอมคำช้ีแจงเพื่อประกอบการพจิารณา 

แจงผูบังคับบัญชาผูเปนเหต ุ     

แหงการรองทุกขทราบเพื่อให

จัดสงเอกสารพรอมคำชี้แจง    

เพื่อประกอบการพิจารณา 

กศจ.พิจารณา(มตเิป็นทีสดุ) 

อ.ก.ค.ศ. ที ก.ค.ศ. 

ตงัพิจารณา 

ก.ค.ศ. พิจารณา            

(มตเิป็นทีสดุ) 

แจง้ผูร้อ้งทกุขท์ราบพรอ้มสิทธิฟ้องคดี          

ต่อศาลปกครอง 



๒๑ 

7. แบบฟอรมที่ใช 

-ไมมี –  

 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง  

8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข

เพิ่มเติม  

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

8.3 กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาการรองทุกขพ.ศ. 2551  

8.4 คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคล ของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

8.5 คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรปูการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐  

8.6 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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สวนที่ ๓ 

ภาคผนวก 

 
 

กลุมกฎหมายและคดี 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

ติดตอกลุมงาน 

 

ท่ีอยู 
 

เลขท่ี ๓๘/๔ หมูที่ ๓ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส    เขต 
๒ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๒๐ 

โทรศพัท ๐-๗๓๕๓-๐๗๙๒ ตอ ๘๑๐ หรือ ๐๖๓-๔๗๐๓๘๕๕ 
 

โทรสาร ๐-๗๓๕๓-๐๗๙๐ 
 

เว็บไซต www.nara2.go.th 

 
อีเมล vorranary@gmail.com 

 
 
 
 

คณะผูจัดทำ 

นางวรนารี เผาชู  นติิกรชำนาญการ  ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมกฎหมายและคดี 


