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ภาคผนวก
คาสัง่ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ 006/2564 เรือ่ ง มอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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คานา
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีการกระจายอานาจการ
บริหารงานบุคคล ด้านงานวินัยและนิติการ อันได้แก่ งานด้านการดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้อง
ทุกข์ และการดาเนินคดีภาครัฐ จากสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน มาสู่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในปริมาณมากและมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นพิเศษ รวมทั้งงาน
ด้านนิติการอันเป็นภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อันได้แก่ การวินิจฉัยข้อกฎหมาย การตอบข้อ
หารือและงานวิชาการด้านกฎหมายอื่น ๆ จะเห็นได้ว่ามีภารกิจเพิ่มขึ้นมากในปัจจุบัน ประกอบกับสานักงาน
ก.ค.ศ. ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังและระดับตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยและนิติการ อันได้แก่ ตาแหน่ง
นิติกรให้เป็นตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
ทั้งนี้ เพื่อให้การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เหมาะสมกั บ ภารกิ จ ปริ ม าณงาน และคุ ณ ภาพของงาน เป็ น ไปตามคุ ณ ลั ก ษณะของงาน มี ค วาม
คล่องตัว รวดเร็ว มีการบังคับใช้กฎหมายอยู่บนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม เกิดประโยชน์
สูงสุดในการบริหารราชการ อาศัยอานาจตามมาตรา ๓๗(๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์การ
แบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2546 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้แบ่งแยกกลุ่มงานวินัยและนิติ การ ออกจากกลุ่มบริหารงานบุ ค คล
โดยก าหนดให้ เ ป็ น ส่ ว นราชการภายใน เรี ย กว่ า กลุ่ ม กฎหมายและคดี ที่ มี ก ารบั ง คั บ บั ญ ชาขึ้ น ตรงต่ อ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และเพื่อที่จะให้การปฏิบัติง าน
ดังกล่าวสาเร็จลุล่วงไป ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและสามารถเป็นกลุ่ม ที่อานวยความยุติธรรม รวมทั้ง
ประสานการทางานกับทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามแนวนโยบายขององค์กรต่อไป
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2. หน้าทีง่ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2.๑ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
2.๒ ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
2.๓ ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
2.๔ ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
2.๕ ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
2.๖ ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
2.๗ ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
2.๘ ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.9 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและ
งานคดีของรัฐ
2.๑๐ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
2.1๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6
3. งานด้านกฎหมายและคดีของรัฐ
3.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางสาหรับนิติกรในการดาเนินคดีของรัฐให้แก่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา รวมทั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
3.2 ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมตั้งแต่การดาเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง จนกระทั้งคดีถึงสิ้นสุด
และการบังคับคดีหรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง อีกทั้งการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการและการดาเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิด และค่าสินไหมทดแทน
3.3 ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
(1) ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแก่หน่วยงานและสถานศึกษา รวมถึงข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อขอรับบริการ
(2) รับเรื่องจากโรงเรียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับ
คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง (ที่ติดต่อประสานขอความช่วยเหลือ)
(3) เสนอเรื่องให้ผบู้ ังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ
(4) รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสานักงานอัยการ
เพื่อจัดพนักงานอัยการให้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย ที่หน่วยงานราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี (คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีนั้น ไม่อาจขอความช่วยเหลือ
ให้แก้ต่างคดีได้) รวมทั้งดาเนินการอื่นตามกระบวนวิธีพิจารณาคดี จนกระทั้งศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษา
และรวม ไปถึงการอุทธรณ์และฎีกาคาสั่งหรือคาพิพากษาจนกระทั้งถึงที่สุด
(5) รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทาคาฟ้องในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือคาให้การในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี
ให้ กับ หน่ วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐ เพื่อ ส่ ง ศาลปกครอง และด าเนิ น การอื่น ตามกระบวนวิธี
พิจารณาคดี จนกระทั้งศาลปกครองมีคาสั่งหรือคาพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด
(6) การบังคับคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการสืบหาทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาเพื่อการบังคับคดีด้วย
(7) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดรวมทั้งค่าสินไหมทดแทน
กรณีเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
รวมทั้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
(8) การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงการเข้าตรวจดูและคัดสาเนาเอกสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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3.4 เอกสารอ้างอิงทีเ่ กีย่ วข้อง
(๑) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์/ประมวลกฎหมายอาญา
(๒) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง/ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(๓) พระราชบัญญัติล้มละลาย พุธศักราช 2483 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
(5) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
(6) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
(7) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
(8) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฎิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
(9) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556
(10) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาษ พ.ศ. 2547
(11) กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง
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Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบตั งิ านด้านกฎหมายและคดีของรัฐ

เริ่มต้น
ต้นต
รับเรื่องจากโรงเรียน สพฐ. และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีลม้ ละลาย และคดี
ปกครอง

ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาสั่งการ

พิจารณาเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ

แต่งตัง้ คณะกรรมการ
เพื่อหาตัวผูต้ งั้ รับผิดทาง
ละเมิดรวมทัง้ ค่าสินไหม
ทดแทน

รวบรวมพยานหลักฐาน/
จัดทาคาฟ้อง คาให้การ
และดาเนินการอื่น
จนกระทั่งคดีปกครอง
ถึงที่สุด

บังคับคดีหรือใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครอง การสืบหาทรัพย์

รวบรวมหลักฐาน/ขอความ
อนุเคราะห์พนักงานอัยการ ว่า
ต่าง แก้ต่างคดีให้และ
ดาเนินการอื่นจนกระทั่งคดี
แพ่งอาญาและคดีล้มละลาย
ถึงที่สุด
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Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบตั งิ านการให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย

งานให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา หรือประชาชนทั่วไป

ขอคาปรึกษาด้วย
ตนเอง

ขอคาปรึกษาผ่านทาง
โทรศัพท์

ขอคาปรึกษาผ่านทาง
จดหมายอเล็กทรินิกส์ (E-mail)

กลุม่ กฎหมาย
และคดี

แจ้งให้ผรู้ บั บริการทราบ

ขอคาปรึกษาผ่าน
ทางช่องทางเว็บไซต์
ของสานักงานเขต

ภายใน 15 วันทาการ นับ
แต่วนั รับคาปรึกษา

10
4. การดาเนินการทางวินยั ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางสาหรับนิติกรในการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
4.2 ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมวินัยและป้องปรามมิให้กระทาผิด ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนการรับเรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อย่างร้ายแรงและไม่ร้ายแรง การดาเนินการทางวินัย จนสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน
ในการดาเนิ น การนี้ กล่ าวถึง เฉพาะในส่ ว นของข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้น
ไม่ได้หมายความรวมไปถึง การดาเนินงานวิ นัย ของพนั กงานราชการ ลูกจ้างประจาและลู กจ้ างชั่ ว คราว
ที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก
4.3 คาจากัดความ
(๑) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
(๒) กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(๓) ผู้มีอานาจตาม ข้อ ๑๓ ของคาสั่ง คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ หมายถึง ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ตาม ข้อ ๑๓ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
4.4 ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
การตั้งเรื่องกล่าวหา เป็นการตั้งเรื่องดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย มาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดาเนินการ
สอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า
ผู้ตั้งเรื่องกล่าวหา คือ ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา กรณีที่เป็นการกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรง มาตรา 98 วรรคลอง ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสาหรับกรณีที่เป็นการกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
คือ ผู้อานวยการสถานศึกษา สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ สืบสวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนได้ทุกคนในฐานะผู้บังคับบัญชา เว้นแต่กรณีที่เป็นการช่วยปฏิบัติราชการจะมีเพียงอานาจการ
บังคับบัญชา แต่ไม่มีอานาจดาเนินการทางวินัยหรือสั่งลงโทษกรณีเช่นนี้ จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ต้นสังกัดเป็นผู้ดาเนินการ
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เรื่องที่กล่าวหา หมายถึง การกระทาหรือพฤติการณ์แห่งการกระทาที่กล่าวอ้างว่า ผู้ถูกกล่าวหา
กระทาผิดวินัย
การตั้งเรื่องกล่าวหา หมายถึง การตั้งเรื่องการดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา เมื่อมีการร้องเรียนกล่าวหา และผู้บังคับบัญชาได้ดาเนินการสืบสวนพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมี
มูล ที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาความผิดวินัย
ข้อกล่าวหา หมายถึง รายละเอียดแห่งการกระทาหรือพฤติการณ์แห่งการกระทาที่กล่าวอ้างว่า
ผู้ ถูกกล่ าวหากระท าผิ ดวิ นั ย โดยอธิ บ ายว่ าผู้ ก กล่ าวหากระท าอะไร ที่ ไหน เมื่อ ไร ท าอย่ างไร เพื่อ ให้
ผู้ถูกกล่าวหา รู้ตัวและมีโอกาสชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ ในการตั้งเรื่องกล่าวหานั้นมิใช่ฐานความผิด
แต่เป็นเรื่องราวหรือการกระทาที่กล่าวอ้างว่าผู้ถูกกล่าวหา กระทาความผิด ฉะนั้น การตั้งเรื่องกล่าวหาควร
ตั้งให้กว้างไว้ เพี ยงเพื่อให้รู้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทาอะไรที่เป็นความผิด และไม่ควรเอากรณีความผิดหรือฐาน
ความผิด หรือมาตราความผิดไปเป็ นเรื่องกล่ าวหา เพราะจะทาให้เรื่องที่กล่ าวหาถูกจากั ดไว้ ในวงแคบ
การสืบสวน
การสืบสวน หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องต้นในมูลกรณีที่มีการกล่าวหา
หรือสงสัยว่าข้าราชการผู้ใดอาจกระทาความผิดจริงหรือไม่ เพียงใด เพื่อจะได้ดาเนินการทางวินัยต่อไป
วิธีการสืบสวน วิธีการสืบสวนไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดกาหนดรูปแบบของการดาเนินการไว้
ดังนั้น การสืบสวน อาจจะดาเนินการโดยวิธีการใดก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพของเรื่องที่จะทาการสืบสวนว่า
ควรจะใช้วิธีอย่างใด จึงจะเหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงของเรื่องที่สืบสวนอาจทาได้โดย
1. ผู้บังคับบัญชาดาเนินการเอง
2. ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
3. มอบหมายให้ผู้ใดไปดาเนินการ เช่น ผู้บังคับบัญชาลาดับรองลงมา หรือเจ้าหน้าที่ที่ไว้วางใจ
4. ส่งประเด็นหรือข้อสาคัญไปให้หน่วยงานหรือผู้ที่เชือ่ ถือได้สบื สวนให้ก็ได้เช่น ตารวจการสืบสวน
อาจกระทาได้ทั้งโดยทางลับและโดยเปิดเผย
การสืบสวนโดยทางลับ ได้แก่ การสืบสวนที่ดาเนินการไปโดยมิให้ผู้กระทาผิดหรือผู้ถูกสงสัยว่า เป็น
ผู้กระทาผิดรู้ตัวถึงเรื่องที่จะทาการสืบสวน โดยใช้กลวิธีที่เหมาะสม
การสืบสวนโดยเปิดเผย ได้แก่ การหาข้อเท็จจริงโดยวิธีแจ้งหรือแสดงให้ผู้ถูกสงสัยหรือผู้ถูกกล่าวหา
ทราบถึงประเด็นแห่งความผิด และขอให้เข้าชี้แจงแสดงเหตุผลแก้ข้อกล่าวหาโดยปกติผู้สืบสวนจะต้อง
รวบรวม พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่หรือข้อมูลต่าง ๆ ไว้ก่อน เพื่อสะดวกในการที่จะชี้หรือยืนยันถึงข้อ
กล่ าวหานั้ น กรณีใดจะสมควรสื บ สวนโดยเปิ ด เผยหรือ โดยทางลั บ นั้ น ย่ อ มขึ้น อยู่ กับ เรื่อ งที่ จ ะสื บ สวน
ความร้ายแรงแห่ ง กรณี ตลอดจนความเสี ยหายหรือเสี ย ชื่อเสี ยงเกี ย รติ ศักดิ์ของต าแหน่ งหน้ าที่ ของผู้ที่
เกี่ยวข้อง
การสืบสวนทางวินัยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ
1. การสืบสวนก่อนการดาเนินการทางวินัย (ไม่เป็นการดาเนินการทางวินัย)
2. การสืบสวนซึ่งเป็นการดาเนินการทางวินัย
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1. การสื บ สวนก่ อ นการด าเนิ น การทางวิ นั ย ได้ แ ก่ การสื บ สวนเมื่ อ มี ก รณี ส งสั ย ว่ า ข้ า ราชการ
อาจกระทาผิดวินัย เป็นการสืบสวนเพื่อพิจารณาว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่
ตามมาตรา 95 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547
หากข้อเท็จจริง ฟังได้ว่า กรณีมีมูลก็ต้องดาเนินการทางวินัยต่อไป แต่ถ้าผลการสืบสวนปรากฏว่ากรณีไม่มีมูล
ก็ต้องยุติ
กรณีที่มีการกล่ าวหาหรือ เป็น ที่สงสั ยว่ าข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษากระท าผิ ด วิ นั ย
ซึ่งการกล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยนั้นอาจมีที่มาอันเป็นมูลกรณีแห่งเรื่องที่กล่าวหาปรากฏขึ้นได้หลายทาง
เช่น
1) ในกรณีที่ผู้ บั ง คับ บั ญชาพบว่ าผู้ อ ยู่ ใ ต้ บั ง คับ บั ญชาผู้ ใ ดกระท าผิ ด วิ นั ย โดยมีพยานหลั ก ฐาน
ในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยทันที
2) กรณีที่มีการร้องเรียนด้วยวาจา ให้จดปากคาและให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี
พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา แล้วดาเนินการให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงโดย
อาจตั้ง กรรมการสืบสวน หรือสั่งให้บุคคลใดไปสืบสวน หรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามก็ได้ หากเห็น
ว่ากรณีมีมูล ก็ต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป
3) สาหรับกรณีที่มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ ผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนในเบื้องต้นก่อน หากเห็นว่า
ไม่มีมูลก็สั่งยุติเรื่อง ถ้าเห็นว่ามีมูลก็สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
4) ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น แจ้ง มาให้ท ราบว่ า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา
กระทาผิดวินัยหรือสงสัยว่ากระทาผิดวินัย
2. การสืบสวนซึ่งเป็นการดาเนินการทางวินัย ได้แก่ การสืบสวนกรณีเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
โดยที่มาตรา 98 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 บัญญัติว่า “ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะด าเนินการทางวินัยโดย
ไม่สอบสวนก็ได้ ” 48 และตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณี ความผิดที่ ปรากฏชัด แจ้ง พ.ศ. 2549 ข้อ 2 (2)
กาหนดกรณีล ะทิ้ง หน้ าที่ ราชการติดต่ อ ในคราวเดี ย วกั น เป็ น เวลาเกิ น กว่ า 15 วั น ผู้ บั ง คับ บั ญชาต้ อ ง
ดาเนินการสืบสวนก่อน หากปรากฏว่า เป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมี
พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา 87 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และกรณีเป็นความผิ ดที่ปรากฏชั ดแจ้ง จึงต้องเสนอเรื่องให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
แล้วแต่กรณี พิจารณาโดยไม่สอบสวนก็ได้
การสอบสวน
การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดาเนินการทั้งหลายอื่นเพื่อจะทราบ ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ต่าง ๆ หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาเพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรมและเพื่อที่จะ
พิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยจริงหรือไม่ ถ้ากระทาผิดจริงก็จะได้ลงโทษผู้กระทาผิดวินัยนั้น การ
สอบสวนทางวินัยเป็นการดาเนินการเพื่อจัดให้มีคาสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและ
หน้าที่ของบุคคล จึงต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
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การสอบสวนทางวินัยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ
(1) การสอบสวนวินยั ไม่ร้ายแรง
การสอบสวนวิ นั ยไม่ร้ายแรง ผู้ บั ง คับ บั ญชาต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรา 98 และกฎ ก.ค.ศ. ว่ าด้ ว ยการ
สอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ที่กาหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดย
แต่งตั้งจากข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาหรือข้าราชการฝ่ ายพลเรือนจานวนอย่างน้อย 3 คน
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการสอบสวนอย่างน้อยอีก 2 คน ให้กรรมการสอบสวนคนหนึ่ง
เป็นเลขานุการ ในกรณีจาเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ สาหรับวิธีการสอบสวนให้นาขั้นตอนการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง มาใช้โดยอนุโลมกาหนดระยะเวลาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน อาจขอ
ขยายระยะเวลาดาเนินการได้ ตามความจาเป็น แต่ไม่เกิน 30 วัน
(2) การสอบสวนวินยั อย่างร้ายแรง
การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ และแต่ง ตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม จะต้ อ งแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงสาหรับการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ประธานกรรมการต้องดารง
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา สาหรับตาแหน่งที่มีวิทยฐานะประธานต้องมีวิทยฐานะ
ไม่ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา โดยกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ดารงตาแหน่งนิติกรหรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย
หรือผู้ได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรการดาเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดาเนินการ
ทางวินัยอย่างน้อย 1 คน และแม้ภายหลังประธานจะดารงตาแหน่งหรือมีวิทยฐานะต่ากว่าหรือเที ยบได้
ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหาก็ไม่กระทบถึงการได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 180 วัน และอาจขอขยายระยะเวลาดาเนินการได้ ตามความจาเป็น ครั้งละไม่เกิน 60 วัน และถ้า
ไม่แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ต้องรายงาน กศจ./อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง เพื่อติดตามเร่งรัดการดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
กรณีที่อาจไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้
กรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 จะ
ดาเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้ ซึ่งกาหนดไว้ดังนี้
ก. การกระทาผิดวินยั ไม่ร้ายแรงทีเ่ ป็นกรณีความผิดทีป่ รากฏชัดแจ้ง ได้แก่
(1) กระทาความผิ ดอาญาจนต้องคาพิพากษาถึง ที่ สุด ว่ าผู้ นั้ น กระท าผิด และผู้ บังคับ บัญชา เห็ น ว่า
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดแล้ว
(2) กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือ ให้ถ้อยคารับสารภาพ
ต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และได้มีการบันทึกถ้อยคารับสารภาพเป็นหนังสือ
ข. การกระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงทีเ่ ป็นกรณีความผิดทีป่ รากฏชัดแจ้ง ได้แก่
(1) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนักกว่าจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุก
หรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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(2) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน และผู้บังคับบัญชา ได้ดาเนินการ
สืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการ
(3) กระทาผิ ดวิ นั ยอย่างร้ ายแรงและได้ รับ สารภาพเป็ น หนั ง สื อ ต่ อ ผู้ บั ง คับ บั ญชาหรือ ให้ ถ้อ ยค ารั บ
สารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และได้มีการบันทึกถ้อยคารับสารภาพเป็นหนังสือ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสอบสวน
การสอบสวนเป็นกระบวนการที่ต้องทาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน ดังนี้
ผูม้ อี านาจแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
ก) กรณีวินัยไม่ร้ายแรง คือ ผู้บงั คับบัญชาตามกฎหมาย ได้แก่
(1) ผู้อานวยการสถานศึกษา หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระทาผิดวินัย
(2) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระทาผิดวินัย
(3) ศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ในสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดผู้กระทาผิดวินัย
(4) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือ
ตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า หรืออธิการบดี หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระทาผิดวินัย
ข) กรณีวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่
(1) ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตามมาตรา 53 โดยที่คาสั่งหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
ข้อ 13 ได้กาหนดให้ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม
มาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง มีผ ลเป็ น การเปลี่ ย นอานาจการสั่ ง บรรจุ และแต่ งตั้ ง ตามมาตรา 53 (3) ซึ่ง เดิ ม
เป็นของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตามมาตรา 53 (4) ซึ่งเดิมเป็นของผู้อานวยการ
สถานศึกษา มาเป็นของศึกษาธิการจังหวัด
(2) ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 ในลาดับชั้นสูงกว่าของผู้ถูกกล่าวหาคนหนึ่งคนใด
ในกรณีที่กระทาผิดวินัยร่วมกันหลายคน (มาตรา 98 วรรคสอง)
(3) ผู้บังคับบัญชาของผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 ระดับเหนือขึ้นไป (มาตรา 100
วรรคหก)
(4) ผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับรายงานการดาเนินการทางวินัย (มาตรา 104 (1))
(5) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด นายกรัฐมนตรี (มาตรา 98 วรรคห้า) (6) ก.ค.ศ. (มาตรา 105)
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4.5 ระเบียบ/กฎหมายอ้างอิง ทีเ่ กีย่ วข้อง
(1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(2) กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
(3) กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง
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Flow Chart ขั้นตอนการดาเนินการทางวินยั โดยสังเขป
มีกรณีร้องเรียน (ม.95)

แต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง

กรณีมีพยานหลักฐานในเบื้องต้น
อยู่แล้ว (มาตรา 95 ว.4)

ไม่มีมูล

มีมูล

ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย

ยุติเรื่อง

วินัยอย่าง
ร้ายแรง

วินัยไม่ร้ายแรง

ผูม้ ีอานาจตาม ม.53
ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรง (ม.98 ว.2)

ผู้บังคับบัญชา ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
วินัยไม่ร้ายแรง (ม.
98(1))

ดาเนินการสอบสวน
ตามระยะเวลาที่
กาหนด
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5. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
5.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางสาหรับนิติกรในการดาเนินงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
5.2 ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนการดาเนินการแจ้งผลให้ทราบ
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เท่านั้น ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจาและ
ลูกจ้างชั่วคราว ที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหากคนละส่วนกัน
5.3 คาจากัดความ
“ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน ทั้งของรัฐและเอกชน
“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน ทั้งของรัฐ และเอกชน
“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษาใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
“บุคลากรทางการศึกษาอื่น ” หมายความว่า บุคคลซึ่งทาหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษากาหนดตาแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
“ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
“กศจ.” หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ผู้มีอานาจ ข้อ ๑๓ ของคาสั่ง คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ หมายถึง ผู้มีอานาจบรรจุและแต่งตั้งตาม ข้อ ๑๓
ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
5.4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
(๑) การอุทธรณ์
(๑.๑) รั บ เรื่ อ งอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ลงโทษของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ที่ ถู ก
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อานวยการสถานศึกษา ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรือลดเงินเดือน
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(๑.๒) ตรวจพิจารณาหนังสืออุทธรณ์ว่าเข้าข่ายที่จะรับไว้พิจารณา ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐ หรือไม่ เช่น อุทธรณ์คาสั่งลงโทษภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคาสั่งหรือไม่ ผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คาสั่งเพื่อตนเองหรือมีผู้อื่นอุทธรณ์คาสั่งแทน และแจ้งหนังสือให้
ผู้อุทธรณ์ทราบในกระบวนการขั้นตอนภายใน ๑๕ วันนับแต่ได้รับหนังสือ
(๑.๓) เสนอรายงานการอุทธรณ์ให้ กศจ. พิจารณาถ้าผู้อื่นอุทธรณ์แทนผู้ถูกลงโทษ หรืออุทธรณ์
นั้นไม่ได้ทาเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อของผู้ถูกลงโทษ หรือไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคาสั่ง ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๙ แห่ง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๐ กศจ. จะมีมติไม่รับอุทธรณ์คาสั่งลงโทษนั้นไว้พิจารณา กรณีนี้ให้แจ้งมติดังกล่าวพร้อมสิทธิใน
การฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
กรณีอุทธรณ์ถูกต้องและรับเรื่องไว้พิจารณานั้น กศจ. จะพิจารณามีมติตามข้อ ๑๔ แห่งกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐ เมื่อมีมติแล้วให้ผู้มีอานาจตาม ข้อ ๑๓ ของคาสั่ง
คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ สั่งหรือปฏิ บัติให้เป็นไปตามมตินั้ น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิ บัติ ตามมติ แล้ ว ก็ให้แจ้ ง
ผู้อุทธรณ์ทราบ ซึ่งผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีมีการเพิ่มโทษเป็นโทษปลดออก
หรือไล่ออกจากราชการ เช่นนี้แล้วผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ได้อีกชั้นหนึ่ง
กรณีมีการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ หรือกรณีอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติของ กศจ. ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา
ตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติ
เป็นประการใด จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ และให้ผู้มีอานาจตาม ข้อ ๑๓ ของคาสั่ง คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐
สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น กรณีนี้ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองด้วย
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การอุทธรณ์
Flow Chart ขั้นตอนการอุทธรณ์

ข้าราชการครูฯ ถูกสั่งลงโทษทางวินัย
ผู้อุทธรณ์

อุทธรณ์

ถูกลงโทษวินัยร้ายแรง
ปลดออก ไล่ออก หรือคาสั่งภาคทัณฑ์
ตัด/ลดเงินเดือน โดยผู้บังคับบัญชาสั่ง
ตามมติ กศจ.

ถูกลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
ภาคทัณฑ์ ตัด/ลดเงินเดือน

ก.ศ.จ.
พิจารณา

แจ้งผู้มีอานาจ ตาม ข้อ 13 สั่งหรือ
ปฎิบัติตามมติ

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมแจ้งสิทธิว่า
สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้

ก.ค.ศ. พิจารณา
(มติเป็นที่สุด)

ผู้อุทธรณ์มีสิทธิ
อุทธรณ์ได้อีก
ชั้นหนึ่ง กรณีที่มี
การเพิ่มโทษเป็น
ปลดออก หรือไล่
ออก

แจ้งผู้มีอานาจ ตาม ข้อ 13 สั่ง
หรือปฏิบัติตามมติ

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมสิทธิฟ้อง
คดีต่อศาลปกครอง
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(๒) การร้องทุกข์
(2.๑) รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความ
เป็ น ธรรมหรือ มีความคับ ข้อ งใจเนื่ อ งจากการกระท าของผู้ บั ง คับ บั ญชา หรือ ถูกแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย
(2.๒) ตรวจพิจารณาหนังสือร้องทุกข์ว่าเข้าข่ายที่จะรับเรื่องไว้พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑ หรือไม่ เช่น ร้องทุกข์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง
คาสั่งหรือไม่ ร้องทุกข์เพื่อตนเองหรือร้องทุกข์แทนผู้อื่น และแจ้งหนังสือให้ผู้ร้องทุกข์ทราบในกระบวนการ
ขั้นตอนภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ
(2.๓) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดาเนินการมีหนังสือแจ้งพร้อมส่งสาเนาหนังสือ
ร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชา ผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว เพื่อที่ผู้บังคับบัญชานั้นจะได้ส่งเอกสาร
หลักฐานพร้อมคาชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาของ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
(2.๔) เสนอรายงานการร้องทุกข์ให้ กศจ. พิจารณา ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ไม่ได้ทาเป็นหนังสือ
ยื่นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบเรื่องอันเป็น เหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือมีผู้ร้องทุกข์แทน ตามข้อ ๕
วรรคหนึ่งหรือวรรคสองและข้อ ๗ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑
ให้มีมติไม่รับคาร้องทุกข์ไว้พิจารณา จากนั้นมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว
ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ถู กต้อง ให้มีมติตามข้อ ๑๔ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการ
พิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอานาจตาม ข้อ ๑๓ ของคาสั่ง คสช. ที่ ๑๙/
๒๕๖๐ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุก ข์ทราบ
เป็นหนังสือพร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยเร็ว
กรณีมีผู้ร้องทุกข์เพราะเหตุถูกสั่งให้ออกจากราชการ ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน หรือเห็นว่าคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ กศจ. ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ให้เสนอ ก.ค.ศ.
พิจารณาตามมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้อง
ทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดให้ผู้มีอานาจตาม ข้อ ๑๓ ของคาสั่ง คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐
สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และเมื่อสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือ
พร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยเร็ว
5.5 ระเบียบ/กฎหมายอ้างอิง ทีเ่ กีย่ วข้อง
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(๒) กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
(3) กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(4) กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง
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การร้องทุกข์
Flow Chart ขั้นตอนการร้องทุกข์
ผู้ร้องทุกข์

ถูกกระทบสิทธิไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมี
ความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของ
ผู้บังคับบัญชาหรือถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย

แจ้งและส่งสาเนาหนังสือร้องทุกข์ให้
ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้จัดส่งเอกสารทาคา
ชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณา

ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน หรือเห็นว่าคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
ซึ่งสั่งตามมติ กศจ. ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นธรรม หรือถูก
ตั้งกรรมการสอบสวน

แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุให้มกี ารร้องทุกข์ทราบ
เพื่อให้จัดส่งเอกสารทาคาชี้แจงเพื่อประกอบการ
พิจารณา

ก.ศ.จ.
พิจารณา
(มติเป็นที่สุด)

ก.ศ.จ
พิจารณา
(มติเป็นที่สุด)

แจ้งให้ผู้ร้องทราบ

แจ้งผู้มีอานาจตาม ข้อ 13 สั่งหรือปฏิบัติ
ตามมติ

แจ้งผู้ร้องทราบพร้อมแจ้งสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาล

หมายเหตุ การร้องทุกข์ ให้ร้องทุกข์สาหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นไม่ได้
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ภาคผนวก
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