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ค าน า 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีการกระจายอ านาจการ
บริหารงานบุคคล ด้านงานวินัยและนิติการ อันได้แก่ งานด้านการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้อง
ทุกข์ และการด าเนินคดีภาครัฐ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาสู่ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในปริมาณมากและมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นพิเศษ รวมทั้งงาน
ด้านนิติการอันเป็นภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา อันได้แก่ การวินิจฉัยข้อกฎหมาย การตอบข้อ
หารือและงานวิชาการด้านกฎหมายอื่น ๆ จะเห็นไดว้่ามีภารกิจเพิ่มข้ึนมากในปัจจุบัน ประกอบกับส านักงาน 
ก.ค.ศ. ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังและระดับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยและนิติการ อันได้แก่  ต าแหน่ง 
นิติกรให้เป็นต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ 

ทั้งนี้ เพื่อให้การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เหมาะสมกับภารกิจ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน เป็นไปตามคุณลักษณะของงาน  มีความ
คล่องตัว รวดเร็ว มีการบังคับใช้กฎหมายอยู่บนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม  เกิดประโยชน์
สูงสุดในการบริหารราชการ อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๗(๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การ
แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.  2546 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้แบ่งแยกกลุ่มงานวินัยและนิติการ ออกจากกลุ่มบริหารงานบุคคล  
โดยก าหนดให้เป็นส่วนราชการภายใน เรียกว่ากลุ่มกฎหมายและคดี ที่มีการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และเพื่อที่จะให้การปฏิบัติงาน
ดังกล่าวส าเร็จลุล่วงไป ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและสามารถเป็นกลุ่มที่อ านวยความยุติธรรม รวมทั้ง
ประสานการท างานกับทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามแนวนโยบายขององค์กรต่อไป 
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2. หนา้ทีง่านตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 2.๑ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย  

 2.๒ ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

 2.๓ ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  

 2.๔ ด าเนินการเก่ียวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  

 2.๕ ด าเนินการเก่ียวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  

 2.๖ ด าเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  

 2.๗ ด าเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ  

 2.๘ ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 2.9 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและ 

งานคดีของรัฐ 

 2.๑๐ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับ 

มอบหมาย 

 2.1๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

3. งานดา้นกฎหมายและคดขีองรฐั  

 3.1 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการด าเนินคดีของรัฐให้แก่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา รวมทั้ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

 3.2 ขอบเขตของงาน 

 ครอบคลุมตั้งแต่การด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง จนกระทั้งคดีถึงสิ้นสุด 
และการบังคับคดีหรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง อีกทั้งการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการและการด าเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิด และค่าสินไหมทดแทน  

 3.3 ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

   (1) ให้ค าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับระเบียบกฎหมายแก่หน่วยงานและสถานศึกษา รวมถึงข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อขอรับบริการ 

 (2) รับเรื่องจากโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวกับ
คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง (ที่ติดต่อประสานขอความช่วยเหลือ) 

(3) เสนอเรื่องให้ผูบ้ังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ 

 (4) รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังส านักงานอัยการ
เพื่อจัดพนักงานอัยการให้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย ที่หน่วยงานราชการหรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี (คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีนั้น ไม่อาจขอความช่วยเหลือ
ให้แก้ต่างคดีได้) รวมทั้งด าเนินการอื่นตามกระบวนวิธีพิจารณาคดี จนกระทั้งศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษา
และรวม ไปถึงการอุทธรณ์และฎีกาค าสั่งหรือค าพิพากษาจนกระทั้งถึงที่สุด 

 (5) รวบรวมพยานหลักฐานและจัดท าค าฟ้องในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือค าให้การในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี
ให้กับหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อส่งศาลปกครอง และด าเนินการอื่นตามกระบวนวิธี
พิจารณาคดี จนกระทั้งศาลปกครองมีค าสั่งหรือค าพิพากษาจนกระท่ังถึงที่สุด 

(6) การบังคับคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการสืบหาทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาเพื่อการบังคับคดีด้วย 

 (7) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดรวมทั้งค่าสินไหมทดแทน 
กรณีเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
รวมทั้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 

(8) การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงการเข้าตรวจดูและคัดส าเนาเอกสาร 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 3.4 เอกสารอา้งองิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 (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) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฎิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ
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 ขั้นตอนการปฏบิตังิานดา้นกฎหมายและคดขีองรฐั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน้

ตน้ต 

รบัเรื่องจากโรงเรียน สพฐ. และหน่วยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวกบัคดีแพ่ง คดีลม้ละลาย และคดี

ปกครอง 

ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาสั่งการ 

พิจารณาเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ 

แต่งตัง้คณะกรรมการ
เพ่ือหาตวัผูต้ัง้รบัผิดทาง
ละเมิดรวมทัง้ค่าสินไหม

ทดแทน 

รวบรวมพยานหลักฐาน/
จัดท าค าฟ้อง ค าให้การ 

และด าเนินการอื่น
จนกระท่ังคดีปกครอง 

ถึงที่สุด 

รวบรวมหลักฐาน/ขอความ
อนุเคราะห์พนักงานอัยการ ว่า

ต่าง แก้ต่างคดีให้และ
ด าเนินการอื่นจนกระท่ังคดี
แพ่งอาญาและคดีล้มละลาย 

ถึงที่สุด 

บังคับคดีหรือใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครอง การสืบหาทรัพย์ 
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Flow Chart ขั้นตอนการปฏบิตังิานการใหค้ าปรึกษาด้านกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา หรือประชาชนทั่วไป 

ขอค าปรึกษาด้วย
ตนเอง 

ขอค าปรึกษาผ่านทาง
โทรศัพท์ 

ขอค าปรึกษาผ่านทาง
จดหมายอเล็กทรินิกส์ (E-mail) 

ขอค าปรึกษาผ่าน
ทางช่องทางเว็บไซต์
ของส านักงานเขต 

แจง้ใหผู้ร้บับรกิารทราบ 

ภายใน 15 วนัท าการ นบั

แต่วนัรบัค าปรกึษา 

กลุม่กฎหมาย
และคดี 
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4. การด าเนนิการทางวนิยัขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา  

 4.1 วตัถปุระสงค ์
 เพื่อเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 4.2 ขอบเขตของงาน 
ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมวินัยและป้องปรามมิให้กระท าผิด ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตลอดจนการรับเรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อย่างร้ายแรงและไม่ร้ายแรง การด าเนินการทางวินัยจนสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน 
 ในการด าเนินการนี้ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้น 
ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการด าเนินงานวินัยของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  
ที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก  

 4.3 ค าจ ากดัความ 

 (๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 (๒) กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 (๓) ผู้มีอ านาจตาม ข้อ ๑๓ ของค าสั่ง คสช. ที ่๑๙/๒๕๖๐ หมายถึง ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
ตาม ข้อ ๑๓ ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐  

 4.4 ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
 การตั้งเรื่องกล่าวหา เป็นการตั้งเรื่องด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย มาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อด าเนินการ
สอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า  
 ผู้ตั้งเรื่องกล่าวหา คือ ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา กรณีที่เป็นการกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง มาตรา 98 วรรคลอง ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนส าหรับกรณีที่เป็นการกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  
คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ สืบสวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนได้ทุกคนในฐานะผู้บังคับบัญชา เว้นแต่กรณีที่เป็นการช่วยปฏิบัติราชการจะมีเพียงอ านาจการ
บังคับบัญชา แต่ไม่มีอ านาจด าเนินการทางวินัยหรือสั่งลงโทษกรณีเช่นนี้ จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา 
ต้นสังกัดเป็นผู้ด าเนินการ  
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 เรื่องที่กล่าวหา หมายถึง การกระท าหรือพฤติการณ์แห่งการกระท าที่กล่าวอ้างว่า ผู้ถูกกล่าวหา 
กระท าผิดวินัย  
 การตั้งเรื่องกล่าวหา หมายถึง การตั้งเรื่องการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา เมื่อมีการร้องเรียนกล่าวหา และผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการสืบสวนพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมี
มูล ที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าความผิดวินัย  
 ข้อกล่าวหา หมายถึง รายละเอียดแห่งการกระท าหรือพฤติการณ์แห่งการกระท าที่กล่าวอ้างว่า  
ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย โดยอธิบายว่าผู้กกล่าวหากระท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร ท าอย่างไร เพื่อให้ 
ผู้ถูกกล่าวหา รู้ตัวและมีโอกาสชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ ในการตั้งเรื่องกล่าวหานั้นมิใช่ฐานความผิด 
แต่เป็นเรื่องราวหรือการกระท าที่กล่าวอ้างว่าผู้ถูกกล่าวหา กระท าความผิด ฉะนั้น การตั้งเรื่องกล่าวหาควร
ตั้งให้กว้างไว้ เพียงเพื่อให้รู้ว่าผู้ถูกกล่าวหาท าอะไรที่เป็นความผิด และไม่ควรเอากรณีความผิดหรือฐาน
ความผิด หรือมาตราความผิดไปเป็นเรื่องกล่าวหา เพราะจะท าให้เรื่องที่กล่าวหาถูกจ ากัดไว้ในวงแคบ  
การสืบสวน  
 การสืบสวน หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องต้นในมูลกรณีที่มีการกล่าวหา 
หรือสงสัยว่าข้าราชการผู้ใดอาจกระท าความผิดจริงหรือไม่ เพียงใด เพื่อจะได้ด าเนินการทางวินัยต่อไป  

 วิธีการสืบสวน วิธีการสืบสวนไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดก าหนดรูปแบบของการด าเนินการไว้ 
ดังนั้น การสืบสวน อาจจะด าเนินการโดยวิธีการใดก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพของเรื่องที่จะท าการสืบสวนว่า
ควรจะใช้วิธีอย่างใด จึงจะเหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงของเรื่องที่สืบสวนอาจท าได้โดย 

 1. ผู้บังคับบัญชาด าเนินการเอง  

 2. ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  

 3. มอบหมายให้ผู้ใดไปด าเนินการ เช่น ผู้บังคับบัญชาล าดับรองลงมา หรอืเจ้าหน้าที่ที่ไว้วางใจ  

 4. ส่งประเด็นหรือข้อส าคัญไปให้หน่วยงานหรือผู้ที่เชือ่ถือได้สบืสวนให้ก็ได้เช่น ต ารวจการสืบสวน 
อาจกระท าได้ทั้งโดยทางลับและโดยเปิดเผย  

 การสืบสวนโดยทางลับ ได้แก่ การสืบสวนที่ด าเนินการไปโดยมิให้ผู้กระท าผิดหรือผู้ถูกสงสัยว่า เป็น
ผู้กระท าผิดรู้ตัวถึงเรื่องที่จะท าการสืบสวน โดยใช้กลวิธีที่เหมาะสม  

 การสืบสวนโดยเปิดเผย ได้แก่ การหาข้อเท็จจริงโดยวิธีแจ้งหรือแสดงให้ผู้ถูกสงสัยหรือผู้ถูกกล่าวหา 
ทราบถึงประเด็นแห่งความผิด และขอให้เข้าชี้แจงแสดงเหตุผลแก้ข้อกล่าวหาโดยปกติผู้สืบสวนจะต้อง
รวบรวม พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่หรือข้อมูลต่าง ๆ ไว้ก่อน เพื่อสะดวกในการที่จะชี้หรือยืนยันถึงข้อ
กล่าวหานั้น กรณีใดจะสมควรสืบสวนโดยเปิดเผยหรือโดยทางลับนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับเรื่องที่จะสืบสวน   
ความร้ายแรงแห่งกรณี ตลอดจนความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของผู้ที่
เก่ียวข้อง  

การสืบสวนทางวินัยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ  

 1. การสืบสวนก่อนการด าเนินการทางวินัย (ไม่เป็นการด าเนินการทางวินัย)  

 2. การสืบสวนซึ่งเป็นการด าเนินการทางวินัย  
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 1. การสืบสวนก่อนการด าเนินการทางวินัย ได้แก่ การสืบสวนเมื่อมีกรณีสงสัยว่าข้าราชการ  
อาจกระท าผิดวินัย เป็นการสืบสวนเพื่อพิจารณาว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ 
ตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
หากข้อเท็จจริง ฟังได้ว่า กรณีมีมูลก็ต้องด าเนินการทางวินัยต่อไป แต่ถ้าผลการสืบสวนปรากฏว่ากรณีไม่มีมูล 
ก็ต้องยุติ  

 กรณีที่มีการกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดวินัย  
ซึ่งการกล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยนั้นอาจมีที่มาอันเป็นมูลกรณีแห่งเรื่องที่กล่าวหาปรากฏขึ้นได้หลายทาง 
เช่น  

 1) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาพบว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระท าผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐาน  
ในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที  
 2) กรณีที่มีการร้องเรียนด้วยวาจา ให้จดปากค าและให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี 
พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา แล้วด าเนินการให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงโดย
อาจตั้ง กรรมการสืบสวน หรือสั่งให้บุคคลใดไปสืบสวน หรือเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องมาสอบถามก็ได้ หากเห็น
ว่ากรณีมีมูล ก็ต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป  
 3) ส าหรับกรณีที่มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ ผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนในเบื้องต้นก่อน หากเห็นว่า  
ไม่มีมูลก็สั่งยุติเรื่อง ถ้าเห็นว่ามีมูลก็สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
 4) ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นแจ้งมาให้ทราบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กระท าผิดวินัยหรือสงสัยว่ากระท าผิดวินัย  

 2. การสืบสวนซึ่งเป็นการด าเนินการทางวินัย ได้แก่ การสืบสวนกรณีเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 
โดยที่มาตรา 98 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 บัญญัติว่า “ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะด าเนินการทางวินัยโดย
ไม่สอบสวนก็ได้” 48 และตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 ข้อ 2 (2) 
ก าหนดกรณีละทิ้งหน้าที่ ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน ผู้บังคับบัญชาต้อง
ด าเนินการสืบสวนก่อน หากปรากฏว่า เป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมี
พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ตามมาตรา 87 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 และกรณีเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง จึงต้องเสนอเรื่องให้ กศจ.  หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
แล้วแต่กรณี พิจารณาโดยไม่สอบสวนก็ได้ 

การสอบสวน  

การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการด าเนินการทั้งหลายอื่นเพื่อจะทราบ ข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ต่าง ๆ หรือพิสูจน์เก่ียวกับเรื่องที่กล่าวหาเพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรมและเพื่อที่จะ
พิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยจริงหรือไม่ ถ้ากระท าผิดจริงก็จะได้ลงโทษผู้กระท าผิดวินัยนั้น การ
สอบสวนทางวินัยเป็นการด าเนินการเพื่อจัดให้มีค าสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและ
หน้าที่ของบุคคล จึงต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  
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การสอบสวนทางวินัยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ  
(1) การสอบสวนวนิยัไมร่้ายแรง  
 การสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามมาตรา 98 และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
สอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ที่ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดย
แต่งตั้งจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือข้าราชการฝ่ายพลเรือนจ านวนอย่างน้อย 3 คน 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการสอบสวนอย่างน้อยอีก 2 คน ให้กรรมการสอบสวนคนหนึ่ง
เป็นเลขานุการ ในกรณีจ าเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ ส าหรับวิธีการสอบสวนให้น าขั้นตอนการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง มาใช้โดยอนุโลมก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน อาจขอ
ขยายระยะเวลาด าเนินการได้ ตามความจ าเป็น แต่ไม่เกิน 30 วัน 

(2) การสอบสวนวนิยัอยา่งรา้ยแรง  
 การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงส าหรับการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ประธานกรรมการต้องด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ส าหรับต าแหน่งที่มีวิทยฐานะประธานต้องมีวิทยฐานะ
ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา โดยกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรหรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย
หรือผู้ได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการด าเนินการ
ทางวินัยอย่างน้อย 1 คน และแม้ภายหลังประธานจะด ารงต าแหน่งหรือมีวิทยฐานะต่ ากว่าหรือเทียบได้ 
ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหาก็ไม่กระทบถึงการได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 180 วัน และอาจขอขยายระยะเวลาด าเนินการได้ ตามความจ าเป็น ครั้งละไม่เกิน 60 วัน และถ้า
ไม่แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ต้องรายงาน กศจ./อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง เพื่อติดตามเร่งรัดการด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

กรณีที่อาจไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได ้ 

กรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 จะ
ด าเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้ ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้  

ก. การกระท าผดิวนิยัไมร่้ายแรงทีเ่ปน็กรณคีวามผดิทีป่รากฏชดัแจง้ ได้แก่  
 (1) กระท าความผิดอาญาจนต้องค าพิพากษาถึงที่สุด  ว่าผู้นั้นกระท าผิดและผู้บังคับบัญชา เห็นว่า
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดแล้ว  
 (2) กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือ ให้ถ้อยค ารับสารภาพ
ต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และได้มีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ  

ข. การกระท าผดิวนิยัอย่างรา้ยแรงทีเ่ปน็กรณีความผดิทีป่รากฏชดัแจง้ ได้แก่  
 (1) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุก
หรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
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 (2) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน และผู้บังคับบัญชา ได้ด าเนินการ
สืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการ  
 (3) กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยค า รับ
สารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และได้มีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสอบสวน  

การสอบสวนเป็นกระบวนการที่ต้องท าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน ดังนี ้ 

ผูม้อี านาจแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน  

ก) กรณีวินัยไม่ร้ายแรง คือ ผู้บงัคับบัญชาตามกฎหมาย ได้แก่  
 (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระท าผิดวินัย  
 (2) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระท าผิดวินัย  
 (3) ศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดผู้กระท าผิดวินัย  
 (4) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือ
ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า หรืออธิการบดี หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระท าผิดวินัย  

ข) กรณีวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่  
 (1) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 โดยที่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  
ข้อ 13 ได้ก าหนดให้ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม
มาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลเป็นการเปลี่ยนอ านาจการสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 (3) ซึ่งเดิม  
เป็นของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตามมาตรา 53 (4) ซึ่งเดิมเป็นของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา มาเป็นของศึกษาธิการจังหวัด  
 (2) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 ในล าดับชั้นสูงกว่าของผู้ถูกกล่าวหาคนหนึ่งคนใด  
ในกรณีที่กระท าผิดวินัยร่วมกันหลายคน (มาตรา 98 วรรคสอง)  
 (3) ผู้บังคับบัญชาของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 ระดับเหนือขึ้นไป (มาตรา 100 
วรรคหก)  
 (4) ผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับรายงานการด าเนินการทางวินัย (มาตรา 104 (1))  

 (5) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด นายกรัฐมนตรี (มาตรา 98 วรรคห้า) (6) ก.ค.ศ. (มาตรา 105) 
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4.5 ระเบยีบ/กฎหมายอา้งองิ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 (1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

 (2) กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 

 (3) กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสอืเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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Flow Chart ขั้นตอนการด าเนนิการทางวนิยัโดยสงัเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีกรณีร้องเรียน (ม.95) 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง 

มีมูล ไม่มีมูล 

ยุติเรื่อง ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย 

วินัยอย่าง
ร้ายแรง 

วินัยไม่ร้ายแรง 

ผูม้ีอ านาจตาม ม.53 
ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรง (ม.98 ว.2) 

ผู้บังคับบัญชา ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน

วินัยไม่ร้ายแรง (ม.
98(1)) 

กรณีมีพยานหลักฐานในเบื้องต้น
อยู่แล้ว  (มาตรา 95 ว.4) 

ด าเนินการสอบสวน
ตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด 
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5. การอทุธรณแ์ละการรอ้งทุกข ์ 

 5.1 วตัถปุระสงค ์
 เพื่อเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการด าเนินงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

 5.2 ขอบเขตของงาน 
 ครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนการด าเนินการแจ้งผลให้ทราบ 
 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เท่านั้น ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและ
ลูกจ้างชั่วคราว ที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหากคนละส่วนกัน  

 5.3 ค าจ ากดัความ 
 “ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน ทั้งของรัฐและเอกชน 
 “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน ทั้งของรัฐ และเอกชน 
 “ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษาใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 “บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งท าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงาน 
การศึกษาต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษาก าหนดต าแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา 

 “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

“ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา  
 “กศจ.” หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ผู้มีอ านาจ ข้อ ๑๓ ของค าสั่ง คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ หมายถึง ผู้มีอ านาจบรรจุและแต่งตั้งตาม ข้อ ๑๓ 
ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 

 5.4. ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
 (๑) การอุทธรณ์ 
 (๑.๑) รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ถูก 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการสถานศึกษา ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน  
หรือลดเงินเดือน 
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 (๑.๒) ตรวจพิจารณาหนังสืออุทธรณ์ว่าเข้าข่ายที่จะรับไว้พิจารณา ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ 
อุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐ หรือไม่ เช่น อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ 
ได้รับแจ้งค าสั่งหรือไม่ ผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์ค าสั่งเพื่อตนเองหรือมีผู้อื่นอุทธรณ์ค าสั่งแทน และแจ้งหนังสือให้ 
ผู้อุทธรณ์ทราบในกระบวนการข้ันตอนภายใน ๑๕ วันนับแต่ได้รับหนังสือ 

 (๑.๓) เสนอรายงานการอุทธรณ์ให้ กศจ. พิจารณาถ้าผู้อื่นอุทธรณ์แทนผู้ถูกลงโทษ หรืออุทธรณ์ 
นั้นไม่ได้ท าเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อของผู้ถูกลงโทษ หรือไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค าสั่ง ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๙ แห่ง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ กศจ. จะมีมติไม่รับอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษนั้นไว้พิจารณา กรณีนี้ให้แจ้งมติดังกล่าวพร้อมสิทธิใน
การฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 

 กรณีอุทธรณ์ถูกต้องและรับเรื่องไว้พิจารณานั้น กศจ. จะพิจารณามีมติตามข้อ ๑๔ แห่งกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐ เมื่อมีมติแล้วให้ผู้มีอ านาจตาม ข้อ ๑๓ ของค าสั่ง 
คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติแล้ว ก็ให้แจ้ง 
ผู้อุทธรณ์ทราบ ซึ่งผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีมีการเพิ่มโทษเป็นโทษปลดออก
หรือไล่ออกจากราชการ เช่นนี้แล้วผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ได้อีกชั้นหนึ่ง 

 กรณีมีการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ หรือกรณีอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ 
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 และให้ผู้มีอ านาจตาม ข้อ ๑๓ ของค าสั่ง คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐  
สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น กรณีนี้ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองด้วย 
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การอทุธรณ ์

Flow Chart ขั้นตอนการอทุธรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าราชการครูฯ ถูกสั่งลงโทษทางวินัย 

ผู้อุทธรณ์ 

อทุธรณ ์

ถูกลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง  
ภาคทัณฑ์ ตัด/ลดเงินเดือน 

ถูกลงโทษวินัยร้ายแรง 

ปลดออก ไล่ออก หรือค าสั่งภาคทัณฑ์ 
ตัด/ลดเงินเดือน โดยผู้บังคับบัญชาสั่ง

ตามมติ กศจ. 

ก.ศ.จ. 
พิจารณา 

ก.ค.ศ. พิจารณา 

(มติเป็นที่สุด) 

แจ้งผู้มีอ านาจ ตาม ข้อ 13 สั่งหรือ
ปฎิบัติตามมต ิ

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมแจ้งสิทธิว่า
สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ 

แจ้งผู้มีอ านาจ ตาม ข้อ 13 สั่ง 
หรือปฏิบัติตามมต ิ

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมสิทธิฟ้อง
คดีต่อศาลปกครอง 

ผู้อุทธรณ์มีสิทธิ
อุทธรณ์ได้อีก

ชั้นหนึ่ง กรณีที่มี
การเพิ่มโทษเป็น
ปลดออก หรือไล่

ออก 
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(๒) การรอ้งทกุข ์

  (2.๑) รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความ
เป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา หรือถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย 

 (2.๒) ตรวจพิจารณาหนังสือร้องทุกข์ว่าเข้าข่ายที่จะรับเรื่องไว้พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วย
การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑ หรือไม่ เช่น ร้องทุกข์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง 
ค าสั่งหรือไม่ ร้องทุกข์เพื่อตนเองหรือร้องทุกข์แทนผู้อื่น และแจ้งหนังสือให้ผู้ร้องทุกข์ทราบในกระบวนการ 
ขั้นตอนภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ 

 (2.๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาด าเนินการมีหนังสือแจ้งพร้อมส่งส าเนาหนังสือ
ร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชา ผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว เพื่อที่ผู้บังคับบัญชานั้นจะได้ส่งเอกสาร
หลักฐานพร้อมค าชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาของ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 

 (2.๔) เสนอรายงานการร้องทุกข์ให้ กศจ. พิจารณา ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ไม่ได้ท าเป็นหนังสือ
ยื่นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือมีผู้ร้องทุกข์แทน ตามข้อ ๕  
วรรคหนึ่งหรือวรรคสองและข้อ ๗ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑ 
ให้มีมติไม่รับค าร้องทุกข์ไว้พิจารณา จากนั้นมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว 
 ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ถูกต้อง ให้มีมติตามข้อ ๑๔ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการ
พิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอ านาจตาม ข้อ ๑๓ ของค าสั่ง คสช. ที่ ๑๙/
๒๕๖๐ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ  
เป็นหนังสือพร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยเร็ว 
 กรณีมีผู้ร้องทุกข์เพราะเหตุถูกสั่งให้ออกจากราชการ ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน หรือเห็นว่าค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ 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. มีมติเป็นประการใดให้ผู้มีอ านาจตาม ข้อ ๑๓ ของค าสั่ง คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ 
สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และเมื่อสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือ
พร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยเร็ว  

 5.5 ระเบยีบ/กฎหมายอา้งองิ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 (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 และหนังสอืเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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การร้องทุกข์ 

Flow Chart ขั้นตอนการร้องทุกข์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุการร้องทุกข์ ให้ร้องทุกข์ส าหรับตนเองเท่านั้น จะรอ้งทุกข์แทนผู้อื่นไม่ได้ 

ผู้ร้องทุกข์ 

ถูกกระทบสิทธิไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมี
ความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของ

ผู้บังคับบัญชาหรือถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย 

ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน หรือเห็นว่าค าสั่งของผู้บังคับบัญชา
ซึ่งสั่งตามมติ กศจ. ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นธรรม หรือถูก

ตั้งกรรมการสอบสวน 

แจ้งและส่งส าเนาหนังสือร้องทุกข์ให้
ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้จัดส่งเอกสารท าค า

ชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณา 

แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุให้มกีารร้องทุกข์ทราบ 
เพื่อให้จัดส่งเอกสารท าค าชี้แจงเพื่อประกอบการ

พิจารณา 

ก.ศ.จ. 
พิจารณา 

(มติเป็นที่สุด) 

ก.ศ.จ 
พิจารณา  

(มติเป็นที่สุด) 

แจ้งให้ผู้ร้องทราบ 

แจ้งผู้มีอ านาจตาม ข้อ 13 สั่งหรือปฏิบัติ
ตามมติ 

แจ้งผู้ร้องทราบพร้อมแจ้งสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาล 
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