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 คู่มือการปฏิบตัิงานกลุ่มกฎหมายและคด ี
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒  มีกลุ่มงำนบริหำรงำนภำยในส ำนักงำน
ตำมกฎกระทรวง  ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๖ 
ประกอบด้วย กลุ่มอ ำนวยกำร  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กลุ่มนโยบำยและแผน     กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ       
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์    และหน่วยตรวจสอบภำยใน และต่อมำกระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ิมอีก 3 กลุ่มได้แก่  กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กลุ่ม
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มกฎหมำยและคดี  ซึ่งแต่ละกลุ่มงำนมีภำรกิจที่ต่ำงกันภำยใต้กำรบริหำร
โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชำ 

กลุ่มกฎหมายและคดี   เป็นกลุ่มงำนที่ปฏิบัติเพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอยู่ในระเบียบ
วินัย รู้ข้อกฎหมำยและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผล เป็นคนดีในสังคมและช่วยเหลือ
สังคมให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ   ภำรกิจกลุ่มกฎหมำยและคดีประกอบด้วยงำนต่ำง ๆ ตำมโครงสร้ำง  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
โดยภำรกิจงำนและหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้ 

 ๑ งำนวินัย 
  ๑.๑ กำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
  ๑.๒ กำรด ำเนินกำรสืบสวน สอบสวนควำมผิดทำงวินัยและกำรลงโทษ 
   ๑.๒.๑ ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
   ๑.๒.๑ กำรด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและตรวจพิจำรณำวินัยไม่ร้ำยแรง 
   ๑.๒.๒ กำรด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและตรวจพิจำรณำวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
  ๑.๓ กำรสั่งพักรำชกำร กำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
  ๑.๔ กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ 

    กลุ่มกฎหมายและคดี 

งานวินัย 

งานอุทธรณ์/ร้องทุกข์ 

งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 

งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ 
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 ๒ งำนอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
  ๒.๑ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
  ๒.๒ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
 ๓ งำนด้ำนกฎหมำยและกำรด ำเนินคดีของรัฐ 
  ๓.๑ กำรด ำเนินงำนด้ำนกฎหมำย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในหน่วยงำน 
  ๓.๒ กำรด ำเนินงำนด้ำนกฎหมำย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงำน 
  ๓.๓ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
  ๓.๔ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
 ๔ งำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๔.๑ ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
  ๔.๒ ให้ควำมร่วมมือ สนับสนุน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 

 งานวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า 
 ๑ กำรส่งเสริมวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับนิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่นิติกรในกำรด ำเนินกำรส่งเสริม พัฒนำทำง
วินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ ให้มีวินัยและรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และลดปัญหำกำรร้องเรียน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ๑ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยสำเหตุกำรกระท ำผิดวินัย  กำรเสริมสร้ำงวินัย จริยธรรมให้ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวินัยและจริยธรรม 
  ๒ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเรื่องเสริมสร้ำงและพัฒนำวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ๓ ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ๔ จัดท ำและสนับสนุนกำรจัดท ำเอกสำร คู่มือ สื่อ เกี่ยวกับกำรรักษำวินัยและกำรป้องกันกำรกระท ำ
ผิดวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ๕ ติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำวินัย จริยธรรมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Flowchart      กำรส่งเสริมวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ 

 
 
                                                    ศกึษา  วิเคราะห ์ วจิยัสาเหตกุารกระท าผิดวินยั  ปีที่ผา่นมา 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

                                     ติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำวินัย จริยธรรมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
                             โดยสรุปผลกำรร้องเรียนและกำรด ำเนินกำรทำงวินัยในสิ้นปีงบประมำณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำปัญหำข้อกฎหมำย 

                    ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรเสริมสร้ำง
และพัฒนำวินัย ในควำมประชุมผู้บริหำร
ประจ ำเดือน 

จัดท ำและสนับสนุนกำรจัดท ำเอกสำร 
คู่มือ สื่อ เกี่ยวกับกำรรักษำวินัยและกำร
ป้องกันกำรกระท ำผิดวินัย โดยกำรแจ้ง
เวียนหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 
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 ๒  ด าเนินการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับนิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่นิติกรในกำรจัดกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ และตอบสนองข้อร้องเรียนโดยให้เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทย    

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ๒.๑ รับหนังสือร้องเรียนจำกทุกช่องทำงกำรร้องเรียน  

๒.๒ ลงทะเบียนหนังสือลับ 
๒.๓ พิจำรณำข้อร้องเรียนเบื้องต้น 
๒.๔ พิจำรณำก ำหนดผู้รับผิดชอบและวำงแผนแก้ปัญหำ 
๒.๕ ด ำเนินกำรแก้ปัญหำเรื่องร้องเรียน 
๒.๖ ได้ข้อยุติ สรุปรำยงำนผล 
๒.๗ ด ำเนินกำรแจ้งผู้ร้อง 

 
 
Flowchart 
     ผู้รับบริกำร/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย /ผูร้้องเรียน 

 
      
 
 
                                                                                     ไม่มีมูล 
 

                                                      มีมูล                  ไม่อยู่ในอ ำนำจ 

 
 
 
 
 
 
 
                                             ได้ข้อยุต/ิ สรุปรำยงำนผลต่อผู้บังคับบัญชำ 

                    
 
         

ลงทะเบียนหนังสือลับ 

   ( ภำยใน ๑ วัน ) 

        พิจำรณำข้อร้องเรียนเบื้องต้น (7 วัน)    ยุติเรื่อง (1-2 วัน) 

        พิจำรณำก ำหนดผู้รับผิดชอบและ
วำงแผนแก้ปัญหำ 

   ส่งต่อโรงเรียน/หน่วยงำน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

        ด ำเนินกำรแก้ปัญหำข้อร้องเรียน (ภำยใน 15 วัน) 

ด ำเนินกำรแจ้ง (ภำยใน 5 วัน) 
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๓  ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน   
วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับนิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่นิติกรในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่อง

ร้องเรียนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๓.๑  รับเรื่องร้องเรียน/กำรกล่ำวหำ  
 ๓.๒  พิจำรณำข้อร้องเรียนปรำกฏหลักฐำน/ปรำกฏตัวผู้ถูกร้องเรียน/กล่ำวหำโดยไม่มีหลักฐำน 
 ๓.๓  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
 ๓.๔  ด ำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 
 ๓.๕  พิจำรณำส ำนวนกำรสืบสวนข้อเท็จจริงเสนอผู้บังคับบัญชำพิจำรณำ 
 ๓.๖  มีมูลเสนอผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรทำงวินัยร้ำยแรง/ไม่ร้ำยแรง ไม่มีมูลยุติเรื่อง 

 
Flowchart 
                                                      มีกรณีร้องเรียน/กล่ำวหำ 
                                                        ตำมมำตรำ 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1                                                                                       * ไม่ต้องรำยงำนกำรด ำเนินกำร
ทำง                                                                                                  ทำงวินัยเพรำะถือว่ำยังไม่
เป็นก                                                                                                เป็นกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
 
 
**เว้นแต่กรณีควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง/กรณีท่ี ป.ป.ช. ชี้มูล 
  ควำมผิดทำงวินัย ตำมมำตรำ 92 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ 

กรณีมีมูลโดยมีพยำนหลักฐำน
เบื้องต้น/ผู้บังคับบัญชำพบเห็น
เอง 

 ปรากฏตวัผูถ้กูกลา่วหา/กรณีเป็นท่ี
สงสยัโดยไมมี่พยานหลกัฐาน 

 สืบสวน/พิจำรณำในเบื้องต้น (60 วัน) 

     มีมูล  ไม่มีมูล 

  ยุติเรื่อง* 

         ด ำเนินกำรทำงวินัย 

  เสนอค ำสั่ง ไม่ร้ำยแรง (15 วัน)  เสนอค ำสั่ง ร้ำยแรง  (15 วัน) 

   ผู้บังคับบัญชำ
ตั้งกรรมกำร
สอบสวนวินัย     
ไม่ร้ำยแรง 
  (ม.98 ว.1) 

 ผู้มีอ ำนำจตำม
มำตรำ 53 ตั้ง
คณะกรรมกำร
สอบสวนวินัยอย่ำง
ร้ำยแรง 
     (ม.98 ว.2) ** 
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4  กำรด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและตรวจพิจำรณำวินัย 
 ๔.๑ กำรด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยไม่ร้ำยแรง   

วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับนิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่นิติกรในกำรด ำเนินกำรทำงวินัยไม่ร้ำยแรง  
แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ ให้มีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผล 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยไม่ร้ำยแรง กรณีมีผลกำรสืบสวนข้อเท็จจริงหรือผู้บังคับบัญชำพบ

เห็นว่ำมีกำรกระท ำผิดวินัยหรือที่ได้รับรำยงำนจำกหน่วยงำนอื่น ตำมแบบ สว 1 
๒ ด ำเนินกำรกำรสอบสวนตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.2550 
 ๒.๑  แจ้งและอธิบำยข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบตำมแบบ สว 2 พร้อมบันทึกถ้อยค ำตำมแบบ 

สว.4 
 ๒.๒ สอบสวนพยำนหลักฐำนฝ่ำยกล่ำวหำโดยบันทึกตำมแบบ สว 5  
 ๒.๓ แจ้งข้อกล่ำวหำและพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ ตำมแบบ สว 3 
 ๒.๔ สอบสวนพยำนหลักฐำนฝ่ำยผู้ถูกกล่ำวหำ ตำมแบบ สว 5 
 ๒.๕ ผู้ถูกกล่ำวหำให้ถ้อยค ำแก้ข้อกล่ำวหำ/ชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ 
 ๒.๖ สรุป/รำยงำนผลกำรสอบสวน ตำมแบบ สว 6  
๓ รำยงำน กศจ. พิจำรณำผลกำรด ำเนินกำรทำงวินัยภำยใน 7 วัน 
๔ กศจ. พิจำรณำภำยใน 30 วัน และรำยงำน สพฐ. พิจำรณำต่อไป 
๕ สพฐ. เห็นชอบ กำรด ำเนินกำรทำงวินัยสิ้นสุด ไม่เห็นชอบ เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำ  ผลเป็นที่สุด  
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Flow chart             กำรด ำเนินกำรทำงวินัยไม่ร้ำยแรง 
                              
                                                      

                                                            ผู้บังคับบัญชำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยไม่ร้ำยแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด ำเนินกำรสอบสวนตำมกฎ ก.ค.ศ. (90 วัน) 

       แจ้งและอธิบำยข้อ
กล่ำวหำ  

 สอบสวนพยำนฝ่ำยกล่ำวหำ  

แจ้งข้อกล่ำวหำและพยำนหลักฐำน    
ที่สนับข้อกล่ำวหำ   สอบสวนพยำนฝ่ำยผู้ถูกกล่ำวหำ  

 ผู้ถูกกล่ำวหำให้ถ้อยค ำ/ชี้แจงแก้
ข้อกล่ำวหำ  

 รำยงำนผลกำรสอบสวนต่อผู้สั่ง
แต่งตั้ง 

      รำยงำน กศจ. พิจำรณำ   (7 วัน) 

 ศธจ. รำยงำน  สพฐ. พิจำรณำ 

   เห็นชอบ  วินัยสิ้นสุด     ไม่เห็นชอบ   

รำยงำน ก.ค.ศ. พิจำรณำ (7  วัน) 

พิจำรณำเห็นชอบ เป็นอันสิ้นสุด 

ผลกำรพิจำรณำเป็นวินัยร้ำยแรง 
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 ๔.๒ กำรด ำเนินกำรตรวจพิจำรณำวินัยไม่ร้ำยแรง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับนิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่นิติกรในกำรด ำเนินกำรจรวจพิจำรณำผลกำร

ด ำเนินทำงวินัยไม่ร้ำยแรงแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร  ในสถำน- 
ศึกษำ ให้มีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผล ถูกต้องเป็นธรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1 รับส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือส านวนการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 
2 ลงทะเบียนหนังสือลับไว้พิจารณา 
3 ตรวจสอบส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ส านวนการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 
 ๓.๑ ตรวจสอบข้อกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.2 ตรวจสอบข้อเท็จจริง พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ (ถ้ามี) 
 3.3 ตรวจสอบการพิจารณาโทษ ไม่ร้ายแรง  หรือร้ายแรง 
4 พิจารณา/เสนอความเห็นผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
5 รายงาน กศจ. พิจารณาภายใน 7 วัน 
6 รายงาน สพฐ. พิจารณา ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ศธจ. 

7 รายงาน ก.ค.ศ. พิจารณาตรวจสอบส ำนวนกำรสืบสวน/สอบสวน 

Flowchart 
 
 
 
 
                                             ตรวจสอบส ำนวนกำรสืบสวน/สอบสวน 
 
 
             ข้อกฎหมำย                               ข้อเท็จจริง                          ข้อพิจำรณำโทษ    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           เห็นขอบ วินัยสิ้นสุด                                                  

 

รับส ำนวนกำรสืบสวน/สอบสวน 

ลงทะเบียนหนังสือลับไว้พิจำรณำ 

    พิจำรณำ/เสนอควำมเห็นผู้บังคับบัญชำพิจำรณำ 

  รำยงำน กศจ.พิจำรณำ (7วัน) 

  รำยงำน สพฐ..พิจำรณำ เห็นชอบ วินัยสิ้นสุด ไม่เห็นชอบ 

รำยงำน ก.ค.ศ. พิจำรณำ 

เห็นว่ำร้ำยแรง 
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๔.3  กำรด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยอย่ำงร้ำยแรง   
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับนิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่นิติกรในกำรด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง

แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ ให้มีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผล 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1  เสนอผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง กรณีมีผลกำรสืบสวนข้อเท็จจริงหรือ
ผู้บังคับบัญชำพบเห็นว่ำมีกำรกระท ำผิดวินัยหรือที่ได้รับรำยงำนจำกหน่วยงำนอื่น ตำมแบบ สว 1 

2  แจ้งค ำสั่งให้ผู้ถูกกล่ำวหำ/ประธำนและคณะกรรมกำรสอบสวน ภำยใน 3 วันนับแต่วนัออกค ำสั่ง 
3  พิจำรณำกำรคัดค้ำนคณะกรรมกำรสอบสวน (ถ้ำมี) ภำยใน 15 วันนับแต่วันออกค ำสั่ง 
4  ด ำเนินกำรกำรสอบสวนตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.2550 
 4.1  ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำวำงแนวทำงกำรสอบสวน 
 4.2  แจ้งและอธิบำยข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบตำมแบบ สว 2 พร้อมบันทึกถ้อยค ำตำมแบบ 

สว.4 ภำยใน 15 วันนับแต่วนัที่ประธำนกรรมกำรรับทรำบค ำสั่ง 
 4.3 สอบสวนพยำนหลักฐำนฝ่ำยกล่ำวหำโดยบันทึกตำมแบบ สว 5 ภำยใน 60 วันนับแต่วันแจ้ง

ตำมข้อ 4.2 
 4.4 แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ ตำมแบบ สว 3 ภำยใน 15 วัน

แต่วันที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นตำมข้อ 4.3 
 4.5 สอบสวนพยำนหลักฐำนฝ่ำยผู้ถูกกล่ำวหำ ตำมแบบ สว 5 ภำยใน 60 วันนับแต่วันที่แจ้งแบบ 

สว 3 ตำมข้อ 4.4 
 4.6 แจ้งผู้ถูกกล่ำวหำให้ถ้อยค ำแก้ข้อกล่ำวหำ/ชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ ภำยใน 60 วันตำมข้อ 4.5  
 4.7 ประชุมพิจำรณำลงมติและท ำรำยงำนผลกำรสอบสวนเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

ตำมแบบ สว 6 ภำยใน 30 วนันับแต่วันที่สอบสวนพยำนหลักฐำนฝ่ำยผู้ถูกกล่ำวหำแล้วเสร็จ 
5  รำยงำน กศจ. พิจำรณำผลกำรด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง ภำยใน 7 วัน 
6  กศจ. พิจำรณำภำยใน 30 วัน แล้วรำยงำน  ก.ค.ศ.  
7  ก.ค.ศ.พิจำรณำ ผลกำรพิจำรณำเป็นอันที่สุด 

หมายเหตุ   
1. หำกด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำข้อ 4.1-4.5 ข้ำงต้น ให้เสนอประธำนขอขยำยเวลำได้ครั้งละ

ไม่เกิน 60 วัน 
2. หำกกำรด ำเนินกำรสอบสวนไม่แล้วเสร็จภำยใน 240 วันให้ประธำนกรรมกำรรำยงำนผู้สั่งแต่งตั้งเพ่ือรำยงำน 

กศจ. พิจำรณำเร่งรัดภำยในเวลำที่ก ำหนด 
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Flowchart         กำรด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

 
                ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 
 
 
 
 
                                                ด ำเนินกำรตำมกฎ ก.ค.ศ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
                       ประชุมพิจำรณำลงมติและท ำรำยงำนกำรสอบสวนเสนอผู้สั่งแต่งตั้งกรรมกำร 
                                                          ( 30 วัน ) 
 
 
 
 
 
                                                       รำยงำน ก.ค.ศ.  
                                                         (วินัยสิ้นสุด) 
                  
 
 
 

แจง้ค าสั่งใหผู้ถ้กูกลา่วหา/ประธาน-กรรมการ 
                        (ภายใน  ๓ วนั) 
 

คดัคา้น / พิจารณากรรมการ 
               (7/15 วนั) 

ประชมุเพื่อพิจารณาวางแนว
ทางการสอบสวน 

แจง้และอธิบายขอ้กลา่วหา 

       (ภายใน ๑๕ วนั) 

สอบสวนพยำนหลักฐำน
ฝ่ำยกล่ำวหำ (60 วัน) 

แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุป
พยำนหลักฐำนที่สนับสนุน
ข้อกล่ำวหำ (15 วัน) 

-สอบสวนพยานหลกัฐานฝ่าย
ผูถ้กูกลา่วหา  
-ผูถ้กูกลา่วหาแกข้อ้กลา่วหา/
ชีแ้จงแกข้อ้กลา่วหา  (60 วนั) 

      รำยงำน กศจ.  (7 วัน) 
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4.4  กำรด ำเนินกำรตรวจพิจำรณำวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับนิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่นิติกรในกำรด ำเนินกำรจรวจพิจำรณำผลกำร

ด ำเนินทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร  ในสถำน- 
ศึกษำ ให้มีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผล ถูกต้องเป็นธรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1 รับส ำนวนกำรสืบสวนข้อเท็จจริงหรือส ำนวนกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
2 ลงทะเบียนหนังสือลับไว้พิจำรณำ 
3 ตรวจสอบส ำนวนกำรสืบสวนข้อเท็จจริง ส ำนวนกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
 ๓.๑ ตรวจสอบข้อกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.2 ตรวจสอบข้อเท็จจริง พยำนบุคคล พยำนเอกสำร พยำนวัตถุ (ถ้ำมี) 
 3.3 ตรวจสอบกำรพิจำรณำโทษ 
4 พิจำรณำ/เสนอควำมเห็นผู้บังคับบัญชำพิจำรณำ 
5 รำยงำน กศจ. พิจำรณำ 
6 รำยงำน ก.ค.ศ.. พิจำรณำ 
 

Flowchart 
                                                      รับส ำนวนกำรสอบสวน 
 
 
 
                                                  ตรวจสอบส ำนวนกำรสอบสวน 
 
 
             ข้อกฎหมำย                               ข้อเท็จจริง                          ข้อพิจำรณำโทษ    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    เห็นชอบ 
                                                   วินัยสิ้นสุด 
 

ลงทะเบียนหนังสือลับไว้พิจำรณำ 

    พิจำรณำ/เสนอควำมเห็นผู้บังคับบัญชำพิจำรณำ 

  รำยงำน กศจ.พิจำรณำ 

  รำยงำน สพฐ..พิจำรณำ เห็นชอบ วินัยสิ้นสุด ไม่เห็นชอบ 

รำยงำน ก.ค.ศ. พิจำรณำ 

เห็นว่ำร้ำยแรง 
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5  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับนิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่นิติกรในกำรด ำเนินกำรอุทธรณ์และพิจำรณำ

กำรอุทธรณ์แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ให้มี
ประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผล ซึ่งกำรอุทธรณ์เป็นกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำในกำร
พิจำรณำลงโทษทำงวินัย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1 รับเรื่องอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีถูกผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ลงโทษทำงวินัย 
2 ลงทะเบียนลับ 
3 ตรวจพิจำรณำหนังสืออุทธรณ์ว่ำเข้ำข่ำยพิจำรณำรับไว้พิจำรณำตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และ

พิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ.2550 หรือไม่ 
 3.1 ตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ 
 3.2 ตรวจสอบสำระหนังสืออุทธรณ์ 
 3.3 กำรยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ 
 3.4 กำรตรวจสอบก ำหนดเวลำและกำรนับเวลำในกำรยื่นอุทธรณ์ 
 3.5 กำรตรวจสอบปัญหำข้อกฎหมำย ข้อเท็จจริง ตรวจสอบอ ำนำจกำรพิจำรณำทำงปกครอง 
4 เสนอรำยงำนกำรอุทธรณ์ให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
5 ผู้บังคับบัญชำเสนอควำมเห็นรำยงำนผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์ 
 ๕.๑  กศจ. พิจำรณำกำรอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ำยแรง 
 ๕.๒  ก.ค.ศ. พิจำรณำค ำสั่งลงโทษวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
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Flow chart  
                                            รับเรื่องอุทธรณ์ลงทะเบียนลับ 
  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

   กศจ.                                 ก.ค.ศ.                                
                                          พิจำรณำ                              พิจำรณำ 
 
 
 
 
 
                                                                                               

                                                                                                                                                                                          แจ้งผู้อุทธรณ์พร้อมแจ้งสิทธิฟ้อง                         
                                                                                                     ศำลปกครอง 
 
 
 
 

 
 

ตรวจพจิารณาหนงัสอือทุธรณ ์

ตรวจสอบหนงัสอือทุธรณ ์ ตรวจสอบสาระการอทุธรณ ์ การยื่น/สง่หนงัสอือทุธรณ ์ ระยะเวลาการอทุธรณ ์

ขอ้กฎหมาย ขอ้เท็จจรงิ ทางปกครอง 

   โทษวินยัไมร่า้ยแรง    โทษวินยัอยา่งรา้ยแรง 

เสนอผูบ้งัคบับญัชาพิจารณา 

แจง้มีผูอ้  านาจตามมาตรา  ๕๓
สั่งหรอืปฏิบตัิตามมติ 

 แจง้มีผูอ้  านาจตามมาตรา  
๕๓ สั่งหรอืปฏิบตัิตามมติ 
 

แจง้ผูอ้ทุธรณพ์รอ้มแจง้สทิธิ
ฟอ้งศาลปกครอง 

กรณีเพิ่มโทษเป็นปลดออกหรอื
ไลอ่อกจากราชการ 

ผูอ้ทุธรณม์ีสทิธิอทุธรณ ์  
อีกชัน้หนึง่ 

   มติเป็นท่ีสดุ 

รบัพิจารณาอทุธรณ ์         ไมร่บัพิจารณาอทุธรณ ์
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6 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับนิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่นิติกรในกำรด ำเนินกำรร้องทุกข์และพิจำรณำ

กำรร้องทุกข์แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ให้มี
ประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผล ซึ่งกำรร้องทุกข์เป็นกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำให้เป็นไป
อย่ำงถูกต้องและเพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรมและเกิดควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง
ผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคับบัญชำ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1 รับเรื่องร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ที่เห็นว่ำไม่ได้รับควำมเป็นธรรมหรือมีควำม

คับข้องใจเนื่องจำกกำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำหรือถูกแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย 
2 ตรวจพิจำรณำหนังสือร้องทุกข์ว่ำเป็นไปตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ.

2551 หรือไม่3.1 ตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ 
 2.1 ตรวจสอบหนังสือร้องทุกข์ 
 2.2 ตรวจสอบสำระหนังสือร้องทุกข์ 
 2.3 กำรยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ 
 2.4 กำรตรวจสอบก ำหนดเวลำและกำรนับเวลำในกำรยื่นหนังสือร้องทุกข์ 
 2.5 กำรตรวจสอบปัญหำข้อกฎหมำย ข้อเท็จจริง 
3 แจ้งผู้บังคับบัญชำผู้เป็นต้นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์เพ่ือส่งเอกสำรหลักฐำนชี้แจงค ำร้องทุกข์/แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงประกอบกำรพิจำรณำ 
4 เสนอรำยงำนกำรร้องทุกข์ให้ กศจ. พิจำรณำ (30 วัน) 
5 ผลกำรพิจำรณำของ กศจ. เป็นที่สุด 

                                       ------------------------------------------------- 
7  กรณีกำรร้องทุกข์ของประชำชนจำกกำรกระท ำของข้ำรำชกำร 

วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับนิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่นิติกรในกำรด ำเนินกำรเรื่องรำวร้องทุกข์และ
พิจำรณำกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชนผู้ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรกระท ำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ให้มีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผล ซึ่งกำรร้องทุกข์
ดังกล่ำวเป็นกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐเพ่ือให้เกิดควำมถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1 รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้เสียจำกทุกช่องทำงหรือจำกหน่วยงำนของรัฐ 
 2 ลงทะเบียนหนังสือลับ/แจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 3 ด ำเนินกำรสืบหำข้อเท็จจริงเพ่ือแก้ไขปัญหำหรือเยียวยำผู้ได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำย ภำยใน 7 วัน 
 4 เสนอผู้บังคับบัญชำพิจำรณำตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
 5 หำกต้องด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรให้ด ำเนินกำรภำยใน 30 วัน 
 6 แจ้งผู้ร้องทุกข์หรือผู้ได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำยทรำบภำยใน 5 วัน 
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Flowchart     ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
                                  
                                        รับเรื่องร้องทุกข์ลงทะเบียนลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
              กศจ.พิจำรณำ (30 วัน)                                                ก.ค.ศ.พิจำรณำ (90 วัน) 
                      (มติเป็นที่สุด)                                                            (มติเป็นที่สุด) 
 
 
 
 
 
                                               

                                                                                             แจ้งผู้ร้องทุกข์ทรำบ พร้อมแจ้ง 
                                                      สิทธิฟ้องศำลปกครอง 
                                                          (ภำยใน 90 วัน) 

     ตรวจพิจารณาหนงัสอืรอ้งทกุข ์

ตรวจสอบหนงัสอืรอ้งทกุข ์ สาระหนงัสอืรอ้งทกุข ์ ระยะเวลารอ้งทกุข ์ การยื่นและสง่หนงัสอื 

ขอ้กฎหมาย/ขอ้เท็จจรงิ 

    รบัไวพ้ิจารณา  ไมร่บัไวพ้ิจารณา 

เหตไุมไ่ดร้บัความเป็นธรรมหรอื

มีความคบัขอ้งใจจากกระท า

ของผูบ้งัคบับญัชาหรอืถกูตัง้

คณะกรรมการสอบสวนวินยั 

เหตถุกูสั่งใหอ้อกจากราชการ 

ถกูสั่งพกัราชการ/ใหอ้อกจาก

ราชการไวก้่อนหรอืมติของ 

กศจ.ไมถ่กูตอ้งหรอืไมเ่ป็นธรรม 

แจ้งผู้บังคับบัญชำผู้เป็นต้นเหตุ
แห่งกำรร้องทุกข์ 

แจ้งผู้บังคับบัญชำผู้เป็นต้นเหตุ
แห่งกำรร้องทุกข์ 

แจ้งผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53  
        สั่งหรือปฏิบัติตำมมติ 
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Flowchart      ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องรำวร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ของประชำชนตำมหนังสือสั่งกำร 
                       ของกระทรวงมหำดไทย 
 
                                                  
                                                  รับเรื่องรำวร้องทุกข์ลงทะเบียนลับ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                แจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้ร้องทรำบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด ำเนินกำรสืบหำข้อเท็จจริงเพ่ือ
แก้ไขปัญหำหรือเยียวยำ 
            (7 วัน) 

       ด ำเนินกำรทำงวินัย 
             (30 วัน) 

แจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวช้อง (3 วัน) 

    เสนอผู้บังคับบัญชำพิจำรณำ 
                (5 วัน) 



17 
 

 
8  งำนด้ำนกฎหมำยและกำรด ำเนินคดีของรัฐ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับนิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่นิติกรในกำรด ำเนินกำรงำนด้ำนกฎหมำยและ

กำรด ำเนินคดีของรัฐ ไม่ว่ำในฐำนะโจทก์ จ ำเลย ในคดีแพ่ง คดีอำญำ หรือเป็น ผู้ฟ้อง ผู้ถูกฟ้องทำงคดีปกครอง ทั้งที่
เกิดจำกกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือเกิดจำกควำมผิดพลำดของหน่วยงำนของรัฐ ทั้งนี้โดยค ำนึงถึงประโยชน์
ของเจ้ำหน้ำที่และประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1 ให้ค ำแนะน ำปรึกษำเกี่ยวกับระเบียบกฎหมำยแก่หน่วยงำนและสถำนศึกษำ รวมถึงข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ตลอดจนผู้มำขอรับบริกำรอ่ืนด้วย 
 2 รับเรื่องจำกโรงเรียน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวกับคดีแพ่ง 
คดีอำญำ คดีล้มละลำยและคดีปกครอง 
 3 เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชำทรำบเพ่ือพิจำรณำสั่งกำร 
 4 รวบรวมพยำนหลักฐำน ประสำนงำน และมีหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ไปยังส ำนักงำนอัยกำรเพ่ือจัดให้ว่ำ
ต่ำงหรือแก้ต่ำงในคดีแพ่ง คดีอำญำและคดีล้มละลำย ที่หน่วยงำนรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี 
(คดีที่พนักงำนอัยกำรเป็นโจทก์ ไม่อำจขอควำมช่วยเหลือให้แก้ต่ำงคดีได้) รวมทั้งด ำเนินกำรอ่ืนตำมกระบวนวิธี
พิจำรณำคดี จนกระทั้งศำลมีค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำและรวมไปถึงกำรอุทธรณ์และฎีกำค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำจนกระทั่ง
ถึงท่ีสุด 
 5 รวมรวมพยำนหลักฐำนและจัดท ำค ำฟ้องในฐำนะผู้ฟ้องคดีหรือค ำให้กำรในฐำนะผู้ถูกฟ้องคดีให้กับ
หน่วยงำนรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพ่ือส่งศำลปกครองและด ำเนินกำรอื่นตำมกระบวนวิธีพิจำรณำคดี จนกระทั่ง
ศำลปกครองมีค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำจนกระทั่งถึงท่ีสุด 
 6 กำรบังคับคดีและกำรใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครอง รวมถึงกำรสืบหำหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตำมค ำ
พิพำกษำเพ่ือกำรบังคับคดีด้วย  
 7 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือด ำเนินกำรหำตัวผู้รับผิดทำงละเมิดรวมทั้งค่ำสินไหมทดแทน ตำม พ.ร.บ.ควำม
รับผิดทำงละเมิด พ.ศ.2539 และกำรใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครอง ตำม พ.ร.บ.วิธีปฏบิัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.
2539  
 8 กำรพิจำรณำเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร รวมถึงกำรเข้ำตรวจดูและคัดส ำเนำเอกสำรตำม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540  
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Flowchart 
                                                           
                                           หน่วยงำน/โรงเรียน/ผูม้ำขอรับบริกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          ผู้บังคับบัญชำ 
                                                                                       พิจำรณำสั่งกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         บังคับคดีหรือใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครอง 
                                                               กำรสืบหำหลักทรัพย์ 
                                                                      (10 ปี) 
 

 

ให้ค ำแนะน ำปรึกษำเก่ียวกับ
ระเบียบกฎหมำยและนิติกรรม 

      รับเรื่องจำกโรงเรียน สพฐ. และหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวกับ 
          คดีแพ่ง คดีอำญำ คดีล้มละลำยและคดีปกครอง 

พิจำรณำเปิดเผย
ข้อมูลข่ำวสำร 

แต่งตั้งกรรมกำรหำ
ตัวผู้รับผิดทำง
ละเมิด/ค่ำสินไหม
ทดแทน 

รวบรวม
พยำนหลักฐำน/จัดท ำ
ค ำฟ้องค ำให้กำรและ
ด ำเนินกำรอ่ืน
จนกระท่ังคดีปกครอง
ถึงท่ีสุด 

รวบรวมหลักฐำน/ขอควำม
อนุเครำะห์อัยกำรแก้ต่ำง ว่ำต่ำงคดี
ให้และด ำเนินกำรอ่ืนจนกระทั่งคดี
แพ่ง อำญำ ล้มละลำยถึงท่ีสุด 
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 9 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 

วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับนิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่นิติกรในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2539 และ
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.2539 
ได้อย่ำงถูกต้องและเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1 รับรำยงำนควำมเสียหำย ได้แก่ กรณีทุจริตทำงกำรเงิน กรณีคนร้ำยกระท ำโจรกรรม กรณียำนพำหนะเกิด

อุบัติเหตุ กรณีอำคำรถูกเพลิงไหม้ กรณีภัยธรรมชำติ ฯลฯ 
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทำงละเมิด ได้แก่ควำมเสียหำยเกิดจำกภัยธรรมชำติ หรือ

กรณีเพลิงไหม้อำคำร 
3 ด ำเนินกำรสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทำงละเมิด คณะกรรมกำรรวบรวม/ตรวจสอบพยำนหลักฐำน ประชุม

พิจำรณำ ท ำรำยงำนผลกำรสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเสนอผู้บังคับบัญชำ 
4 ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำผลกำรสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทำงละเมิด  
 4.1 หำกเป็นกรณีไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ำเกิดจำกกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ ให้ท ำควำมเห็นและ

รำยงำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมล ำดับ 
 4.2 หำกเป็นกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่ำเกิดจำกกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบ

ข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด เพื่อหำตัวผู้รับผิดจำกกำรท ำละเมิด 
5 ด ำเนินกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยำนหลักฐำนทั้งปวง

ที่เก่ียวข้องหรือที่ผู้เสียหำยชี้แจงข้อเท็จจริงหรือโต้แย้ง  ประชุมพิจำรณำ ท ำรำยงำนผลกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิด
ทำงละเมิด 

6 ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำผลกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด ให้รำยงำนกระทรวงกำรคลังเพื่อ
ตรวจสอบควำมเสียหำยเบื้องต้น เว้นแต่มูลค่ำควำมเสียหำยเข้ำข้อก ำหนดของกระทรวงกำรคลังที่ไม่ต้องรำยงำน 
ได้แก่ 

 6.1 ค่ำเสียหำยจำกเหตุทั่วไปไม่เกิน 500,000 บำท 
 6.2 ค่ำเสียหำยจำกเหตุทุจริตหรือกำรเงินขำดบัญชีหรือกำรไม่ปฏิบัติกฎหมำยไม่เกิน 200,000 

บำท 
 6.3 ไม่ได้เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ต้องรับผิดชอบตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
 6.4 เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ หำกไม่ได้จงใจและประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง ไม่ต้องรับผิด 
7 กระทรวงกำรคลังพิจำรณำ  

7.2   ต้องพิจำรณำภำยใน 2 ปี สิ้นสุดไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 
7.2  แจ้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรตำมควำมเห็นของกระทรวงกำรคลัง 
7.3  แจ้งผู้รับผิดช ำระค่ำสินไหมทดแทนและสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่ง 
7.4  ไล่เบี้ยจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ท ำละเมิดภำยในอำยุควำม 1 ปีนับแต่หน่วยงำนได้ชดใช้แทน 
7.5  ฟ้องศำลปกครอง 
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Flowchart  
                                           
                                                       รับรำยงำนควำมเสียหำย 
 
 
 
 
 
 

                              
   แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบควำมรับผิดทำงละเมิด                  แต่งตั้งกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทำงละเมิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   บังคับคดี (10ปี) 
 
 
 
 
 
 

กรณีทุจรติทำงกำรเงิน กรณียำนพำหนะ
เกิดอุบัติเหต ุ

กรณีถูกโจรกรรม กรณีอำคำร   
ถูกเพลิงไหม ้

กรณีภยัธรรมชำต ิ

 ไม่มีผู้รับผิด    มีผู้รับผิด 

รำยงำน สพฐ. - 
ปลัดกระทรวง ศธ 

สอบข้อเท็จจริงเพ่ือหำตัวผู้รับผิด 

ไม่ได้เกิดจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ 

รับผิดตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 

    เกิดจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที ่

จงใจหรือประมำทเลินเล่อ 
       อย่ำงร้ำยแรง 

รับผิดตำม พ.ร.บ.ควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่   
พ.ศ.2539 

ไม่ได้จงใจหรือประมำท
เลินเล่อย่ำงร้ำยแรง 

    ไม่ต้องรับผดิ 
    ฟ้องศำลแพ่ง (2 ปีนับ
แต่วันรู้ผู้กระท ำผิด 10ปี
นับแต่วันท ำละเมิด) 

    ฟ้องศำลปกครอง (1 ปี) 
หรือ 10 ปี วันที่มีเหตุแห่งกำร
ฟ้องคดี 

    ใช้มำตรกำรทำงปกครอง 
ส่งส ำนวนให้
กระทรวงกำรคลัง (7 วัน) 

แจ้งหน่วยงำนออกค ำสั่ง
ให้ช ำระค่ำสินไหม
ทดแทน   อุทธรณ์ 
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 10   งำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๔.๑ ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
  ๔.๒ ให้ควำมร่วมมือ สนับสนุน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับนิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่นิติกรในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ทั้งกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมของส่วนรำชกำรเองหรือกำรให้ควำม
ช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ   

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย มูลเหตุมูลเหตุแห่งกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.1 เกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ และกำรจัดระบบงำนให้มีกำรควบคุมกันเอง 
กล่ำวคือ เจ้ำหน้ำที่ไม่ปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยที่ก ำหนด ไม่ได้รวบรวมระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องไว้เป็นคู่มือในกำร
ปฏิบัติงำน 

1.2 วิธีปฏิบัติงำนและกำรสอบทำนผลกำรปฏิบัติงำน กล่ำวคือ ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่ให้เป็นที่แน่นอนและรัดกุม โดยเฉพำะงำนบัญชี กำรเงิน และหัวหน้ำงำนควรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ต่ำง ๆ ว่ำด ำเนินกำรไปด้วยดีเพียงใดหรือไม่ กวดขันและให้ยึดหลักว่ำจะไม่ช่วยเหลือผู้กระท ำผิด 
 2 ช่องทำงที่จะก่อให้เกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  2.1 ด้ำนกำรเงิน ได้แก่เจ้ำหน้ำที่คนเดียวท ำทุกขั้นตอน กำรเก็บรักษำไม่มีกำรตรวจสอบ 
  2.2 ด้ำนกำรบัญชี ได้แก่ ท ำบัญชีไม่ถูกต้องตำมหลักบัญชียำกต่อกำรตรวจสอบ 
  2.3 ด้ำนพัสดุ ได้แก่ ไม่จัดท ำบัญชีพัสดุ จัดเก็บไม่เป็นระเบียบ ไม่มีกำรตรวจนับพัสดุ 
 3 วิธีกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่วิธีกำรด ำเนินกำรในเรื่องดังต่อไปนี้ที่ก่อให้เกิดกำรทุจริต 
  3.1 กำรบัญชีและกำรเงิน เช่น กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรยืมเงิน 
  3.2 กำรพัสดุและกำรจ้ำงเหมำ 
 4 วิธีกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรน ำเอำลักษณะกำรควบคุมภำยในที่ดีมำใช้ คือ 
  4.1 กำรแบ่งแยกหน้ำที่และแบ่งแยกควำมรับผิดชอบ 
  4.2 วธิีปฏิบัติงำนที่ดี 
  4.3 กำรดูแลรักษำทรัพย์สินอย่ำงเหมำะสม 
  4.4 กำรใช้เจ้ำหน้ำที่ที่มีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะงำนด้ำนกำรเงินและกำรบัญชี ด้ำนพัสดุและกำร
รับเหมำ 
 5 กำรปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ   
  5.1 ด ำเนินกำรอย่ำงจริงจังกับผู้กระท ำผิด 
  5.2 ผู้บังคับบัญชำรำยงำนตำมล ำดับชั้นและแจ้งควำมด ำเนินคดี 
  5.3 ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. 
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5.4 สอดส่องควำมประพฤติและควำมเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชำ 

  5.5 วำงระเบียบให้มีกำรตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำ 
  5.6 ให้ผู้สอบบัญชีรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีพร้อมข้อสังเกตกำรด ำเนินงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
 

Flowchart 
 

ศึกษำวิเครำะห์มูลเหตุแห่งกำรทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  กำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
                                                     และประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 

ช่องทำงที่จะก่อให้เกิดกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

             วิธีกำรทุจริตและ 

             ประพฤติมิชอบ 

           วิธีกำรป้องกันกำรทุจริต 

           และประพฤติมิชอบ 
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๒ กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ 
  ก่อนด ำเนินกำรทำงวินัย กฎหมำยก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำรีบด ำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำใน
เบื้องต้นว่ำกรณีมีมูลอันควรกล่ำวหำหรือไม่ ซึ่งกำรสืบสวนนี้ มี ๒ ประเภท กล่ำวคือ 
  ๑ กำรสืบสวนก่อนด ำเนินกำรทำงวินัย  คือกำรสืบสวนในกรณีที่มีกำรกล่ำวหำหรือมีกรณีสงสัยว่ำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อำจกระท ำผิดวินัยซึ่งด ำเนินกำรเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่ำกรณีมีมูลน่ำ
เชื่อว่ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้นั้นกระท ำผิดวินัยหรือไม่ เพียงใด หากข้อเท็จจริงฟังได้ว่ามีมูลความ
จริงก็น ามาตั้งข้อกล่าวหาและด าเนินการทางวินัยต่อไป  แต่ถ้ำผลกำรสืบสวนข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำกรณีไม่มีมูลก็ไม่
ต้องด ำเนินกำรทำงวินัย*   เวน้แต่กรณีร้องเรียนเป็นบัตรสนเท่ห์  อำจไม่ต้องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวน
ข้อเท็จจริงก็ได้ 
  ๒ กำรสืบสวนซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  ได้แก่กำรสืบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง กรณขี้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ในกรณีละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำว
เดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำสิบห้ำวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติกำรณ์อันแสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบัติตำม
ระเบียบของทำงรำชกำรหรือกระท ำควำมผิดอำญำจนได้รับโทษจ ำคุกหรือโทษที่หนักกว่ำโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึง
ที่สุดให้จ ำคุกหรือให้ลงโทษที่หนักกว่ำโทษจ ำคุก อันเป็นควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้งตำมกฎ    ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกรณี
ควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง พ.ศ.๒๕๔๙  ว่ำได้กระท ำกำรตำมที่ถูกกล่ำวหำจริงหรือไม่ เมื่อสืบสวนได้ข้อเท็จจริงปรำกฏ
ชัดหรือฟังได้เป็นที่ยุติตำมท่ีถูกกล่ำวหำก็เสนอเรื่องให้ กศจ.นครศรีธรรมรำช พิจำรณำโทษโดยไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรข้ึนสอบสวนก็ได้   ถือว่ำกำรสืบสวนดังกล่ำวเป็นกระบวนกำรหนึ่งของกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
    

๓ กำรสั่งพักรำชกำร กำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
   ๑ เมื่อมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงและมีสำเหตุให้สั่งพักรำชกำร
ไว้ก่อน 

๒ เมื่อมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงและมีสำเหตุให้สั่งให้ออกจำก
รำชกำรไว้ก่อน 

๓ พิจำรณำสภำพควำมร้ำยแรงและพฤติกำรณ์ประกอบสำเหตุตำมข้อ ๑ และ ๒ แล้วแต่
กรณี แล้วเสนอผู้มีอ ำนำจพิจำรณำสั่งกำร 
   

 

งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 การอุทธรณ์ 
  ๑ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ กรณีข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ อุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบและกำรใช้สิทธิทำงกฎหมำยและกำรรักษำสิทธิ 

  ๒ รับเรื่องอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษทำงวินัยไม่ร้ำยแรงของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำตรวจพิจำรณำและเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยพิจำรณำ 
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๓ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำสิทธิกำรอุทธรณ์ และกำรฟ้องร้องต่อศำลปกครอง ตรวจสอบค ำอุทธรณ์ของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

วิธีการอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์  กำรอุทธรณ์  เป็นกรณีที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำถูกสั่งลงโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงหรือไม่ร้ำยแรงแล้วแต่กรณี    กรณีวินัยไม่ร้ำยแรงให้ยื่นอุทธรณ์ 
ต่อ  อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรณีวินัยอย่ำงร้ำยแรงให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. *    

หลักกฎหมำยที่ส ำคัญของกำรอุทธรณ์ ** 
๑ ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันรับทรำบค ำสั่ง 
๒ ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ส ำหรับตนเองเท่ำนั้น จะอุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือมอบหมำยให้ผู้อ่ืนอุทธรณ์แทน

ไม่ได้ 
๓ กำรอุทธรณ์ต้องท ำเป็นหนังสือเท่ำนั้นและต้องแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในกำรอุทธรณ์ ไม่สำมำรถ

อุทธรณ์ด้วยวำจำได้แต่จะขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำในชั้นพิจำรณำของอ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือ ก.ค.ศ. ก็ได้ 
๔ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดด้ำนอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้พิจำรณำอุทธรณ์ ถ้ำผู้นั้นมีเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้ 
๔.๑ รู้เห็นเหตุกำรณ์ในกำรกระท ำผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 
๔.๒ มีส่วนได้เสียในกำรกระท ำผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 
๔.๓ มีสำเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์ 
๔.๔ เป็นผู้บังคับบัญชำผู้สั่งลงโทษ 
๔.๕ เป็นผู้กล่ำวหำ หรือเป็นคู่สมรส บุพกำรี ผู้สืบสันดำนหรือพ่ีน้องร่วมบิดำมำรดำหรือร่วมบิดำหรือมำรดำ

กับผู้กล่ำวหำ 
 ๕ ให้ผู้อุทธรณ์ท ำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธำน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ หรือประธำน ก.ค.ศ. หรือเลขำธิกำร ก.ค.ศ. และยื่นที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 
 ๖ กำรอุทธรณ์ท่ีจะรับไว้พิจำรณำต้องเป็นอุทธรณ์ท่ีแสดงถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลในกำรอุทธรณ์และต้องยื่น
อุทธรณ์ต่อผู้มีอ ำนำจตำมข้อ ๕ ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันรับทรำบค ำสั่ง 

๗ กรณีผู้ถูกลงโทษย้ำยหรือโอนไปต่ำงสังกัดให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่ที่รับย้ำยหรือโอน 
- ถ้ำผู้อุทธรณ์ย้ำยหรือโอนภำยหลังได้ยื่นอุทธรณ์ไว้แล้วและ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำยังไม่

พิจำรณำให้ส่งเรื่องไปให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ที่รับย้ำยหรือโอนพิจำรณำ  
- หรือพิจำรณำแล้วแต่ยังไม่มีมติสั่งให้ปฏิบัติตำมมติ ก็ให้ส่งเรื่องพร้อมเอกสำรหลักฐำน 

รำยงำนกำรประชุมไปให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่ที่รับย้ำยหรือโอนเป็นผู้สั่งหรือปฏิบัติ 
๘ ในกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือ ก.ค.ศ. พิจำรณำจำกส ำนวนกำรสืบสวนหรือ

กำรพิจำรณำในเบื้องต้นตำมมำตรำ ๙๕ หรือส ำนวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมมำตรำ ๙๘ และอำจขอเอกสำร 
 

* มำตรำ ๑๒๑ ๑๒๒ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗   
** กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐ 

เพ่ิมเติมหรือค ำชี้แจงจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือมำให้ถ้อยค ำ หรือจ ำท ำกำรสอบสวนเพ่ิมเติมเองหรือมอบให้
คณะกรรมกำรสอบสวนสอบสวนเพิ่มเติมตำมประเด็นที่ก ำหนดได้ 
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๙ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือ ก.ค.ศ. ได้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๘  ข้ำงต้นแล้วให้พิจำรณำวินิจฉัย
อุทธรณ์ และมีมติ ให้ยกอุทธรณ์ เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ ยกโทษ แล้วแต่กรณี หรือหำกเห็นว่ำเป็นกรณีควำมผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรงก็ให้ผู้บังคับบัญชำแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

๑๐ ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ปฏิบัติให้เป็นไปตำมมติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีแล้วแจ้งให้ผู้
อุทธรณ์ทรำบด้วยและจะอุทธรณ์ต่อไม่ได้อีกแล้วเว้นแต่กำรสั่งเพิ่มโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออกจำกรำชกำรหรือสั่งให้
ออกจำกรำชกำร  

๑๑ กรณีตำมข้อยกเว้นในข้อ ๑๐  เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประกำรใด ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์หรือร้องทุกข์อีกไม่ได้ 
และให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทรำบพร้อมแจ้งสิทธิกำรฟ้องคดีต่อศำลปกครองและให้แจ้งส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องทรำบเป็น
หนังสือหรือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมติ ก.ค.ศ. โดยเร็ว  

๑๒  กำรนับระยะเวลำเริ่มต้น  ให้นับวันถัดจำกวันแรกแห่งเวลำนั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลำ ส่วนเวลำสิ้นสุด
ถ้ำวันสุดท้ำยตรงกับวันหยุดรำชกำรให้นับวันเริ่มเปิดท ำกำรใหม่เป็นวันสุดท้ำยแห่งระยะเวลำ 

 

การร้องทุกข์   
  ๑  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ กรณีข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ร้องทุกข์ ขอควำมเป็นธรรมเพื่อใช้เป็นแนวทำงพัฒนำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบและกำรใช้สิทธิทำงกฎหมำยและกำรรักษำสิทธิ 

  ๒ รับเรื่องอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษทำงวินัยไม่ร้ำยแรงของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำตรวจพิจำรณำและเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยพิจำรณำ 

  ๓ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำสิทธิกำรร้องทุกข์ และกำรฟ้องร้องต่อศำลปกครองตรวจสอบค ำร้อง
ทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

วิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาการร้องทุกข์ 
กำรร้องทุกข ์เป็นกรณีที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดเห็นว่ำตนไม่ได้รับควำมเป็นธรรมหรือมี

ควำมคับข้องใจเนื่องจำกกำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำหรือกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย ให้ยื่นหนังสือ
ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือยื่นต่อ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี  

ส่วนกรณีท่ีเห็นว่ำ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีมติไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ให้ยื่นร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.*  
 

หลักกฎหมายที่ส าคัญของการร้องทุกข์ ** 
๑ ผู้ร้องทุกข์ต้องยื่นค ำร้องทุกข์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันรับแจ้งค ำสั่งหรือวันที่ทรำบเรื่องอันเป็นเหตุแห่ง

กำรร้องทุกข์ 
๒ ผู้ร้องทุกข์ต้องยื่นร้องทุกข์ส ำหรับตนเองเท่ำนั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อ่ืนหรือมอบหมำยให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทน

ไม่ได้ 
๓ กำรร้องทุกข์ต้องท ำเป็นหนังสือเท่ำนั้นและต้องระบุสำระส ำคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลให้เห็นว่ำตน

ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมหรือมีควำมคับข้องใจเนื่องจำกกำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำ   หรือจำกกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยอย่ำงใดและมีควำมประสงค์อย่ำงไรในกำรร้องทุกข์ และจะขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำ
ในชั้นพิจำรณำของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือ ก.ค.ศ. ก็ได้โดยให้ท ำหนังสือแจ้งก่อนเริ่มพิจำรณำร้องทุกข์ 
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๔ ผู้ร้องทกุข์มีสิทธิคัดด้ำนอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้พิจำรณำร้องทุกข ์ถ้ำผู้นั้นมีเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้ 

๔.๑ เป็นผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ 
๔.๒ มีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีร้องทุกข์ 
๔.๓ มีสำเหตุโกรธเคืองผู้ร้องทุกข์ 
๔.๔ เป็นคู่สมรส  บุพกำรี  ผู้สืบสันดำนหรือพ่ีน้องร่วมบิดำมำรดำหรือร่วมบิดำหรือมำรดำกับ

ผู้บังคับบัญชำผู้เหตุแห่งกำรร้องทุกข์ 
๕ ให้ผู้ร้องทุกข์ท ำหนังสือร้องทุกข์ถึงประธำน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน เขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ หรือประธำน ก.ค.ศ. หรือเลขำธิกำร ก.ค.ศ. และยื่นที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี  
 ๖ เมื่อผู้ร้องทุกข์ได้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๕ แล้ว ไม่ประสงค์ให้มีกำรพิจำรณำก็จะขอถอนเรื่องร้องทุกข์ก่อน ที่
จะมีกำรพิจำรณำเสร็จสิ้นก็ได้  
 ๗ เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์แล้ว ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือส ำนักงำน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี        มี
หนังสือแจ้งพร้อมทั้งส ำเนำหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชำผู้เป็นต้นเหตุแห่งกำรร้องท ุกข์ทรำบโดยเร็ว  

๘ เมื่อผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ได้รับหนังสือตำมข้อ ๗ แล้ว ให้ส่งเอกสำรหรือหลักฐำน   ที่
เกี่ยวข้องโดยให้มีค ำชี้แจงประกอบด้วยเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

 
* มำตรำ ๑๒๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ 
** กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑ 
๙ กรณีผู้บังคับบัญชำได้รับหนังสือร้องทุกข์ ให้ส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมส ำเนำต่อไปยังผู้บังคับบัญชำ      ผู้

เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ภำยในสำมวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ 
๑๐ เมื่อผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ ได้รับหนังสือตำมข้อ ๙ แล้วให้ส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อม

ส ำเนำและเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องโดยให้มีค ำชี้แจงประกอบด้วยไปยังประธำน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ 

๑๑ ในกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือ ก.ค.ศ. พิจำรณำถึงเหตุแห่งกำร 
ไมไ่ด้รับควำมเป็นธรรมหรือเหตุแห่งกำรคับข้องใจเนื่องจำกกำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำหรือเหตุแห่งกำรแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย ทั้งนี้หำกมีควำมจ ำเป็นและสมควรอำจขอเอกสำรหรือหลักฐำนเพ่ิมเติมรวมทั้ง  ค ำ
ชี้แจงจำกหน่วยงำนหรือบุคคลใด ๆ ให้มำให้ถ้อยค ำก็ได้ 

๑๒ ในกำรแถลงด้วยวำจำของผู้ร้องทุกข์ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ให้มำแถลงแก้ 
๑๓ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือ ก.ค.ศ. ต้องพิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวัน

นับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์และเอกสำรหรือหลักฐำนต่ำง ๆ  
๑๔ หำกด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๓ ไม่แล้วเสร็จให้ขยำยเวลำพิจำรณำได้อีกไม่เกินสำมสิบวันและให้บันทึกเหตุผล

ควำมจ ำเป็นไว้ด้วย และหำกยังไม่แล้วเสร็จอีกให้ขยำยเวลำได้อีกไม่เกินสำมสิบวันแต่ต้องพิจำรณำก ำหนดมำตรกำรที่
จะท ำให้กำรพิจำรณำแล้วเสร็จโดยเร็วและบันทึกไว้เป็นหลักฐำนในรำยงำนกำรประชุม 

๑๕ ผลของกำรร้องทุกข์ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือ ก.ค.ศ. พิจำรณำวินิจฉัยแล้วเห็นว่ำ
ผู้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจหน้ำที่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมำยแล้ว ให้ยกค ำร้องทุกข์ และหำกปฏิบัติต่อ 
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ผู้ร้องทุกข์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ให้มีมติเพิกถอนหรือยกเลิกกำรปฏิบัติหรือให้ข้อแนะน ำเพื่อให้ผู้บังคับบัญชำปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตำมระเบียบและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร 

๑๖  มติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือ ก.ค.ศ.    ตำมข้อ ๑๕   ให้เป็นที่สุด   และให้ผู้บังคับบัญชำ            
ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมมตินั้น 

๑๗  กำรนับระยะเวลำเริ่มต้น  ให้นับวันถัดจำกวันแรกแห่งเวลำนั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลำ ส่วนเวลำสิ้นสุด
ถ้ำวันสุดท้ำยตรงกับวันหยุดรำชกำรให้นับวันเริ่มเปิดท ำกำรใหม่เป็นวันสุดท้ำยแห่งระยะเวลำ 
 

 งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 
  ๑ กำรด ำเนินงำนด้ำนกฎหมำย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในหน่วยงำน มีข้ันตอนและแนวปฏิบัติดังนี้ 
   ๑ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง  ๆ ที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งกำรจัดระบบกำรจัดเก็บให้บริกำรทำงกฎหมำย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
   ๒ ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะและตอบข้อหำรือเกี่ยวกับข้อกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่ำง ๆ กรณีที่เป็นปัญหำทำงกฎหมำยให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและหน่วยงำนในสังกัด 
   ๓ ส่งเสริม อบรม แนะน ำให้ควำมรู้และพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้
มีควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบวินัย 
  ๒ กำรด ำเนินงำนด้ำนกฎหมำย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงำน มีข้ันตอนและ
แนวปฏิบัติดังนี้ 
   ๑ ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำนิติกรรม  หรือเอกสำรมีผลผูกพันทำงกฎหมำย  ซ่ึง
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและหน่วยงำนในสังกัดมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สัญญำซื้อขำย สัญญำจ้ำง สัญญำลำศึกษำต่อ  
สัญญำค้ ำประกัน หนังสือรับสภำพหนี้ หนังสือมอบอ ำนำจกำรบอกเลิกสัญญำ เป็นต้น 
   ๒ ด ำเนินกำรรวบรวมข้อเท็จจริง และพยำนหลักฐำนเพื่อด ำเนินกำรทำงคดีแพ่ง คดีอำญำ 
คดีล้มละลำย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง   ในกรณีที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและหน่วยงำนในสังกัด 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นผู้เสียหำยหรือมีส่วนได้เสียและประสำนกับพนักงำนอัยกำรเพื่อฟ้องคดี
หรือแก้ต่ำงคดี 
   ๓ พิจำรณำด ำเนินกำรหำตัวผู้รับผิดทำงละเมิด และกำรใช้สิทธิเรียกร้องติดตำม ทวงถำมให้
ผู้ต้องรับผิดช ำระหนี้แก่ทำงรำชกำร 
   ๔ ให้ควำมช่วยเหลือ แนะน ำ ปรึกษำ แนวทำงต่อสู้ คดีแพ่ง คดีอำญำ คดีล้มละลำย คดีล่วง
ละเมิดสิทธิเด็ก  คดีปกครอง รวมทั้งกำรเรียกค่ำสินไหมทดแทน ในกรณีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หน่วยงำนใน
สังกัด ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดอำญำ ถูกจับกุมคุมขัง ถูกฟ้องคดีแพ่ง/อำญำ/
ปกครองหรือกระท ำผิดละเมิด 
   ๕ ร่วมปฏิบัติงำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมำยหรือปฏิบัติงำนอ่ืน  ๆ   ที่ได้รับมอบหมำย 
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ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
ตำมภำรกิจหน้ำที่ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ  ของงำนวินัย งำนอุทธรณ์ร้องทุกข์และกำรด ำเนินคดีของรัฐ       

เพ่ือต้องกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รู้และเข้ำใจงำนวินัยและนิติกำรและน ำไปปฏิบัติโดยมี
จุดมุ่งหมำยให้กำรปฏิบัติหน้ำที่มีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผล สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมืออำชีพและส่งเสริมให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ ตำมเป้ำหมำยของ
มำตรฐำนที่ ๒ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตัวบ่งชี้ที่ ๓ กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล อันจะส่งผลดี
ต่อกำรเรียนกำรสอนที่จะน ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศต่อไป  ซึ่งกำรด ำเนินกำรงำนด้ำนวินัยและนิติกำร ได้คำดหวังไว้ 
ดังนี้ 
  ๑ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีมำตรฐำนวิชำชีพ
และจรรยำบรรณวิชำชีพตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
  ๒ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นผู้มีระเบียบ วินัย 
มีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๓ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  มีควำมรู้และเข้ำใจแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย กำรรักษำวินัย กำรอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และระเบยีบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่     วันที่     12  กรกฎำคม  ๒๕๖4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
เรื่อง  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและ Flowchart  

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒ 
   

ตำมท่ีให้ด ำเนินกำรจัดท ำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและFlowchart ของแต่ละบุคคลในกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว 
ภำยในกลุ่มงำนที่ปฏิบัติงำน นั้น 

ข้ำพเจ้ำ ได้จัดท ำ (ร่ำง) ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนส่วนบุคคลและFlowchart เสร็จเรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดตำม
ร่ำง ดังแนบ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ 

 

     

    (นำงสำวอรวรรณ  ตันพันธุ์วงศ์) 
                                                   นิติกรช ำนำญกำร 
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