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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  :  การด าเนินคดีของรัฐ 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการด าเนินคดีของรัฐให้แก่หน่วยงานราชการ 
สถานศึกษา รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 
ครอบคลุมตั้งแต่การด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง 

จนกระท่ังคดีถึงสิ้นสุด และการบังคับคดีหรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง อีกท้ังการ
พิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ และการด าเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดและ
ค่าสินไหมทดแทน 

4. ค าจ ากัดความ 
- 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

5.1 ให้ค าแนะน าปรึกษาเกียวกับระเบียบกฎหมายแก่หน่วยงานและสถานศึกษา รวมถึง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ตลอดจนผู้มาขอรับบริการอ่ืนด้วย 

5.2 รับเรื่องจากโรงเรียน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวกับคดีแพ่ง คดีอาญา  คดีล้มละลาย  และคดีปกครอง (ที่ขอความช่วยเหลือ) 

5.3 เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
5.4 รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังส านักงาน

อัยการเพ่ือจัดพนักงานอัยการให้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา  และคดีล้มละลาย  ที่
หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี (คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์
ฟ้องคดีนั้น  ไม่อาจขอความช่วยเหลือให้แก้ต่างคดีได้) รวมทั้งด าเนินการอ่ืนตามกระบวนวิธี
พิจารณาคดี  จนกระทั่งศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาและรวมไปถึงการอุทธรณ์และฎีกาค าสั่งหรือ
ค าพิพากษาจนกระทั่งคดีถึงที่สุดด้วย 

5.5 รวบรวมพยานหลักฐานและจัดท าค าฟ้องในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือค าให้การในฐานะผู้ถูก
ฟ้องคดใีห้กับหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อส่งศาลปกครอง  และด าเนินการอื่น
ตามกระบวนวิธีพิจารณาคดีจนกระทั่งศาลปกครองมีค าสั่งหรือค าพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด 

5.6 การบังคับคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง  รวมถึงการสืบหาทรัพย์สินหรือ
หลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาเพ่ือการบังคับคดีด้วย 
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5.7 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดรวมทั้งค่าสินไหม
ทดแทน  กรณีเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  รวมทั้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง  ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

5.8 การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ  รวมถึงการเข้าตรวจดูและคัดส าเนา
เอกสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 
หมายเหตุ :  บทบาทอ านาจหน้าที่ในเรื่องการด าเนินงานวินัย  และการอุทธรณ์ร้องทุกข์  ตามท่ีกล่าวมา
ข้างต้นนั้น  เป็นเรื่องเฉพาะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น  ยังไม่ได้หมายความรวม
ไปถึงพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหากเป็นคนละ
ส่วนกัน 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 
              เร่ิมต้น 

 
 
 

 ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับ  รับเร่ืองจากโรงเรียน สพฐ. และหน่วยงานอ่ืน 
      ระเบียบกฎหมาย   ที่เกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง 
 
               ผู้บังคับบัญชา 
               พิจารณาสั่งการ 

 
 
พิจารณาเปิดเผยข้อมูล  แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือหา        รวบรวมพยานหลักฐาน/           รวบรวมหลักฐาน/ขอความ 
ข้าวสารของราชการ  ตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิด       จัดท าค าฟ้องค าให้การและ           อนุเคราะห์พนักงานอัยการ 
   รวมทั้งค่าสินไหมทดแทน      ด าเนินการอ่ืนจนกระทั่งคด ี          ว่าต่าง แก้ต่างคดีใหแ้ละด าเนินการอ่ืน 
           ปกครองถงึที่สุด           จนกระทัง่คดีแพ่ง อาญาและ 
                  ล้มละลายถึงที่สุด 
 
 
 
 
 
      บังคับคดีหรือใชม้าตรการ 
      บังคับทางปกครอง  รวมถงึ 
      การสืบหาหลักทรัพย์ด้วย  

 
 
 
 
 
 



5 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
- 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
8.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / ประมวลกฎหมายอาญา 

8.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

8.3 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

8.4 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

8.5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

8.6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

8.7 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 

8.8 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

8.9 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

8.10 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่องาน     การด าเนินคดีของรัฐ ส่วนราชการ กลุ่มบรหิารงานบุคคล รหัสเอกสาร 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนงาน  :  นิติกรและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการได้ถูกต้องตามขั้นตอนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีของรัฐและงานดานกฎหมาย 

วัตถุประสงค ์ :   เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการด าเนินคดีของรัฐให้แก่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการท างาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับเรื่องจากโรงเรียน สพฐ. และหน่วยงานอื่น 
ท่ีเกี่ยวกับคดีแพ่ง  คดีอาญา คดีล้มละลาย 

และคดีปกครอง 

    

2 
แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ 

    

3 
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายและการ

ด าเนินคดีของรัฐในเรื่องน้ัน ๆ 

    

4 ด าเนินการให้มีการบังคับคดี หรือใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครอง รวมถึงการสืบหาทรัพย์สินหรือ

หลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือผู้ถูกใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง 

    

เอกสารอ้างอิง :    
 

รับเรื่อง 

แจ้งผู้บังคับบัญชา 
พิจารณาสั่งการ 

การเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ 

แต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
หาตัวผู้ต้อง 

รับผิด 
ทางละเมิด 

รวบรวมพยาน 
หลักฐาน/จัดท า 
ค าฟ้องค าให้การ 
และด าเนินคดีอื่น 
จนกระทั่งคดี 
ปกครองถึงท่ีสุด 

รวบรวมพยาน 
หลักฐานฯและ 
ด าเนินการอื่น 
จนกระทั่งคดีแพ่ง 
คดีอาญา และ 
คดีล้มละลายถึง
ท่ีสุด 

บังคับคดี หรือใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
รวมถึงการสืบหาหลักทรัพย์ด้วย 



 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  :  การด าเนินงานวินัย  
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 
ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมวินัยให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง
และไม่ร้ายแรง การด าเนินการทางวินัยสิ้นสุด  รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 

ในการด าเนินการนี้ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม เท่านั้น  ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการด าเนินงานวินัยของพนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก คนละส่วนกัน 

4. ค าจ ากัดความ 
4.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หมายถึง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา และ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
4.2 อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
4.3 ผู้มีอ านาจตามมาตรา  53  หมายถึง  ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา 53 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5.1.1  ให้ด าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับวินัยและระเบียบกฎหมายแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ด้วย 

5.1.2  ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  รวมทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยด้วย 

5.1.3 จัดท าหรือเผยแพร่หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวกับวินัยให้แก่สถานศึกษาในสังกัด 
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    5.2.  การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5.2.1  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  เมื่อมีการร้องเรียนหรือปรากฏ
เป็นข่าวในสื่อมวลชน  หรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอ่ืน หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระท าผิด 
  

  5.2.2  ตรวจส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริง  ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชายุติ
เรื่อง  แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็เสนอให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 
  5.2.3  คณะกรรมการด าเนินการสอบสวนตามกฎ  ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 
พ.ศ.2550 
   5.2.4  เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6 พร้อมส านวนการสอบสวน ให้ผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา  ถ้าไม่ผิดวินัยให้ยุติเรื่อง  แต่ถ้าผิดวินัยให้ออกค าสั่งลงโทษทาง
วินัย  ตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่งเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2548  ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือ
ลดขั้นเงินเดือนพ.ศ.2549 
   5.2.5  รายงานการด าเนินการทางวินัยตามมาตรา 104 (1)  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
   5.2.5.1  กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการทางวินัยตามข้อ 1.4 แล้ว ให้
ตรวจเสนอรายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณา  เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานแล้วเห็นว่าการยุติเรื่อง  การงดโทษ  หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่
เหมาะสม  ก็มีอ านาจสั่งงดโทษ  ลดโทษ  เพ่ิมโทษ  หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในค าสั่งเดิมได้  และ
หากเห็นว่ากรณีเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ก็มีอ านาจหรือแจ้งผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้  เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้พิจารณา
ตามอ านาจหน้าที่แล้ว  ให้เสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณามีมติเป็นประการใดให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาด าเนินไปตามนั้น  แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยพร้อมส านวนการสอบสวนไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณา  หากส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ัน
พ้ืนฐานมีความเห็นแย้งกับมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา  ก็ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาต่อไป  
ถ้าเห็นด้วยกับมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาก็ถือว่าการด าเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด ถ้า ก.ค.ศ.มีมติ
เปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือมีความเห็นเป็นประการใด  ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 หรือผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น 
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   5.2.5.2  กรณีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการทางวินัยตาม
ข้อ 1.4 เองแล้วให้รายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณามีมติเป็นประการใดให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการไปตามนั้น แล้ว
รายงานการด าเนินการทางวินัยพร้อมส านวนการสอบสวนไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเพื่อพิจารณา  หากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเห็นแย้งกับมติ  อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษาก็ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ.เพ่ือพิจารณาต่อไป  ถ้าเห็นด้วยกับมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาก็ถือว่าการด าเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด  ถ้า ก.ค.ศ.มีมติเปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือมี
ความเห็นเป็นประการใด  ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น 

      5.3  การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5.3.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  เมื่อมีการร้องเรียน  หรือปรากฏ
เป็นข่าวในสื่อมวลชนหรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอ่ืน  หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระท าผิด 
  5.3.2  ตรวจส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริง  ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชายุติ
เรื่อง  แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ก็เสนอให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม
มาตรา 53  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
  5.3.3  คณะกรรมการด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 
พ.ศ.2550 
  5.3.4  เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6 พร้อมส านวนการสอบสวนให้ผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา  ถ้าไม่ผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง  แต่ถ้าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการดังนี้ 
   5.3.4.1  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน  มีความเห็นพ้องกันในระดับโทษไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน)  ให้ผู้
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งลงโทษให้เป็นไปตามกฎ  ก.ค.ศ.ว่าด้วย
อ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2549  ประกอบกับระเบียบ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่งเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548 
จากนั้นรายงานให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  ในกรณีท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติ
ประการใด  ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น 
   5.3.4.2   ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน  มีความเห็นในระดับโทษแย้งหรือต่างกัน(ระดับโทษร้ายแรงกับระดับโทษไม่ร้ายแรง)  ให้
น าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา
มีมติเป็นประการใด  ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้
เป็นไปตามมตินั้น 



10 
 

   5.3.4.3  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน  มีความเห็นพ้องกันในระดับโทษว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ปลดออก  หรือไล่ออก)  ให้
น าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา
มีมติเป็นประการใด  ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  สั่งหรือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามมตินั้น 
  5.3.5  รายงานการด าเนินงานวินัยพร้อมส านวนการสอบสวนให้ ก.ค.ศ.พิจารณา  ตาม
มาตรา 104 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 

5.4.  การสั่งพักราชการ 
  5.4.1  เม่ือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญา  และมีเหตุตามกฎ 
ก.ค.ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2542)  ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  และการ
ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา  และกฎ ก.พ.ฉบับที่ 11(พ.ศ.2539)  ว่าด้วยการสั่ง
พักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  เช่น ถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการสอบสวนพิจารณาหรือ
จะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยข้ึน ฯลฯ แล้ว 
  5.4.2  ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  ออกค าสั่งพักราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา 

5.5  การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  5.5.1  เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญา  ซึ่งเป็นเหตุที่อาจถูก
สั่งพักราชการตามข้อ 3 และผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือการ
พิจารณาคดีท่ีเป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  5.5.2  ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

                     เริ่มต้น 
 

            ส่งเสริมวินัยข้าราชการครู     มีกรณีกล่าวหา โดยการร้องเรียน เป็นข่าวทางสื่อมวลชน 
           และบคุลากรทางการศึกษา     ผู้บังคับบัญชาพบเห็น หรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอ่ืน 
 
                    แต่งตัง้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
 
     มีมูล    ไม่มีมูล 
 
 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ยุติเรื่อง 
 วินัยร้ายแรง   ไม่ร้ายแรง 
 
พักราชการ  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ผู้บังคับบัญชาสั่ง 
      ตามอ านาจหน้าที่ 
 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
 พิจารณาส านวน 
       
     ผิดวินัย  ไม่ผิดวินัย  ยุติเรื่อง   รายงานตามมาตรา 104(1)  
 
            อ.ก.ค.ศ.พิจารณา 
เห็นพ้องในระดับ เห็นแย้งกัน  เห็นพ้องในระดับ 
โทษไม่ร้ายแรง ในระดับโทษ โทษร้ายแรง 
            สพฐ.พิจารณา 
    ผู้มีอ านาจ อ.ก.ค.ศ. 
   สัง่ลงโทษ พิจารณา 
    กรณีเห็นแย้งกับมต ิอ.ก.ค.ศ.  กรณีเห็นด้วยกับมติ อ.ก.ค.ศ. 
                    (วินัยส้ินสุด) 
 
 รายงานตามมาตรา 104(2)    ก.ค.ศ.พิจารณา 
 
      ก.ค.ศ.พิจารณา              วินัยส้ินสุด 
 
           วินัยส้ินสุด 
 
 
 
 
 

ผู้มอี ำนำจส่ังหรือปฏิบัติตำมมติ 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 แบบ  สว.1 (แต่งตัง้คณะกรรมการการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง) 
7.2 แบบ  สว.2 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ 23) 
7.3 แบบ  สว.3 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ

กล่าวหา ตามข้อ 24) 
7.4 แบบ  สว.4 (บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา) 
7.5 แบบ  สว.5 (บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา) 
7.6 แบบ  สว.6 (รายงานการถูกสอบสวน) 
7.7 แบบ  พอค.1 (ให้พักราชการ) 
7.8 แบบ  พอค.2 (ให้ออกจากราชการไว้ก่อน) 
7.9 แบบ  พอค.3 (ให้กลับโดยไม่มีความผิด) 
7.10 แบบ  พอค.4 (ให้กลับโดยมีความผิด) 
7.11 แบบฟอร์มอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม 
8.2 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
8.3 กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 
8.4 กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549 
8.5 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 
8.6 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2548 
8.7 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานกรด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2551 
8.8 กฎ ก.ค. ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2542) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้

ก่อน และการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา 
8.9 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2539) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
8.10 8.10 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 



ชื่องาน     การด าเนินงานวินยั ส่วนราชการ กลุ่มบรหิารงานบุคคล รหัสเอกสาร 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนงาน  :  นิติกรและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการได้ถูกต้องตามขั้นตอนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วัตถุประสงค ์ :   เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการด าเนินคดีของรัฐให้แก่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการท างาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริง เมื่อมีกรณีกล่าวหา     
2 ผู้บงคับบัญชาพิจารณาสั่งการว่า เป็นกรณีมีมูล

หรือไม่มีมูล 
    

3 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง 

    

4 ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
พิจารณาสั่งการตามอ านาจหน้าท่ี เช่น ยุติเรื่อง หรือ

ลงโทษ ฯลฯ 

    

5 รายงานการ าเนินการทางวินัยให้ อ.ก.ค.ศ. พิจารณา 
ตามมาตรา 104(1) หรือ(2) 

    

6 ก.ค.ศ. หรือ สพฐ. พิจารณา     
7 ก.ค.ศ. พิจารณา กรณี สพฐ. พิจารณาส านวนการ

ด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง แล้ว สพฐ.ไม่เห็นด้วย
กับ มติ ของ   อ.ก.ค.ศ. 

    

เอกสารอ้างอิง :    
 

 

มีมูล ไม่มีมูล 

แต่งตั้งคณะกรรมการสบืสวน 

ยุติเรื่อง 

ตั้งคณะกรรมการสอบสวนร้ายแรง ตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมร่้ายแรง 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา53 
พิจารณาสั่ง 

ตามอ านาจหน้าที ่

ผู้บังคับบญัชา 
พิจารณาสั่งการ 

ตามอ านาจหน้าที ่

รายงาน อ.ก.ค.ศ. 
พิจารณาตามมาตรา 104(2) 

รายงาน อ.ก.ค.ศ. 
พิจารณาตามมาตรา 104(2) 

ก.ค.ศ. 
พิจารณา 

สพฐ. 
พิจารณา 

กรณีไม่เห็นด้วยกับมติ อ.ก.ค.ศ. วินัยสิ้นสุด 

วินัยสิ้นสุด 

เห็นด้วยกับ 
มติ อ.ก.ค.ศ. 
(วินัยสิ้นสุด) ก.ค.ศ. 

พิจารณา 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  :  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการด าเนินงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชกาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 
ครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูปละบุคลากรทาง

การศึกษาตลอดจนการด าเนินการแจ้งผลให้ทราบ 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เท่านั้น  ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของ
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก คนละ
ส่วนกัน 

4. ค าจ ากัดความ 
4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
4.2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หมายถึง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา และ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
4.3 อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
4.4 ผู้มีอ านาจตามมาตรา  53  หมายถึง  ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา 53 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม  

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1.  การอุทธรณ์ 
5.1.1  รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่

ถูกผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้อ านวยการสถานศึกษา ลงโทษ
ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน 
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5.1.2 ตรวจพิจารณาหนังสืออุทธรณ์ว่าเข้าข่ายที่จะรับไว้พิจารณา ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่า
ด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550  หรือไม่ เช่น อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งหรือไม่ ผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์ค าสั่งเพ่ือตนเองหรือ
มีผู้อื่นอุทธรณ์ค าสั่งแทน ฯลฯ 

5.1.3 เสนอรายงานการอุทธรณ์ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณา 
5.1.3.1 ถ้าผู้อ่ืนอุทธรณ์แทนผู้ถูกลงโทษ หรืออุทธรณ์นั้นไม่ได้ท าเป็น

หนังสือ  และลงลายมือชื่อของผู้ถูกลงโทษ  หรือไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 9 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการ
พิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550  อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาจะมีมติไม่รับอุทธรณ์ค าสั่ง
ลงโทษนั้นไว้พิจารณา กรณีนี้ให้แจ้งมติดังกล่าวพร้อมสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 

5.1.3.2 กรณีอุทธรณ์ถูกต้องและรับเรื่องไว้พิจารณานั้น อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาจะพิจารณามีมติตามข้อ 14 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์ พ.ศ.2550 เมื่อมีมติแล้วให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
มตินั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติแล้ว ก็ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบซึ่งผู้อุทธรณ์จะ
อุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้  เว้นแต่จะเป็นกรณีมีการเพิ่มโทเป็นโทษปลดออกหรือไล่ออกจาก
ราชการ เช่นนี้แล้วผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.ได้อีกชั้นหนึ่ง 

5.1.4 กรณีมีการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  หรือกรณี
อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือนของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่ง
ตามมติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาตามมาตรา 122 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และพิจารณา พ.ศ.2550  เมื่อ ก.ค.ศ.มี
มติเป็นประการใด  จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้  และให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น  กรณีนี้ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองด้วย 

5.2 การร้องทุกข์ 
5.2.1 รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่เห็นว่าตน

ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา  หรือ
ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
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5.2.2 ตรวจพิจารณาหนังสือร้องทุกข์ว่าเข้าข่ายที่จะรับเรื่องไว้พิจารณาตามกฎ ก.ค.
ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551  หรือไม่ เช่น ร้องทุกข์ภายใน 
30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่งหรือไม่ร้องทุกข์เพ่ือตนเองหรือร้องทุกข์แทนผู้อื่น ฯลฯ 

5.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหนังสือแจ้งพร้อมส่งส าเนาหนังสือร้องทุกข์ให้
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว  เพ่ือที่ผู้บังคับบัญชานั้นจะได้ส่ง
เอกสารหลักฐานพร้อมค าชี้แจงเพ่ือประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี 

5.2.4 เสนอรายงานการร้องทุกข์ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณา 
5.2.4.1 ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ไม่ได้ท าเป็นหนังสือยื่นภายใน 30 วัน นับแต่

วันที่ทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์  หรือมีผู้ร้องทุกข์แทน ตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง  และข้อ 7 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
พ.ศ.2551 ให้มีมติไม่รับค าร้องทุกข์ไว้พิจารณา  จากนั้นมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
โดยเร็ว 

5.2.4.2 ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ถูกต้อง  ให้มีมติตามข้อ 14  แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่า
ด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551  เมื่อมีมติเป็นประการใด  ให้ผู้มี
อ านาจตามมาตรา 53  สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น  และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติ
นั้นแล้ว  ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือพร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยเร็ว 

5.2.5 กรณีมีผู้ร้องทุกข์เพราะเหตุถูกสั่งให้ออกจากราชการ  ถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน  หรือเห็นว่าค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนที่การศึกษาไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม  ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาตามมาตรา 122  และ
มาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
ร้องทุกข์ พ.ศ.2551  เมื่อ ก.ค.ศ.มีมติเป็นประการใด  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  สั่ง
หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น  และเม่ือสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว  ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์
ทราบเป็นหนังสือพร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยเร็ว 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
6.1 การอุทธรณ์ 
 

 
       เริ่มต้น 

 
 

            ข้าราชการครูฯถูกสั่งลงโทษทางวินัย 
 

 
          อุทธรณ์ 

 
 

 
ถูกลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือน   ถูกลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือค าสั่งภาคทณัฑ ์ตัด
เงินเดือนลดขั้นเงินเดือน                ลดขั้นเงินเดือน ซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งตามมติ อ.ก.ค.ศ. 

 
 
 

  อ.ก.ค.ศ.       ก.ค.ศ.พิจารณา 
  พิจารณา       (มติเป็นท่ีสดุ) 
 
 
     ผู้อุทธรณม์ีสิทธ์ิ 
      อุทธรณ์ได้อีกช้ันหนึ่ง 
      แจ้งผู้มีอ านาจตามมาตรา 53        แจ้งผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  
       สั่งหรือปฏิบัติตามมต ิ        สั่งหรือปฏิบัตติามมต ิ
        
     กรณีที่มีการเพิ่มโทษเป็น 
แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ พร้อมสิทธิฟ้อง  ปลดออก  หรือไล่ออก แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมสิทธิฟ้อง 
คดีต่อศาลปกครอง       คดีต่อศาลปกครอง 
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6.2 การร้องทุกข์ 
            เริ่มต้น 

 
 

             ข้าราชการครูเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมี 
              ความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาฯ 

 
 

          ร้องทุกข์ 
 
 

     
       ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให ้
เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือม ี    ออกจากราชการไว้ก่อน  หรือเห็นว่าค าสั่งของผู้บังคับ 
ความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของ    บัญชาซึ่งสั่งตามมติ อ.ก.ค.ศ.ไม่ถูกต้องหรือไมเ่ป็นธรรม 
ผู้บังคับบัญชา หรือถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนทางวินัย 
      แจ้งผู้บังคับบัญชาผูเ้ป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบเพื่อให้จัดส่ง 
      เอกสารพร้อมค าชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณา 
แจ้งผู้บังคับบัญชาผูเ้ป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
ทราบ เพ่ือให้จัดส่งเอกสารพร้อมค าช้ีแจง 
เพื่อประกอบการพิจารณา   
              ก.ค.ศ.  พิจารณา 
                (มติเป็นท่ีสุด) 
 
 
 
    อ.ก.ค.ศ. พิจารณา            แจ้งผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  สั่ง 
      (มติเป็นท่ีสุด)          หรือ  ปฏิบัติตามมต ิ
 
        
        แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ พร้อมสิทธิ 
        ฟ้องคดี ต่อศาลปกครอง 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
- 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม 
8.2 กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 
8.3 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาการร้องทุกข์พ.ศ. 2551 
8.4 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

9. แบบฟอร์มสรุปมำตรฐำนงำน



ชื่องาน     การอุทธรณ์ ส่วนราชการ กลุ่มบรหิารงานบุคคล รหัสเอกสาร 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนงาน  :  นิติกรและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการได้ถูกต้องตามขั้นตอนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วัตถุประสงค ์ :   เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการพิจารณาด าเนินการเรื่องอุทธรณ์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการท างาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้าราชการครูฯผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัยใช้สิทธิ์
อุทธรณ์ 

    

2 
อ.ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี พิจารณาอุทธรณ์ 

    

3 
แจ้งผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติตามมติ 

    

4 แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมสิทธิฟ้องคดีปกครอง เว้น
แต่กรณีมีการเพิ่มโทษเป็นปลดออก หรือไล่ออก
ตามท่ี อ.ก.ค.ศ. มีมติ เช่นน้ีผู้อุทธรณ์ก็มีสิทธิ

อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.ได้อีกชั้นหน่ึง 

    

เอกสารอ้างอิง :    
 

 
 

ข้าราชการครูถูกสั่งลงโทษทางวินับ 

อุทธรณ์ 

ถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน 
ลดข้ันเงินเดือน 

ผู้ถูกลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือ ค าสั่ง ภาค/
ตัด/ลด  ซึ่ง ผบ.สั่งตามมติ อ.ก.ค.ศ. 

แจ้งผูม้ีอ านาจตาม
มาตรา 53 สั่ง 

หรือปฏิบัติตามมต ิ

แจ้งผูอุ้ทธรณ์ทราบ
พร้อมสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครอง 

 

อ.ก.ค.ศ. 
พิจารณา 

ก.ค.ศ. 
พิจารณา 

กรณีมีการเพิม่โทษ
เป็นปลดออกหรือ

ไล่ออก 
 

ผู้อุทธรณ์มสีิทธิ
อุทธรณ์ได้อีก

ช้ันหนึ่ง 
 

แจ้งผูม้ีอ านาจตาม
มาตรา 53 สั่ง หรือ

ปฏิบัติตามมต ิ
 

แจ้งผูอุ้ทธรณ์ทราบ
พร้อมสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครอง 
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ชื่องาน     การร้องทุกข์ ส่วนราชการ กลุ่มบรหิารงานบุคคล รหัสเอกสาร 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนงาน  :  นิติกรและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการได้ถูกต้องตามขั้นตอนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วัตถุประสงค ์ :   เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการพิจารณาด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการท างาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้าราชการครูฯผู้ท่ีเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมฯ
ใช้สิทธิ์ร้องทุกข์ 

    

2 แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบ 
เพื่อให้จัดส่งเอกสารพร้อมค าชี้แจงเพื่อประกอบการ

พิจารณา  

    

3 อ.ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี พิจารณาค าร้อง
ทุกข์ 

    

4 แจ้งผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่ง หรือปฏิบัติตามมติ     
 แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ พร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาล

ปกครอง 

    

เอกสารอ้างอิง :    
 

 
 

ข้าราชการครูเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 

ร้องทกุข ์

แจ้ง ผบ. ทราบ เพื่อใหจ้ัดสง่
เอกสารพร้อมค าช้ีแจง 

 

แจ้งผูม้ีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติตามมต ิ

เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ
มีความคับข้องใจฯหรือถูกแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

ถูกสั่งลงโทษให้ออกจากราชการ ถูกสัง่พักราชการ 
ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน หรือเห็นว่าค าสัง่

ของ ผบ.ซึ่งสั่งตามมติของ อ.ก.ค.ศ. ไม่ถูกต้อง 

แจ้ง ผบ. ทราบ เพื่อใหจ้ัดสง่
เอกสารพร้อมค าช้ีแจง 

 

ก.ค.ศ. 
พิจารณา 

อ.ก.ค.ศ. 
พิจารณา 

แจ้งผูม้ีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติตามมต ิ


