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 กลุ่มกฎหมายและคดี 
 



 
 

 

ค าน า 
                 

                  ตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖                      
ได้กําหนดลําดับ กระบวนการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษาเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

                 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยกลุ่มกฎหมายและคดี                             
จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                        
มีมาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์สุข                   
แก่ประชาชน รวมถึงเพื่อให้มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานรวมท้ังยกระดับคุณภาพ                            
และมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 
 

                                                             กลุ่มกฎหมายและคด ี
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2  
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ส่วนที่1 

 

บทน า 
ความส าคัญ 

 

               ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา                      
เล่มที่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ หน้า ๒๗ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของกลุ่มกฎหมาย
และคดี ดังต่อไปนี้ 

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย  

(ข) ดําเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

(ค) ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  

(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  

(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 

 (ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

 (ซ) ดําเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 

 (ซ) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ณ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทําข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย                     
และงานคดี ของรัฐ 

(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

                 จากอํานาจหน้าที่ดังกล่าว ทําให้กลุ่มกฎหมายและคดีของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ลําพูน เขต ๑ เล็งเห็นว่า เพ่ือให้การดําเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน กลุ่มกฎหมายและคดีจะต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน
จะต้อง มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือจะได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลัก                     
ธรรมาภิบาล 

                 ดังนั้น กลุ่มกฎหมายและคดีองสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๑ จึงได้                 
นําคู่มือ ปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้ และนํามาเป็นแนวทาง                
ในการจัดทํา คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มกฎหมายและคดี เพ่ือใช้เป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน และให้เกิด
มาตรฐาน การปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน  

๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ที่สนใจและสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง  

๓. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพ ทําให้การทํางานเป็นระบบยิ่งขึ้น 

๔. เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ/การวิเคราะห์ระบบงานของหน่วยงาน 

 

 

 ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัตงิาน 

๑. ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน 

 ๒. สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายตําแหน่งงาน 

 ๓. ลดข้อผิดพลาดจากการทํางานที่ไม่เป็นระบบ 

 ๔. ทําให้ลดขั้นตอน เวลา ในการทํางาน 
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ส่วนที่ 2 
บทบาทหน้าที่การรับผิดชอบ 

 

ขอบข่าย / ภารกิจ กลุ่มงานกฎหมายและคดี 

                กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                     
และมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
2. ดําเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
3. ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
4. ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
5. ดําเนินการเก่ียวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
6. ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. 
7. ดําเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
8. ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
9. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทําข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนา  
    งานกฎหมายและงานคดีของรัฐ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ส่วนที่ ๓ 
แนวคิด กฎ ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง การแบ่งส่ว
ราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายใน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น เพ่ือให้ 
การดําเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ 
ปริมาณ คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา สนองนโยบายของรัฐบาล ด้านการป้องกัน                
และ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และสนับสนุนระบบงานกฎหมายและคดี                     
ของรัฐ ให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง                                   
แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ 
การแบ่งส่วน ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ประกอบ คําแนะนํา
ของ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่                  
๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศแก้ไข
เพ่ิมเติม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวไว้ โดยได้เพ่ิมกลุ่มกฎหมายและคดี ไว้ในข้อ 5 แห่งประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพ่ิม 
อํานาจหน้าที่การปฏิบัติงานของกลุ่มกฎหมายและคดีในข้อ ๗ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                     ทั้งนี้ กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย  

(ข) ดําเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

(ค) ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  

(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  

(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 

(ฉ) ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดี
ปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 

(ซ) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทําข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย และ
งานคดีของรัฐ 

(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 
 

 

 

4 



 
 

 

 

คู่มือการปฏิบัตงิานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด 
๕ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘ มาตรา ๓๔ วรรคสอง ได้กําหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให้มี
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑๘๓ เขต และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
จํานวน ๔๒ เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา เป็น ๘ กลุ่ม 
และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เป็น ๗ กลุ่ม และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาและ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบ การปฏิบัติงาน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงานของทุกกลุ่มขึ้น ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าวมีรายละเอียดของ กระบวนงานและคู่มือขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ซึ่งได้จากการวิเคราะห์อํานาจ หน้าที่ ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วน
ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 

                    กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน มติที่เกี่ยวข้อง 

    ๑. งานด้านกฎหมายและการดําเนินคดีของรัฐ มีกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๑) ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์/ประมวลกฎหมายอาญา  

๒) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง/ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

๓) พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๔) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  

๕) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

๖) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

๗) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๘) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

9) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  

๑๐) กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เก่ียวข้อง 
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                    ๒. การดําเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว 
และพนักงานราชการ มีกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

                        ๒.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

                        ๒.๒ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

                        ๒.๓ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๙  

                       ๒.๔ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

                       ๒.๕ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

                       ๒.๖ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

                       ๒.๗ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                       ๒.๘ กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจาก
ราชการ ไว้ก่อนและการดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา 

                    ๓. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ มีกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

                       ๓.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗                     
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

                      ๓.๒ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๓.๓ กฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓.๔ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่4 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์    

1. ชื่องาน 
     การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับนิติกรในการดําเนินงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากร                     
ทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 

3. ขอบเขตของงาน 
 ครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการ
ดําเนินการแจ้งผลให้ทราบ 
 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เท่านั้น  
ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว 
ที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก คนละส่วนกัน 

4. ค าจ ากัดความ 

 คร”ู หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา ทั้งของ
รัฐและเอกชน 

 “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญา
ทั้งของรัฐและเอกชน 

 “ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษาใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 “บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน” หมายความว่า บุคคลซึ่งทําหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาต่างๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษากําหนดตําแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 

 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หมายถึง  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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 อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 
 ผู้มีอํานาจตามมาตรา  53  หมายถึง  ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา 53 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1  การอุทธรณ ์

                5.1.1รับเรื่องอุทธรณ์คําสั่ งลงโทษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ถูก
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษา ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน  หรือลด
ขั้นเงินเดือน 

          5.1.2ตรวจพิจารณาหนังสืออุทธรณ์ว่าเข้าข่ายที่จะรับไว้พิจารณา ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550  หรือไม่ เช่น อุทธรณ์คําสั่งลงโทษภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคําสั่งหรือไม่ ผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คําสั่งเพ่ือตนเองหรือมีผู้อ่ืนอุทธรณ์คําสั่งแทน และแจ้งหนังสือให้ผู้
อุทธรณ์ทราบในกระบวนการขั้นตอนภายใน 15 วันนับแต่ได้รับหนังสือ 
                5.1.3 เสนอรายงานการอุทธรณ์ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาถ้าผู้อ่ืนอุทธรณ์แทนผู้
ถูกลงโทษ หรืออุทธรณ์นั้นไม่ได้ทําเป็นหนังสือ  และลงลายมือชื่อของผู้ถูกลงโทษ  หรือไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง ตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 9 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการ
พิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550  อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาจะมีมติไม่รับอุทธรณ์คําสั่งลงโทษนั้นไว้พิจารณา 
กรณีนี้ให้แจ้งมติดังกล่าวพร้อมสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
กรณีอุทธรณ์ถูกต้องและรับเรื่องไว้พิจารณานั้น อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาจะพิจารณามีมติตามข้อ 14 แห่ง
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550 เมื่อมีมติแล้วให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 
สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติแล้ว ก็ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบซึ่งผู้อุทธรณ์จะ
อุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้  เว้นแต่จะเป็นกรณีมีการเพ่ิมโทเป็นโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ เช่นนี้แล้วผู้
อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.ได้อีกชั้นหนึ่ง 
กรณีมีการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  หรือกรณีอุทธรณ์คําสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัด
เงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือนของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาให้เสนอ ก.ค.ศ.
พิจารณาตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และพิจารณา พ.ศ.2550  เมื่อ ก.ค.ศ.มีมติเป็น
ประการใด  จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้  และให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น 
กรณีนี้ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองด้วย 
        5.2การร้องทุกข ์
                  5.2.1 รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความ
เป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทําของผู้บังคับบัญชา  หรือถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย 

                  5.2.2 ตรวจพิจารณาหนังสือร้องทุกข์ว่าเข้าข่ายที่จะรับเรื่องไว้พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551  หรือไม่ เช่น ร้องทุกข์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง
คําสั่งหรือไม่ร้องทุกข์เพ่ือตนเองหรือร้องทุกข์แทนผู้อ่ืน และแจ้งหนังสือให้ผู้ร้องทุกข์ทราบในกระบวนการ
ขั้นตอนภายใน 15 วันนับแต่ได้รับหนังสือ 
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                  5.2.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหนังสือแจ้งพร้อมส่งสําเนาหนังสือร้องทุกข์ให้
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว  เพ่ือที่ผู้บังคับบัญชานั้นจะได้ส่งเอกสารหลักฐานพร้อม
คําชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี 

                5.2.4 เสนอรายงานการร้องทุกข์ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณา 
 ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ไม่ได้ทําเป็นหนังสือยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบเรื่องอันเป็นเหตุ

แห่งการร้องทกุข์ หรือมีผู้ร้องทุกข์แทน ตามข้อ 5 วรรคหนึ่งหรือวรรคสองและข้อ 7 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ
ร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551 ให้มีมติไม่รับคําร้องทุกข์ไว้พิจารณา  จากนั้นมีหนังสือแจ้งให้ผู้
ร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว 

 ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ถูกต้อง  ให้มีมติตามข้อ 14  แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และ
การพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551 เมื่อมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53  สั่งหรือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนั้น  และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว  ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือพร้อมสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองโดยเร็ว 

 กรณีมีผู้ร้องทุกข์เพราะเหตุถูกสั่งให้ออกจากราชการ  ถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน  หรือเห็นว่าคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ถูกต้องหรือไม่
เป็นธรรม  ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาตามมาตรา 122  และมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ
ร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551 เมื่อ ก.ค.ศ.มีมติเป็นประการใดให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53  
สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น  และเมื่อสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว  ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือ
พร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยเร็ว 
 

6.  เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง    
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 
3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาการร้องทุกข์พ.ศ. 2551 
4. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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  เริ่มต้น 
 

อุทธรณ์ 

ถูกลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือนขั้นเงินเดือน ถูกลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือค าสั่งภาคทัณฑ์ตัด/ลดขั้น
เงินเดือน ซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งตามมติ อ.ก.ค.ศ. 
 

ผู้อุทธรณ์มีสิทธิ์ 
อุทธรณ์ได้อีก
ชั้นหนึ่ง 

แจ้งผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
สั่งหรือปฏิบัติตามมติ 

ก.ศ.จ.พิจารณา ก.ค.ศ.พิจารณา 
(มติเป็นที่สุด) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (มติ
เป็นที่สุด) 

แจ้งผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 

ส่ังหรือปฏิบัติตามมติ 

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมสิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

กรณีที่มีการเพิ่มโทษ
เป็นปลดออก  หรือไล่
ออก 

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมสิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

 
7.Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 7.1 การอุทธรณ์ 

 

 
 
 

   ข้าราชการครูฯถูกสั่งลงโทษทางวินัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งหนังสอืให้ผู้อทุธรณ์ทราบใน
กระบวนการขัน้ตอนภายใน 15 วนั

นับแต่ได้รับหนังสอื 
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เริ่มต้น 

ข้าราชการครูเห็นว่าตนไม่ไดร้ับความเป็นธรรมหรือมี 
    ความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาฯ 
 

ร้องทุกข์ 
 

เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับ
ข้องใจเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา  
หรือถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
 

ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน  หรือเห็นว่าค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ อ.ก.ค.ศ.ไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นธรรม 

แจ้ งพร้ อ มส่ ง ส า เ น าหนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้จัดส่งเอกสารพร้อมค า
ชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณา  

ก.ศ.จ 
พิจารณา 

(มติเป็นที่สดุ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (
มติเป็น

แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบ
เพื่อให้จัดส่ง 
เอกสารพร้อมค าชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณา 

ก.ศ.จ.
พิจารณา 

(มติเป็นที่สุด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (
มติเป็น

แจ้งผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  สั่ง    
หรือปฏิบัติตามมติ 

 

แจ้งผูร้้องทุกขท์ราบพร้อมสิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

7.Flow Chart การปฏิบัติงาน 

       7.2 การร้องทุกข์ 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งหนังสือใหผู้้ร้องทกุขท์ราบใน
กระบวนการข้ันตอนภายใน          
15 วันนบัแต่ได้รบัหนังสือ 
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8.แบบฟอร์มที่ใช้ 
 
             ตัวอย่างหนังสือเขียนหนังสือร้องทุกข์ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อความเบื้องต้นที่ควรระบุในหนังสือ 
 
         
                                                                                   777 หมู่ที่ 7 บ้านแม่ลาว 
        ต าบลแม่ลาว อ าเภอ แม่ลาว 
        จังหวัดเชียงราย 57250 
        โทรศัพท์ 088-888-8888 
 
 
 
 
    
 
                  23  พฤศจิกายน 2558 
 
 
 

 

 

เรื่อง  ร้องทุกข์กรณีผู้บังคับบัญชาสั่งไม่เลื่อนขึ้นเงินเดือน 

เรียน  ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี 

อ้างถึง  คําสั่งโรงเรียน.................ที่........./2558 (หากไม่มีเป็นหนังสือสั่งการ ก็ระบุพฤติการณ์ให้ปรากโดยย่อ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.พยานหลักฐานแนบท้ายหมายเลข 1- 10 จํานวน 30 แผ่น 
          2.สําเนาหนังสือร้องทุกข์และสําเนาพยานเอกสารแนบท้ายอันรับรองความถูกต้องของเอกสาร
แล้ว  จํานวน 1 ชุด 
 
 
 
 
 

เขียนที่อยู่ทีสามารถติดต่อได้โดยถูกต้อง
ชัดเจน หากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
ให้แจ้งหน่วยงานที่พิจารณาเรื่อง             
ร้องทุกข์ด้วย 

ระบุวันที่เขียนหนังสือร้องทุกข์ แต่ในการ
พิจารณาว่าร้องทุกข์ ภายในระยะเวลาตาม
กฎหมายหรือไม่นั้น จะพิจารณาจากวันที่ย่ืน
หรือส่งหนังสือเป็นส าคัญ มิได้พิจารณาจาก
วันที่ท่ีลงในหนังสือนี้ 
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ส่วนที่ 2 เนื้อหาหนังสือ 
 
2.1 กรณีร้องทุกข์ค าสั่งให้ออกจากราชการ 

 เนื่องด้วยข้าพเจ้า..................................เดิมรับราชการตําแหน่ง....................โรงเรียน......................... ....
ได้ถูก...............................(ผู้บังคับบัญชาผู้ออก     คําสั่ง เช่น  ผู้อํานวยการโรงเรียน......... .แล้วแต่กรณี) โดย
ออกตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี สั่งให้ออกราชการกรณี................................
ตามมาตรา.....................แห่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
กรณีเม่ือครั้งที่ข้าพเจ้าดํารงตําแหน่ง.......................โรงเรียน............................. .....ได้กระทําการ........................
(ระบุข้อเท็จจริงตามที่ยุติในคําสั่งให้ออกจากราชการโดยสังเขป) โดยข้าพเจ้าได้รับทราบคําสั่งให้ออกจาก
ราชการเมื่อวันที่.................................. ..................................... 
 ข้าพเจ้าเห็นว่า คําสั่งให้ออกราชการดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
2.2 กรณีร้องทุกข์ว่าผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง  หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตาม

กฎหมายหรือมีความคับข้องใจ 
 เนื่องด้วยข้าพเจ้า........................ปัจจุบันรับราชการตําแหน่ง............................โรงเรียน....................... . 
ได้ถูก...........(ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์)  กระทําการ..............(แสดงสาระสําคัญเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องว่าผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้อง ตาม
กฎหมายหรือปฏิบัติต่อตนที่ทําให้เกิดความคับข้องใจอย่างไร โดยดูตัวอย่างจากคําอธิบายวิธีเขียนเรื่องร้องทุกข์
ที่กล่าวไว้ตอนต้น 
 ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ขอให้ (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี ) พิจารณามีมติ
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าร้องทุกข์มานี้ดําเนินการปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องดังนี้...............(หรือแก้ไข
ความคับข้องใจของตนให้เป็นการถูกต้องชอบธรรมดังนี้) 

ส่วนที่ 3 ข้อความส่วนท้ายที่ควรระบุในหนังสือ 
 นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอใช้สิทธิที่จะแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ 
ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี (หากประสงค์จะขอแถลงการณ์ด้วยวาจา) ดังนั้น เมื่อจะมีการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของ
ข้าพเจ้าเมื่อใดโปรดได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบตามที่อยู่ดังที่ได้ระบุไว้ข้างต้นด้วย จะขอบคุณมาก 
                                 
 
                               (ลงลายมือชื่อ)  .......................................... 

(..............................................) 
ผู้ร้องทุกข์ 
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  ใบมอบฉันทะ/ใบมอบอ านาจ 

เรื่องดําที่................................................ 

เขียนที่................................................................ 

     วันที่ ................ เดือน .............................. พ.ศ............... 

 ข้าพเจ้า........................................................................................................................... ขอมอบฉันทะ/
มอบอํานาจให้ ............................................. .......................................................................................... 
อยู่ที่................. หมู่ที่ .................. ถนน ..................................ตรอก/ซอย................ .................... 
ตําบล/แขวง ................................................... อําเภอ/เขต................................................... ........ 
จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์........... ................... โทรศัพท์..................................  
ทําการแทน โดยข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบฉันทะ/ผู้รับมอบอํานาจของข้าพเจ้าได้ทําการไปนั้น 
ทุกประการ ในกิจการดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

............................................................................................................................. .................................................

................................................................... ...........................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลายมือชื่อ.............................................................ผู้มอบฉันทะ/ผู้มอบอํานาจ  

(............................................................) 
ลายมือชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/ผู้รับมอบอํานาจ 

(............................................................) 
ลายมือชื่อ.............................................................พยาน 

(............................................................) 
ลายมือชื่อ.............................................................พยาน 
(............................................................) 
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การด าเนินทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.ชื่องาน 
            การดําเนินทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับนิติกรในการการดําเนินทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 

3.ขอบเขตของงาน 
 ครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่อง และการดําเนินทางวินัย ทั้งการสืบสวน สอบสวนการตั้งคณะกรรมการวินัย
ร้ายแรงและวินัยไม่ร้ายแรง ของข้าราชการครูปละบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการดําเนินการแจ้งผลให้
ทราบ 
4.ค าจัดความ 

 วินัยคือ กฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษ กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
 วินัยหมายถึงการควบคุมความประพฤติของคนในองค์การให้เป็นไปตามแบบแผนที่พึงประสงค์  

วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหมายถึง ข้อบัญญัติที่กําหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติตามหมวด
6แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 มาตรา 82 ถึงมาตรา 97
การลงโทษทางวินัยข้าราชการเป็นกระบวนการสําคัญอันหนึ่งในการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของข้าราชการและมีจุดมุ่งหมายเพ่ือธํารงค์ศักดิ์ศรีของข้าราชการด้วย
การลงโทษทางวินัยถูกนํามาใช้เป็นมาตรการเชิงลบควบคู่กับการให้รางวัลซึ่งเป็นมาตรการเชิงบวก ภายใต้
แนวความคิดว่าข้าราชการที่ดีมีประสิทธิภาพควรได้รับการยกย่องและให้รางวัลเพ่ือเป็นกําลังใจและเป็น
ตัวอย่างที่ดีข้าราชการที่กระทําความผิดสมควรได้รับการลงโทษตามควรแก่กรณีเพ่ือมิให้เป็น เยี่ยงอย่างแก่
ข้าราชการอื่น 

 ความผิดทางวินัย มี 5 สถาน ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ก. วินัยไม่ร้ายแรง 
1. ภาคทัณฑ์ 
2. ตัดเงินเดือน 
3. ลดขั้นเงินเดือน 

ข. วินัยร้ายแรง 
4. ปลดออก 
5. ไล่ออก 

 การว่ากล่าวตักเตือนหรือการทําทัณฑ์บน ไม่ถือว่าเป็นโทษทางวินัยใช้ในกรณีที่เป็นความผิด
เล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ เช่นเป็นความผิดเล็กน้อยและเป็นความผิดครั้งแรก การว่ากล่าวตักเตือนนั้น
ผู้บังคับบัญชาอาจเรียกมาว่ากล่าวตักเตือนมิให้กระทําความผิดเช่นนั้นอีกหรือให้พึงระมัดระวังโดยไม่ต้องทํา
เป็นหนังสือแต่อาจมีการบันทึกหมายเหตุประจําวันของหน่วยงานหรือของผู้บังคับบัญชาสําหรับการทําทัณฑ์บน
นั้นกฎหมายกําหนดให้ทําเป็นหนังสือ (มาตรา 100 วรรคสอง) 
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 โทษภาคทัณฑ์ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับ
ต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือนสําหรับโทษภาคทัณฑ์ไม่ต้องห้ามการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 โทษตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน ใช้ลงโทษในความผิดที่ไม่ถึงกับเป็นความผิดร้ายแรงและ
ไม่ใช่กรณีท่ีเป็นความผิดเล็กน้อย 

 โทษปลดออกและไล่ออก ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดวินัยร้ายแรงเท่านั้นโดยให้พิจารณาโทษ 
ตามพฤติการณ์แห่งการกระทําหรือความร้ายแรงแห่งกรณีถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการ
พิจารณาลดโทษก็ได้โดยต้องวางโทษก่อนว่ากรณีกระทําผิดนั้นเป็นความผิดกรณีใด สมควรลงโทษ สถานใดแต่มี
เหตุอันควรลดหย่อนอย่างไร เช่น ไม่เคยกระทําความผิดมาก่อนกระทําโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แก้ไขบรรเทาความ
เสียหาย คุณความดี ฯลฯจึงลดหย่อนโทษเป็นโทษสถานใด อย่างไรก็ดี หากเป็นความผิดวินัยร้ายแรง มาตรา  
99 ห้ามลดโทษต่ํากว่าปลดออก สําหรับเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อใน
คราวเดียวกันเกินกว่า 15 วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลยคณะรัฐมนตรี
มีมติไว้ว่าควรลงโทษไล่ออก ทั้ง 2 กรณี ความผิดฐานทุจริตนั้นแม้จะนําเงินที่ทุจริตไปมาคืนก็ไม่เป็นเหตุ
ลดหย่อนโทษการสั่งให้ออกจากราชการไม่ใช่โทษทางวินัย 

 วินัยไม่ร้ายแรงได้แก่ 
1.ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
2.ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรมต้องมีความวิริยะ 

อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอํานาจและหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

4.ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
หน่วยงานการศึกษามติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนและไม่ให้เกิด
ความเสียหายแก่ราชการ 

5.ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการแต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําให้เสียหายแก่ราชการหรือจะเป็นการไม่
รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน 7 วันเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่ง
ก็ได้และเมื่อเสนอความเห็นแล้วถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามคําสั่งเดิมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จะต้องปฏิบัติตาม 

6.ไม่ตรงต่อเวลา ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

7.ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคมไม่สุภาพเรียบร้อยและรักษาความ
สามัคคีไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมงานไม่ต้อนรับหรือให้ความสะดวกให้
ความเป็นธรรมต่อผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

8.กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความจริง 
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9.กระทําการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการหาประโยชน์อันอาจทําให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

10.เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน
นั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

11.ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนอาศัยอํานาจและหน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกูลสนับสนุนบุคคลกลุ่มบุคคล
หรือพรรคการเมืองใด 

12.กระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
13.ไม่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยไม่ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

กระทําผิดวินัย หรือละเลยหรือมีพฤติกรรมปกป้องช่วยเหลือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัยหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต 

 

 วินัยร้ายแรง ได้แก่ 
1.ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
2.จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษามติคณะรัฐมนตรี 

หรือนโยบายของรัฐบาลประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการอัน
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

3.ขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

4.ละทิ้งหน้าที่ หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง 

5.ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
6.กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ อย่างร้ายแรง 

7.กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อ่ืนโดยปราศจากความจริง เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง 

8.กระทําการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการหาประโยชน์อันอาจทําให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์ในตําแหน่งหน้าที่ราชการโดยมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย หรือให้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
หรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการกระทําอันมีลักษณะเป็นการให้หรือได้มาซึ่งทรัพย์ สิน
หรือสิทธิประโยชน์อื่นเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบ 

9.คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบหรือนําเอาผลงานทางวิชาการ ของผู้อ่ืน 
หรือจ้าง วานใช้ผู้อ่ืนทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งการเลื่อน
ตําแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 

10.ร่วมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบหรือรับจัดทําผลงานทางวิชาการ ไม่ว่า
จะมีค่าตอบแทนหรือไม่เพ่ือให้ผู้อื่นนําผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์เพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเลื่อนตําแหน่ง 
เลื่อนวิทยฐานะ หรือให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 
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11. เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดําเนินการใด ๆอันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงใน
การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อ่ืนกระทําการในลักษณะ
เดียวกัน 

12.กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือลหุโทษหรือกระทํา
การอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
13.เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเสพยาเสพติด 
14.เล่นการพนันเป็นอาจิณ 
15.กระทําการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรอืไม ่
 

 ผลของการกระท าผิดวินัย 
1.ถูกสอบสวนลงโทษ 
2.ถูกงดพิจารณาความดีความชอบ 
3.ขาดความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนบุคคลทั่วไป 
4.ไม่ได้รับการส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการเท่าที่ควร 
5.เกิดความเดือดร้อนทั้งตนเองและครอบครัว 
6.เกิดความเสียหายทั้งตนเองและทางราชการ 
7.เสื่อมเสียชื่อเสียง 
8.ไม่ได้รับบําเหน็จบํานาญถ้าถูกลงโทษไล่ออก 
9.อาจต้องรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง 

 

 ข้อควรทราบเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
1.ไม่มีอายุความ 
2.ยอมความกันไม่ได้ 
3.ไม่อาจชดใช้ด้วยเงินเพ่ือลบล้างความผิด 
4.กรณีถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง แม้ออกจากราชการไปแล้วก็สอบสวนต่อไปได้ 
5.กรณีถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง ต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน 
6.กรณีถูกฟ้องคดีอาญาต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
7.ถ้าถูกลงโทษหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ จะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่ถูกลงโทษ 
8.ถ้าถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจะไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่มีการรอ 
9.โทษปลดออก มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนลาออก 
10.เมื่อมีการกล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าผู้ใดกระทําผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐานผู้บังคับบัญชาต้อง
สืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาหรือไม่ ถ้าเห็นว่ามีมูล ต้องดําเนินการทางวินัยทันที
ถ้าเห็นว่าไม่มีมูลจึงจะยุติเรื่องได้ 
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11.การละเลยหรือมีพฤติกรรมปกป้องช่วยเหลือ มิให้ผู้กระทําผิดถูกลงโทษหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่
สุจริต ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย 
12.การดําเนินการทางวินัยทั้งร้ายแรงและไม่ร้ายแรงต้องตั้งกรรมการสอบสวนทุกกรณีเว้นแต่กรณีเป็น
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ 
13.“โดยทุจริต”หมายความว่า เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
“ประโยชน์” ในที่นี้หมายถึงทรัพย์สินและไม่ใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับบริการ การอนุญาต อนุมัติ 
14.คําว่า“กรณีมีมูล”หมายความว่า มีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระทําผิดวินัยเกิดขึ้นแล้ว 

5.  เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง    
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 

 
6. แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.แบบคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (สว.1) 
2.แบบบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา  (สว.2) 
3.แบบบันทึกแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา  และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน ข้อกล่าวหา (สว. 3) 
4.แบบบันทึกถ้อยคําของผู้ถูกกล่าวหา (สว. 4) 
5.แบบบันทึกถ้อยคําพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา  (สว . 5) 
6.แบบรายงานการสอบสวน (สว. 6) 
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7.Flow Chart การปฏิบัติงาน 

         กรณีกล่าวหา 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

มีกรณีกล่าวหา(ม.95) 

กรณีมีมูล โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้น
อยู่แล้ว (ม95 ว4) 

ร้ายแรง 

ด าเนินการทางวินัย 

ไม่ร้ายแรง 

ปรากฏตัวผู้กล่าวหา/มีกรณีเป็นที่สงสัยว่า
ผู้ถูกล่าวหากระท าผิดวินัยโดยยังไม่พยาน
หลักหลักฐาน (ม.95 ว5) 

สืบสวน/พิจารณาในเบื้องต้น 

มี อ า น า จ ต า ม  ม . 5 3                   
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอย่างร้ายแรง (ม89 ว.
2)    

มีมูล ไม่มีมูล 

ยุติเรื่อง 
มี อ า น า จ ต า ม  ม . 5 3                   
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยไม่ร้ายแรง (ม89 ว.1)    

*ไม่ต้องรายงานการด าเนินการทางวินัย
ตามระเบียบ เพราะถือว่ายังไม่เป็นการ
ด าเนินการทางวินัย 

*เว้นแต่กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง/กรณีที่ ป.ป.ช.
ชี้มูลความผิดทางวินัย ตาม ม.92 ไม่ต้องตั้ง
กรรมการสอบสวน 

แจ้งหนังสือให้กล่าวหาทราบใน
กระบวนการขั้นตอนภายใน 15 

วันนับแต่ได้รับหนังสือ 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
ลําดับขั้นตอนการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง (90 วัน) ขอขยายต่อครั้งละไม่เกิน 60 วัน ถ้า
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุให้ผู้สั่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อรายงานอ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี 

1. ประธานกรรมการลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ที่รับทราบคําสั่ง 
2. ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือวางแนวทางการสอบสวน (ข้อ 16) 

 พิจารณาเรื่องที่กล่าวหา กําหนดข้อกล่าวหา 
3. แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ (สว.2)  

ข้อ 20 แจ้งสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา 
- ถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะรับสารภาพหรือไม่ 

4. รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหา  
(กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่รับสารภาพ) 
- ประชุมเพ่ือพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่า 

ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใดเมื่อใด อย่างไร และเป็นความผิดวินัย 
กรณีใด ตามมาตราใด 

5. แจ้งข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานและสรุปพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
- ถามความประสงค์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นคําชี้แจงเป็นหนังสือ 

 หรือจะให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการ (สว.3) 
 

6. สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา 

 

7. ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดเพ่ือลงมติว่าผู้ถูกกล่าวหา 
กระทําผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง  
ผิดกรณีใด มาตราใด ควรได้รับโทษสถานใดหรือหย่อนความสามารถ 
ตามมาตรา 111 หรือมีมลทินหรือมัวหมองตามมาตรา 112 

8. ทําบันทึกรายงานการสอบสวน (ข้อ 39) 
9. เสนอสําเนาการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสอน 

 

 

 
 
 
 

10 วัน นับแต่ 
วันทราบคําสั่ง 

25 วัน นับแต่ 
แจ้ง สว.2 

10 วัน นับแต ่
วันดําเนินการ 
ตามข้อ 4 

25 วัน นับแต ่
วันดําเนินการ 
ตามข้อ 5 

20 วัน นับแต ่
วันที่ดําเนินการ 
ตามข้อ 6 
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แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

1.ชื่องาน 
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

2.วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับนิติกรในการการดําเนินทางวินัยของข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 

3.ขอบเขตของงาน 
แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน เพ่ือที่จะสร้างและ
รักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก 
การสร้างความรู้ความเข้าใจ การกําหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะดําเนินการต่อ
กรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงทีรวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและ
มาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศข้ึน  

4.ค าจัดความ 

การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ คือการกระท าใดๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศที่เป็นการบังคับ ใช้
อ านาจที่ไม่พึงปรารถนา ด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือสิ่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระท าอย่างอ่ืนในท านองเดียวกันโดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืน
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตามรัง
ควาญหรือการกระท าการใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อ
การจ้างงาน การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใดต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
รวมถึงสถาบันการศึกษา  
พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวาง ซึ่งไม่สามารถระบุพฤติกรรมได้
อย่างครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระท าเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งผู้ถูกกระท าไม่ต้องการและ
มีความรู้สึกเดือดร้อนร าคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
อาทิ  
                         1.การกระท าทางสายตา เช่น  

การจ้องมองร่างกายที่ส่อไปในทางเพศ มองช้อนใต้กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไปที่
คอเสื้อ จนท าให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้ อ่ืนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวมีความรู้สึก
เช่นเดียวกัน เป็นต้น 

2.การกระท าด้วยวาจา เช่น  
 การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ 
 การชักชวนให้กระท าการใด ๆ ในที่ลับตา ซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ 

การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ  
 การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรงการพูดลามก การโทรศัพท์ลามก 

การเรียกผู้หญิงด้วยค าที่ส่อไปทางเพศจับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ท างาน  
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 การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์การแสดงความเห็นต่อรสนิยมทางเพศ และการ
พูดที่ส่อไปในทางเพศ  การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือการ
แพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น 

๑. การกระท าทางกาย เช่น  
 การสัมผัสร่างกายของผู้อ่ืน การลูบคล า การถูไถร่างกายผู้อ่ืนอย่างมีนัยทางเพศการ

ฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยการแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอ่ืน
ใดที่ไม่น่าพึงประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก 

 การตามตื้อโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วย การตั้งใจยืนใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุมหรือ
ขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การท าท่าน้ าลายหก การ
แสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น 

๒. การกระท าอ่ืน ๆ  เช่น  
 การแสดงรูปภาพ วัตถุ และข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพโป๊ในที่

ท างานและในคอมพิวเตอร์ของตน 
 การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศเช่นการโชว์ปฏิทินโป๊ การเขียนหรือวาดภาพทางเพศในที่

สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ที่แสดง
ถึงเรื่องเพศทางอินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊คไลน์ ฯลฯ เป็นต้น 

 
๓. การกระท าทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 
 การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น ต าแหน่งหน้าที่การงาน ผลการเรียน 

ทุนการศึกษาดูงาน การเลื่อนเงินเดือนหรือต าแหน่ง การต่อสัญญาการท างาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูก
คุกคามยอมมีเพศสัมพันธ์ เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ท าอย่า งอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องเพศเป็นต้น 

 การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะท าร้าย การบังคับให้มี
การสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระท าช าเรา หรือกระท าช าเรา  

4.สิ่งที่ควรกระทําเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 แสดงออกทันทีว่า ไม่พอใจในการกระท าของผู้กระท า และถอยห่างจากการล่วงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศนั้น 
 ส่งเสียงร้องเพ่ือให้ผู้กระท าหยุดการกระท า และเรียกผู้อ่ืนช่วย 
 บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือถ่ายภาพ หรือถ่าย 

video clip (หากท าได้) 
 บันทึกเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึกวัน 

เวลา และสถานที่เกิดเหตุ  ค าบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั้นๆ ชื่อของพยานและ/หรือบุคคลที่สามซึ่งถูก
กล่าวถึง หรืออยู่ในเหตุการณ์ 

 แจ้งปัญหาที่เกิดข้ึนให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที 
 หารือเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นกับเพ่ือนร่วมงานหรือเพ่ือนและแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับ

ผู้บังคับบัญชา บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง โดยอาจให้เพ่ือนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมไป
เป็นเพื่อนก็ได ้

 กรณีผู้ถูกกระท าอาย/กลัว อาจให้เพ่ือนมาแจ้งแทนแต่ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ถูกกระท า 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน 

การยุติปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยุติปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

ในกรณีที่สามารถแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง 

ในกรณีไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

ด าเนินการค้นหาข้อเท็จจริง
ภายใน  ๑๕ วัน 

มีแจ้งให้ผู้กระท าทราบพฤติกรรมที่ไม่เป็น
ที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดการกระท า  ผู้บังคับบัญชา 

ยุติเรื่อง 

ผู้ถูกระท า 

ผู้ถูกกระท า 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ช่วยเหลือจัดให้มีการประชุมหารอื 
ผู้ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือในการยุติเรือ่ง
ดังกล่าวซ่ึงมีก าหนดเวลา ๑๕ วัน  

ด าเนินการทางวินัย 

ผู้ถูกกระท า 

ด าเนินการทางวินัย 
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งานให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ การด าเนินการคดีปกครอง คดีแพ่งและคดีอาญา 

1.ชื่องาน 
งานให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ การดําเนินการคดีปกครอง คดีแพ่ง และคดีอาญา 

2.วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ป้องกันปัญหาการทุจริตหรือกระทําผิดระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งให้คําปรึกษาการดําเนินการคดีปกครอง 
คดีแพ่ง และคดีอาญาสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 

3.ขอบเขตของงาน 
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  งานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่  ความรับผิดทางแพ่งอาญา  ดําเนินการทางวินัย งานคดีปกครอง  งานคดีอ่ืนที่อยู่ใน
อํานาจของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 และมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

1.พิจารณาตอบข้อหารือ  และการตีความด้านกฎหมายจากหน่วยงานภายนอกหรือภายในตรวจสอบ
และพิจารณาการทํานิติกรรมและสัญญาเช่นสัญญาซื้อ  สัญญาจ้างสัญญาจ้างเหมาบริการ หรือสัญญาลาศึกษา
ต่อเป็นต้น 
          2.ให้ความเห็นและคําปรึกษาแนะนําทางกฎหมายแก่บุคลากรหรือหน่วยงานภายในภายนอกสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2หรือประชาชนทั่วไป 
          3.ให้คําปรึกษาด้านกฎหมายในการดําเนินการเกี่ยวกับระเบียบ  ข้อบังคับ  ภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2รวมทั้งระเบียบหรือข้อตกลงในการร่วมกันปฏิบัติงานด้านการศึกษาหรือ
กับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

4.ค าจัดความ 
 คร”ู หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ

เรียนรู้ ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา ทั้งของ
รัฐและเอกชน 

 “ผู้บริหารสถานศึกษา”หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญาทั้งของ
รัฐและเอกชน 

 “ผู้บริหารการศึกษา”หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษาใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 “บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน” หมายความว่า บุคคลซึ่งทําหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาต่างๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษากําหนดตําแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา 

 สัญญาทางปกครอง หมายความรวมถึง สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเป็น บุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทําบริการ
สาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
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 คดีอาญา  หมายความว่า  คดีที่เกี่ยวกับความผิดและโทษซึ่งกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา
และกฎหมายอื่น  เช่น พระราชบัญญัติต่างๆ ซึ่งมีโทษในทางอาญา 

 คดีแพ่ง คือ คดีที่มีการโต้แย้งสิทธิ หรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่ง เช่น การฟ้องให้ผู้กู้
ชําระเงินตามสัญญากู้ หรือการฟ้องเรียกให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหาย เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของ
การฟ้องมุ่งให้จําเลยชําระเงิน มิใช่มุ่งท่ีจะให้จําเลยต้องถูกลงโทษ เช่น จําคุกดังเช่นคดีอาญา 

 
 
5.ช่องทางให้ค าปรึกษา  
1.ขอคําปรึกษาด้วยตนเอง ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กลุ่มกฎหมายและคด ี
2.ขอคํ า ป รึ ก ษ า ทา ง โ ท รศั พท์ สํ า นั ก ง าน เ ข ต พ้ืนที่ ก า ร ศึ กษ าปร ะถมศึ กษ า เ ชี ย ง ร า ย  เ ขต  2   
    เบอร์โทร 0-5372-9110 ต่อ 36 หรือ กลุ่มกฎหมายและคดี เบอร์โทร 099-2722626 
3.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ( E-mail. Niticr2@gmail.com) 
4.เว็บไซคส์ํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2  http://www.cri2.obec.go.th/th/ 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 การให้ค าปรึกษา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

งานให้ค าปรึกษาด้าน
กฎหมาย ระเบียบ 

ข้าราชการครูและบุคลากร                    
ทางการศึกษา 

หรือประชาชนทั่วไป 

 

กลุ่มกฏหมายและคดี 

ขอค าปรึกษาด้วยตนเอง 

 

ขอค าปรึกษา 
ทางโทรศัพท์ 

 

ขอทางเว็บไซต์         
ส านักงานเขต 

 

ขอทางจดหมาย
อิเล็คทรอนิกส์(E-Mail) 

ภายใน 15 วัน ทําการ
นับแต่ขอคําปรึกษา 

 

26 



 
 

 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบและพิจารณาการท านิติกรรมและสัญญา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบและพิจารณาการท านิติ
กรรมและสัญญา 

กลุ่มกฏหมายและคดี 

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือประชาชนทั่วไป 

 

ภายใน 30 วัน ท าการนับ
แต่ได้รับร่างสัญญา 
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ส่วนที่ ๕ 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานมีดังนี ้
 

๑. การประสานขอข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องที่ร้องเรียนมีหลายหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทําให้เกิด
ความล่าช้าในการทํางาน 

๒. การไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓. ผู้ร้องเรียนต้องการทราบผลเร็ว และให้ได้รับการเยียวยาตามความพึงพอใจ หากไม่ได้ ตามท่ีพึงประสงค์จะ
ร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่มีอํานาจบังคับบัญชาเหนือกว่า ทําให้การแก้ปัญหาเกิดความล่าช้า
ยิ่งขึ้นไปอีก แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานมีดังนี้ 

๑. เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบที่มีข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ร้องเรียนต้องให้ ความร่วมมือ
ในการให้ข้อมูลข่าวสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียนโดยทันทีและต่อเนื่อง จนแล้วเสร็จ 

๒. ผู้บังคับบัญชาต้องกํากับ ดูแล และติดตามในเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของผู้ใต้บังคับบัญชาของ
ตนเองอย่างสม่ําเสมอ 
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ภาคผนวก 

 

 



 
 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยเปิดเผย 

                                     บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียน/สพ  ………………………………………………………………………………………………………………………... 

ที่ ศธ .............../- ................................    วันที่  .......................................................................................  

เรื่อง  ร้องเรียน.................................................................................................................................................................... 

เรียน  ผู้อํานวยการสถานศึกษา/ผู้อํานวยการ สพป. 

ด้วยมีหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์ ร้องเรียนกล่าวหา............(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)............. 

ข้าราชการครู ตําแหน่ง............................โรงเรียน........................สพป....................................................... ....... 

กรณี.........................................(ระบุชื่อผู้กล่าวหา).......................................................... .................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

ปรากฏรายละเอียดตามหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์ ดังแนบ) 

  งาน/กลุ่มงาน...................................พิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์ฉบับนี้
ได้อ้างพยานหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนอ้างพยานบุคคลที่สามารถนําสืบข้อเท็จจริงได้ 
ตามมติ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๑ ควรรับพิจารณาดําเนินการ เพ่ือให้
ได้ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวประกอบการพิจารณา ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้ 

  ๑. ................(ระบุชื่อและตําแหน่ง)...........................           เป็นประธานกรรมการ  

  ๒. ................(ระบุชื่อและตําแหน่ง)...........................           เป็นกรรมการ  

  ๓. ................(ระบุชื่อและตําแหน่ง)...........................           เป็นกรรมการและเลขานุการ  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง  

                                                               
                                                                   (.....................................) 
                                                                    ......................................  
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คําสั่ง.........................(ระบุชื่อโรงเรียน/สพป.)........................ 

     ที่............../.......(เลข พ.ศ................... 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

................................................... 

ด้วยมีหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์ ร้องเรียนกล่าวหา..............(ระบุชื่อผู้ถูก
กล่าวหา)................ 

ข้าราชการครู ตําแหน่ง........................โรงเรียน......................สพป........................... ........................................... 

รับเงินเดือนในอันดับ.........ขั้น......................บาท มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ.................................... ........ 

.............................................................................. ...................................................................... ......................... 

  ฉะนั้น เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีกล่าวหาประกอบการ
พิจารณาดําเนินการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

  ๑. ................(ระบุชื่อและตําแหน่ง)...........................           เป็นประธานกรรมการ  

  ๒. ................(ระบุชื่อและตําแหน่ง)...........................           เป็นกรรมการ  

  ๓. ................(ระบุชื่อและตําแหน่ง)...........................           เป็นกรรมการและเลขานุกา 

  ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงรีบดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเสนอผลการสืบสวน
ข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่.............เดือน................................พ.ศ....................... 

      

     (ลงชื่อ)............................................ 

                                                             (ระบุชือ่ผู้สั่งแต่งตั้ง) 

    ตําแหน่ง......................................................... .............  
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                                                        แบบสืบสวนข้อเท็จจริง 

เขียนที่.................................................................  

วันที่..........เดือน..............................พ.ศ. ...........................  

 ข้าพเจ้า.....................................อายุ..............ปี อาชีพ........................................................... ................. 

ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี.................ตรอก/ซอย....................ถนน.......................................... .................................... 

แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ...................จังหวัด.......................................... ....................................... 

 ขอให้ถ้อยคําเก่ียวกับเรื่อง...................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................. ......................................... 

            ดว้ยความสัตย์จริงดังต่อไปนี้                                                  
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................  

............................................................................................................................. .................................................

...................................................................... ........................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..................................................................................................................................................................... .........

.......................................................................................................................... ....................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................................................................................................... ...................

................................................................................................................ ..............................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................................. ......................  
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........................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................... ...........................................
........................................................................................ ......................................................................................
............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ......................................... 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสืบสวนมิได้ทําหรือให้ทําการใด ๆ ซึ่งเป็นการล่อลวง ขู่เข็ญ หรือ
ให้สัญญาเพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคําอย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้ ( ฟังบันทึกที่อ่านให้ฟัง/อ่านบันทึกถ้อยคําเอง
แล้ว ) ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคําที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสืบสวน 

 

           (ลงชื่อ)...................................................ผู้ให้ถ้อยคํา 

                       (...............................................) 

                        (ลงชื่อ)...................................................ผูบ้ันทึกถ้อยคํา  

                       (...............................................) 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า......................................................ให้ถ้อยคําและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า  

 

         (ลงชื่อ)...........................................ประธานคณะกรรมการสบืสวนข้อเท็จจริง 

                (...........................................) 

        (ลงชื่อ)...............................................กรรมการ 

                (.............................................) 

        (ลงชื่อ)...............................................กรรมการและเลขานุการ 

               (...............................................) 
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บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 

เรื่อง  สืบสวนข้อเท็จจริง 

...................................... 

วันที่................เดือน.......................................พ.ศ...............................  

  ด้วยโรงเรียน/สพป. ..........................................ได้ดําเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา กรณีมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาท่านเสร็จสิ้นแล้ว จึงแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาให้ท่านทราบ ดังนี้ 

  ๑. ข้อกล่าวหา 

   ๑)  ......................................................................  

   ๒)  ...................................................................... 
   ๓)  ......................................................................  

  ๒. สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 

   ๑) พยานบุคคล จํานวน..........คน ให้ถ้อยคําสรุปความได้ดังนี้ 

.............................................................. ...................................................................................... ....................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

   ๒) พยานเอกสาร จํานวน.........รายการ ดังนี้ 

๑) .......................................................................  
๒)  ......................................................................  
๓)  ......................................................................  

             ข้าพเจ้า........(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)................ได้รับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานสนับสนุนข้อ
กล่าวหาและได้รับบันทึกนี้ ๑ ฉบับไว้แล้ว เมื่อวันที่.......เดือน............................พ.ศ.....................  

 

 

      (ลงชื่อ)...............................................ผู้ถูกกล่าวหา 

                                                                      (..............................................) 
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                                              (นําแบบจาก สว.๔ มาใช้โดยอนุโลม) 

บันทึกถ้อยคําของผู้ถูกกล่าวหา 

เรื่อง  การสืบสวน.............(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)...........ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด 

..................... 

สืบสวนที่................................................................  

วันที่..........เดือน................................พ.ศ...........................  

               ข้าพเจ้า.....................................อายุ..........ป ีสญัชาติ...........................ศาสนา........................ ........ 
อาชีพ............................อยู่บ้านเลขท่ี.....................................ตรอก/ซอย.................. ......................................... 
ถนน....................................แขวง/ตําบล...................................ตรอก/ซอย.................................. ...................... 
จังหวัด.......................................... 
                ข้าพเจ้าได้รับทราบแล้วว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกกล่าวหาในเรื่อง.........................................................  
(เรื่องที่กล่าวหา)..............................................................ตามคําสั่ง.........(ชื่อหน่วยงานที่ออกคําสั่ง). ..................
ที่............../.......................... เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ลงวันที่.....เดือน.................. .........
พ.ศ.................... และข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคําตามความสัตย์จริง ดังต่อไปนี้
......................................................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................................................ ............. 
               ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมิได้กระทําการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญาหรือ
กระทําการใด เพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคําอย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยคําที่อ่านให้ฟัง/ได้อ่าน
บันทึกถ้อยคําด้วยตัวเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคําที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการ
สอบสวน   

                                                         (ลงชื่อ)...............................................ผู้ถูกกล่าวหา  

                                                               (.............................................) 

                                                        (ลงชื่อ)........................................... 

                                                                (..........................................) 

                                                                     บุคคลตามข้อ ๑๑ ข้อ ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม (ถ้ามี)  

                                                        (ลงชื่อ)...............................................กรรมการและเลขานุการ  

                                                                (..............................................)          
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                   ข้าพเจ้าของรับรองว่า...................................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา).........................ได้ให้ถ้อยคํา     
และลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 

                                                        (ลงชื่อ)...............................................ประธานกรรมการ 

                                                               (..............................................) 

                                                        (ลงชื่อ)...............................................กรรมการ 

                                                                (..............................................) 

                                                        (ลงชื่อ)...............................................กรรมการและเลขานุการ  

                                                                (..............................................) 

หมายเหตุ :   ๑. บุคคลตามข้อ ๑๑ ข้อ ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมายถึงบุคคลดังนี้     

      ข้อ ๑๑ ในการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตน 
เข้ามาร่วมฟังการสอบสวนได้ แต่จะให้ถ้อยคําหรือตอบคําถามแทนผู้ถูกกล่าวหา หรือเสนอความเห็นใด            
แก่คณะกรรมการสอบสวนไม่ได้ 

     ข้อ ๒๘ วรรคสอง ในการสอบปากคําผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก ให้สอบสวนในสถานที่            
ที่เหมาะสมสําหรับเด็กและให้มีข้าราชการครูที่เป็นกลางและเชื่อถือได้ และบุคคลที่เด็กร้องขอหรือไว้วางใจเข้า   
ร่วมในการสอบปากคํานั้นด้วย หากผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กตั้งข้อรังเกียจข้าราชการครูดังกล่าวข้างต้น     
ให้เปลี่ยนตัวบุคคลนั้น 

      ข้อ ๒๘ วรรคสาม ในกรณีผู้เสียหายหรือพยานเป็นคนหูหนวกหรือเป็นใบ้ หรือทั้งหูหนวกและใบ้  
หรือมีความพิการทางกาย หรือไม่เข้าใจภาษาไทยและจําเป็นต้องใช้ล่าม ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดหาล่าม     
ที่เป็นกลางและเชื่อถือได้ให้แก่บุคคลดังกล่าว 

     ๒. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามที่ถูกกล่าวหาให้บันทึกถ้อยคํา   
รับสภาพ รวมทั้งเหตุผลในการรับสภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระทําไว้ด้วย 

    ๓. การสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการสบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคํานั้น
ด้วย 

             ๔. ถ้าผู้บันทึกถ้อยคําเป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ช่วยเลขานุการ ให้ผู้บันทึก
ถ้อยคําลงลายมือชื่อทั้งในฐานะผู้บันทึกถ้อยคําและผู้รับรองการให้ถ้อยคําและลายมือชื่อบุคคลตามข้อ ๑๑  
และข้อ ๒๘ 
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                                             รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง 

วันที่..........เดือน................................พ.ศ........................  

เรื่อง  การสืบสวนข้อเท็จจริง 

เรียน  .................ผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง)........ 

 ตามท่ี......(โรงเรียน/สพป.)....ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามคําสั่ง........./..........
ลงวันที่..........เดือน............................พ.ศ....................  เพ่ือสืบสวนข้อเท็จจริงกรณี........(ชือ่ผู้ถูกล่าวหา)..........
ข้าราชการ.........................ตําแหน่ง..................โรงเรียน.................อําเภอ...............สพป. ................ .................
ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่า..............................(ระบุเรื่องท่ีกล่าวหา ถ้าหากมีหลายเรื่องให้ระบุทุกเรื่องตามคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน) นั้น 

 บัดนี้  คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ดําเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ
รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

 ๑. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก............(มีผู้ร้องเรียนหรือมีผู้รายงานว่าอย่างไร)........................ 

 ๒. คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรวจสอบพยานเอกสาร
และสอบปากคําพยานบุคคล จนวน..............ปาก สรุปข้อเท็จจริงได้ว่า..................................................... ......... 

(สรุปข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามที่ได้จากการสืบข้อเท็จจริง).................................................................... ................ 
........................................................................................................ .....................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
......................................................................................................................................... .................................... 
 

 ๓. คณะกรรมการสืบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและให้
โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือให้ถ้อยคําแก้ข้อกล่าวหาแล้ว........(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)....................... 

ได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา / ให้ถ้อยคําแก้ข้อกล่าวหา.................(สรุปตามประเด็นที่สําคัญมีว่าอย่างไร).................. 

........................................................................................................................................................... .................. 

................................................................................................................ ............................................................. 

............................................................................................................................. ................................................ 

................................................................................................................................................. ............................ 

...................................................................................................... .......................................................................  

............................................................................................................................. ................................................ 
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  ๔. การพิจารณาโทษและความเห็น 

  คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า..............................................  

(กําหนดประเด็นและวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่รับฟัง
หักล้าง  ข้อกล่าวหาได้และเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยอย่างไร หรือไม่ หากรับฟังไม่ได้ว่ากระทําผิด 
ให้เสนอ     ความเห็นยุติเรื่อง และหากปรากฏว่ามีการกระทําผิด ให้พิจารณาว่าการกระทําความผิดนั้น เป็น
การกระทําผิดอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง ให้เสนอความเห็นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
เพ่ือประกอบการพิจารณา ดําเนินการทางวินัยต่อไป) ............................................................................... ......... 
.................................................................................................. ...........................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ .....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 

 คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ขอเสนอสํานวนการสืบสวนข้อเท็จจริงมาเพ่ือโปรดพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 

 

      (ลงชื่อ)........................................ประธานกรรมการ  

                                                                       (......................................) 

 

                                                              (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 

                                                                       (......................................) 

 

                                                              (ลงชื่อ)........................................กรรมการและเลขานุการ 

                                                                       (......................................) 
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เอกสารอ้างอิง 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   

๓. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนและพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔. คู่มือการดําเนินการทางวินัย สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา สํานักพัฒนาระบบ-
บริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๕. คู่มือปฏิบัติงานกฎหมายและวินัย สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานังานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

  

33 



 
 

 

 


