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สวนที่1 
 

บทนํา 
ความสําคัญ 

 
               ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา                 
เลมที่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ หนา ๒๗ ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของกลุมกฎหมาย
และคดี ดังตอไปน้ี 

(ก) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย  
(ข) ดําเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน  
(ค) ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 
 (ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผดิทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
 (ซ) ดําเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
 (ซ) ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ณ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย                 
และงานคดี ของรัฐ 
(ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ 
มอบหมาย 

                 จากอํานาจหนาที่ดังกลาว ทําใหกลุมกฎหมายและคดีของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ลําพูน เขต ๑ เล็งเห็นวา เพ่ือใหการดําเนินการทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเปนไป ในทิศทางเดียวกัน กลุมกฎหมายและคดีจะตองมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งผูปฏิบัติงาน
จะตอง มีความรูความเขาใจในกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือจะไดปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปดวยความถูกตอง เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบไดตามหลัก                 
ธรรมาภิบาล 
                 ดังนั้น กลุมกฎหมายและคดีองสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๑ จึงได                 
นําคูมือ ปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาประยุกตใช และนํามาเปนแนวทาง                 
ในการจัดทํา คูมือการปฏิบัติงานของกลุมกฎหมายและคดี เพ่ือใชเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงาน และใหเกิด
มาตรฐาน การปฏิบัติงานที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สรางความเขาใจใหตรงกัน  
๒. เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจและสามารถศึกษาไดดวยตนเอง  
๓. เพ่ือใชเปนเครื่องมือประกันคุณภาพ ทําใหการทํางานเปนระบบยิ่งขึ้น 
๔. เพ่ือใชในการบริหารจัดการ/การวิเคราะหระบบงานของหนวยงาน 
 

 
 ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัตงิาน 

๑. ผูปฏิบัติงานไมเกิดความสับสน 
 ๒. สามารถเร่ิมปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็วเมื่อมีการโยกยายตําแหนงงาน 
 ๓. ลดขอผิดพลาดจากการทํางานที่ไมเปนระบบ 
 ๔. ทําใหลดขั้นตอน เวลา ในการทํางาน 
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สวนที่ 2 

บทบาทหนาที่การรับผิดชอบ 
 

ขอบขาย / ภารกิจ กลุมงานกฎหมายและคดี 

                กลุมกฎหมายและคดี ใหปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                     
และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

1. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
2. ดําเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 
3. ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
4. ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 
5. ดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 
6. ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่. 
7. ดําเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
8. ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
9. ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนา  
    งานกฎหมายและงานคดีของรัฐ 
10. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
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สวนที่ ๓ 
แนวคิด กฎ ระเบียบ และเอกสารท่ีเกี่ยวของ ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง การแบงสว
ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการ
ภายใน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น เพ่ือให 
การดําเนินการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนไปดวยความเหมาะสมกับภารกิจ 
ปริมาณ คุณภาพการจัดการศึกษาในแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนองนโยบายของรัฐบาล ดานการปองกัน                 
และ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และสนับสนุนระบบงานกฎหมายและคดี                  
ของรัฐ  ใหมีประสิทธิภาพยิ่ ง ข้ึน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา ๓๔  วรรคสอง                 
แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑ 
การแบงสวน ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๓ และขอ ๔ ประกอบ คําแนะนํา
ของ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี                 
๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศแกไข
เพ่ิมเติม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกลาวไว โดยไดเพ่ิมกลุมกฎหมายและคดี ไวในขอ 5 แหงประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพ่ิม 
อํานาจหนาท่ีการปฏิบัติงานของกลุมกฎหมายและคดีในขอ ๗ แหงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบง
สวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                     ทั้งนี้ กลุมกฎหมายและคดี ใหปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

(ก) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย  
(ข) ดําเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน  
(ค) ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  
(จ) ดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 
(ฉ) ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ (ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดี
ปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
(ซ) ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย และ
งานคดีของรัฐ 
(ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ 
มอบหมาย 
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คูมือการปฏิบัตงิานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
           พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด 
๕ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘ มาตรา ๓๔ วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการแบงเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหมี
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑๘๓ เขต และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา 
จํานวน ๔๒ เขต และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายใน สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา โดยแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา เปน ๘ กลุม 
และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เปน ๗ กลุม และเพ่ือใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาและ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบ การปฏิบัติงาน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน จึงไดจัดทําคูมือ
การปฏิบตัิงานของทุกกลุมขึ้น ซึ่งคูมือการปฏิบัติงานดังกลาวมีรายละเอียดของ กระบวนงานและคูมือขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ซึ่งไดจากการวิเคราะหอํานาจ หนาที่ ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแบงสวน
ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 
                    กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน มติที่เกี่ยวของ 

    ๑. งานดานกฎหมายและการดําเนนิคดีของรัฐ มีกฎหมายที่เก่ียวของ ดังนี้ 
๑) ประมวลกฎหมายแพงพาณิชย/ประมวลกฎหมายอาญา  
๒) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง/ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
๓) พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 ๔) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
๕) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
๖) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
๗) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๘) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิด ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
9) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
๑๐) กฎหมาย กฎ ระเบยีบ และหนังสือเวียนอื่นที่เก่ียวของ 
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                    ๒. การดําเนินงานวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว 
และพนักงานราชการ มีกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
                        ๒.๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 
ที่แกไขเพ่ิมเติม 
                        ๒.๒ กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                        ๒.๓ กฎ ก.ค.ศ. วาดวยกรณีความผิดปรากฏชัดแจง พ.ศ. ๒๕๔๙  
                       ๒.๔ กฎ ก.ค.ศ. วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
                       ๒.๕ ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยวิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
                       ๒.๖ ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยวันออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
                       ๒.๗ ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการรายงานการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                       ๒.๘ กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) วาดวยการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจาก
ราชการ ไวกอนและการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณา 
                    ๓. การอุทธรณและการรองทุกข มีกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
                       ๓.๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗                     
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
                      ๓.๒ กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๓.๓ กฎ ก.ค.ศ. 
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓.๔ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่
เกี่ยวของ 
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สวนที่4 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
การอุทธรณและการรองทุกข    

1. ชื่องาน 
     การอุทธรณและการรองทุกข 

2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนแนวทางสําหรับนิติกรในการดําเนินงานอุทธรณและรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากร                 
ทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 

3. ขอบเขตของงาน 
 ครอบคลุมตั้งแตการรับเรื่องอุทธรณและรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการ
ดาํเนินการแจงผลใหทราบ 
 การอุทธรณและการรองทุกข กลาวถึงเฉพาะในสวนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม เทานั้น  
ไมไดหมายความรวมไปถึงการอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานราชการ ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 
ที่ใชระเบียบกฎหมายแยกตางหาก คนละสวนกัน 

4. คําจํากัดความ 

 คร”ู หมายความวา บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการ
เรียนรู ของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ํากวาปริญญา ทั้งของ
รัฐและเอกชน 

 “ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา
ทั้งของรัฐและเอกชน 

 “ผูบริหารการศึกษา” หมายความวา บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษาใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 “บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน” หมายความวา บุคคลซ่ึงทําหนาที่สนับสนุนการศึกษา ใหบริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน
หนวยงานการศึกษาตางๆ ซึ่งหนวยงานการศึกษากําหนดตําแหนงใหตองมีคุณวุฒิทางการศึกษา 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 

 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หมายถึง  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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 อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 
 ผูมีอํานาจตามมาตรา  53  หมายถึง  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตาม มาตรา 53 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1  การอุทธรณ 
                5.1.1รับเร่ืองอุทธรณคําสั่ งลงโทษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูที่ถูก
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผูอํานวยการสถานศึกษา ลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน  หรือลด
ขั้นเงินเดือน 
          5.1.2ตรวจพิจารณาหนังสืออุทธรณวาเขาขายที่จะรับไวพิจารณา ตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการ
อุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2550  หรือไม เชน อุทธรณคําสั่งลงโทษภายใน 30 วัน นับแตวันท่ี
ไดรับแจงคําสั่งหรือไม ผูถูกลงโทษอุทธรณคําสั่งเพ่ือตนเองหรือมีผูอ่ืนอุทธรณคําสั่งแทน และแจงหนังสือใหผู
อุทธรณทราบในกระบวนการขั้นตอนภายใน 15 วันนับแตไดรับหนังสือ 
                5.1.3 เสนอรายงานการอุทธรณให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาถาผูอ่ืนอุทธรณแทนผู
ถูกลงโทษ หรืออุทธรณนั้นไมไดทําเปนหนังสือ  และลงลายมือชื่อของผูถูกลงโทษ  หรือไมไดยื่นอุทธรณภายใน 
30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง ตามขอ 3 ขอ 4 และขอ 9 แหงกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการอุทธรณและการ
พิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2550  อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาจะมีมติไมรับอุทธรณคําสั่งลงโทษนั้นไวพิจารณา 
กรณีนี้ใหแจงมติดังกลาวพรอมสิทธิในการฟองคดีตอศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว 
กรณีอุทธรณถูกตองและรับเรื่องไวพิจารณานั้น อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาจะพิจารณามีมติตามขอ 14 แหง
กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2550 เมื่อมีมติแลวใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น และเมื่อไดสั่งหรือปฏิบัติตามมติแลว ก็ใหแจงผูอุทธรณทราบซ่ึงผูอุทธรณจะ
อุทธรณตอไปอีกไมได  เวนแตจะเปนกรณีมีการเพ่ิมโทเปนโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ เชนนี้แลวผู
อุทธรณมีสิทธิอุทธรณตอ ก.ค.ศ.ไดอีกชั้นหนึ่ง 
กรณีมีการอุทธรณคําส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ  หรือกรณีอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ  ตัด
เงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือนของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาใหเสนอ ก.ค.ศ.
พิจารณาตามมาตรา 122 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  
และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการอุทธรณและพิจารณา พ.ศ.2550  เมื่อ ก.ค.ศ.มีมติเปน
ประการใด  จะอุทธรณตอไปอีกไมได  และใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น 
กรณีนี้ใหแจงผูอุทธรณทราบพรอมสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองดวย 
        5.2การรองทุกข 
                  5.2.1 รับเรื่องรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูที่เห็นวาตนไมไดรับความ
เปนธรรมหรือมีความคับของใจเน่ืองจากการกระทําของผูบังคับบัญชา  หรือถูกแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย 
                  5.2.2 ตรวจพิจารณาหนังสือรองทุกขวาเขาขายที่จะรับเรื่องไวพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวย
การรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ.2551  หรือไม เชน รองทุกขภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับแจง
คําสั่งหรือไมรองทุกขเพ่ือตนเองหรือรองทุกขแทนผูอ่ืน และแจงหนังสือใหผูรองทุกขทราบในกระบวนการ
ขั้นตอนภายใน 15 วันนับแตไดรับหนังสือ 
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                  5.2.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหนังสือแจงพรอมสงสําเนาหนังสือรองทุกขให
ผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบโดยเร็ว  เพ่ือท่ีผูบังคับบัญชานั้นจะไดสงเอกสารหลักฐานพรอม
คําชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.แลวแตกรณี 
                5.2.4 เสนอรายงานการรองทุกขให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณา 

 ถาเห็นวาการรองทุกขไมไดทําเปนหนังสือยื่นภายใน 30 วัน นับแตวันที่ทราบเรื่องอันเปนเหตุ
แหงการรองทกุข หรือมีผูรองทุกขแทน ตามขอ 5 วรรคหนึ่งหรือวรรคสองและขอ 7 แหงกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการ
รองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ.2551 ใหมีมติไมรับคํารองทุกขไวพิจารณา  จากนั้นมีหนังสือแจงใหผู
รองทุกขทราบโดยเร็ว 

 ถาเห็นวาการรองทุกขถูกตอง  ใหมีมติตามขอ 14  แหงกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการรองทุกขและ
การพิจารณารองทุกข พ.ศ.2551 เมื่อมีมติเปนประการใด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53  สั่งหรือปฏิบัติให
เปนไปตามนั้น  และเม่ือไดสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแลว  ใหแจงผูรองทุกขทราบเปนหนังสือพรอมสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครองโดยเร็ว 

 กรณีมีผูรองทุกขเพราะเหตุถูกสั่งใหออกจากราชการ  ถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน  หรือเห็นวาคําส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาไมถูกตองหรือไม
เปนธรรม  ใหเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาตามมาตรา 122  และมาตรา 123 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการ
รองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ.2551 เมื่อ ก.ค.ศ.มีมติเปนประการใดใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53  
สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น  และเมื่อสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแลว  ใหแจงผูรองทุกขทราบเปนหนังสือ
พรอมสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองโดยเร็ว 
 

6.  เอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ    
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2. กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2550 
3. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาการรองทุกขพ.ศ. 2551 
4. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอ่ืนที่เกี่ยวของ 
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  เริ่มตน 

อุทธรณ 

ถูกลงโทษภาคทัณฑตัดเงินเดือนข้ันเงินเดือน ถูกลงโทษปลดออก ไลออก หรือคําสั่งภาคทัณฑตัด/ลดขั้น
เงินเดือน ซึ่งผูบังคับบัญชาสั่งตามมติ อ.ก.ค.ศ. 
 

ผูอุทธรณมีสิทธิ์ 
อุทธรณไดอีก
ชั้นหนึ่ง

แจงผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
สั่งหรือปฏิบัติตามมติ 

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

 

แจงผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
ส่ังหรือปฏิบัติตามมติ

แจงผูอุทธรณทราบพรอมสิทธิ
ฟองคดีตอศาลปกครอง

กรณีที่มีการเพิ่มโทษ
เปนปลดออก  หรือไล
ออก

แจงผูอุทธรณทราบพรอมสิทธิ
ฟองคดีตอศาลปกครอง

 
7.Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 7.1 การอุทธรณ 

 

 
 
 

   ขาราชการครูฯถูกสั่งลงโทษทางวินัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ํ

่



แจงหนังสอืใหผูอทุธรณทราบใน
กระบวนการขัน้ตอนภายใน 15 วนั

นับแตไดรับหนังสอื 
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เริ่มตน 

ขาราชการครูเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมี 
    ความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชาฯ 
 

รองทุกข 

เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับ
ของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชา  
หรือถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

ถูกสั่งใหออกจากราชการ ถูกสั่งพักราชการ ถูกส่ังให
ออกจากราชการไวกอน  หรือเห็นวาคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ อ.ก.ค.ศ.ไมถูกตอง
หรือไมเปนธรรม 

แจ งพร อ มส ง สํ า เ น าหนั ง สื อ ร อ งทุ ก ข ใ ห
ผูบังคับบัญชาเพ่ือใหจัดสงเอกสารพรอมคํา
ชี้แจงเพ่ือประกอบการพิจารณา  

ก.ศ.จ 
พิจารณา 

(มติเปนที่สดุ) 

แจงผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบ
เพ่ือใหจัดสง 
เอกสารพรอมคําชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณา 

ก.ศ.จ.
พิจารณา 

(มติเปนที่สุด) 

แจงผูมีอํานาจตามมาตรา 53  สั่ง   
หรือปฏิบัติตามมติ 

แจงผูรองทุกขทราบพรอมสิทธิ
ฟองคดีตอศาลปกครอง

7.Flow Chart การปฏิบัติงาน 

       7.2 การรองทุกข 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไ 

ั

แจงหนังสือใหผูรองทกุขทราบใน
กระบวนการข้ันตอนภายใน        
15 วันนบัแตไดรบัหนังสือ 
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8.แบบฟอรมที่ใช 
 
             ตัวอยางหนังสือเขียนหนังสือรองทุกข 
 
สวนที่ 1 ขอความเบื้องตนที่ควรระบุในหนังสือ 
 
         
                                                                                   777 หมูที่ 7 บานแมลาว 
        ตําบลแมลาว อําเภอ แมลาว 
        จังหวัดเชียงราย 57250 
        โทรศัพท 088-888-8888 
 
 
 
 
    
 
                  23  พฤศจิกายน 2558 
 
 
 

 

 

เรื่อง  รองทุกขกรณีผูบังคับบัญชาสั่งไมเลื่อนขึ้นเงินเดือน 

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

อางถึง  คําสั่งโรงเรียน.................ที่........./2558 (หากไมมีเปนหนังสือสั่งการ ก็ระบุพฤติการณใหปรากโดยยอ) 

สิ่งที่สงมาดวย  1.พยานหลักฐานแนบทายหมายเลข 1- 10 จํานวน 30 แผน 
          2.สําเนาหนังสือรองทุกขและสําเนาพยานเอกสารแนบทายอันรับรองความถูกตองของเอกสาร
แลว  จํานวน 1 ชุด 
 
 
 
 
 

เขียนท่ีอยูทีสามารถติดตอไดโดยถูกตอง
ชัดเจน หากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
ใหแจงหนวยงานที่พิจารณาเรื่อง             
รองทุกขดวย 

ระบุวันที่เขียนหนังสือรองทุกข แตในการ
พิจารณาวารองทุกข ภายในระยะเวลาตาม
กฎหมายหรือไมนั้น จะพิจารณาจากวันท่ีย่ืน
หรือสงหนังสือเปนสําคัญ มิไดพิจารณาจาก
วันที่ท่ีลงในหนังสือนี้ 
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สวนที่ 2 เนื้อหาหนังสือ 
 
2.1 กรณีรองทุกขคําส่ังใหออกจากราชการ 

 เนื่องดวยขาพเจา..................................เดิมรับราชการตําแหนง....................โรงเรียน......................... ....
ไดถูก...............................(ผูบังคับบัญชาผูออก     คําสั่ง เชน  ผูอํานวยการโรงเรียน......... .แลวแตกรณี) โดย
ออกตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.แลวแตกรณี สั่งใหออกราชการกรณี................................
ตามมาตรา.....................แหงแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
กรณีเม่ือครั้งที่ขาพเจาดํารงตําแหนง.......................โรงเรียน............................. .....ไดกระทําการ........................
(ระบุขอเท็จจริงตามที่ยุติในคําสั่งใหออกจากราชการโดยสังเขป) โดยขาพเจาไดรับทราบคําสั่งใหออกจาก
ราชการเมื่อวันที่.................................. ..................................... 
 ขาพเจาเห็นวา คําสั่งใหออกราชการดังกลาวขางตนไมถูกตอง ไมเหมาะสมและไมเปนธรรมโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
2.2 กรณีรองทุกขวาผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง  หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตาม

กฎหมายหรือมีความคับของใจ 
 เนื่องดวยขาพเจา........................ปจจุบันรับราชการตําแหนง............................โรงเรียน....................... . 
ไดถูก...........(ผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข)  กระทําการ..............(แสดงสาระสําคัญเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงและปญหาของเรื่องวาผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตอง ตาม
กฎหมายหรือปฏิบัติตอตนที่ทําใหเกิดความคับของใจอยางไร โดยดูตัวอยางจากคําอธิบายวิธีเขียนเรื่องรองทุกข
ที่กลาวไวตอนตน 
 ขาพเจาจึงมีความประสงคขอให (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.แลวแตกรณี ) พิจารณามีมติ
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปนเหตุใหขาพเจารองทุกขมานี้ดําเนินการปฏิบัติตอตนใหถูกตองดังนี้...............(หรือแกไข
ความคับของใจของตนใหเปนการถูกตองชอบธรรมดังนี้) 

สวนที่ 3 ขอความสวนทายที่ควรระบุในหนังสือ 
 นอกจากน้ีขาพเจาขอใชสิทธิที่จะแถลงการณดวยวาจาตอท่ีประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ 
ก.ค.ศ.แลวแตกรณี (หากประสงคจะขอแถลงการณดวยวาจา) ดังนั้น เมื่อจะมีการพิจารณาเรื่องรองทุกขของ
ขาพเจาเมื่อใดโปรดไดมีหนังสือแจงใหขาพเจาทราบตามที่อยูดังที่ไดระบุไวขางตนดวย จะขอบคุณมาก 
                                 
 
                               (ลงลายมอืชื่อ)  .......................................... 

(..............................................) 
ผูรองทุกข 
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  ใบมอบฉันทะ/ใบมอบอํานาจ 

เรื่องดําท่ี................................................ 

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

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

 ขาพเจา........................................................................................................................... ขอมอบฉันทะ/
มอบอํานาจให ............................................. .......................................................................................... 
อยูที่................. หมูที่ .................. ถนน ..................................ตรอก/ซอย................ .................... 
ตําบล/แขวง ................................................... อําเภอ/เขต................................................... ........ 
จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย........... ................... โทรศัพท..................................  
ทําการแทน โดยขาพเจายอมรับผิดชอบในการท่ีผูรับมอบฉันทะ/ผูรับมอบอํานาจของขาพเจาไดทําการไปนั้น 
ทุกประการ ในกิจการดังจะกลาวตอไปน้ี 

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

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

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

 
ลายมือชื่อ.............................................................ผูมอบฉันทะ/ผูมอบอํานาจ  

(............................................................) 
ลายมือชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ/ผูรับมอบอํานาจ 

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

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

(............................................................) 
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การดําเนินทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.ชื่องาน 
            การดําเนินทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนแนวทางสําหรับนิติกรในการการดําเนินทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 

3.ขอบเขตของงาน 
 ครอบคลุมตั้งแตการรับเร่ือง และการดําเนินทางวินัย ทั้งการสืบสวน สอบสวนการต้ังคณะกรรมการวินัย
รายแรงและวินัยไมรายแรง ของขาราชการครูปละบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการดําเนินการแจงผลให
ทราบ 
4.คําจัดความ 

 วินัยคือ กฎเกณฑขอบังคับที่ตองปฏิบัติตาม หากฝาฝนอาจตองรับโทษ กลาวอีกนัยหนึ่ง 
 วินัยหมายถึงการควบคุมความประพฤติของคนในองคการใหเปนไปตามแบบแผนท่ีพึงประสงค  

วินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหมายถึง ขอบัญญัติที่กําหนดเปนขอหามและขอปฏิบัติตามหมวด
6แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 มาตรา 82 ถึงมาตรา 97
การลงโทษทางวินัยขาราชการเปนกระบวนการสําคัญอันหนึ่งในการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของขาราชการและมีจุดมุงหมายเพ่ือธํารงคศักดิ์ศรีของขาราชการดวย
การลงโทษทางวินัยถูกนํามาใชเปนมาตรการเชิงลบควบคูกับการใหรางวัลซ่ึงเปนมาตรการเชิงบวก ภายใต
แนวความคิดวาขาราชการท่ีดีมีประสิทธิภาพควรไดรับการยกยองและใหรางวัลเพ่ือเปนกําลังใจและเปน
ตัวอยางที่ดีขาราชการท่ีกระทําความผิดสมควรไดรับการลงโทษตามควรแกกรณีเพ่ือมิใหเปน เยี่ยงอยางแก
ขาราชการอื่น 

 ความผิดทางวินัย มี 5 สถาน ตามมาตรา 96 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ก. วินัยไมรายแรง 
1. ภาคทัณฑ 
2. ตัดเงินเดือน 
3. ลดขั้นเงินเดือน 

ข. วินัยรายแรง 
4. ปลดออก 
5. ไลออก 

 การวากลาวตักเตือนหรือการทําทัณฑบน ไมถือวาเปนโทษทางวินัยใชในกรณีที่เปนความผิด
เล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ เชนเปนความผิดเล็กนอยและเปนความผิดครั้งแรก การวากลาวตักเตือนนั้น
ผูบังคับบัญชาอาจเรียกมาวากลาวตักเตือนมิใหกระทําความผิดเชนนั้นอีกหรือใหพึงระมัดระวังโดยไมตองทํา
เปนหนังสือแตอาจมีการบันทึกหมายเหตุประจําวันของหนวยงานหรือของผูบังคับบัญชาสําหรับการทําทัณฑบน
นั้นกฎหมายกําหนดใหทําเปนหนังสือ (มาตรา 100 วรรคสอง) 
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 โทษภาคทัณฑใชลงโทษในกรณีที่เปนความผิดเล็กนอยหรือมีเหตุอันควรลดหยอนซึ่งยังไมถึงกับ
ตองถูกลงโทษตัดเงินเดือนสําหรับโทษภาคทัณฑไมตองหามการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 โทษตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน ใชลงโทษในความผิดที่ไมถึงกับเปนความผิดรายแรงและ
ไมใชกรณีท่ีเปนความผิดเล็กนอย 

 โทษปลดออกและไลออก ใชลงโทษในกรณีที่เปนความผิดวินัยรายแรงเทานั้นโดยใหพิจารณาโทษ 
ตามพฤติการณแหงการกระทําหรือความรายแรงแหงกรณีถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการ
พิจารณาลดโทษก็ไดโดยตองวางโทษกอนวากรณีกระทําผิดนั้นเปนความผิดกรณีใด สมควรลงโทษ สถานใดแตมี
เหตุอันควรลดหยอนอยางไร เชน ไมเคยกระทําความผิดมากอนกระทําโดยรูเทาไมถึงการณ แกไขบรรเทาความ
เสียหาย คุณความดี ฯลฯจึงลดหยอนโทษเปนโทษสถานใด อยางไรก็ดี หากเปนความผิดวินัยรายแรง มาตรา  
99 หามลดโทษตํ่ากวาปลดออก สําหรับเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือละทิ้งหนาที่ราชการติดตอใน
คราวเดียวกันเกินกวา 15 วันโดยไมมีเหตุผลอันสมควรและไมกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการอีกเลยคณะรัฐมนตรี
มีมติไววาควรลงโทษไลออก ทั้ง 2 กรณี ความผิดฐานทุจริตนั้นแมจะนําเงินท่ีทุจริตไปมาคืนก็ไมเปนเหตุ
ลดหยอนโทษการสั่งใหออกจากราชการไมใชโทษทางวินัย 

 วินัยไมรายแรงไดแก 
1.ไมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
2.ไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรมตองมีความวิริยะ 

อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรดูแลเอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการ และตองปฏิบัติตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.อาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมหา
ประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น 

4.ไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
หนวยงานการศึกษามติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชนสูงสุดของผูเรียนและไมใหเกิด
ความเสียหายแกราชการ 

5.ไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาท่ีราชการโดยชอบดวยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการแตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการหรือจะเปนการไม
รักษาประโยชนของทางราชการ จะเสนอความเห็นเปนหนังสือภายใน 7 วันเพ่ือใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่ง
ก็ไดและเมื่อเสนอความเห็นแลวถาผูบังคับบัญชายืนยันเปนหนังสือใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิมผูอยูใตบังคับบัญชา
จะตองปฏิบัติตาม 

6.ไมตรงตอเวลา ไมอุทิศเวลาของตนใหแกทางราชการและผูเรียน ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่
ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

7.ไมประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ชุมชน สังคมไมสุภาพเรียบรอยและรักษาความ
สามัคคีไมชวยเหลือเกื้อกูลตอผูเรียนและขาราชการดวยกันหรือผูรวมงานไมตอนรับหรือใหความสะดวกให
ความเปนธรรมตอผูเรียนและประชาชนผูมาติดตอราชการ 

8.กลั่นแกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอื่นโดยปราศจากความจริง 
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9.กระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียความเท่ียงธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตําแหนงหนาท่ีราชการของตน 

10.เปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกัน
นั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 

11.ไมวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาท่ีและในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวของกับ
ประชาชนอาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตนแสดงการฝกใฝ สงเสริม เกื้อกูลสนับสนุนบุคคลกลุมบุคคล
หรือพรรคการเมืองใด 

12.กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว 
13.ไมเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยไมปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชา

กระทําผิดวินัย หรือละเลยหรือมีพฤติกรรมปกปองชวยเหลือมิใหผูอยูใตบังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัยหรือ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวโดยไมสุจริต 

 
 วินัยรายแรง ไดแก 

1.ทุจริตตอหนาที่ราชการ 
2.จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษามติคณะรัฐมนตรี 

หรือนโยบายของรัฐบาลประมาทเลินเลอหรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการอัน
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

3.ขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

4.ละทิ้งหนาที่ หรือทอดท้ิงหนาที่ราชการ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง 

5.ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
6.กลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงผูเรียนหรือประชาชนผูมาติดตอราชการ อยางรายแรง 

7.กล่ันแกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอ่ืนโดยปราศจากความจริง เปนเหตุใหผูอื่นไดรับความเสียหายอยาง
รายแรง 

8.กระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์ในตําแหนงหนาที่ราชการโดยมุงหมายจะใหเปนการซื้อขาย หรือใหไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
หรือวิทยฐานะใดโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือเปนการกระทําอันมีลักษณะเปนการใหหรือไดมาซ่ึงทรัพย สิน
หรือสิทธิประโยชนอื่นเพ่ือใหตนเองหรือผูอื่นไดรับการบรรจุและแตงตั้งโดยมิชอบ 

9.คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบหรือนําเอาผลงานทางวิชาการ ของผูอ่ืน 
หรือจาง วานใชผูอ่ืนทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือไปใชในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงการเลื่อน
ตําแหนง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 

10.รวมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผูอื่นโดยมิชอบหรือรับจัดทําผลงานทางวิชาการ ไมวา
จะมีคาตอบแทนหรือไมเพ่ือใหผูอื่นนําผลงานนั้นไปใชประโยชนเพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเลื่อนตําแหนง 
เล่ือนวิทยฐานะ หรือใหไดรับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 
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11. เขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินการใด ๆอันมีลักษณะเปนการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงใน
การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่นผูบริหารทองถิ่น หรือการเลือกต้ังอ่ืนที่มีลักษณะเปนการสงเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมท้ังการสงเสริมสนับสนุน หรือชักจูงใหผูอ่ืนกระทําการในลักษณะ
เดียวกัน 

12.กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก
หรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือลหุโทษหรือกระทํา
การอ่ืนใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 
13.เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนใหผูอ่ืนเสพยาเสพติด 
14.เลนการพนันเปนอาจิณ 
15.กระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือนักศึกษา ไมวาจะอยูในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม 
 

 ผลของการกระทําผิดวินัย 
1.ถูกสอบสวนลงโทษ 
2.ถูกงดพิจารณาความดีความชอบ 
3.ขาดความไววางใจจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ตลอดจนบุคคลทั่วไป 
4.ไมไดรับการสงเสริมใหเจริญกาวหนาในหนาท่ีราชการเทาท่ีควร 
5.เกิดความเดือดรอนทั้งตนเองและครอบครัว 
6.เกิดความเสียหายทั้งตนเองและทางราชการ 
7.เส่ือมเสียชื่อเสียง 
8.ไมไดรับบําเหน็จบํานาญถาถูกลงโทษไลออก 
9.อาจตองรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพง 

 
 ขอควรทราบเก่ียวกับวินัยขาราชการ 

1.ไมมีอายุความ 
2.ยอมความกันไมได 
3.ไมอาจชดใชดวยเงินเพ่ือลบลางความผิด 
4.กรณีถูกสอบสวนวินัยรายแรง แมออกจากราชการไปแลวก็สอบสวนตอไปได 
5.กรณีถูกสอบสวนวินัยรายแรง ตองรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวกอน 
6.กรณีถูกฟองคดีอาญาตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 
7.ถาถูกลงโทษหนักกวาโทษภาคทัณฑ จะไมไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งท่ีถูกลงโทษ 
8.ถาถูกลงโทษปลดออกหรือไลออกจะไมไดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่มีการรอ 
9.โทษปลดออก มีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนลาออก 
10.เมื่อมีการกลาวหาหรือกรณีเปนที่สงสัยวาผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐานผูบังคับบัญชาตอง
สืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาหรือไม ถาเห็นวามีมูล ตองดําเนินการทางวินัยทันที
ถาเห็นวาไมมีมูลจึงจะยุติเรื่องได 
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11.การละเลยหรือมีพฤติกรรมปกปองชวยเหลือ มิใหผูกระทําผิดถูกลงโทษหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวโดยไม
สุจริต ถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 
12.การดําเนินการทางวินัยทั้งรายแรงและไมรายแรงตองตั้งกรรมการสอบสวนทุกกรณีเวนแตกรณีเปน
ความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ 
13.“โดยทุจริต”หมายความวา เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
“ประโยชน” ในที่นี้หมายถึงทรัพยสินและไมใชทรัพยสิน เชน การไดรับบริการ การอนุญาต อนุมัติ 
14.คําวา“กรณีมีมูล”หมายความวา มีกรณีเปนที่สงสัยวามีการกระทําผิดวินัยเกิดขึ้นแลว 

5.  เอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ    
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข

เพ่ิมเติม 
2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอ่ืนที่เกี่ยวของ 
3. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 

 
6. แบบเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
1.แบบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน (สว.1) 
2.แบบบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหา  (สว.2) 
3.แบบบันทึกแจงและรับทราบขอกลาวหา  และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน ขอกลาวหา (สว. 3) 
4.แบบบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา (สว. 4) 
5.แบบบันทึกถอยคําพยานของฝายกลาวหา/ฝายผูถูกกลาวหา  (สว . 5) 
6.แบบรายงานการสอบสวน (สว. 6) 
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7.Flow Chart การปฏิบัติงาน 

         กรณีกลาวหา 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

มีกรณีกลาวหา(ม.95) 

กรณีมีมูล โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตน
อยูแลว (ม95 ว4) 

รายแรง 

ดําเนินการทางวินัย 

ไมรายแรง 

ปรากฏตัวผูกลาวหา/มีกรณีเปนที่สงสัยวา
ผูถูกลาวหากระทําผิดวินัยโดยยังไมพยาน
หลักหลักฐาน (ม.95 ว5) 

สืบสวน/พิจารณาในเบื้องตน 

มี อํ า น า จ ต า ม  ม . 5 3   
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรง (ม89 ว.
2)    

มีมูล ไมมีมูล 

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

*ไมตองรายงานการดําเนินการทางวินัย
ตามระเบียบ เพราะถือวายังไมเปนการ
ดําเนินการทางวินัย 

*เวนแตกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง/กรณีที่ ป.ป.ช.
ชี้มูลความผิดทางวินัย ตาม ม.92 ไมตองตั้ง
กรรมการสอบสวน 

แจงหนังสือใหกลาวหาทราบใน
กระบวนการขั้นตอนภายใน 15 

วันนับแตไดรับหนังสือ 

ิ ื่

ีี
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Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
ลําดับขั้นตอนการสอบสวนวินัยไมรายแรง/ไมรายแรง (90 วัน) ขอขยายตอครั้งละไมเกิน 60 วัน ถา
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไมแลวเสร็จภายใน 240 วัน ใหประธานกรรมการรายงานเหตุใหผูสั่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือรายงานอ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.แลวแตกรณี 

1. ประธานกรรมการลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป ที่รับทราบคําสั่ง 
2. ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือวางแนวทางการสอบสวน (ขอ 16) 

 พิจารณาเร่ืองท่ีกลาวหา กําหนดขอกลาวหา 
3. แจงและอธิบายขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ (สว.2)  

ขอ 20 แจงสิทธิของผูถูกกลาวหา 
- ถามผูถูกกลาวหาวาจะรับสารภาพหรือไม 

4. รวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับขอกลาวหา  
(กรณีที่ผูถูกกลาวหาไมรับสารภาพ) 
- ประชุมเพ่ือพิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวา 

ผูถูกกลาวหาไดกระทําการใดเมื่อใด อยางไร และเปนความผิดวินัย 
กรณีใด ตามมาตราใด 

5. แจงขอกลาวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานและสรุปพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ 
- ถามความประสงคของผูถูกกลาวหาวาจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ 

 หรือจะใหถอยคําตอคณะกรรมการ (สว.3) 
 

6. สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานฝายผูถูกกลาวหา 

 

7. ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดเพ่ือลงมติวาผูถูกกลาวหา 
กระทําผิดวินัยหรือไม ถาผิดเปนความผิดรายแรงหรือไมรายแรง  
ผิดกรณีใด มาตราใด ควรไดรับโทษสถานใดหรือหยอนความสามารถ 
ตามมาตรา 111 หรือมีมลทินหรือมัวหมองตามมาตรา 112 

8. ทําบันทึกรายงานการสอบสวน (ขอ 39) 
9. เสนอสําเนาการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสอน 

 
 
 
 
 
 

10 วัน นับแต 
วันทราบคําสั่ง 

25 วัน นับแต 
แจง สว.2 

10 วัน นับแต 
วันดําเนินการ 
ตามขอ 4 

25 วัน นับแต 
วันดําเนินการ 
ตามขอ 5 

20 วัน นับแต 
วันที่ดําเนินการ 
ตามขอ 6 
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แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

1.ชื่องาน 
แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

2.วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนแนวทางสําหรับนิติกรในการการดําเนินทางวินัยของขาราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 

3.ขอบเขตของงาน 
แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน เพ่ือท่ีจะสรางและ
รักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ดวยการสรางความตระหนัก 
การสรางความรูความเขาใจ การกําหนดมาตรการปองกันและจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น และจะดําเนินการตอ
กรณีการรองเรียนเร่ืองการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอยางทันทวงทีรวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมและ
มาตรการตาง ๆ เพื่อลดความเส่ียงที่จะทําใหเกิดการลวงละเมิด/คุกคามทางเพศข้ึน  

4.คําจัดความ 

การลวงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ คือการกระทําใดๆ หรือพฤติกรรมที่สอไปในทางเพศที่เปนการบังคับ ใช
อํานาจที่ไมพึงปรารถนา ดวยวาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
หรือส่ิงของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระทําอยางอ่ืนในทํานองเดียวกันโดยประการที่นาจะทําใหผูอ่ืน
ไดรับความเดือดรอนรําคาญ ไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม และใหหมายรวมถึงการติดตามรัง
ควาญหรือการกระทําการใดท่ีกอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสรางเงื่อนไข ซึ่งมีผลตอ
การจางงาน การสรรหา หรือการแตงตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใดตอผูเสียหายท้ังในหนวยงานของรัฐและเอกชน 
รวมถึงสถาบันการศึกษา  
พฤติกรรมท่ีไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องที่มีขอบเขตกวางขวาง ซึ่งไมสามารถระบุพฤติกรรมได
อยางครอบคลุมทั้งหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวา การกระทําเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งผูถูกกระทําไมตองการและ
มีความรูสึกเดือดรอนรําคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขายการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
อาทิ  
                         1.การกระทําทางสายตา เชน  

การจองมองรางกายที่สอไปในทางเพศ มองชอนใตกระโปรง มองหนาอกหรือจองลงไปที่
คอเสื้อ จนทําใหผูถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือผู อ่ืนที่อยูในบริเวณดังกลาวมีความรูสึก
เชนเดียวกัน เปนตน 

2.การกระทําดวยวาจา เชน  
 การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายท่ีสอไปทางเพศ 
 การชักชวนใหกระทําการใด ๆ ในท่ีลับตา ซึ่งผูถูกกระทําไมพึงประสงคและไมตองการ 

การพูดเรื่องตลกเก่ียวกับเพศ  
 การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรงการพูดลามก การโทรศัพทลามก 

การเรียกผูหญิงดวยคําที่สอไปทางเพศจับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทํางาน  
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 การสนทนาเร่ืองเพศหรือเพศสัมพันธการแสดงความเห็นตอรสนิยมทางเพศ และการ
พูดที่สอไปในทางเพศ  การถามเกี่ยวกับประสบการณ ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหกหรือการ
แพรขาวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผูอื่น 

๑. การกระทําทางกาย เชน  
 การสัมผัสรางกายของผูอ่ืน การลูบคลํา การถูไถรางกายผูอ่ืนอยางมีนัยทางเพศการ

ฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกลอโดยการแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอ่ืน
ใดที่ไมนาพึงประสงค การดึงคนมาน่ังตัก 

 การตามตื้อโดยท่ีอีกฝายหนึ่งไมเลนดวย การตั้งใจยืนใกลชิดเกินไป การตอนเขามุมหรือ
ขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทําทาน้ําลายหก การ
แสดงพฤติกรรมท่ีสื่อไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน 

๒. การกระทําอ่ืน ๆ  เชน  
 การแสดงรูปภาพ วัตถุ และขอความท่ีเกี่ยวของกับเพศ รวมทั้งการเปดภาพโปในท่ี

ทํางานและในคอมพิวเตอรของตน 
 การแสดงออกท่ีเกี่ยวกับเพศเชนการโชวปฏิทินโป การเขียนหรือวาดภาพทางเพศในที่

สาธารณะ การใชสัญลักษณ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ การสื่อขอความ รูปภาพ สัญลักษณที่แสดง
ถึงเรื่องเพศทางอินเทอรเน็ต เชน เฟซบุคไลน ฯลฯ เปนตน 

 
๓. การกระทําทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน 
 การใหสัญญาท่ีจะใหผลประโยชน เชน ตําแหนงหนาที่การงาน ผลการเรียน 

ทุนการศึกษาดูงาน การเล่ือนเงินเดือนหรือตําแหนง การตอสัญญาการทํางาน หากผูถูกลวงละเมิดหรือถูก
คุกคามยอมมีเพศสัมพันธ เชน ขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวย หรือขอใหทําอยา งอ่ืนที่เกี่ยวของ
กับเรื่องเพศเปนตน 

 การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทําราย การบังคับใหมี
การสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทําชําเรา หรือกระทําชําเรา  

4.สิ่งท่ีควรกระทําเมื่อถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 แสดงออกทันทีวา ไมพอใจในการกระทําของผูกระทํา และถอยหางจากการลวงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศน้ัน 
 สงเสียงรองเพ่ือใหผูกระทําหยุดการกระทํา และเรียกผูอ่ืนชวย 
 บันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือถายภาพ หรือถาย 

video clip (หากทําได) 
 บันทึกเหตุการณท่ีเกี่ยวของเปนลายลักษณอักษรทันทีที่เหตุการณเกิดขึ้น โดยจดบันทึกวัน 

เวลา และสถานท่ีเกิดเหตุ  คําบรรยายเหตุการณที่เกิดขึ้นสั้นๆ ชื่อของพยานและ/หรือบุคคลที่สามซ่ึงถูก
กลาวถึง หรืออยูในเหตุการณ 

 แจงปญหาที่เกิดข้ึนใหบุคคลท่ีไวใจทราบทันที 
 หารือเหตุการณที่ เกิดขึ้นกับเพ่ือนรวมงานหรือเพ่ือนและแจงปญหาที่เกิดขึ้นกับ

ผูบังคับบัญชา บุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวยตนเอง โดยอาจใหเพ่ือนรวมงานเปนที่ปรึกษาหรือรวมไป
เปนเพื่อนก็ได 

 กรณีผูถูกกระทําอาย/กลัว อาจใหเพ่ือนมาแจงแทนแตตองไดรับความยินยอมจาก
ผูถูกกระทํา 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน 

การยุติปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยุติปญหาการลวง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

ในกรณีที่สามารถแกไข
ปญหาดวยตนเอง 

ในกรณีไมสามารถแกไข
ปญหาไดดวยตนเอง 

ดําเนินการคนหาขอเท็จจริง
ภายใน  ๑๕ วัน 

มีแจงใหผูกระทําทราบพฤติกรรมที่ไมเปน
ที่ยอมรับและรองขอใหหยุดการกระทํา  ผูบังคับบัญชา 

ยุติเรื่อง 

ผูถูกระทํา 

ผูถูกกระทํา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ชวยเหลือจัดใหมีการประชุมหารอื 
ผูไกลเกล่ียชวยเหลือในการยุติเรือ่ง
ดังกลาวซ่ึงมีกําหนดเวลา ๑๕ วัน  

ดําเนินการทางวินัย 

ผูถูกกระทํา 

ดําเนินการทางวินัย 

ดําเนนิ
ภายใน

นัย

23 



 
 

 

งานใหคําปรึกษาดานกฎหมาย ระเบียบ การดําเนินการคดีปกครอง คดีแพงและคดีอาญา 

1.ชื่องาน 
งานใหคําปรึกษาดานกฎหมาย ระเบียบ การดําเนินการคดีปกครอง คดีแพง และคดีอาญา 

2.วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหคําปรึกษาดานกฎหมาย ระเบียบเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ปองกันปญหาการทุจริตหรือกระทําผิดระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งใหคําปรึกษาการดําเนินการคดีปกครอง 
คดีแพง และคดีอาญาสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 

3.ขอบเขตของงาน 
รับผิดชอบเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ  งานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่  ความรับผิดทางแพงอาญา  ดําเนินการทางวินัย งานคดีปกครอง  งานคดีอ่ืนที่อยูใน
อํานาจของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 และมีความรับผิดชอบดังตอไปน้ี 

1.พิจารณาตอบขอหารือ  และการตีความดานกฎหมายจากหนวยงานภายนอกหรือภายในตรวจสอบ
และพิจารณาการทํานิติกรรมและสัญญาเชนสัญญาซื้อ  สัญญาจางสัญญาจางเหมาบริการ หรือสัญญาลาศึกษา
ตอเปนตน 
          2.ใหความเห็นและคําปรึกษาแนะนําทางกฎหมายแกบุคลากรหรือหนวยงานภายในภายนอกสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2หรือประชาชนทั่วไป 
          3.ใหคําปรึกษาดานกฎหมายในการดําเนินการเก่ียวกับระเบียบ  ขอบังคับ  ภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2รวมท้ังระเบียบหรือขอตกลงในการรวมกันปฏิบัติงานดานการศึกษาหรือ
กับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

4.คําจัดความ 
 คร”ู หมายความวา บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการ

เรียนรู ของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ํากวาปริญญา ทั้งของ
รัฐและเอกชน 

 “ผูบริหารสถานศึกษา”หมายความวา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาภายใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญาทั้งของ
รัฐและเอกชน 

 “ผูบริหารการศึกษา”หมายความวา บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษาใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 “บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน” หมายความวา บุคคลซ่ึงทําหนาที่สนับสนุนการศึกษา ใหบริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน
หนวยงานการศึกษาตางๆ ซึ่งหนวยงานการศกึษากําหนดตําแหนงใหตองมีคุณวุฒิทางการศึกษา 

 สัญญาทางปกครอง หมายความรวมถึง สัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงาน
ทางปกครองหรือเปน บุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการ
สาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
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 คดีอาญา  หมายความวา  คดีที่เกี่ยวกับความผิดและโทษซึ่งกําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญา
และกฎหมายอ่ืน  เชน พระราชบัญญัติตางๆ ซึ่งมีโทษในทางอาญา 

 คดีแพง คือ คดีที่มีการโตแยงสิทธิ หรือหนาที่ของบุคคลตามกฎหมายแพง เชน การฟองใหผูกู
ชําระเงินตามสัญญากู หรือการฟองเรียกใหผูละเมิดชดใชคาเสียหาย เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวา วัตถุประสงคของ
การฟองมุงใหจําเลยชําระเงิน มิใชมุงท่ีจะใหจําเลยตองถูกลงโทษ เชน จําคุกดังเชนคดีอาญา 

 
 
5.ชองทางใหคําปรึกษา  
1.ขอคําปรึกษาดวยตนเอง ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กลุมกฎหมายและคด ี
2.ขอคํ า ป รึ กษาทา ง โ ท รศั พท สํ า นั ก ง าน เ ข ต พ้ืนที่ ก า ร ศึ กษ าปร ะถม ศึกษ า เ ชี ย ง ร า ย  เ ข ต  2   
    เบอรโทร 0-5372-9110 ตอ 36 หรือ กลุมกฎหมายและคดี เบอรโทร 099-2722626 
3.จดหมายอิเล็กทรอนิกส  ( E-mail. Niticr2@gmail.com) 
4.เว็บไซคสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2  http://www.cri2.obec.go.th/th/ 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 การใหคําปรึกษา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

งานใหคําปรึกษาดาน
กฎหมาย ระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากร          
ทางการศึกษา 

หรือประชาชนทั่วไป 

กลุมกฏหมายและคดี 

ขอคําปรึกษาดวยตนเอง 
 

ขอคําปรึกษา 
ทางโทรศัพท 

ขอทางเว็บไซต         
สํานักงานเขต 

ขอทางจดหมาย
อิเล็คทรอนิกส(E-Mail) 

ภายใน 15 วัน ทําการ
นับแตขอคําปรึกษา
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Flow Chart การปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบและพิจารณาการทํานิติกรรมและสัญญา

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบและพิจารณาการทํานิติ
กรรมและสัญญา

กลุมกฏหมายและคดี 

ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือประชาชนทั่วไป 

ภายใน 30 วัน ทําการนับ
แตไดรับรางสัญญา
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สวนที่ ๕ 
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานมีดังนี ้

 
๑. การประสานขอขอมูลในเรื่องท่ีเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องที่รองเรียนมีหลายหนวยงาน ที่เกี่ยวของ ทําใหเกิด
ความลาชาในการทํางาน 
๒. การไมใหความรวมมือในการใหขอมูลของบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
๓. ผูรองเรียนตองการทราบผลเร็ว และใหไดรับการเยียวยาตามความพึงพอใจ หากไมได ตามท่ีพึงประสงคจะ
รองเรียนไปยังผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่มีอํานาจบังคับบัญชาเหนือกวา ทําใหการแกปญหาเกิดความลาชา
ยิ่งขึ้นไปอีก แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะในการดําเนินงานมีดังนี้ 
๑. เจาหนาที่หรือหนวยงานที่รับผิดชอบที่มีขอมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวของในเร่ืองที่รองเรียนตองให ความรวมมือ
ในการใหขอมูลขาวสารและเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่รองเรียนโดยทันทีและตอเนื่อง จนแลวเสร็จ 
๒. ผูบังคับบัญชาตองกํากับ ดูแล และติดตามในเรื่องรองเรียนที่อยูในความรับผิดชอบ ของผูใตบังคับบัญชาของ
ตนเองอยางสมาเสมอ 
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ภาคผนวก 
 
 



 
 

 
 

แบบฟอรมที่ใชในการสืบสวนขอเท็จจริงโดยเปดเผย 

                                     บันทึกขอความ 

สวนราชการ โรงเรียน/สพ  ………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

เรื่อง  รองเรียน.................................................................................................................................................................... 

เรียน  ผูอํานวยการสถานศึกษา/ผูอํานวยการ สพป. 

ดวยมีหนังสือรองเรียน/บัตรสนเทห รองเรียนกลาวหา............(ระบุชื่อผูถูกกลาวหา)............. 

ขาราชการครู ตําแหนง............................โรงเรียน........................สพป....................................................... ....... 

กรณี.........................................(ระบุชื่อผูกลาวหา).......................................................... .................................. 

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

ปรากฏรายละเอียดตามหนังสือรองเรียน/บัตรสนเทห ดังแนบ) 

  งาน/กลุมงาน...................................พิจารณาแลวเห็นวา หนังสือรองเรียน/บัตรสนเทหฉบับนี้
ไดอางพยานหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนอางพยานบุคคลที่สามารถนําสืบขอเท็จจริงได 
ตามมติ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๑ ควรรับพิจารณาดําเนินการ เพ่ือให
ไดขอเท็จจริงในเร่ืองดังกลาวประกอบการพิจารณา ควรแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ประกอบดวย
บุคคลดังตอไปน้ี 

  ๑. ................(ระบุชื่อและตําแหนง)...........................           เปนประธานกรรมการ  

  ๒. ................(ระบุชื่อและตําแหนง)...........................           เปนกรรมการ  

  ๓. ................(ระบุชื่อและตําแหนง)...........................           เปนกรรมการและเลขานุการ  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ขอเท็จจริง  

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

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

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 

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

ดวยมีหนังสือรองเรียน/บัตรสนเทห รองเรียนกลาวหา..............(ระบุชื่อผูถูก
กลาวหา)................ 

ขาราชการครู ตําแหนง........................โรงเรียน......................สพป........................... ........................................... 

รับเงินเดือนในอันดับ.........ขั้น......................บาท มีพฤติการณไมเหมาะสมเก่ียวกับ.................................... ........ 

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

  ฉะน้ัน เพ่ือใหไดขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องท่ีกลาวหาประกอบการ
พิจารณาดําเนินการ จึงแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี 

  ๑. ................(ระบุชื่อและตําแหนง)...........................           เปนประธานกรรมการ  

  ๒. ................(ระบุชื่อและตําแหนง)...........................           เปนกรรมการ  

  ๓. ................(ระบุชื่อและตําแหนง)...........................           เปนกรรมการและเลขานุกา 

  ใหคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงรีบดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วและเสนอผลการสืบสวน
ขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาตอไป 

  ทั้งน้ี  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

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

      

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

                                                             (ระบุชือ่ผูสั่งแตงตั้ง) 

    ตําแหนง......................................................... .............  
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                                                        แบบสืบสวนขอเท็จจริง 

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

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

 ขาพเจา.....................................อายุ..............ป อาชีพ........................................................... ................. 

ตั้งบานเรือนอยูเลขท่ี.................ตรอก/ซอย....................ถนน.......................................... .................................... 

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

 ขอใหถอยคําเก่ียวกับเรื่อง......................................................................................................................  

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

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

            ดวยความสัตยจริงดังตอไปน้ี                                                  
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสืบสวนมิไดทําหรือใหทําการใด ๆ ซึ่งเปนการลอลวง ขูเข็ญ หรือ
ใหสัญญาเพ่ือจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใด ๆ และขาพเจาได ( ฟงบันทึกที่อานใหฟง/อานบันทึกถอยคําเอง
แลว ) ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําที่ถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวตอหนาคณะกรรมการสืบสวน 

 

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

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

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

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

 

 ขาพเจาขอรับรองวา......................................................ใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา  

 

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

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

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

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

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

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

                                                      

27 



 
 

 

บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา 

เรื่อง  สืบสวนขอเท็จจริง 

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

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

  ดวยโรงเรียน/สพป. ..........................................ไดดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับขอกลาวหา กรณีมีผูรองเรียนกลาวหาทานเสร็จสิ้นแลว จึงแจงขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลักฐานสนับสนุนขอกลาวหาใหทานทราบ ดังนี้ 

  ๑. ขอกลาวหา 

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

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

  ๒. สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา 

   ๑) พยานบุคคล จํานวน..........คน ใหถอยคําสรุปความไดดังนี้ 

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

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

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

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

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

             ขาพเจา........(ชื่อผูถูกกลาวหา)................ไดรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานสนับสนุนขอ
กลาวหาและไดรับบันทึกนี้ ๑ ฉบับไวแลว เมื่อวันที่.......เดือน............................พ.ศ.....................  

 

 

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

                                                                      (..............................................) 
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                                              (นําแบบจาก สว.๔ มาใชโดยอนุโลม) 

บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 

เรื่อง  การสืบสวน.............(ระบุชื่อผูถูกกลาวหา)...........ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิด 

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

สืบสวนท่ี................................................................  

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

               ขาพเจา.....................................อายุ..........ป สญัชาติ...........................ศาสนา........................ ........ 
อาชีพ............................อยูบานเลขท่ี.....................................ตรอก/ซอย.................. ......................................... 
ถนน....................................แขวง/ตําบล...................................ตรอก/ซอย.................................. ...................... 
จังหวัด.......................................... 
                ขาพเจาไดรับทราบแลววา ขาพเจาเปนผูถูกกลาวหาในเร่ือง.........................................................  
(เรื่องที่กลาวหา)..............................................................ตามคําสั่ง.........(ชื่อหนวยงานที่ออกคําสั่ง). ..................
ที่............../.......................... เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ลงวันที่.....เดือน.................. .........
พ.ศ.................... และขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริง ดังตอไปนี้
......................................................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................................................ ............. 
               ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงมิไดกระทําการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือ
กระทําการใด เพ่ือจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใด ๆ และขาพเจาไดฟงบันทึกถอยคําท่ีอานใหฟง/ไดอาน
บันทึกถอยคําดวยตัวเองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําท่ีถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวตอหนาคณะกรรมการ
สอบสวน   

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

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

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

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

                                                                     บุคคลตามขอ ๑๑ ขอ ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม (ถามี)  

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

                                                                (..............................................)          
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                   ขาพเจาของรับรองวา...................................(ระบุชื่อผูถูกกลาวหา).........................ไดใหถอยคํา     
และลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ :   ๑. บุคคลตามขอ ๑๑ ขอ ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม ตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมายถึงบุคคลดังนี้     

      ขอ ๑๑ ในการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตน 
เขามารวมฟงการสอบสวนได แตจะใหถอยคําหรือตอบคําถามแทนผูถูกกลาวหา หรือเสนอความเห็นใด            
แกคณะกรรมการสอบสวนไมได 

     ขอ ๒๘ วรรคสอง ในการสอบปากคําผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็ก ใหสอบสวนในสถานที่            
ที่เหมาะสมสําหรับเด็กและใหมีขาราชการครูที่เปนกลางและเชื่อถือได และบุคคลท่ีเด็กรองขอหรือไววางใจเขา   
รวมในการสอบปากคํานั้นดวย หากผูเสียหายหรือพยานซ่ึงเปนเด็กตั้งขอรังเกียจขาราชการครูดังกลาวขางตน     
ใหเปลี่ยนตัวบุคคลนั้น 

      ขอ ๒๘ วรรคสาม ในกรณีผูเสียหายหรือพยานเปนคนหูหนวกหรือเปนใบ หรือท้ังหูหนวกและใบ  
หรือมีความพิการทางกาย หรือไมเขาใจภาษาไทยและจําเปนตองใชลาม ใหคณะกรรมการสอบสวนจัดหาลาม     
ที่เปนกลางและเชื่อถือไดใหแกบุคคลดังกลาว 

     ๒. ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาใหบันทึกถอยคํา   
รับสภาพ รวมทั้งเหตุผลในการรับสภาพ (ถามี) และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย 

    ๓. การสอบปากคําผูถูกกลาวหาตองมีกรรมการสอบสวนรวมสอบสวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการสบสวนทั้งหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํานั้น
ดวย 

             ๔. ถาผูบันทึกถอยคําเปนกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผูชวยเลขานุการ ใหผูบันทึก
ถอยคําลงลายมือชื่อทั้งในฐานะผูบันทึกถอยคําและผูรับรองการใหถอยคําและลายมือชื่อบุคคลตามขอ ๑๑  
และขอ ๒๘ 
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                                             รายงานการสืบสวนขอเท็จจริง 

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

เรื่อง  การสืบสวนขอเท็จจริง 

เรียน  .................ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง)........ 

 ตามท่ี......(โรงเรียน/สพป.)....ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงตามคําสั่ง........./..........
ลงวันที่..........เดือน............................พ.ศ....................  เพ่ือสืบสวนขอเท็จจริงกรณี........(ชือ่ผูถูกลาวหา)..........
ขาราชการ.........................ตําแหนง..................โรงเรียน.................อําเภอ...............สพป. ................ .................
ถูกรองเรียนกลาวหาวา..............................(ระบุเรื่องท่ีกลาวหา ถาหากมีหลายเรื่องใหระบุทุกเรื่องตามคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน) นั้น 

 บัดนี้  คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงไดดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงเรียบรอยแลว จึงขอเสนอ
รายงานการสืบสวนขอเท็จจริงเพ่ือการพิจารณาดังตอไปน้ี 

 ๑. มูลกรณีเรื่องน้ีปรากฏขึ้นเนื่องจาก............(มีผูรองเรียนหรือมีผูรายงานวาอยางไร)........................ 

 ๒. คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงไดรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของโดยตรวจสอบพยานเอกสาร
และสอบปากคําพยานบุคคล จนวน..............ปาก สรุปขอเท็จจริงไดวา..................................................... ......... 

(สรุปขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามท่ีไดจากการสืบขอเท็จจริง).................................................................... ................ 
........................................................................................................ .....................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
......................................................................................................................................... .................................... 
 

 ๓. คณะกรรมการสืบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาและให
โอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหาหรือใหถอยคําแกขอกลาวหาแลว........(ชื่อผูถูกกลาวหา)....................... 

ไดชี้แจงแกขอกลาวหา / ใหถอยคําแกขอกลาวหา.................(สรุปตามประเด็นที่สําคัญมีวาอยางไร).................. 

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

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

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

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

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

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

  คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงไดประชุมพิจารณาแลวเห็นวา..............................................  

(กําหนดประเด็นและวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐานที่รับฟง
หักลาง  ขอกลาวหาไดและเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไร หรือไม หากรับฟงไมไดวากระทําผิด 
ใหเสนอ     ความเห็นยุติเรื่อง และหากปรากฏวามีการกระทําผิด ใหพิจารณาวาการกระทําความผิดนั้น เปน
การกระทําผิดอยางรายแรงหรือไมรายแรง ใหเสนอความเห็นตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 
เพ่ือประกอบการพิจารณา ดําเนินการทางวินัยตอไป) ............................................................................... ......... 
.................................................................................................. ...........................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ .....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 

 คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ขอเสนอสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริงมาเพ่ือโปรดพิจารณา
ดําเนินการตอไป 

 

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

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

 

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

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

 

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

                                                                       (......................................) 
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เอกสารอางอิง 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๒. พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   
๓. กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนและพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔. คูมือการดําเนินการทางวินัย สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา สํานักพัฒนาระบบ-
บริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๕. คูมือปฏิบัติงานกฎหมายและวินัย สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานังานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ขต 2กงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเชยงราย เขขต 2
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ


