คู่มือ
การจัดการข้อร้องเรียน

งานวินยั และนิติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖

คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ทั้งนี้ การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ จาเป็นจะต้องมีขั้นตอน / กระบวนการ
และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

สำรบัญ
หน้ำ
ช่องทางการร้องเรียน

๑

เอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องเรียนต้องใช้

๒

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๒

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องหรือผู้เป็นพยาน

๓

มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา

๓

การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ

๔

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

๙

หลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๖
การร้องเรียนของหน่วยงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
กาหนดช่องทางการร้องเรียน ขั้นตอนการปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องเรียนต้องใช้ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. ช่องทำงกำรร้องเรียน
การร้องเรียนหน่วยงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
ผู้ร้องเรียน มีช่องทางการร้องเรียน ๒ ช่องทาง ได้แก่ การร้องเรียนโดยตรงต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ และการร้องเรียนผ่านหน่วยงานอื่น ๆ
๑.๑ การร้องเรียนโดยตรงต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
กระทาได้ดังนี้
๑.๑.๑ การร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐๓๘-๕๑๑๓๖๓ ต่อ ๑ /โทรสารหมายเลข
๐๓๘-๕๑๗๒๗๙ หรือโทรศัพท์สายตรงผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๓๑๒๔ ๓๙๑๙ หรือนิติกร งานวินัยและนิติการ หมายเลขโทรศัพท์
๐๘ ๘๒๐๓ ๕๕๔๙
๑.๑.๒ การร้องเรียนด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจา โดยตรงที่
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ , รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ หรือนิติกร งานวินัยและนิติการ
๑.๑.๓ การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ที่อยู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ เลขที่ ๔๑๐/๑
ถนนมรุพงษ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
๑.๑.๔ การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
๑.๑.๕ การร้องเรียนผ่านทาง Facebook เวปเพจ สพม.๖ ; Line
๑.๒ การร้องเรียนผ่านหน่วยงานอื่นๆ เช่น
๑.๒.๑ การร้องเรียนต่อศูนย์ดารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑.๒.๒ การร้องเรียนต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
๑.๒.๓ การร้องเรียนต่อสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
๑.๒.๔ การร้องเรียนต่อสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
๑.๒.๕ การร้องเรียนต่อสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)
๑.๒.๖ การร้องเรียนต่อสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ (ป.ป.ท.)

๒
๒. เอกสำรหลักฐำนที่ผู้ร้องเรียนต้องใช้
เอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องเรียนต้องใช้การร้องเรียนไม่จาเป็นต้องใช้หลักฐานใด ๆ ของ
ผู้ร้องเรียน ยกเว้นผู้ร้องมีสาเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียน หลักฐานที่ระบุที่อยู่ที่
สามารถติดต่อได้โดยสะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
๓. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ขั้นตอนที่ ๑ กลุ่มอานวยการ รับเรื่องร้องเรียนลงทะเบียนระบบสารบรรณทะเบียนรับ-ส่ง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อมอบหมายงานวินัยและนิติการ พิจารณา
ดาเนินการกรณีเป็นหนังสือ “ลับ” ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
เท่านั้นจะเป็นผู้ที่ทาการเปิดซองเอกสาร “ลับ” ดังกล่าวและมอบหมายผู้อานวยการกลุ่มบริหารงาน
บุคคล เพื่อลงทะเบียนระบบสารบรรณทะเบียนรับ-ส่ง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้ง งานวินัยและนิติการ
พิจารณาดาเนินการ
ขั้นตอนที่ ๒ งานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ลงทะเบียนระบบสารบรรณ
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ บันทึกรายงานเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๖ พิจารณามอบหมายการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดาเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงโดยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน
ขั้นตอนที่ ๓ ผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ดาเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามอานาจหน้าที่ตามที่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
เสนอสานวนการสืบสวนข้อเท็จจริงผ่านนิติกร งานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณา
นาเสนอ
ขั้นตอนที่ ๔ นิติกร งานวินัยและนิติการ ผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริงตามที่ผู้รับผิดชอบ
หรือคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และทาบันทึกเสนอผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖เพื่อพิจารณา ตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ ๕
- กรณีไม่มีมูลเสนอให้ยุติเรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน (กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่
ของผู้ร้อง) หรือหน่วยงานที่มีหนังสือแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมาให้ พิจารณาดาเนินการ
- กรณีมีมูล เห็นควรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการทางวินัย (อย่างร้ายแรง/
ไม่ร้ายแรง)

๓
๔. มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องหรือผู้เป็นพยำน
๑. เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนและผู้เป็นพยานจะไม่ถูกดาเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อ
หน้าที่การงานหรือการดารงชีวิต หากจาเป็นต้องมีการดาเนินการใด ๆ เช่นการแยกสถานที่ทางานเพื่อ
ป้องกันมีให้ผู้ร้องเรียนผู้เป็นพยานและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น แต่ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ร้องเรียนหรือผู้เป็นพยาน
๒. ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้เป็นพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ทางาน
หรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม
ความเหมาะสม
๓. ให้การคุ้มครองผู้ร้องเรียนมิให้ถูกกลั่นแกล้ง
๕. มำตรกำรคุ้มครองผู้ถูกกล่ำวหำ
๑. ในระหว่างการร้องเรียน ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ให้ความเป็นธรรมและให้
ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น
๒. ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดง
เอกสาร/พยานหลักฐานในการแก้ข้อกล่าวหา

๔

๖ . กำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวนิัยและกำรออกจำกรำชกำร
เมื่อผู้บังคับบัญชำได้ดำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรผู้ใด และสั่งยุติเรื่อง งดโทษ ลงโทษ
หรือสั่งให้ข้ำรำชกำรผู้ใดออกจำกรำชกำรไปแล้ว กฎหมำยได้กำหนดให้มีกำรรำยงำน กำรดำเนินกำรทำงวินัย
หรือกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรนั้น ไปยังผู้บังคับบัญชำหรือองค์คณะบุคคลผู้มีอำน ำจตำมที่กฎหมำยกำหนด
เพื่อกำรตรวจสอบควบคุมมำตรฐำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรสั่งลงโทษ หรือกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำร
ให้เป็นไปโดยถูกต้องเหมำะสมและเป็นธรรม โดย กศจ. มีอำนำจพิจำรณำรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
อย่ำงร้ำยแรง และกำรดำเนินกำรทำงวินัยไม่ร้ำยแรง ดังต่อไปนี้
การรายงานการดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
๑. กรณีที่ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึก ษำได้ดำเนินกำรทำงวินัยแก่ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำผู้ใด และได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนแก่ผู้นั้นแล้ว
รวมถึงกรณีที่เห็นว่ำไม่อยู่ในอำนำจหน้ำที่หรือเกินอำนำจหน้ำที่ ก็ให้รำยงำนไปยังผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ เพื่อดำเนินกำรตำมควรแก่กรณีต่อไป
เมื่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้รับรำยงำนและพิจำรณำ ตำมอำนำจหน้ำที่
โดยพิจำรณำตรวจสอบว่ำกำรดำเนินกำรทำงวินัยนั้นถูกต้องเหมำะสมแล้วหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่ำกำรดำเนินกำร
ทำงวินัย หรือกำรสั่งลงโทษยังไม่เหมำะสมก็มีอำนำจสั่งงดโทษ หรือลดโทษเปน็สถำนโทษหรืออตัรำโทษที่เบำลง
เพิ่ม โทษเป็นสถำนโทษหรือ อั ต รำโทษที่ ห นัก ขึ้ น หรือเปลี่ย นแปลงและแก้ ไขข้อควำมในคำสั่ง เดิม หรื อ
ดำเนินกำรอย่ำงใดเพิ่มเติม หรือหำกเห็นว่ำไม่มีควำมผิดก็ให้สั่งยกโทษ แล้วให้รำยงำน กศจ. พิจำรณำ
แต่ห ำกเห็นว่ำเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ก็ มี อำนำจสั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมกำร
สอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง โดยอำจสั่งพักรำชกำร หรือให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน หรือสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนได้
๒. กรณี ที่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึ ก ษำได้ ด ำเนิน กำรทำงวินั ยไม่ ร้ำ ยแรง
แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใด และได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรือลดขั้นเงินเดือนแก่ผู้นั้นแล้ว ให้รำยงำน กศจ. พิจำรณำ
๓. ในกรณีที่ กศจ. พิจำรณำรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยแล้ว มีมติ ยุติเรื่อง งดโทษ ลดโทษ
เพิ่มโทษ หรือมีมติเป็นประกำรใดแล้ว ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สั่งหรือปฏิบัติไปตำมนั้น
เมื่ อดำเนินกำรแล้วให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก งำนเขตพื้นที่ กำรศึก ษำ รำยงำนไปยัง เลขำธิก ำรคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๔. เมื่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้รั บรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
ไม่ร้ำยแรงของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หำกพิจำรณำแล้วเห็นชอบกับกำรพิจำรณำของ กศจ.
ให้กำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยเป็นอันสิ้นสุด เว้นแต่กรณีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

๕
มี ควำมเห็นขัดแย้ง กั บ มติของ กศจ. โดยเห็นว่ำกำรดำเนินกำรไม่ ถูก ต้อง ไม่ เ หมำะสม ไม่ เ ป็นไปตำมมติ
คณะรัฐ มนตรี หรื อ แนวทำงที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ต้อ งเสนอ ก.ค.ศ. พิ จ ำรณำ เมื่ อ ก.ค.ศ. พิ จ ำรณำมี ม ติ
เป็นประกำรใดแล้ว ให้ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ ๕๓ หรือผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติไปตำมนั้น
การรายงานการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
๑. กรณีที่ผู้บังคับบัญชำได้ดำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง โดยคณะกรรมกำรสอบสวนหรือ
ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรสอบสวนเห็ น ว่ ำ เป็ น ควำมผิ ด วิ นั ย อย่ ำ งร้ ำ ยแรง ให้ เ สนอ กศจ. พิ จ ำรณำ
ผลเป็นประกำรใดให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเป็นผู้สั่งตำมมติ แล้วจึงรำยงำนไปยัง ก.ค.ศ.
๒. ในกรณี ที่ ค ณะกรรมกำรสอบสวนและผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรสอบสวน
เห็นว่ำไม่เป็นควำมผิดหรือเป็นควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง และได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษแล้ว ต้องรำยงำน
ไปยังผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อพิจำรณำ ในกรณีที่เป็นโทษเกินกว่ำอำนำจของตนให้รำยงำน
ไปยังผู้มีอำนำจ
๓. กรณีที่ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้น ที่ ก ำรศึก ษำได้ ดำเนิน กำรหรือ ได้ รั บ รำยงำน
ตำม ๒.๒ พิจำรณำดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่แล้ว โดยหำกเห็นว่ำกำรยุติเรื่อง กำรงดโทษ หรือกำรลงโทษ
ยังไม่ถูกต้องไม่เหมำะสม ก็มีอำนำจเปลี่ยนแปลงโทษหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ เมื่อเปลี่ยนแปลงโทษหรือ
เปลี่ยนแปลงคำสั่งแล้ว ให้รำยงำน กศจ. พิจ ำรณำ หรือ ในกรณีที่เ ห็น ว่ำ เป็น ควำมผิด วินัย อย่ำ งร้ำ ยแรง
ให้เ สนอ กศจ. พิจำรณำเพิ่มโทษ เป็นปลดออกจำกรำชกำร หรือไล่ออกจำกรำชกำร
๔. เมื่ อ กศจ. พิ จ ำรณำมี ม ติ ยุ ติ เ รื่ อ ง งดโทษ ลงโทษ หรื อ มี ม ติ เ ป็ น ประกำรใดแล้ ว
ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสั่งแล้วปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น แล้วรำยงำน ก.ค.ศ. เพื่อพิจำรณำ
พร้อมสำนวนกำรสอบสวน
๕. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจำรณำมีมติเป็นประกำรใด ให้ผู้บังคับบัญชำสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น
และให้กำรรำยงำนกำรดำเนินกำรทำงวินัยเป็นอันสิ้นสุด
การรายงานการสั่งให้ออกจากราชการ
ตำมมำตรำ ๑๐๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗
กำหนดเหตุของกำรออกจำกรำชกำรไว้ ๒ กรณี คือ
๑. กรณีที่เ ป็นโทษทางวินัย เนื่อ งจำกกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง และถูกลงโทษปลดออกหรือ
ไล่ออก ตำมมำตรำ ๑๐๗ (๕)
๒. กรณีที่ให้ออกจากราชการโดยไม่เป็นโทษทางวินัย มี ๒ กรณี
๒.๑ กรณีไ ม่ ถูกสั่งให้ออก ได้แก่ ตำย พ้นจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จ บ ำนำญ
ข้ำรำชกำร ลำออก ตำมมำตรำ ๑๐๗ และกำรลำออกจำกรำชกำรและได้รับอนุญำตให้ลำออกหรือลำออก
มีผลตำมมำตรำ ๑๐๔

๖
๒.๒ กรณีถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๑๐๗ (๔) ได้แก่
(1) ขำดคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๐ (๑) (๔) (๕) (๗) (๘) หรือ (๙) เช่น เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ
ล้มละลำย บกพร่องในศีลธรรมอันดี ฯลฯ
(2) ขำดคุณสมบัติตำมมำตรฐำนตำแหน่ง ตำมมำตรำ ๔๒ อยู่ก่อน
(3) ขำดคุณสมบัติพิเศษตำมมำตรำ ๔๘ อยู่ก่อน
(4) ถูกสั่งให้ออกฯระหว่ำงทดลองปฏิบัติรำชกำรหรือเตรียมควำมพร้อมฯ
(5) ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจำกรำชกำรเพื่ อ รั บ บ ำเหน็ จ บ ำนำญ ตำมมำตรำ ๑๑๐ ในกรณี
มี เ หตุ เ จ็ บ ป่ ว ย หรื อ ขำดคุ ณ สมบั ติ เลิ ก หรื อ ยุ บ ต ำแหน่ ง ใด หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ง ำนให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพ
เกิดประสิทธิผลตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
(6) กรณีมีเหตุตำมมำตรำ ๑๑๑ เช่น หย่อนควำมสำมำรถ บกพร่องในหน้ำที่รำชกำรหรือ
ประพฤติตนไม่เหมำะสมกับตำแหน่งหน้ำที่
(7) ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชำชีพตำมมำตรำ ๑๐๑
(8) ต้องโทษจำคุกจำกควำมผิดที่กระทำโดยประมำทหรือลหุโทษ
(9) ต้องไปรับรำชกำรทหำรตำมมำตรำ ๑๑๔
(10) ต้องออกจำกรำชกำร เนื่องจำกกระทำผิดก่อนโอนมำจำกพนักงำนส่วนท้องถิ่น
โดยสรุ ป กรณี ให้ ข้ ำรำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำออกจำกรำชกำรจะเป็ นกรณี
ที่ ข ำดคุณ สมบัติ ตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนด เช่น ขำดคุณ สมบัติ ทั่ ว ไป กรณีมี ม ลทิ น หรื อมั วหมองในเรื่อ งที่
ถูกสอบสวน กรณีปฏิบัติหน้ำที่ไม่มีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผลตำมที่กฎหมำยกำหนด เช่น หย่อนควำมสำมำรถ
บกพร่องในหน้ำที่หรือประพฤติตนไม่เหมำะสมกับตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร ซึ่งผู้บังคับบัญชำผู้มีอำนำจสั่งบรรจุ
ต้องมีกระบวนกำรทำงปกครองก่อนออกคำสั่งให้ออกจำกรำชกำร คือ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้โอกำสทรำบข้อกล่ำวหำ
และชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ และแสดงพยำนหลักฐำนเสียก่อน
แต่ในกรณีขำดคุณสมบัติทั่วไป ตำมมำตรำ ๓๐ (๙) เป็นบุคคลล้ม ละลำยตำมคำพิพำกษำ
ผู้บังคับบัญชำต้องสั่งให้ออกจำกรำชกำรโดยพลันตำมมำตรำ ๔๙ แล้วรำยงำน ไปยัง กศจ.
แต่เ ดิม ตำมระเบี ยบ ก.ค.ศ. ว่ ำด้ วยกำรรำยงำนกำรดำเนิ นกำรทำงวิ นัยและกำรออก
จำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2551 ข้อ ๑๐
(วรรคหนึ่ง) “...เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๔๙ มำตรำ ๕๖ วรรคสอง
วรรคสำมและวรรคห้ำ มำตรำ ๑๑๐ (๑) (๓) และ (๖) มำตรำ ๑๑๓ หรือมำตรำ ๑๑๘ แล้วให้รำยงำนไปยัง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(วรรคสอง) เมื่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้ดำเนินกำรหรือได้รับรำยงำน
ตำมวรรคหนึ่งและได้รับพิจำรณำตำมอำนำจหน้ำที่แล้ว ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา...”
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึก ษำ จึง ต้องรำยงำนไปยัง ผู้อำนวยกำรสำนัก งำนเขตพื้นที่ก ำรศึกษำ
ประถมศึกษำ เขต ๑ ในฐำนะศึกษำธิกำรจังหวัด กรรมกำรและเลขำนุกำร นำเข้ำวำระกำรประชุมเพื่อเสนอ
กคศ. ต่อไป และสิ้นสุดในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

๗
การดาเนินการทางวินัย
กำรสืบสวนข้อเท็จจริง
กรณีมีมลู

กรณีไม่มีมลู

ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัย

ยุติเรื่อง

ร้ำยแรง (มำตรำ 98 วรรคสอง)

ผูส้ ั่งตั้งกรรมกำรสอบสวน
และ/หรือกรรมกำร
สอบสวนเห็นร้ำยแรง

ลงโทษร้ำยแรงตำมมติ
(มำตรำ ๑๐๐ วรรคสี่ (๒))

อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.

ไม่อุทธรณ์
รำยงำน ก.ค.ศ.
(มำตรำ 104 (2))

ไม่ร้ำยแรง (มำตรำ ๙๘ วรรคหนึง่ )

ผู้บังคับบัญชำลงโทษ
ไม่ร้ำยแรง

(มำตรำ 100 วรรคหนึ่ง)
อุทธรณ์ กศจ.
(สัง่ ตำมอำนำจตนเอง)

ลงโทษไม่ร้ำยแรง (มำตรำ ๑๐๐
วรรคหนึ่ง/วรรคสำม ประกอบ
กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยอำนำจ
กำรสัง่ ลงโทษ)

อุทธรณ์ต่อ กศจ.

ไม่อุทธรณ์
รำยงำน กศจ.

ไม่อุทธรณ์
รำยงำน กศจ.

กศจ. มีมติ
เพิ่มโทษ

กศจ. มีมติ
ไม่เพิ่มโทษ

รำยงำนหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร
(มำตรำ 104 (1))

อุทธรณ์ต่อ
ก.ค.ศ.

รำยงำน
ก.ค.ศ.

หัวหน้ำส่วนรำชกำร
เห็นแย้ง รำยงำน กคศ.

๘
ผังแสดงขั้นตอนการรายงานการสั่งให้ออกจากราชการตาม มาตรา ๑๐๗

ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ำมีเหตุให้ออกจำก
รำชกำรตำมมำตรำ ๑๐๗ (๔) หรือไม่

ผู้บังคับบัญชำตำมมำตรำ ๕๓ สั่งให้ออก
จำกรำชกำรแล้วรำยงำน ผอ.สพท.
ตำมระเบียบฯ ข้อ ๑๐

ผอ.สพป.เขต ๑
ปฏิบัติหน้ำที่ ศธจ.
กรรมกำรและเลขำนุกำร กศจ.

กศจ.

๙
๗. การอุทธรณแ์ละการร้องทกุข์
๗.1 การอุทธรณ์
ตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ตำมข้อ 5 ได้ก ำหนดให้โ อน
อำนำจหน้ำที่ ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ นที่ ก ำรศึก ษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึ กษำ ไปเป็นอำนำจหน้ำที่ ของ กศจ. โดยที่ พระรำชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้ ำรำชกำรครู และบุ ค ลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23 (4) ได้กำหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจ
และหน้ำที่พิจำรณำเกี่ยวกับเรื่องกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ตำมที่
กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ดังนั้น จึงทำให้กำรพิจำรณำอุทธรณ์เป็นอำนำจหน้ำที่ของ กศจ.
เพื่อ ให้ก ำรปฏิบัติห น้ำที่ ของ กศจ. เกี่ยวกั บ กำรพิจ ำรณำเรื่องอุ ท ธรณ์เ ป็นไปโดยถูก ต้อ ง
จึงได้จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำรพิจำรณำเรื่องอุทธรณ์
ความหมายและวัตถุประสงค์
กำรอุทธรณ์ หมำยถึง กำรที่ ผู้ถูกลงโทษทำงวินัยร้องขอให้ผู้มีอำนำจหน้ำที่ตำมที่ กฎหมำย
กำหนดไว้ ได้ยกเรื่องขึ้นพิจำรณำใหม่ให้เป็นไปในทำงที่เป็นคุณแก่ผู้ถูกลงโทษ
วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจของผู้บังคับบัญชำ โดยเปิดโอกำสให้
ผู้ถูกลงโทษทำงวินัยได้ร้องขอควำมยุติธรรมจำกกำรใช้อำนำจดัง กล่ำว ซึ่ง มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ก ำรศึก ษำ
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจำรณำวินิจฉัย ซึ่งปัจจุบันอำนำจหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่กำรศึกษำโอนไปเป็นอำนำจหน้ำที่ของ กศจ.
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง และคาพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเ บี ย บข้ ำ ร ำชกำรครู แ ล ะบุ ค ล ำกรทำง กำรศึ ก ษำ พ.ศ.๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ศธ ๐๒๐๖.๙/ว ๒ ลงวันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง กำรสอบสวนปำกคำผู้เสียหำยหรือพยำนซึ่งเป็นเด็ก
๕. หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/ว ๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง กำรเทียบให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู

๑๐
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้ำรำชกำรพลเรือนตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ.๒๕๕๑ และข้ำรำชกำรพลเรือ นในสถำบันอุดมศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
ในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีวิท ยฐำนะเที ยบได้ไม่ต่ำกว่ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เพื่อประโยชน์แก่กำรดำเนินกำรทำงวินัย
๖. หนั ง สื อ ส ำนั ก งำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/ว ๒๒ ลงวั น ที่ ๒๓ ธั น วำคม ๒๕๕๖
เรื่อง กำรพิจำรณำย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ
๗. หนั ง สื อ ส ำนั ก งำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/ว ๑๑ ลงวั น ที่ ๔ สิ ง หำคม ๒๕๕๗
เรื่อง กำรลงโทษลดขั้นเงินเดื อนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่ น
ตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒)
๘. คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด คดีหมำยเลขดำที่ อ.๖๘๘/๒๕๔๙ คดีหมำยเลขแดงที่
อ.๑๓๓/๒๕๕๓
๙. คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด คดีหมำยเลขดำที่ อ.๓๔๙/๒๕๔๙ คดีหมำยเลขแดงที่
อ.๖๐๐/๒๕๕๔
อานาจ กศจ. ในการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
กศจ. มีอำนำจพิจำรณำอุทธรณ์โทษคำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ำยแรงตำมข้อ 7 (3) ของกฎ ก.ค.ศ.
ว่ำด้วยกำรอุ ท ธรณ์ และกำรพิ จ ำรณำอุ ท ธรณ์ พ.ศ. 2550 ที่ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึก ษำหรือ ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสั่งลงโทษตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยอำนำจกำรลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรื อ
ลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งตำมกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่ำวกำหนดให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำมีอำนำจลงโทษภำคทัณฑ์
หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕% ของอัตรำเงินเดือนและเป็นเวลำไม่เกินหนึ่งเดือน ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจลงโทษภำคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕% ของอัตรำเงินเดือนและ
เป็นเวลำไม่เกินสองเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น
หลักการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
กำรพิ จ ำรณำอุ ท ธรณ์ ต้อ งด ำเนิน กำรให้ เ ป็ นไปตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำ ด้วยกำรอุ ท ธรณ์ และ
กำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 โดยเมื่ อได้รับหนังสืออุทธรณ์คำสั่งลงโทษที่ยื่นต่อ กศจ.แล้ว ในกำรพิจำรณำ
มีแนวดำเนินกำร ดังนี้
๑. การพิจารณาตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์
1.1 หนังสืออุ ทธรณ์ต้ องทาเป็นหนังสือ กำรอุ ทธรณ์ค ำสั่งลงโทษต้องท ำเป็ นหนั งสื อ
ต้องมีสำระและมีลำยมือชื่อผู้อุทธรณ์
- กำรอุทธรณ์ให้อุทธรณ์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
- กำรอุทธรณ์จะทำเป็นสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่หนังสือไม่ได้

๑๑
๑.2 สาระในหนังสืออุทธรณ์
- ต้องมีข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ ในหนังสืออุทธรณ์จะต้องมีข้อควำม
แสดงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมำยหรือเหตุผลในกำรอุทธรณ์ให้เห็นว่ำ ผู้อุทธรณ์ ถูกลงโทษ โดยไม่ถูกต้องหรือ
ไม่เป็นธรรมอย่ำงไร หรือมีข้อคัดค้ำน ข้อโต้แย้งอย่ำงไร
- ต้องปรากฏลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะต้องลงลำยมือชื่อในหนังสืออุทธรณ์
ด้วยตนเอง ผู้อื่นจะลงลำยมือชื่อแทนผู้อุทธรณ์ไม่ได้
- ต้องปรากฏที่อยู่ข องผู้อุทธรณ์ ในหนังสืออุทธรณ์จะต้องมี ที่อยู่ของผู้อุทธรณ์
ที่สำมำรถติดต่อได้ (ข้อ 4 วรรคสอง)
- การขอแถลงการณ์ ด้ วยวาจา ผู้อุ ท ธรณ์ส ำมำรถที่ จ ะแสดงควำมประสงค์
ขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำในชั้นพิจำรณำของ กศจ. ไว้ในหนัง สืออุท ธรณ์ หรือจะท ำเป็นหนัง สือต่ำงหำกก็ได้
โดยต้อ งยื่นหรือ ส่ง หนัง สื อ ขอแถลงกำรณ์ด้ วยวำจำนั้นต่ อ ก.ศ.จ. โดยตรงภำยในสำมสิบ วั นที่ ได้ ยื่นหรื อ
ส่งหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 4 วรรคสำม)
๑.๓ การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์
ต้อ งทำเป็นหนังสือถึง ประธำน กศจ. หรือศึกษำธิกำรจังหวัด (ข้อ 9 วรรคหนึ่ง)
เนื่องจำกศึกษำธิกำรจังหวัดทำหน้ำที่เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
สำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำต้องยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อประธำน กศจ. หรือศึกษำธิกำรจังหวัดที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตั้งอยู่ หรือส่งผ่ำนผู้บังคับบัญชำ ได้แก่ ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชำส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังศึกษำธิกำรจังหวัด
สำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำให้ยื่นหรือส่งหนังสืออุ ทธรณ์ต่อประธำน กศจ. หรือศึกษำธิกำรจัง หวัด ที่ เป็นที่ ตั้งของหน่วยงำน
กำรศึกษำที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู่ หรือส่งผ่ำนผู้บังคับบัญชำ ได้แก่ ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชำส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังศึกษำธิกำร
จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงำนกำรศึกษำที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู่
ทั้งนี้ กรณียื่นอุทธรณ์ส่งผ่ำนผู้บังคับบัญชำ ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ส่งหนังสืออุทธรณ์
ไปยังศึกษำธิกำรจังหวัดภำยในสำมวันทำกำรนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9 วรรคสำม)
๑.๔ การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษเพิ่มเติม เมื่อได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อ กศจ.
ไว้โดยชอบแล้ว ผู้อุทธรณ์จะยื่นเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติมได้ตลอดเวลำก่อนที่ กศจ. เริ่มพิจำรณำอุทธรณ์ โดยยื่น
หรือส่งตรงต่อ กศจ. และให้ กศจ.รับไว้พิจำรณำ (ข้อ 9 วรรคหก)

๑๒
๑.๕ การตรวจสอบกาหนดเวลาและการนับเวลาในการยื่นอุทธรณ์
กำรตรวจสอบกำหนดเวลำในกำรยื่นอุทธรณ์ต้องตรวจสอบจำกหลักฐำนกำรได้รับแจ้ง
คำสั่ง ลงโทษว่ำผู้อุท ธรณ์ได้รับ แจ้ง ลงโทษเมื่ อใด และมี ก ำรแจ้ง สิท ธิในกำรอุท ธรณ์คำสั่ง ลงโทษต่อ กศจ.
ให้ผู้อุทธรณ์ทรำบหรือไม่
- กรณี มี ก า รแจ้ งสิ ทธิ ใ ห้ ด า เนิ นกา รอุ ท ธร ณ์ ค า สั่ ง ล งโ ทษต่ อ ก ศจ .
ให้ดำเนินกำรตรวจสอบว่ำ ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งลงโทษภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
ลงโทษหรือไม่ (ข้อ 3 วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ.)
- กรณี ไ ม่ มี ก ารแจ้ ง สิ ท ธิ ใ ห้ ด าเนิ น การอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ลงโทษต่ อ กศจ.
กรณีผู้สั่งลงโทษทำงวินัยไม่แจ้งสิทธิและระยะเวลำในกำรอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทรำบจะทำให้ระยะเวลำใช้สิทธิ
ของกำรยื่นอุทธรณ์ขยำยออกไปอีก ถ้ำมีกำรแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์ใหม่ก็ย่อมทำให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ
ภำยในสำมสิ บ วั น นั บ แต่ วั นที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง สิ ท ธิ ค รั้ ง ใหม่ แต่ ถ้ ำ ไม่ มี กำรแจ้ งสิ ทธิ ให้ อุ ทธรณ์ ค ำสั่ งลงโทษใหม่
สิทธิกำรอุทธรณ์ขยำยเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง (พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง
พ.ศ. 2547 มำตรำ 40)
๑.๖ การนับระยะเวลาในการอุทธรณ์ (ข้อ 18 ของกฎ ก.ค.ศ.)
การนับเวลาเริ่มต้น ให้เริ่มนับวันถัดจำกวันที่ผู้อุทธรณ์ลงลำยมือชื่อรับทรำบคำสั่ง
ลงโทษเป็นวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษ
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่ยอมลงลำยมือชื่อรับทรำบคำสั่งลงโทษ แต่เมื่อได้มีกำรแจ้ง
คำสั่งลงโทษให้ผู้อุทธรณ์ทรำบพร้อมกับมอบสำเนำคำสั่งลงโทษให้ผอู้ ุทธรณ์ รวมทั้งทำบันทึกลงวันเดือนปี เวลำ
และสถำนที่ที่แจ้ง และลงลำยมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยำนรู้เห็นไว้เป็นหลักฐำนแล้วให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันที่
ผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งคำสั่ง
ในกรณีที่ ไ ม่ อำจแจ้งให้ผู้อุท ธรณ์ลงลำยมื อชื่อรับ ทรำบคำสั่ง ลงโทษได้โดยตรง
แต่ได้มีกำรแจ้งเป็นหนังสือโดยส่งสำเนำคำสัง่ ลงโทษทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้อทุ ธรณ์ ณ ที่อยู่ ของ
ผู้อุทธรณ์ โดยส่งสำเนำคำสั่งลงโทษไปให้สองฉบับเพื่อให้ผู้อุทธรณ์เก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้อุทธรณ์ลงลำยมื อชื่อ
และวันเดือนปีที่รับทรำบคำสั่งลงโทษส่งกลับคืนมำเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้ำวันนับแต่วันที่
ปรำกฏในใบตอบรับทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนว่ำผู้อุทธรณ์ได้รับเอกสำรดังกล่ำวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้
รับสำเนำคำสั่งลงโทษฉบับที่ให้ผู้อุทธรณ์ลงลำยมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทรำบคำสั่งลงโทษกลับคืนมำ ให้ถือว่ำ
ผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งคำสั่งแล้ว
การนับเวลาสิ้นสุด ถ้ำวันสุดท้ำยแห่งกำรนับ เวลำตรงกั บวันหยุดรำชกำรให้นับ
วันเริ่มเปิดทำกำรใหม่เป็นวันสุดท้ำยแห่งกำรนับเวลำนั้น

๑๓
ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ผู้ อุ ท ธรณ์ น ำหนั ง สื อ อุ ท ธรณ์ ม ำยื่ น ด้ ว ยตนเอง ให้ ถื อ วั น ที่ ยื่ น
ได้ประทับตรำรับและลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐำนเป็นวันที่ยื่นหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9 วรรคสี่) และหำกผู้อุทธรณ์
ส่งหนังสืออุทธรณ์ทำงไปรษณีย์ ต้องถือวันที่ที่ทำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับตรำรับที่ซองหนังสือเป็นวันส่ง
หนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9 วรรคห้ำ)
เมื่ อ กศจ.ได้ พิ จำรณำหนั งสื ออุ ทธรณ์ ของผู้ อุ ทธรณ์ แล้ วเห็ นว่ ำเป็ นอุ ทธรณ์ ที่ ท ำเป็ นหนั งสื อ
มีสำระสำคัญถูกต้องครบถ้วนและอยู่ภำยในกำหนดระยะเวลำอุทธรณ์ก็ให้รับอุทธรณ์ดังกล่ำวไว้พิจำรณำวินิจฉัย
หำกหนังสืออุทธรณ์มีข้อบกพร่องหรือมีข้อควำมที่อ่ำนไม่เข้ำใจหรือผิดหลงอันเห็นได้ชัดว่ำเกิด
จำกควำมไม่ รู้หรือควำมเลิ นเล่อของคู่ กรณี ให้เจ้ำหน้ ำที่แนะนำให้ ดำเนิ นกำรแก้ ไขเพิ่ มเติม ให้ถู ก ต้ องตำม
พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ มำตรำ ๒๗
2. การพิจารณาข้อกฎหมายในสานวนการสอบสวนและคาอุทธรณ์
เมื่อตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ที่ยื่นต่อ กศจ. แล้วเห็นว่ำ เป็นอุทธรณ์ที่รับไว้
พิจำรณำต่อไปได้แล้ว ให้สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ดำเนินกำรขอสำนวนกำรสอบสวนทำงวินัยจำกสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำที่ผู้อุทธรณ์สังกัดอยู่ เพื่อนำมำประกอบกำรพิจำรณำของ กศจ. เว้นแต่จะได้มีกำรรำยงำน
กำรดำเนินกำรทำงวินัยมำยัง กศจ. แล้ว เมื่อได้รับสำนวนกำรสอบสวนทำงวินัยแล้วจะต้องพิจำรณำตรวจสอบ
ข้อกฎหมำยในสำนวนกำรสอบสวนและคำอุทธรณ์ในประเด็นปัญหำข้อกฎหมำยของผู้อุทธรณ์ ดังต่อไปนี้ด้วย
๒.๑ ตรวจสอบกระบวนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
- ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยเป็นผู้มีอำนำจตำมกฎหมำยหรือไม่
- คณะกรรมกำรสอบสวนมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยกำหนด หรือไม่
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนต้องระบุว่ำเป็นวินัยไม่ร้ำยแรงหรืออย่ำงร้ำยแรง
(ตำมแบบ สว. ๑) หรือไม่
- มีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและอธิบำยข้อกล่ำวหำ (ตำมแบบ สว. ๒) หรือไม่
- มีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและรับทรำบข้อกล่ำวหำ และสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุน
ข้อกล่ำวหำ (ตำมแบบ สว. ๓) หรือไม่
- กำรสอบปำกคำพยำนเป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนดหรือไม่ เช่น กำรสอบปำกคำพยำน
ซึ่งเป็นเด็กต้องมีข้ำรำชกำรครูที่เป็นกลำงและเชื่อถือได้ และบุคคลที่รอ้ งขอหรือไว้วำงใจเข้ำร่วมในกำรสอบปำกคำด้วย
(ข้อ ๒๘ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ. ๒๕๕๐)
- มีกำรประชุมกรรมกำรสอบสวนตำมที่กฎหมำยกำหนด หรือไม่
- กำรออกคำสั่งลงโทษทำงวินัยสั่งโดยผู้ที่มีอำนำจ หรือไม่
- คำสั่ง ลงโทษระบุเ หตุผ ล ข้ อเท็ จ จริ ง อัน เป็น สำระส ำคัญ ข้อ กฎหมำยที่ อ้ำ งอิ ง
ข้อพิจำรณำและข้อสนับสนุนในกำรใช้ดุลพินิจของผู้ออกคำสั่ง หรือไม่
- ค ำสั่ ง ลงโทษทำงวิ นั ย เป็ น เรื่ อ งเดี ย วกั บ ที่ ไ ด้ มี ก ำรแจ้ ง ข้ อ กล่ ำ วหำและสรุ ป
พยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ หรือไม่

๑๔
๒.๒ ตรวจสอบอำนำจกำรพิจำรณำทำงปกครอง
ตรวจสอบกรณีที่มีเหตุทำให้เจ้ำหน้ำที่ทำกำรพิจำรณำทำงปกครองไม่ได้ หรือมีเหตุ
อันมีสภำพร้ำยแรงที่อำจทำให้กำรพิจำรณำไม่เป็นกลำง ตำมมำตรำ ๑๓ และมำตรำ ๑๖ แห่งพระรำชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันจะทำให้กำรพิจำรณำทำงปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งอำจ
เกิดขึ้นได้ในหลำยกรณี และหลำยกระบวนกำรพิจำรณำทำงปกครอง เช่น
-คณะกรรมกำรสอบสวนกับคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นบุคคลคนเดียวกัน
-คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยเข้ำมำเป็นอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรและร่วมพิจำรณำ
ในชั้นวินิจฉัยควำมผิดและกำหนดโทษของ กศจ.
๒.๓ ตรวจสอบคำอุทธรณ์ในปัญหำข้อกฎหมำย
๒.๓.๑ กำรคัดค้ำนผู้พิจำรณำ (กศจ.)
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์มีกำรคัดค้ำนผู้พิจำรณำอุทธรณ์ว่ำมีเหตุที่จะทำให้ทำ
กำรพิจำรณำทำงปกครองไม่ได้ ตำมข้อ 6 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ด้วยเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
- รู้เห็นเหตุกำรณ์ในกำรกระทำผิดวินัยที่ผู้อทุ ธรณ์ถูกลงโทษมี ส่ ว นได้ เ สี ย
ในกำรกระทำผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ
- มีสำเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์
- เป็นผู้บังคับบัญชำผู้สั่งลงโทษ
- เป็นผู้ก ล่ำวหำหรือคู่ส มรส บุพกำรี ผู้สืบสันดำน หรือพี่น้องร่วมบิดำ
มำรดำหรือร่วมบิดำหรือมำรดำกับผู้กล่ำวหำ
โดยกำรคั ด ค้ ำ นอนุ ก รรมกำรหรื อ กรรมกำรผู้ พิ จ ำรณำอุ ท ธรณ์ นั้ น
ผู้อุทธรณ์ต้องแสดงข้อเท็จจริง ที่เป็นเหตุแห่งกำรคัดค้ำนไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือ
ก่อนที่ กศจ. เริ่มพิจำรณำอุทธรณ์
เมื่อมีเหตุหรือมีกำรคัดค้ำนแล้ว อนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้นจะขอถอนตัว
ไม่ร่วมพิจำรณำอุทธรณ์นั้นก็ได้ ถ้ำอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้นมิได้ขอถอนตัวให้อนุกรรมกำรหรือกรรมกำร
ที่เหลืออยู่นอกจำกอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้ถูกคัดค้ำนพิจำรณำข้อเท็จจริงที่คัดค้ำน หำกเห็นว่ำข้อเท็จจริง
นั้นน่ำเชื่อถือ ให้แจ้งอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผูน้ ั้นทรำบ และมิให้ร่วมพิจำรณำอุทธรณ์นั้น เว้นแต่จะพิจำรณำ
เห็นว่ำกำรให้อนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผูน้ ั้นร่วมพิจำรณำอุทธรณ์ดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่ำ เพรำะจะทำ
ให้ได้ควำมจริงและเป็นธรรมจะให้อนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้นร่วมพิจำรณำอุทธรณ์นั้นก็ได้

๑๕
๒.๓.๒ อุทธรณ์ในปัญหำข้อกฎหมำย
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์มีกำรอุทธรณ์ปัญหำข้อกฎหมำย กศจ.จะต้องพิจำรณำ
และมีควำมเห็นในปัญหำข้อกฎหมำยของผู้อุทธรณ์ด้วย
เมื่อ กศจ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กระบวนกำรดำเนินกำรทำงวินัยชอบด้วย
กฎหมำยแล้ว จะต้องพิจำรณำในข้อเท็จจริงต่อไป แต่หำกเห็นว่ำ กระบวนกำรดำเนินกำรทำงวินัยขั้นตอนใด
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือคำอุทธรณ์ฟังขึ้นในปัญหำกฎหมำยจะต้องพิจำรณำให้ไปดำเนินกำรใหม่ให้ถูกต้องต่อไป
3. การพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริง
กศจ. จะต้องพิ จำรณำอุทธรณ์จ ำกส ำนวนกำรสืบ สวนหรือกำรพิจ ำรณำเบื้องต้นของ
ผู้บังคับบัญชำ สำนวนกำรสอบสวนทำงวินัยหรือสำนวนของ ป.ป.ช. หรือองค์กรตรวจสอบตำมกฎหมำยอื่นและ
ในกรณีจำเป็นอำจขอเอกสำรหลักฐำนจำกหน่วยงำนอื่นหรือให้บุคคลใด หรือหน่วยงำนใดมำชี้แจงเพื่อนำไป
ประกอบกำรพิจำรณำได้ โดยพิจำรณำเปรียบเทียบกับหนังสืออุทธรณ์ นำมำพิจำรณำหักล้ำงชั่งน้ำหนักพยำน
(ข้อ 13 วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่ำว)
ในกรณี ที่ ผู้ อุ ท ธรณ์ ข อแถลงกำรณ์ ด้ ว ยวำจำต่ อ ที่ ป ระชุ ม กศจ.ให้ นั ด ให้ ผู้ อุ ท ธรณ์
มำแถลงกำรณ์ด้วยวำจำต่อที่ประชุม กศจ. โดยให้แจ้งให้ผู้สั่งลงโทษทรำบด้วยว่ำ ถ้ำประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้
มำแถลงด้วยตนเองหรือมอบหมำยเป็นหนังสือให้ข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมำแถลงแก้ต่อที่ประชุม กศจ.
ครั้งนั้นได้ (ข้อ 13 วรรคสำม) แต่อย่ำงไรก็ดี หำก กศจ. พิจำรณำเห็นว่ำ กำรแถลงกำรณ์ด้วยวำจำไม่จำเป็น
แก่กำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดกำรแถลงกำรณ์ด้วยวำจำก็ได้ (ข้อ 13 วรรคสอง)
ทั้ ง นี้ หำกให้ ผู้อุ ท ธรณ์แ ถลงกำรณ์ ก็ ใ ห้ นำคำแถลงกำรณ์ ด้ว ยวำจำมำประกอบกำร
พิจำรณำโดยถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของคำอุทธรณ์ด้วย
ในกำรพิ จ ำรณำอุ ท ธรณ์ ค ำสั่ ง ลงโทษจะต้ อ งพิ จ ำรณำถึ ง กำรใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของ
ผู้บังคับบัญชำในกำรพิจำรณำควำมผิดนั้น ซึ่งประกอบด้วยเหตุผลที่ได้วินิจฉัยจำกข้อเท็จจริงโดยละเอียดถี่ถ้วน
จำกพยำนหลัก ฐำนทั้ ง สองฝ่ำ ยว่ำ มี น้ำหนัก เพี ยงพอที่ จ ะรั บ ฟัง ได้ว่ำ ผู้อุท ธรณ์ก ระท ำผิ ดตำมข้อกล่ ำวหำ
ผู้บังคับบัญชำจะต้องวำงตัวเป็นกลำง ไม่มีอคติหรือควำมลำเอียง และกำรสั่งลงโทษเหมำะสมกับควำมผิดตำมที่
กฎหมำยก ำหนดและตำมมำตรฐำนโทษ นอกจำกนี้จ ะต้ อ งน ำหลั ก มโนธรรมและหลัก ควำมเป็ น ธรรม
มำประกอบกำรพิจำรณำด้วย กล่ำวคือ
- หลักนิติธรรม ได้แก่ กำรพิจำรณำโดยยึดกฎหมำยเป็นหลัก กำรกระทำใดจะเป็นควำมผิด
ทำงวินัยกรณีใด ต้องมีกฎหมำยบัญญัติว่ำกำรกระท ำนั้นเป็นควำมผิดทำงวินัย หำกไม่มี กฎหมำย บัญ ญัติว่ำ
กำรกระทำนั้นเป็นควำมผิดทำงวินัย ก็ไม่ถือว่ำเป็นกำรกระทำผิดวินัย ในกำร พิจำรณำว่ำกำรกระท ำใดเป็น
ควำมผิดวินัยกรณีใด ต้องพิจำรณำให้เข้ำองค์ประกอบของกำรกระทำควำมผิดกรณีนั้นด้วย ถ้ำข้อเท็จจริงบ่งชี้ว่ำ
เข้ำองค์ประกอบควำมผิดตำมมำตรำใด ก็ปรับบทควำมผิดไปตำมมำตรำนั้น และลงโทษไปตำมควำมผิดนั้น

๑๖
- หลักมโนธรรม ได้แก่ กำรพิจำรณำให้เป็น ไปโดยถูกต้องเที่ยงธรรมตำมควำมเป็นจริง
และตำมเหตุและผลที่ควรจะเป็น หมำยถึง กำรพิจำรณำควำมผิดไม่ควรคำนึงถึงแต่ควำมถูกผิดตำมกฎหมำย
เท่ ำ นั้ น แต่ ค วรค ำนึ ง ถึ ง ควำมยุ ติ ธ รรมด้ ว ย โดยจะต้ อ งค ำนึ ง ถึ ง สภำพควำมเป็ น จริ ง ของเรื่ อ งนั้ น ๆ
ว่ำเป็นอย่ำงไร แล้วพิจำรณำควำมผิดไปตำมสภำพควำมเป็นจริง
ในกรณีที่ กศจ. พิจำรณำแล้วเห็นสมควรที่จ ะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อประโยชน์แห่งควำมถูกต้องและเหมำะสมตำมควำมเป็นธรรม ก็มีอำนำจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม
ในเรื่องนั้นได้ตำมควำมจำเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนให้สอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได้ หรือกำหนดประเด็นหรือข้อสำคัญที่ต้องกำรทรำบส่งไปให้ผู้สอบสวนเดิมทำกำร
สอบสวนเพิ่มเติมได้
ในกำรสอบสวนใหม่ ห รื อสอบสวนเพิ่ ม เติ ม ถ้ำ กศจ. หรือ คณะกรรมกำรสอบสวน
ที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่ำวข้ำงต้น เห็นสมควรส่งประเด็นหรือข้อสำคัญใดที่ต้องกำรทรำบไปสอบสวนพยำนหลักฐำน
ซึ่งอยู่ต่ำงท้องที่หรือต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้มีอำนำจกำหนดประเด็นหรือข้อสำคัญนั้นส่งไปเพื่อให้หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำนในท้องที่หรือเขตพื้นที่กำรศึกษำนั้นทำกำรสอบสวนแทนได้ (ข้อ 13 วรรคสี่
และวรรคห้ำ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐)
๔. การพิจารณามีมติ
กศจ. พิ จ ำรณำวินิจ ฉัยอุท ธรณ์วินัยไม่ ร้ำยแรงแล้วเสร็จ สำมำรถมี ม ติได้ตำมข้อ 14
ของ กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
- ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษถูกต้องและเหมำะสมกับควำมผิดแล้ว ให้มีมติให้ยกอุทธรณ์
- ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสมกับควำมผิด และเห็นว่ำ ผู้อุทธรณ์
ได้กระทำผิด ควรได้รับโทษหนักขึ้น ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นสถำนโทษที่หนักขึ้น
- ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสมกับควำมผิด และเห็นว่ำ ผู้อุทธรณ์
ได้กระทำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง ควรได้รับโทษเบำลง ให้มีมติให้ลดโทษเป็นสถำนโทษที่เบำลง
- ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสมกับควำมผิด และเห็นว่ำ ผู้อุทธรณ์
ได้กระทำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง ซึ่งเป็นกำรกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ ให้มีมติ ให้สั่งงดโทษ
โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ำกล่ำวตักเตือนก็ได้
- ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่ำกำรกระทำของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นควำมผิด
วินัยหรือพยำนหลักฐำนยังฟังไม่ได้ว่ำผู้อุทธรณ์กระทำผิดวินัย ให้มีมติให้ยกโทษ
- ถ้ ำ เห็ น ว่ ำ ข้ อ ควำมในค ำสั่ ง ลงโทษไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ เ หมำะสม ให้ มี ม ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นกำรถูกต้องเหมำะสม
- ถ้ำเห็นว่ำ กำรสั่ง ลงโทษไม่ ถูก ต้องหรื อไม่ เ หมำะสมกั บ ควำมผิดและเห็นว่ ำกรณีมี มู ล
ที่ควรกล่ำวหำว่ำผู้อุท ธรณ์กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้มี ม ติ ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง และดาเนินการตามกฎหมายต่อไป

๑๗
- ในกรณีที่เห็นว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงกรณีควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้งตำมที่กำหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. หรือเห็นว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงและได้มีกำรดำเนินกำรทำงวินัยตำมมำตรำ ๙๘ วรรคสอง
แล้ว ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออกจำกรำชกำร
- ถ้ำเห็นว่ำกำรสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสมกับควำมผิดและเห็นว่ำ ผู้อุทธรณ์มีกรณี
ที่ สมควรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรสอบสวนหรือให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๐ (๔) มำตรำ ๑๑๑ หรื อมำตรำ ๑๑๒
ให้มีมติให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งกรรมการสอบสวน และดำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป
- ถ้ำเห็นสมควรดำเนินกำรโดยประกำรอื่นใด เพื่อให้มี ควำมถูก ต้องตำมกฎหมำยและ
มีควำมเป็นธรรมให้มีมติให้ดาเนินการได้ตามควรแก่กรณี
๕. การแจ้งผลพิจารณาอุทธรณ์
เมื่อ กศจ. ได้พิจำรณำอุทธรณ์แล้ว สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ดำเนินกำร ดังนี้
๕.๑ แจ้งผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้นสังกัดของผู้อุทธรณ์
เพื่อแจ้งผู้บังคับบัญชำผู้ออกคำสั่งลงโทษ
-ในกรณีที่ กศจ. มีมติเป็นประกำรใด ผู้บังคับบัญชำหรือผู้มีอำนำจตำมมำตรำ 53
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต้องสัง่ หรือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น (ข้อ 15 ของกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่ำว)
๕.๒ แจ้งผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์พร้อมทั้งแจ้งสิทธิกำรฟ้องคดีต่อศำลปกครองได้ภำยใน
กำหนดระยะเวลำที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครองให้ผู้อุทธรณ์
ทรำบด้วย และผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ (กรณีที่ผู้อุทธรณ์ถูกตั้งกรรมกำรสอบสวนวินัยไม่ร้ำยแรง)
สำหรับกรณีที่ตั้งกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ผู้อุทธรณ์ และผู้มีอำนำจตำมมำตรำ 53
แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ได้สั่งลงโทษวินัยไม่ร้ำยแรง เมื่อ กศจ. พิจำรณำอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ำยแรง
แล้วเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์จำกโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน เป็นโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือ
ให้ออกที่ไม่ใช่โทษทำงวินัย ให้แจ้งสิทธิกำรอุทธรณ์หรือร้องทุ กข์แล้วแต่กรณี ต่อ ก.ค.ศ. ได้อีกครั้งหนึ่ง (ข้อ 16
ของกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่ำว) ภำยใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์
ทั้งนี้ เมื่ อผู้อุทธรณ์ได้มี กำรยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว หำกกำรพิจ ำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ยัง ไม่ เสร็จสิ้น
ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์โดยทำเป็นหนังสือยื่นหรือส่งตรงต่อ กศจ. ก็ได้ เมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้ว กำรพิจำรณำ
อุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ

๑๘
หมายเหตุ
๑. กำรพิจำรณำอุทธรณ์กรณีผู้อุทธรณ์ย้ำยไปสังกัดอื่นที่อยู่ในเขตอำนำจของ กศจ. แห่งใหม่
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษได้ย้ำยไปสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำซึ่งอยู่ต่ำง กศจ. เดิม
ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ กศจ. ที่ผู้อุทธรณ์ได้ย้ำยไปสังกัด
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ย้ำยไปสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำซึ่งอยู่ต่ำง กศจ. เดิม หลังจำกที่ได้
ยื่นอุทธรณ์ต่อ กศจ. เดิมไว้แล้ว และ กศจ. เดิมนั้นยังมิได้มีมติตำมข้อ ๑๔ ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และเอกสำร
หลักฐำนตำมข้อ ๑๓ ไปให้ กศจ. ที่ผู้อุทธรณ์ได้ย้ำยไปสังกัดเป็นผู้พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ย้ำยไปสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำซึ่งอยู่ต่ำง กศจ. เดิม หลังจำก กศจ.
เดิมได้มีมติตำมข้อ ๑๔ แล้ว แต่ผู้บังคับบัญชำยังมิได้สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมมตินั้น ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และ
เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรำยงำนกำรประชุม และมติ กศจ. เดิม ไปให้ผู้บังคับบัญชำใหม่เป็นผู้สั่ง
หรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมมตินั้น
๒. สำหรับ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) เนื่องจำกปัจจุบัน
ระบบเงินเดือนเป็นแบบช่วง (ขั้นต่ำขั้นสูง) จึงไม่อำจลงโทษลดขั้นเงินเดือนได้ ดังนั้น หำก กศจ.พิจำรณำแล้ว
เห็นสมควรลงโทษลดขั้นเงินเดือนก็ควรใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงโทษจำกโทษลดขั้น เงินเดือนเป็นโทษที่มีอยู่และ
สำมำรถลงโทษได้ตำมควำมเหมำะสม เช่น โทษตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕% ของอัตรำเงินเดือนและเป็นเวลำ
ไม่เกินสำมเดือน

๑๙
การอุทธรณ์
ผู้อทุ ธรณ์
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

โทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ลดขั้นเงินเดือน
ของ
- ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
- ผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำ

โทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ลดขั้นเงินเดือน
ของ

โทษ ปลดออก/ไล่
ออกจากราชการ

- นำยกรัฐมนตรี
- รัฐมนตรีเจ้ำสังกัด
- เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
- คำสั่งของผู้บังคับบัญชำ
ซึ่งสั่งกำรตำมมติ กศจ.
เขตพื้นที่กำรศึกษำ

ก.ค.ศ.

กศจ.

พิจำรณำมีมติ
ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปไม่ได้

ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ

๒๐
7.๒ การร้องทุกข์
ค ำสั่ งหั วหน้ ำคณะรั ก ษำควำมสงบแห่ งชำติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ข้ อ ๕ ได้ ก ำหนดให้ โอนอ ำนำจหน้ ำที่
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ก ำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำ
ไปเป็ นอำนำจหน้ำที่ ของ กศจ. โดยที่ พระรำชบัญ ญัติร ะเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ ๒๓ (๔) ได้ก ำหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ กำรศึกษำมีอำนำจและ
หน้ำที่พิ จำรณำเกี่ยวกั บเรื่องกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุท ธรณ์ และกำรร้องทุก ข์
ตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ดังนั้น จึงทำให้กำรพิจำรณำกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร
กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ เป็นอำนำจหน้ำที่ของ กศจ.
เพื่ อให้ กำรปฏิ บั ติ หน้ ำที่ ของ กศจ. ในเรื่ องเกี่ ยวกั บกำรพิ จำรณำเรื่ องร้องทุ กข์ เป็ นไปโดยถู กต้ อง
จึงได้จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการร้องทุกข์
กำรร้องทุกข์ หมำยถึง กำรร้องขอให้แก้ไขปัญหำที่เห็นว่ำตนไม่ได้รับควำมเป็นธรรม หรือมีควำมคับข้องใจ
เนื่องจำกกำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำ ในเรื่องเกี่ยวกั บกำรบริหำรงำนบุคคลที่ไม่ใช่กำรโต้แย้งคำสั่งลงโทษทำงวินัย
หรือกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย
วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจของผู้บังคับบัญชำให้เป็นไปโดยถูกต้อง
(2) เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งเป็นกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจ
แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อันจะนำไปสู่ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติรำชกำร
และก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ
(๓) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำได้ทรำบปัญหำของหน่วยงำนและหำหนทำงแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
1. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ
๒. พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๖ เรื่อง กำรพิจำรณำย้ำย
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

๒๑
อานาจของ กศจ.ในการพิจารณาร้องทุกข์
กศจ. มีอ ำนำจพิ จำรณำเรื่องร้องทุกข์กรณีที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดเห็นว่ำ
ตนไม่ ได้รับ ควำมเป็นธรรมหรือ มีควำมคับ ข้องใจเนื่องจำกกำรกระท ำของผู้บัง คับ บัญ ชำ หรือกำรแต่ง ตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวิ นั ย ทั้ ง นี้ เหตุ แ ห่ ง กำรร้ อ งทุ ก ข์ ต้ อ งเป็ น กำรกระท ำของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ
ตั้ง แต่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำลงมำ (ข้ อ ๓ ประกอบ ข้ อ 7 (2) ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ ำด้ วย
กำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑)
กรณีร้องทุกข์คำสั่งให้ออกจำกรำชกำรและคำสั่งพักรำชกำร กศจ. ไม่มีอำนำจพิจำรณำ ต้องร้องทุกข์
ต่อ ก.ค.ศ. (ข้อ ๒ และข้อ ๗ (๑) ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑)
การพิจารณาร้องทุกข์ของ กศจ.
กำรพิจำรณำร้องทุกข์ต้องดำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำ
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ยื่นต่อ กศจ. แล้ว ในกำรพิจำรณำมีแนวดำเนินกำร ดังนี้
๑. การพิจารณาตรวจสอบหนังสือร้องทุกข์
๑.๑ หนังสือร้องทุกข์ ต้องทาเป็นหนังสือ กำรร้องทุ กข์ต้องเป็นหนังสือ และต้องมีส ำระและ
มีลำยมือชื่อผู้ร้องทุกข์
- จะร้องทุกข์ด้วยวำจำหรือจะร้องทุกข์ด้วยวิธีอื่นโดยไม่ทำเป็นหนังสือไม่ได้
๑.๒ สาระในหนังสือร้องทุกข์
- ต้องเป็นกำรร้องทุกข์สำหรับตนเองเท่ำนั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือมอบหมำยให้ผู้อื่น
ร้องทุกข์แทนไม่ได้
- ต้องมีลำยมือชื่อ ที่อยู่ (ที่สำมำรถติดต่อได้) และตำแหน่งของผู้ร้องทุกข์
- ต้อ งมี ส ำระส ำคั ญ ที่ แ สดงข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ลให้ เ ห็ น ว่ ำ ไม่ ได้ รั บ ควำมเป็ น ธรรม
หรือมีควำมคับข้องใจเนื่องจำกกำรกระทำของผู้บังคับบัญชำ หรือกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย
อย่ำงไร มีข้อโต้แย้งคัดค้ำนอย่ำงไร และประสงค์ให้ กศจ. มีมติอย่ำงไร
เมื่ อพิ จำรณำแล้วเห็ นว่ำ หนั งสือร้องทุ กข์ของผู้ร้องทุ กข์ มี สำระส ำคัญถูกต้องครบถ้วน
และอยู่ภำยในกำหนดระยะเวลำร้องทุกข์ ก็ให้รับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่ำวไว้พิจำรณำวินิจฉัย
หำกหนังสือร้องทุกข์มีสำระไม่ครบถ้วนและยังอยู่ในกำหนดระยะเวลำร้องทุกข์ให้เจ้ำหน้ำที่
แนะนำให้ ดำเนิ นกำรแก้ ไขเพิ่ มเติมให้ถู กต้องตำมพระรำชบัญญั ติวิธีปฏิบั ติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ มำตรำ ๒๗ (ชั้นเจ้ำหน้ำที่)
- กำรขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำ ถ้ำผู้ ร้องทุ กข์ ประสงค์จะแถลงกำรณ์ ด้วยวำจำต่อที่ ประชุ ม
ต้องแสดงควำมประสงค์ไว้ในหนังสือร้องทุกข์หรือจะทำเป็นหนังสือต่ำงหำกก็ได้โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ กศจ.
ก่อนเริ่มพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์

๒๒
๒. การตรวจสอบกาหนดเวลาร้องทุกข์และการนับเวลาในการร้องทุกช์
กำรตรวจสอบกำหนดเวลำในกำรยื่นหนังสือร้องทุกข์และกำรนับเวลำในกำรร้องทุกข์ ต้องตรวจสอบ
จำกหลักฐำนกำรได้รับทรำบคำสั่งหรือเรื่องอันเป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ ว่ำได้รับทรำบหรือเรื่องอันเป็นเหตุ
แห่งกำรร้องทุกข์เมื่อใด และมีกำรแจ้งสิทธิในกำรร้องทุกข์ต่อ กศจ. หรือไม่
กำรร้องทุกข์ผู้ร้องทุกข์ต้องร้องทุกข์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันทรำบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์
(ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑)
๒.๑ กรณีมีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ต่อ กศจ. ต้องตรวจสอบว่ำผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์
ภำยในสำมสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่งหรือไม่
๒.๒ กรณีไม่มีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ต่อ กศจ. กรณีผู้บังคับบัญชำไม่แจ้งสิทธิในกำรร้องทุกข์
ให้ทรำบจะทำให้ระยะเวลำในกำรใช้สิทธิร้องทุกข์ขยำยออกไปอีก ถ้ำมีกำรแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ใหม่ ผู้ร้องทุกข์
มีสิท ธิร้องทุกข์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ แจ้งสิทธิครั้ง ใหม่ แต่ถ้ำไม่ มีก ำรแจ้ง สิท ธิให้ร้องทุ กข์ใหม่
ให้สิทธิกำรร้องทุกข์ขยำยเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง (มำตรำ ๔๐ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำร
ทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)
๒.๓ การนับเวลาในการร้องทุกข์
- กำรนับเวลำเริ่มต้น ให้นับวันถัดจำกวันที่ได้รับทรำบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ นั้น
เป็นวันแรกหรือวันที่หนึ่งแห่งกำรเริ่มนับเวลำ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์นำหนังสือร้องทุกข์มำยื่นเอง ให้ถือ
วั น ที่ รั บ หนั ง สื อ เป็ น วั น ยื่ น หนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ส่ ว นกรณี ที่ ส่ ง หนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ท ำงไปรษณี ย์ ให้ ถื อ วั น ที่
ที่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงออกใบรับ ฝำก หรือวันที่ ที่ ทำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับ ตรำรับ ที่ ซ องหนัง สือ
เป็นวันส่งหนังสือร้องทุกข์
- กำรนับเวลำสิ้นสุด ถ้ำวันสุดท้ ำยแห่ง กำรนับเวลำตรงกับ วันหยุดรำชกำรให้นับวันเริ่ม
เปิดทำกำรใหม่ที่ถัดไปเป็นวันสุดท้ำยแห่งกำรนับเวลำนั้น
(ข้อ 17 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑)
๓. การยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์
กำรยื่ น หนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ต้ อ งท ำหนั ง สื อ ถึ ง ประธำน กศจ. หรื อ ศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด
(ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง) เนื่องจำกศึกษำธิกำรจังหวัดทำหน้ำที่เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรของ กศจ.
ส ำหรั บ ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึก ษำต้อ งยื่นหรื อ ส่ง หนัง สื อ ร้อ งทุ ก ข์พ ร้อมกั บ ส ำเนำรั บ รองถูก ต้อ งหนึ่ ง ฉบับ ต่อประธำน กศจ.
หรื อศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ดที่ ส ำนั ก งำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำตั้ ง อยู่ หรื อ ส่ ง หนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์
ผ่ำนผู้บัง คับบัญชำ หรือผ่ำนผู้บังคับ บัญ ชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้อ งทุก ข์ก็ ได้ ได้แก่ ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
หรือผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชำส่งหนังสือร้องทุกข์
ไปยังศึกษำธิกำรจังหวัด
ส ำหรั บ ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มั ธ ยมศึ ก ษำต้ อ งยื่ นหรื อ ส่ ง หนัง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์พ ร้ อมกั บ ส ำเนำรั บ รองถู ก ต้อ งหนึ่ง ฉบับ ต่ อประธำน กศจ.
หรือศึ กษำธิ กำรจังหวั ดที่ เป็นที่ ตั้ งของหน่วยงำนกำรศึกษำที่ ผู้นั้ นดำรงตำแหน่งอยู่ หรือส่ง หนัง สือร้อ งทุ ก ข์
ผ่ำนผู้บังคับบัญชำ หรือผ่ำนผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ก็ได้ ได้แก่ ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำหรือ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชำส่งหนังสือร้องทุกข์
ไปยังศึกษำธิกำรจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงำนกำรศึกษำที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู่

๒๓
๔. การร้องทุกข์ เพิ่มเติม เมื่อได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ ฉบับแรกต่อ กศจ. ไว้โดยชอบแล้วผู้ร้องทุก ข์
จะยื่ น เอกสำรหลั ก ฐำนเพิ่ ม เติ ม ได้ ต ลอดเวลำก่ อ นที่ กศจ. เริ่ ม พิ จ ำรณำร้ อ งทุ ก ข์ โดยยื่ น หรื อ ส่ ง ตรง
ต่อ กศจ. และให้ กศจ. รับไว้พิจำรณำ (ข้อ 6 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๑)
๖. การขอถอนคาร้องทุกข์ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้มีกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ต่อไป
จะขอถอนเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ก่ อ นที่ กศจ. จะพิ จ ำรณำเสร็จ สิ้ นก็ ไ ด้ โดยท ำเป็ นหนั ง สื อ ยื่ นหรื อส่ ง ต่ อ กศจ.
เมื่ อได้ถอนเรื่องร้อ งทุ กข์แล้ ว กำรพิ จำรณำเรื่องร้องทุ กข์ นั้นเป็นอัน ระงับ (ข้อ 1๐ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้ว ย
กำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑)
๗. ผู้ไม่อาจพิจารณาคาร้องทุกข์ได้ และการคัดค้านกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์
๗.๑ ถ้าหากผู้มีหน้าที่พิจารณาร้องทุกข์มีเหตุอันมีสภาพร้ายแรงที่ทาให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง
บุคคลนั้นไม่อำจพิ จำรณำร้องทุกข์ได้ ตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มำตรำ ๑๓
และมำตรำ ๑๖
๗.๒ การคั ด ค้ า นกรรมการผู้ พิ จ ารณาร้ อ งทุ ก ข์ ผู้ ร้ องทุ ก ข์ มี สิ ท ธิ คั ดค้ ำ นคณะกรรมกำร
ผู้พิจำรณำร้องทุกข์ถ้ำผู้นั้นมีเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
๑) เป็นผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์
๒) มีส่วนได้เสียในกำรกระทำที่ทำให้เกิดกำรร้องทุกข์
๓) มีสำเหตุโกรธเคืองผู้ร้องทุกข์
๔) เป็นคู่สมรส บุพกำรีผู้สืบสันดำน หรือพี่น้องร่วมบิดำมำรดำ หรือร่วมบิดำหรือมำรดำ
กับผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์
กำรคัดค้ำนอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้พิจำรณำร้องทุกข์นั้น ผู้ร้องทุกข์ต้องแสดงข้อเท็จจริง
ที่เป็นเหตุแห่งกำรคัดค้ำนไว้ในหนังสือร้องทุกข์ หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือ ก่อนที่ กศจ. เริ่มพิจำรณำร้องทุกข์
เมื่ อ มี เ หตุ ห รื อ มี ก ำรคั ด ค้ ำ นแล้ ว อนุ ก รรมกำรหรื อ กรรมกำรผู้ นั้ น จะขอถอนตั ว
ไม่ ร่ ว มพิ จ ำรณำร้ อ งทุ ก ข์ นั้ น ก็ ไ ด้ ถ้ ำ อนุ ก รรมกำรหรื อ กรรมกำรผู้ นั้ น มิ ไ ด้ ข อถอนตั ว ให้ อ นุ ก รรมกำร
หรือกรรมกำรที่เ หลือ อยู่ นอกจำกอนุก รรมกำรหรือกรรมกำรผู้ถูกคัดค้ำน พิจำรณำข้อเท็ จ จริง ที่ คัดค้ำน
หำกเห็นว่ำข้อ เท็จ จริง นั้นน่ำเชื่อถือ ให้แจ้งอนุก รรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้นทรำบ และมิ ให้ร่วมพิจำรณำ
ร้องทุกข์นั้น เว้นแต่จะพิจำรณำเห็นว่ำกำรให้อนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้ นั้นร่วมพิจำรณำร้องทุกข์ดังกล่ำว
จะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่ำ เพรำะจะทำให้ได้ควำมจริง และเป็นธรรม จะให้อนุก รรมกำรหรือกรรมกำรผู้นั้น
ร่วมพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์นั้นก็ได้ (ข้อ 9 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑)
๘. การดาเนินการพิจารณาร้องทุกข์
เมื่ อ ตรวจสอบหนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ข องผู้ร้ อ งทุ ก ข์ ที่ ยื่ นต่ อ กศจ. แล้ ว เห็ น ว่ ำ เป็ น ค ำร้อ งทุ ก ข์
ที่รับไว้พิจำรณำต่อไปได้แล้ว ให้สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดดำเนินกำรมีหนังสือแจ้งพร้อมส่งสำเนำหนังสือร้องทุกข์
ให้ผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ทรำบ และให้จัดส่งคำชี้แจงและเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของ กศจ. โดยเมื่อได้รับคำชี้แจงและเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องแล้วจะต้องพิจำรณำ
ตรวจสอบคำร้องทุกข์ทั้งในประเด็นข้อกฎหมำยและประเด็นข้อเท็จจริง

๒๔
โดยกำรพิจ ำรณำคำร้อ งทุก ข์จ ะต้องพิจำรณำข้อกฎหมำยเป็นอันดับแรก เพรำะกำรร้องทุก ข์
จะต้องดำเนินกำรให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด ได้แก่
(๑) ร้องทุกข์ภำยในเวลำที่กำหนดหรือไม่
(๒) มีกำรลงลำยมือชื่อผู้ร้องทุกข์หรือไม่
(๓) หนังสือร้องทุกข์มีสำระสำคัญหรือไม่
(๔) ระบุที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์หรือไม่
(๕) มีกำรขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำหรือไม่
(๖) มีกำรคัดค้ำนผู้พิจำรณำร้องทุกข์หรือไม่ หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำร้องทุกข์เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
หรือมีสภำพร้ำยแรงอันอำจทำให้กำรพิจำรณำไม่เป็นกลำงหรือไม่
นอกจำกนี้ กำรพิจำรณำคำร้องทุกข์ ให้ กศจ. พิจำรณำถึงเหตุแห่งกำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรม
หรือเหตุแห่งควำมคับข้องใจเนื่องจำกกำรกระทำของผู้บังคับบัญชำ หรือเหตุแห่งกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนทำงวินัย และมีอำนำจขอเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งคำชี้แจงจำกหน่วยงำน
หรื อ ขอให้ ผู้ แ ทนหน่ ว ยงำน หรื อ บุ ค คลใด ๆ มำชี้ แ จง เพื่ อ ประกอบกำรพิจ ำรณำได้ กรณี ที่ ผู้ร้ อ งทุ ก ข์
ขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำ หำก กศจ. เห็นว่ำกำรแถลงกำรณ์ด้วยวำจำไม่จำเป็นแก่กำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์
จะให้ง ดแถลงกำรณ์ด้วยวำจำก็ได้ ในกรณีที่ นัดให้ผู้ร้องทุ กข์ม ำแถลงกำรณ์ด้วยวำจำต่อที่ป ระชุม ให้แจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ทรำบด้วยว่ำ ถ้ำประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มำแถลง หรือจะมอบหมำย
เป็นหนังสือให้ผู้แทนมำแถลงต่อที่ประชุมก็ได้ (ข้อ ๑๒ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๑)
๙. การพิจารณามีมติ
กศจ.พิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์แล้วเสร็จ สำมำรถมีมติได้ตำมข้อ 14 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วย
กำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
- ถ้ำเห็นว่ำเหตุที่ท ำให้ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม หรือเหตุแห่งควำมคับข้องใจ หรือกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยนั้น ผู้บังคับบัญชำได้ใช้อำนำจหน้ำที่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ชอบด้วยกฎหมำยแล้ว
ให้มีมติยกคาร้องทุกข์
- ถ้ำเห็นว่ำเหตุที่ท ำให้ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม หรือเหตุแห่งควำมคับข้องใจ หรือกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยนั้น ผู้บังคับบัญชำได้ใช้อำนำจหน้ำที่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย
ให้มี ม ติ เพิก ถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติหรือให้ข้ อแนะนาตามที่เห็นสมควรเพื่อ ให้ผู้บัง คับ บัญ ชำปฏิบั ติ
ให้ถูกต้องตำมระเบียบและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร
- ถ้ำเห็นสมควรดำเนินกำรโดยประกำรอื่นใด เพื่อให้มีควำมถูกต้องตำมกฎหมำยและมีควำมเป็นธรรม
ให้มีมติให้ดาเนินการได้ตามควรแก่กรณี
- ถ้ำเห็นว่ำกำรร้อ งทุก ข์ไม่ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ในข้อ 5 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือข้อ 7
หรือข้อ ๘ ให้มีมติไม่รับคาร้องทุกข์
กำรพิ จ ำรณำมี ม ติเ รื่อ งร้อ งทุ ก ข์ ดัง กล่ำวข้ ำงต้ น ให้บั นทึ ก เหตุผ ลของกำรพิจ ำรณำวิ นิจ ฉั ย
ไว้ในรำยงำนกำรประชุมด้วย

๒๕
๑๐. การแจ้งผลพิจารณาร้องทุกข์
เมื่อ กศจ. ได้พิจำรณำร้องทุกข์แล้ว สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ดำเนินกำร ดังนี้
- แจ้ง ผลกำรพิ จ ำรณำร้อ งทุ ก ข์ไปยัง ส ำนัก งำนเขตพื้นที่ กำรศึก ษำต้นสัง กัดของผู้ร้องทุ ก ข์
เพื่อแจ้งผู้บังคับบัญชำของผู้ร้องทุกข์
- แจ้งผลกำรพิ จำรณำร้ องทุ กข์พร้อมทั้ งแจ้งสิทธิกำรฟ้องคดีปกครองภำยในก ำหนดระยะเวลำ
ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครองให้ผู้ร้องทุ ก ข์ท รำบด้วย
และผู้ร้องทุกข์จะร้องทุกข์ต่อไปไม่ได้ (เป็นที่สุด)
การดาเนินการตามผลการพิจารณาร้องทุกข์
เมื่อได้รับแจ้งมติ กศจ. ได้มีมติแล้ว ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ 53 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึก ษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ต้องสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมมตินั้น และ
มติของ กศจ. ให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๕ และข้อ 16 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุก ข์
พ.ศ. ๒๕๕๑)

ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมหรือมีควำมคับข้องใจจำก
กำรกระทำของผู้บังคับบัญชำ หรือกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวน และต้องเป็นกำรกระทำ
ของผู้บังคับบัญชำตั้งแต่ ผอ.สพท. ลงมำ

ผู้ร้องทุกข์

ร้องทุกข์ต่อ กศจ.
(อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ (เดิม))

ให้ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ ๕๓
สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น
ฟ้องคดีต่อศำลปกครองภำยใน ๙๐ วัน

มติ กศจ.
เป็นที่สุด

ทำหนังสือถึง
ประธำน กศจ.

เมื่อ กศจ. พิจำรณำแล้วให้มีมติ (ข้อ ๑๔ (๑) – (๔))
- ยกคำร้องทุกข์
- เพิกถอนหรือยกเลิกกำรปฏิบัติ
หรือให้ข้อแนะนำตำมที่เห็นสมควร
- ให้ดำเนินกำรตำมควรแก่กรณี
- ไม่รับคำร้องทุกข์

ส่งที่สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด
ที่ทำหน้ำที่เลขำนุกำร กศจ.

ให้ กศจ. พิจำรณำ
ให้เสร็จภำยใน
สำมสิบวัน

