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คานา
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษามีบทบาทสาคัญ ยิ่งในการพั ฒ นาเยาวชนซึ่งเป็น
อนาคตและความหวังของประเทศชาติและในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพนั้นข้อสาคัญประการหนึ่ง
คือผู้ปฏิบัติจาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการทาให้การปฏิบัติงานไม่เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการและประโยชน์ของประชาชน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้จัดทาแนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือ
การดาเนินการเกี่ยวกับวินัยและนิติการสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
วินั ย การอุท ธรณ์ การร้ อ งทุ ก ข์ และคดีป กครอง โดยมี จุด มุ่งหมายเพื่ อ เป็ น คู่ มื อในการปฏิ บั ติงานในงาน
บริหารงานบุคคลเพื่อเป็นการแก้ไขเยียวยา บรรเทาความเสียหาย ให้ ความเป็นธรรมและให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และถูกต้องต่อไป
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-1แนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือการดาเนินการเกี่ยวกับวินัยและนิติการ
1. ความเป็นมาและความสาคัญ ในฐานะที่ข้าราชการครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติ เพื่อให้แม่พิมพ์ที่ดีมี
คุณภาพ ซึ่งจะได้สร้างทรัพยากรบุคคลอันประเสริฐซึ่งก็คือนักเรียนของตน นอกจากความรู้แล้วสิ่ งที่ข้าราชการ
ครูควรจะถ่ายทอดหรือแสดงให้เหล่านักเรียนได้เรียนรู้และนาไปเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตในภายภาคหน้า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ควรมีเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี ดังนั้น
การให้ ข้าราชการครูและบุ คลกรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานวินัย และกฎหมายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับตน ย่อมสามารถทาให้การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษามีประสิทธิภาพ เพื่อ
จะได้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
2. เพื่อเป็นการแก้ไขเยียวยาบรรเทาและให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
3. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้อง
3.การรักษาวินัยและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วินัยและการรักษาวินัย
วินัย คือ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษ
วินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติของคนในองค์การให้เป็นไปตามแบบที่พึงประสงค์
วินัยข้าราชการ คือ แบบแผนความประพฤติที่กาหนดให้ข้าราชการควบคุมตนเอง และ
ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติดีปฏิบัติดี ละเว้นการประพฤติในทางไม่ชอบไม่ควร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งตาม
พระราชบัญญัตินี้(พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547) ให้รับราชการ
โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนใน
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรมหรือกระทรวงอื่นที่กาหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา
ข้าราชการครู หมายความว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน
และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐ
บุคลากรทางการศึกษา หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้ง
ผู้ส นั บ สนุ น การศึ กษาซึ่งเป็ น ผู้ ท าหน้ าที่ให้ บ ริการ หรือปฏิบั ติงานเกี่ยวเนื่ องกับ การจัดกระบวนการเรียน
การสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา
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หมวดที่ 6 วิ นั ย และการรั ก ษาวิ นั ย พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
วินัยข้าราชการครู
มาตรา 82 ข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาต้ อ งรั กษาวินั ยที่ บั ญ ญั ติ เป็ น ข้ อ
ห้าม และข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
มาตรา 83 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
และมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่านั้น
มาตรา 84 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์
ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
ห้ า มมิ ให้ อ าศั ย หรื อ ยอมให้ ผู้ อื่ น อาศั ย อ านาจและหน้ า ที่ ร าชการของตนไม่ ว่ า จะโดย
ทางตรง หรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิ
ชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง
มาตรา 85 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของ
รัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
การปฏิ บั ติห น้ าที่ ร าชการโดยจงใจไม่ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บแบบแผนของทาง
ราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจ
ใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา 86 ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของ
ผู้บังคับ บัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือ
หลีกเลี่ยงแต่ถ้าเห็นว่า การปฏิบัติตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์
ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายในเจ็ดวัน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้นก็ได้และเมื่อ
เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับ บัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้อง
ปฏิบัติตาม
การขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ
โดยชอบด้ วยกฎหมายและระเบี ยบของทางราชการ อันเป็น เหตุให้ เสี ยหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็ น
ความผิด วินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา 87 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตน
ให้แก่ ทางราชการและผู้เรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าทีร่ าชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้
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ร้ายแรง หรือการละทิ้งหน้ าที่ราชการติดต่อ ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง
มาตรา 88 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ ดีแก่
ผู้เรีย น ชุมชน สั งคม มีความสุ ภ าพเรี ย บร้อย รักษาความสามั คคี ช่วยเหลื อเกื้อกูล ต่อผู้ เรียนและระหว่าง
ข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและประชาชน
ผู้มา ติดต่อราชการ
การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียน หรือประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา 89 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือ
ร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง
การกระทาตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา 90 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่น
กระทาการหาประโยชน์ อัน อาจทาให้ เสื่ อมเสี ยความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตาแหน่งหน้าที่
ราชการของตน
การกระทาตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทาโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย
หรื อให้ ได้รั บ แต่งตั้ งให้ ด ารงตาแหน่ งหรื อวิท ยฐานะใดโดยไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย หรือเป็ นการกระท าอัน มี
ลักษณะเป็นการให้ หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งโดยมิชอบ หรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา 91 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลี ยน
ผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือนาเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้าง วาน ใช้ผู้อื่นทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือ
การให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น การฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมดาเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน
ของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดทาผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผู้อื่นนาผลงานนั้นไป
ใช้ประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา 92 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือ
ผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
มาตรา 93 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง
ในการปฏิบั ติห น้ าที่และในการปฏิบั ติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ประชาชน โดยต้องไม่อาศัยอานาจและหน้าที่
ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดาเนินการใดๆ
อัน มีลั กษณะเป็ น การทุจริตโดยการซื้อสิ ทธิห รือขายเสี ยงในการเลื อกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้ง
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หลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา 94 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและ
รักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่ งหน้ าที่ราชการของตนมิให้ เสื่ อมเสี ยโดยไม่กระทาการใดๆอันได้ชื่อว่าเป็น ผู้
ประพฤติชั่ว
การกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุก โดยคาพิพากษา
ถึงที่สุด ให้จาคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือ
ความผิด ลหุ โทษหรือกระทาการอื่น ใดอัน ได้ชื่อว่าเป็ นผู้ป ระพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิ ดวินัยอย่าง
ร้ายแรง
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ เ สพยาเสพติ ด หรื อ สนั บ สนุ น ให้ ผู้ อื่ น
เสพยาเสพติ ด เล่ น การพนั น เป็ น อาจิ ณ หรื อ กระท าการล่ ว งละเมิ ด ทางเพศต่ อ ผู้ เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษา
ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา 95 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย
ป้องกัน มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย และดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูล
ที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
การเสริม สร้างและพัฒ นาให้ ผู้ อยู่ใต้บังคับ บัญ ชามีวินั ยให้ กระทาโดยการปฏิบั ติตนเป็ น
แบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกาลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนา
เจตคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย
การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัยให้กระทาโดยการเอาใจใส่สังเกตการณ์
และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทาผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดาเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทา
ผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยทันที
เมื่ อ มี ก ารกล่ าวหาโดยปรากฏตั ว ผู้ ก ล่ าวหาหรื อ กรณี เป็ น ที่ ส งสั ย ว่ าข้ าราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบดาเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณา ในเบื้ องต้น ว่ากรณี มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็น ว่ากรณีไม่มีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยก็ให้ดาเนินการ
ทางวินัยทันที
การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิด
วินัย ให้ดาเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้และตามหมวด 7 หรือมีพฤติกรรม
ปกป้อง ช่วยเหลือเพื่อมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริตให้ถือ
ว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย
โทษทางวินัย
โทษทางวินัย มี 5 สถาน ตามมาตรา 96 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังนี้
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วินัยร้ายแรง ได้แก่ ปลดออก ไล่ออก
ผู้ถูกลงโทษให้ปลดออก มีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญ เสมือนลาออก
การสั่งให้ออกจากราชการ ไม่ใช่โทษทางวินัย
การลงโทษทางวินัย
ว่ากล่าวตักเตือน,ทาทัณฑ์บน(ไม่ถือว่าเป็นโทษทางวินัย ) ใช้ในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อย
และเป็นความผิดครั้งแรก
ภาคทัณฑ์ ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งไม่ถึงกับ
ต้องถูกลงโทษตักเงินเดือน และเป็นความผิดที่ไม่ใช่ความผิดครั้งแรก
ปลดออก,ไล่ ออก ใช้ ล งโทษในกรณี เป็ นความผิ ดวินั ยอย่างร้ายแรงเท่ านั้ น ตามความผิ ด
ร้ายแรงแห่งกรณีถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณา ลงโทษก็ได้แต่ห้ามมิให้ลงโทษต่ากว่า
ปลดออก
แต่ถ้าเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและฐานละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่า 15 วัน
โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ราชการอีกเลย คณะรัฐมนตรีมีมติไว้ว่าแม้มีเหตุลดหย่อนก็
ห้ามลงโทษไม่ต่ากว่าไล่ออก
บัตรสนเท่ห์กับการร้องเรียน
ในสั งคมมนุ ษ ย์ ย่ อ มมี ค วามรัก ความชั งเป็ น ธรรมดา และในแวดวงข้ าราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาก็เช่น กัน ย่ อ มจะมีการร้องเรียน กล่าวหาข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างอยู่เสมอ
หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่บังคับบัญชาก็จะมีการดาเนินการสืบสวนหาข้อมูลเบื้องต้นเสียก่อนที่จะดาเนินการ
ประการอื่นต่อไปตามอานาจหน้าที่ ในการร้องเรียนกล่าวหากัน ย่อมมีทั้งผู้ที่เปิดเผยตัวเอง หรือไม่เปิ ดเผย
ตัวเองมาในรูปแบบของบัตรสนเท่ห์ไม่ลงชื่อหรือลงชื่อไม่จริงก็ได้ บางครั้งก็เป็นตัวพิมพ์ บางครั้งก็เป็นลายมือ
บ้ าง ในประเด็น นี้ คณะรัฐมนตรีได้กาหนดหลั กเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่ าวโทษ
ข้าราชการไว้โดยสรุปว่า
1. เมื่อผู้บั งคับบัญชาได้รับเรื่องกล่าวโทษ ให้ถือเป็นความลับ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้
พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
2. ให้ ส่ ง ส านวนเรื่ อ งดั งกล่ า วโดยปิ ด ชื่ อ ผู้ ร้อ งให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของผู้ ถู ก กล่ าวโทษ
ดาเนินการสืบสวนทางลับ หากไม่มีมูล ก็ให้ยุติเรื่องหากกรณีมีมูล ก็ให้ดาเนินการทั้งคดีอาญาและวินัยแล้ว
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่ส่งเรื่องมาทราบด้วย
3. ให้ผู้บังคับบัญชาที่รับเรื่องร้องเรียนแจ้งผู้ร้องทราบในทางลับ
4. ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องพยานหรือผู้ให้ข้อมูลใน
การสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการนั้นด้วย
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ผู้ใดกระทาผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
ผู้นั้ นมีมูลกระทาผิดหรือไม่ ซึ่งในวิธีการสืบ สวน ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดกาหนดวิธีการหรือแนวทางที่
ปฏิบัติไว้โดยตรง ดังนั้นการสืบสวนจะดาเนินการด้วยวิธีการใดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องและความเหมาะสมว่าจะ
แสวงหาข้อเท็จจริงได้อย่างไรโดยอาจแบ่งได้ 2 วิธีการใหญ่คือ
1. การสืบสวนในทางลับ ได้แก่การดาเนินการไปโดยไม่ให้ผู้กระทาผิดหรือผู้ต้องสงสัย
รู้ตัวเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกสืบสวน กรณีที่ไม่มีข้อมูลใดๆหรือยังไม่มีพยานหลักฐาน
2. การสืบ สวนอย่างเป็นทางการ ได้แก่การสืบสวนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวน
ข้อเท็จจริงเป็นทางการ ใช้ในกรณีที่ปรากฏมีผู้ร้องเรียนและพยานหลักฐานพอเชื่อได้ว่ามีมูลความจริง
เมื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริงเสร็จแล้วถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าเห็น
ว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยก็ให้ดาเนินการทางวินัยทันที
การดาเนินการเมื่อถูกแต่งตั้งกรรมการสอบทางวินัย
เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย บุคคล
นั้นถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหา และมีสิทธิดังต่อไปนี้
1. สิ ทธิโต้แย้ งกรรมการสอบสวนและสิ ทธิโต้แย้งผู้ สั่ งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนถ้าผู้ นั้น มี
ความสัมพันธ์หรือเหตุอย่างหนี่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทาการตามเรื่องที่กล่าวหา
2) มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน
3) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วม
บิดาหรือมารดา ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้นหรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้นของ
ผู้กล่าวหา
4) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา
5) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของผู้กล่าวหา
6) มีเหตุอื่นซึ่งน่าเชื่ออย่างยิ่งว่าจะทาให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรมหรือไม่เป็นกลาง
2. สิทธิรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และให้การหรือนา
สืบพยานโต้แย้งพยานหลักฐานของฝ่ายกล่าวหา
3. สิทธิการอุทธรณ์ เมื่อถูกลงโทษจากการดาเนินการทางวินัยนี้
วิธีการคัดค้านกรรมการสอบสวน
1. ให้ ผู้ ถู ก กกล่ า วหาคั ด ค้ า นภายในเจ็ ด วั น ท าการนั บ แต่ วั น รั บ ทราบค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือนับแต่วันที่รับทราบสาเหตุแห่งการคัดค้าน

-72. ให้ผู้ถูกกล่าวหาทาเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้าน
ไว้ด้วยว่าจะทาให้การสอบสวนไม่ได้รับความจริงและยุติธรรมอย่างไร
3. ให้ผู้ถูกกล่าวหายื่นคาคัดค้านต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือส่งทางไปรษณีย์
ตอบรับ
วิธีการคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน สามารถกระทาได้ ดังนี้
1. ให้กระทาได้ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันรับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
2. ทาเป็นหนังสือยื่นต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นของผู้สั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน
ลาดับขั้นตอนการสอบสวน
1. ผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
2. ส่งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการและผู้ถูกกล่าวหาทราบ
3. ประธานกรรมการรับทราบคาสั่งและประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อวางแนวทางการ
สอบสวน พิจารณาเรื่องที่กล่าวหา กาหนดข้อกล่าวหา
4. แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ(สว.2)และแจ้งสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา
5. รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา
6. แจ้ งข้อ กล่ าวหาที่ป รากฏตามพยานหลั กฐานและสรุป พยานหลั กฐานที่ ส นั บ สนุ นข้ อ
กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ถามความประสงค์ผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นคาชี้แจงเป็นหนังสือหรือจะให้ถ้อยคาต่อ
คณะกรรมการ(สว.3)
7. สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา
8. คณะกรรมการพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อลงมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัย
หรื อไม่ ถ้ าผิ ด เป็ น ความผิ ดร้ ายแรงหรื อ ไม่ ร้ายแรง ผิ ด กรณี ใด มาตราใด ควรรับ โทษสถ านใดหรือ หย่ อ น
ความสามารถตามมาตรา 111 หรือมีมลทินหรือมัวหมองตามมาตรา 112
9. รายงานการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งเพื่อพิจารณาและสั่งลงโทษ
ผู้มีอานาจสั่งลงโทษ
ผู้มีอานาจสั่งลงโทษต้องเป็นผู้บังคับบั ญชาตามกาหมายและมีกาหมายให้อานาจในการสั่ง
ลงโทษไว้
ผู้บังคับ บัญ ชาที่จะมีอานาจสั่งลงโทษนั้น ต้องเป็นผู้ดารงตาแหน่งที่กฎหมายบัญญั ติให้ มี
อานาจสั่งลงโทษถ้าหากกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้มีอานาจสั่งลงโทษไว้แม้จะเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายก็ไม่
อาจสั่งลงโทษได้ เว้นแต่จะได้รับมอบอานาจจากผู้มีอานาจสั่งลงโทษ หรือเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้มีอานาจสั่ง
ลงโทษ

-8ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาผู้ มี อ านาจสั่ งลงโทษตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้ ว ยอ านาจการลงโทษภาคทั ณ ฑ์ ตั ด
เงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2549 กาหนดไว้ดังนี้
1. ผู้ อานวยการสถานศึกษา หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ามีอานาจสั่ ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 5 % เป็นเวลาไม่เกิน 1 เดือน
2. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
มีอานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5 % เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
ครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 ขั้น
3. นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี
หรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่า มีอานาจลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5 % เป็นเวลาไม่เกิน 3
เดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 ขั้น
การสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือการสั่งลงโทษตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ผู้มีอานาจสั่งลงโทษตามมติคือ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53 หรือ
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับรายงาน แล้วแต่กรณี
กรณีตัวอย่างกรณีความผิดและระดับโทษ
วินัยไม่ร้ายแรง
1. ลงชื่อมาปฏิบัติราชการแล้วไม่อยู่โรงเรียน(ตัดเงินเดือนจานวน 5% เป็นเวลา 1 เดือน)
2. เป็นหนี้แล้วไม่ยอมชดใช้ตามกาหนด พอเจ้าหนี้มาทวงกับให้ ไปฟ้องศาล(ตัดเงินเดือน
จานวน 5% เป็นเวลา 1 เดือน)
3. พูดจาก้าวร้าว ลบหลู่ผู้อานวยการโรงเรียน ด้วยความโกรธที่ไม่ได้ 2 ขั้น(ตัดเงินเดือน
จานวน 5% เป็นเวลา 1 เดือน)
4. เป็นกรรมการคุมสอบ ไม่คุมสอบให้รัดกุมเป็นเหตุให้นักเรียนลอกคาตอบกัน(ตัดเงินเดือน
จานวน 5% เป็นเวลา 1 เดือน)
5. ลงโทษนักเรียนด้วยวิธีตบหน้า ดึงหู กระชากผม เขกหัว ชกและเตะ (ตัดเงินเดือนจานวน
5% เป็นเวลา 1 เดือน)
วินัยร้ายแรง
1. ไม่ไปสอนหนังสือติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร(ไล่ออก)
2. ครูชายหรือครูสตรีมีคู่สมรส แล้วไปมีความสัมพันธ์ในทางชู้สาวกับภรรยาหรือสามีคนอื่น
ขึ้นถึงขั้นได้เสียกัน(ไล่ออก)
3. เรียกร้องเงินจากผู้ปกครองนักเรียนที่พาบุตรมาสอบเข้าเรียนต่อ โดยอ้างว่าจะช่วยให้เด็ก
สอบเข้าได้(ปลดออก)
4. ทุจริตในการเบิกค่ารักษาพยาบาล, ค่าเช่าบ้าน หรือ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการเดินทาง
ไปราชการ(ไล่ออก)

-94.การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
การอุทธรณ์หมายถึง การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยร้องขอให้ผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้หยิบ
ยกเรื่องของตนขึ้นพิจารณาใหม่ให้ เป็ นไปในทางที่เป็นคุณแก่ตน โดยทั่วไปการอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ ถูก
กระทบสิทธิจากคาสั่งของฝ่ายปกครองใช้สิทธิโต้แย้งขอให้เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขคาสั่ง
การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัย มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1.เงือ่ นไขในการอุทธรณ์
1.1 ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์
ต้องเป็นผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยและไม่พอใจผลของคาสั่งลงโทษ ผู้อุทธรณ์ต้องอุทธรณ์เพื่อตนเอง
เท่านั้นไม่อาจอุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนได้
1.2 ระยะเวลาอุทธรณ์
ผู้อุทธรณ์ต้องอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษ
1.3 การยื่นอุทธรณ์
การอุทธรณ์ต้องทาเป็นหนังสือยื่นถึงประธาน ก.ค.ศ. หรือประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ยื่นที่สานักงาน ก.ค.ศ.
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ ผู้ทาหน้าที่เลขานุการของผู้พิจารณาอุทธรณ์ หรือจะยื่นผ่าน
ผู้บังคับบัญชาก็ได้ การยื่นหนังสืออุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์อาจจะนามายื่นเองหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ ในกรณีที่ส่ง
หนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์จะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตารับซองหนังสือเป็นวันส่งหนังสืออุทธรณ์
ดังนั้นหนังสืออุทธรณ์ที่ส่งทางไปรษณีย์ผู้รับหนังสือจะต้องแนบซองหนังสือไว้กับหนังสืออุทธรณ์นั้นด้วย
1.4 หนังสืออุทธรณ์
หนั งสื อ อุ ท ธรณ์ ต้ อ งมี ข้ อ เท็ จ จริ งหรือ ข้ อ กฎหมายและเหตุ ผ ลในการอุ ท ธรณ์ ให้ เห็ น ว่ าได้
ถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร พร้อมเอกสารหลักฐาน(ถ้ามี)
ก. การอุทธรณ์ คาสั่ งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่ ภาคทั ณ ฑ์ ตัดเงิน เดือน หรือลดขั้น
เงินเดือน
1. อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษ
2. อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
ข. การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่ ปลดออก หรือไล่ออก รวมทั้งการถูก
สั่งให้ออกจากราชการที่ไม่ถือเป็นการลงโทษ
1. อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษ
2. อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. โดยตรง หรือ ยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาก็ได้
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1. สิ ทธิที่จะคัดหรือตรวจรายงานการสอบสวน ในทางปฏิบัติผู้อุทธรณ์ จะต้องขอต่อผู้ สั่ ง
ลงโทษและผู้สั่งดังกล่าวต้องอนุญาตให้คัดหรือตรวจรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี้เพื่อ
ผู้อุทธรณ์จะได้มีโอกาสทราบข้อเท็จจริง พยานหลักฐานต่างๆพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนใน
เรื่องที่จะอุทธรณ์นั้น และจะได้อุทธรณ์แก้ข้อกล่าวหาได้เต็มที่นั่นเอง
2. สิทธิที่จะคัดหรือตรวจบันทึกถ้อยคาบุคคล พยานหลักฐานอื่น หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้อุทธรณ์จะต้องขอต่อผู้สั่งลงโทษเช่นเดียวกันกับการขอคัดหรือตรวจรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวน แต่การจะอนุญาตให้คัดหรือตรวจบันทึกถ้อยคาบุคคล พยานหลักฐานอื่นหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่นั้น อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่สั่งลงโทษที่จะอนุญาตหรือไม่ก็ได้โดยพิจารณาถึงประโยชน์ในการ
รักษาวินัยของราชการ ตลอดจนเหตุผลและความจาเป็นเป็นเรื่องๆไป เช่น ความปลอดภัยของพยาน เป็นต้น
และต้องดาเนินการภายในกรอบของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3. สิ ทธิที่ จ ะคัดค้ านอนุ ก รรมการ หรือกรรมการผู้ พิ จารณาอุท ธรณ์ ผู้ อุท ธรณ์ มีสิ ท ธิที่จ ะ
คัดค้านอนุกรรมการ หรือกรรมการผู้พิจารณาอุทธรณ์ ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทาผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ
2) มีส่วนได้เสียในการกระทาผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ
3) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์
4) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ
5) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรื อพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วม
บิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหา
การคัดค้านอนุกรรมการ หรือกรรมการผู้พิจารณาอุทธรณ์นั้น ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุ
แห่งการคัดค้านไว้ในหนังสืออุทธรณ์หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือก่อนที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ที่
ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีเริ่มพิจารณาอุทธรณ์
เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านตาม(1)-(5) อนุกรรมการ หรือกรรมการผู้นั้นจะขอถอนตัวไม่ร่วม
พิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้ ถ้าอนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นไม่ได้ขอถอนตัวให้อนุกรรมการหรื อกรรมการที่
เหลืออยู่นอกจากอนุกรรมการหรือกรรมการผู้ถูกคัดค้านพิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้านหากเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้น
น่าเชื่อถือให้แจ้งอนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นทราบและมิให้ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้น เว้นแต่จะพิจารณา
เห็นว่าการให้อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นร่ วมพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะ
ทาให้ได้ความจริงและเป็นธรรม จะให้อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้
4. สิทธิที่จะขอแถลงการณ์ด้วยวาจา ในการอุทธรณ์ ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วย
วาจา ให้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือจะทาเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือ
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ฝ่ายเลขานุการของผู้พิจารณาอุทธรณ์ จะมีหนังสือแจ้งกาหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะพิจารณาอุทธรณ์
ในกรณี ที่ผู้ อุทธรณ์ ขอแถลงการณ์ ด้ว ยวาจา หากผู้ มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ เห็ นว่าการ
แถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จาเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้
5. สิทธิที่จะส่งเอกสารเพิ่มเติม เมื่อได้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือ
ส่งคาแถลงการณ์หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ที่ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ
ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีเริ่มพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ที่ก.ค.
ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
6. สิทธิที่จะขอถอนอุทธรณ์ เมื่อได้ยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ ก่อนที่
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี จะวินิจฉัยเสร็จสิ้นก็ได้โดยทาเป็น
หนังสื อยื่ น หรือส่งตรงต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ที่ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้ วแต่กรณี เมื่อ
ผู้อุทธรณ์ถอนอุทธรณ์แล้วการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ
7. สิท ธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ในกรณี ที่ผู้ อุทธรณ์ ไม่พ อใจคาวินิจฉัยอุท ธรณ์ หรือการ
พิจารณาอุทธรณ์ล่าช้า ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สิทธิ์ของผู้อุทธรณ์กรณียกอุทธรณ์หรือเปลี่ยนแปลงโทษ
1. ในกรณี ที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.มีมติให้ ยก
อุท ธรณ์ หรื อ เพิ่ ม โทษ หรื อ ลดโทษ ผู้ อุ ท ธรณ์ จ ะอุ ท ธรณ์ ต่ อ ไปไม่ ได้ เว้น แต่ ก รณี มี ม ติ ให้ เพิ่ ม โทษจากโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน เป็นโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือมีมติให้สั่งให้ออก
จากราชการผู้อุทธรณ์มีสิทธิที่จะอุทธรณ์หรือร้องทุกข์แล้วแต่ ก.ค.ศ ได้อีกครั้งหนึ่ง
2. กรณี การพิ จ ารณาอุทธรณ์ คาสั่ งลงโทษปลดออกหรือไล่ ออกจากราชการเมื่อ ก.ค.ศ.
มีมติประการใดแล้วผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อไปอีกไม่ได้
3. เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติให้ ย กโทษ หรือให้ ย กโทษจากโทษวินัยอย่างร้ายแรงเป็น ภาคทั ณ ฑ์
ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน และให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการตามเดิมก็ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53
สั่ งให้ ผู้ อุ ท ธรณ์ ก ลั บ เข้ารั บ ราชการในต าแหน่ งและวิท ยฐานะเดิ ม หรือ ต าแหน่ งในระดั บ เดี ย วกั น ที่ ต้ อ งใช้
คุณสมบัติเฉพาะที่ผู้นั้นมีอยู่ แนวทางปฏิบัติผู้บังคับบัญชาต้องยกเลิกคาสั่งเดิมและสั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับ
ราชการในการสั่ งให้ ผู้อุทธรณ์ กลั บ เข้ารับ ราชการต้องสั่งเป็นปัจจุบัน เมื่อสั่งกลับแล้วในกรณี ที่มีโทษจึงสั่ ง
ลงโทษไปตามมติ
4. ในกรณีที่สั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ กฎหมายรับรองให้ผู้อุทธรณ์มีสถานภาพเป็น
ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ถูกปลดหรือไล่ออกจากราชการเสมือนเป็นผู้ถูกสั่งพัก
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เงินเดือนในระหว่างถูกปลดหรือไล่ออกจากราชการ ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าต้องเป็นกรณีถึงที่สุดแล้วเท่านั้น
5. ในกรณี อุทธรณ์ ฟังขึ้น ในประเด็นข้อกฎหมายเนื่องจากลงโทษเป็นคาสั่ งที่ ไม่ช อบด้ว ย
กฎหมายผู้บังคับบัญชาจึงยกเลิกคาสั่งและสั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ(เว้นแต่เป็นกรณีถูกพัก ราชการ
หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน)แล้วดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อุทธรณ์ใหม่
ผลของคาวินิจฉัยอุทธรณ์
ผลของค าวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ห รื อ มติ ข ององค์ ค ณะผู้ มี อ านาจพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ มี ผ ลผู ก พั น
หน่วยงานและผู้บังคับบัญชาให้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคาวินิจฉัย หรือตามมตินั้น
1. ในกรณีสั่งยกอุทธรณ์ มีผลเท่ากับผู้อุทธรณ์ได้รับโทษตามคาสั่งเดิมของผู้บังคับบัญชา
2. ในกรณีสั่งเพิ่มโทษคาสั่งเพิ่มโทษมีผลลบล้างคาสั่งลงโทษเดิมของผู้บังคับบัญชาและถือว่าผู้
อุทธรณ์ถูกลงโทษตามคาสั่งเพิ่มโทษนั้น
3. ในกรณีสั่งลดโทษคาสั่งลดโทษมีผลลบล้างคาสั่งลงโทษเดิมของผู้บังคับบัญชาและถือว่าผู้
อุทธรณ์ถูกลงโทษตามคาสั่งลดโทษนั้น
4. ในกรณีสั่งยกโทษคาสั่งยกโทษมีผลลบล้างคาสั่งลงโทษเดิมของผู้บังคับบัญชาและถือว่า ผู้
อุทธรณ์ ไม่เคยถูกลงโทษในกรณีนั้น
อุทธรณ์ที่ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้
1. อุทธรณ์ที่ยื่นเกิน 30 วัน
2. อุทธรณ์ที่ผู้อุทธรณ์ไม่ลงลายมือชื่อในหนังสืออุทธรณ์
3. อุทธรณ์ที่เป็นการอุทธรณ์แทนผู้อื่น
4. อุทธรณ์ที่ไม่มีสาระ
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ที่ ร.ร......
ตาบล...... อาเภอ....
จังหวัด...... 64000
วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง อุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
เรียน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา.................
( ประธาน อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ หรือประธานก.ค.ศ. หรือเลขาธิการ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สาเนาคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
(2) เอกสารประกอบการอุทธรณ์

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 50 แผ่น

ด้ ว ยส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา.................ได้ มี ค าสั่ ง ที่ 999/2558 ลงวั น ที่ 20
กุมภาพันธ์ 2558 ได้สั่งลงโทษตัดเงินเดือนข้าพเจ้า จานวน 5 % เป็นเวลา 1 เดือน ในกรณีดื่มสุราในช่วงเย็น
หลังเลิกเรียน เมื่อเมาสุราแล้วส่งเสียงดัง สร้างความราคาญแก่เพื่อนบ้านใกล้เคียง บางครั้งยังปรากฏอาการเมา
อยู่บ้าง และใช้วาจา ไม่สุภาพกับเพื่อนครู และนักเรียน การกระทาเป็นความผิดตามมาตรา 88 วรรคหนึ่ง
และ มาตรา 94 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ฐาน
กระทาการไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่รักษาความสามัคคี และชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
มิให้เสื่อมเสีย โดยกระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ดังรายละเอียดในสาเนาคาสั่งลงโทษที่แนบ
ข้า พเจ้ าได้ รั บ ค าสั่ งลงโทษดั งกล่ าวเมื่ อ วัน ที่ 23 เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2558 และได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าพเจ้าไม่ควรได้รับโทษตามคาสั่งดังกล่าว เนื่องจากข้าพเจ้ามิได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหา
คณะกรรมการสอบสวนรับ ฟังพยานหลักฐานสรุปความเห็ นเสนอลงโทษข้าพเจ้าไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ดัง
รายละเอียดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ข้าพเจ้าขอกราบเรียนดังนี้
1.กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้าชอบดื่มสุราในเวลาเลิก เรียนและเมื่อเมาสุราแล้ว
ชอบส่งเสียงดัง สร้างความราคาญให้แก่ชาวบ้านใกล้เคียง นั้น ข้าพเจ้าขอกราบเรียนว่าข้าพเจ้าก็ดื่มสุราบ้างใน
บางครั้งแต่ไม่ได้ดื่มประจาอีกทั้ง ข้าพเจ้าชอบดื่มในบ้านและฟังเพลงเบาๆตามประสาคนเครียดจากทางานก็
ต้องการพักผ่อนหย่อนใจบ้าง แต่ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนราคาญอย่างที่กล่าวอ้างซึ่งหากจะมีก็จะมีเพียงไม่กี่
ครั้งแต่ไม่ได้เกิดจากการเมาสุราแต่เกิดจากการโต้เถียงกับคนข้างบ้านเนื่องจากสุนัขของคนข้างบ้านชอบมา
อุจจาระที่หน้าบ้านข้าประจา ข้าจึงได้บอกกล่าวไปบ้างตามวิสัยไม่ได้มีการโต้เถียงหรือทะเลาะจนเกิดเสียงดัง
อย่างที่เข้าใจแต่อย่างใด

-142. กรณี ที่ คณะกรรมการสอบสวนเห็ นว่าบางครั้งยังปรากฏอาการเมาอยู่บ้ าง และ
ใช้วาจาไม่สุภาพกับเพื่อนครูและนักเรียน นั้น ข้าพเจ้าขอกราบเรียนว่าข้าพเจ้าไม่เคยมีพฤติกรรมดังกล่าวแต่
อย่างใดเนื่องจากข้าพเจ้าไม่ได้ติดสุราและไม่ได้ดื่มสุราบ่อยจนจะมีอาการอย่างเห็นได้ชัดเจน อีกทั้งข้าพเจ้าก็ไม่
ชอบสังคมเท่าไหร่และเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้ว จึงไม่เคยไปด่าหรือใช้วาจาไม่สุภาพต่อผู้ใดไม่ว่าจะเป็นครูด้ว ยกัน
หรือนักเรียนก็ตาม หากจะมีบ้างก็เป็นการใช้คาพูดที่ธรรมดาไม่ใช่คาพูดที่ไม่สุภาพแต่อย่างใดเพียงแต่อาจจะ
เสียงดังจนทาให้คนอื่นเข้าใจผิดได้
ดั ง นั้ น ข้ า พเจ้ า จึ ง คิ ด ว่ า เรื่ อ งทั้ ง หมดเป็ น การใส่ ร้ า ยข้ า พเจ้ า และอี ก ทั้ ง หนึ่ ง ใน
คณะกรรมการสอบสวนก็มีสนิทสนมกับฝ่ายที่ร้องเรียนกล่าวหาข้าพเจ้า จึงน่าจะเป็นการกลั่นแกล้งและไม่เป็น
ธรรมต่อข้าพเจ้า
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาให้ ค วามเป็ น ธรรมแก่ ข้ า พเจ้ า ด้ ว ย โดยมี ม ติ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชามีคาสั่งยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วย ขอขอบพระคุณอย่างสูงมาในโอกาสนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
นายวินัย มีจิตตรง
(นายวินัย มีจิตตรง)
ผู้อุทธรณ์

-155.การร้องทุกข์
การร้องทุกข์ หมายถึง ผู้ถูกกระทบสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคาสั่งของฝ่ายปกครอง
หรือคับข้องใจจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา ใช้สิทธิร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม ขอให้เพิกถอนคาสั่ง หรือ
ทบทวนการกระทาของฝ่ายปกครอง หรือของผู้บังคับบัญชา
หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ดังนี้
เหตุที่จะร้องทุกข์ คือ การไม่ได้รับความเป็นธรรม, มีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของ
ผู้บังคับบัญชา, คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน, คาสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน, คาสั่งให้
ออกจากราชการ
ขั้นตอนและวิธีการร้องทุกข์
ผู้มีสิทธิร้องทุกข์
- เป็นข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
- ถู ก ก ระ ท บ สิ ท ธิ ห รื อ ไม่ ได้ รั บ ค ว าม เป็ น ธ รรม จ าก ก ารป ฏิ บั ติ ข อ งผู้ บั งคั บ บั ญ ช า
วิธีการร้องทุกข์
ถ้าผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่เป็นที่พอใจก็อาจดาเนินการ
ต่อไปดังนี้
- ทาเป็นหนังสือร้องทุกข์ลงลายมือชื่อ ที่อยู่ และตาแหน่งของผู้ร้องทุกข์ และร้องทุกข์ได้สาหรับ
ตนเองเท่านั้น
- หนังสือร้องทุกข์ ต้องแสดงสาระสาคัญหรือข้อเท็จจริงและเหตุผลให้เห็นว่าไม่ได้รับความเป็น
ธรรมอย่างไร มีความคับข้องใจอย่างไร พร้อมแจ้งความประสงค์ของการร้องทุกข์พร้อมพยานหลักฐานที่มี
- ยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบหรือควรทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์
- การยื่นหนังสือร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์อาจนาไปยื่นเองก็ได้หรือส่งทางไปรษณีย์
- การร้องทุกข์ ต้องร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
กรณีสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
- กรณีทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา ให้ร้องทุกข์
ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
- กรณีทุกข์เกิดจากมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.
- กรณีทุกข์เกิดจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือเลขาธิการ ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.
- การร้องทุกข์คาสั่งพักราชการ/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือคาสั่งให้ออกจากราชการ ให้
ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.
กรณีไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
- กรณีทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชา อธิบดี เลขาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ร้องทุกข์ต่อ
อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง
- กรณีทุกข์เกิดจากมติของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.
- กรณีทุกข์เกิดจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง (อื่น) ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.

-16- การร้องทุกข์คาสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือคาสั่งให้ออกจากราชการ ให้
ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.
สิทธิของผู้ร้องทุกข์
- ผู้ร้องทุกข์อาจขอแถลงการณ์ด้วยวาจาได้ โดยแจ้งความประสงค์พร้อมหนังสือร้องทุกข์ หรือทา
หนังสือต่างหากยื่นก่อนการพิจารณาร้องทุกข์
- ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการ หรือกรรมการผู้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามเหตุที่กฎหมาย
กาหนด
- สิ ท ธิ ที่ จ ะยื่ น หรื อ ส่ งหนั งสื อ ร้ อ งทุ ก ข์ หรือ เอกสารเพิ่ ม เติ ม ก่ อ น อ.ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.ศ. เริ่ ม
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ โดยยื่นหรือส่งต่อ หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ
ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
- สิทธินาทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาได้ โดยทนายความหรือที่ปรึกษา
ไม่มีสิ ทธิที่จ ะชี้แจงต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการแทนผู้ ร้องทุ กข์ เรื่องการชี้แจงเป็นเรื่องเฉพาะตัว
ทนายความหรือที่ปรึกษาไม่อาจที่จะทาหน้าที่แทนผู้ร้องทุกข์ได้
- สิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จาเป็น ต้องรู้เพื่อการโต้แย้งหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิของตนได้ แต่ถ้า
ยังไม่ได้ทาคาสั่งในเรื่องนั้น ผู้ร้องทุกข์ไม่มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเป็นต้นร่างคาวินิจฉัย ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย
- ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิถอนคาร้องทุกข์ก่อนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เสร็จสิ้น
- ถ้าเห็นว่าผู้บังคับบัญชาปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ให้มีมติยกคาร้องทุกข์ แต่หากเห็นว่า
เป็ น การปฏิบัติโดยไม่ชอบ ก็ให้ มีมติเพิกถอนหรือให้ ข้อแนะนาเพื่อให้ ผู้บังคับบัญ ชาปฏิบัติให้ ถูกต้องต่อไป
- การยื่ น ค าร้ อ งทุ กข์ เกิ น ระยะเวลา 30 วัน หรือ ยื่ น คาร้อ งทุ ก ข์ผิ ด ที่ ให้ มี ม ติ ไม่รับ คาร้อ งทุ ก ข์
ทั้งนี้ มติของ อ.ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.ศ. ให้เป็นที่สุดไม่สามารถร้องทุกข์ต่อไปได้อีก แต่ผู้ร้องทุกข์อาจใช้
สิทธิฟ้องศาลปกครองต่อไปได้

-17ตัวอย่างคาร้องทุกข์
(กรณีไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน)
โรงเรียน.....................
วันที่ .... เดือน........... พ.ศ. …..
เรื่อง ร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมกรณีไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
เรียน ประธาน หรือเลขาธิการ(ก.ค.ศ./อ.ก.ค.ศ. สพป....เขต.../อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งแล้วแต่กรณี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สาเนาคาสั่ง.................ที่..../......ลงวันที่...........................
เรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือน
(2) เอกสารประกอบการพิจารณา

จานวน.......ฉบับ
จานวน......แผ่น

ด้วย..............................ได้มีคาสั่งที่......../..........ลงวันที่................ได้ส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ............ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด แต่ปรากฏว่า............
มิได้สั่งเลื่อนขั้นเงินให้แก่ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง......... รับเงินเดือน
ในอันดับ..........ขั้น...........บาท ทั้งๆที่ในรอบปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ราชการปรากฎผลดีและ
อยู่ในเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน ทาให้ ข้าพเจ้าเสีย
สิทธิและประโยชน์อันควรมีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ยังให้เกิดความเสียขวัญและกาลังใจในอันที่จะปฏิบัติ
หน้ าที่ราชการต่อไปเป็ นอย่างยิ่ง ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ปรึกษาหารือกับ....................ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ มี
อานาจแล้ว(กรณีที่ประสงค์จะปรึกษาหารื อ)แต่ได้รับการแจ้งผลพิจารณาที่ไม่กระจ่างชัด ไม่เป็นธรรม และไม่
เป็นที่พอใจแก่ข้าพเจ้า จาเป็นที่จะต้องใช้สิทธิตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 จึงร้องทุกข์ต่อ((ก.ค.ศ./อ.ก.ค.ศ. สพป.....เขต.../อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
แล้วแต่กรณี)เพื่อพิจารณาแก้ไขสั่งการตามคาสั่งดังกล่าวข้างต้น โดยเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ............ ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)....................................................
(.......................................................)
ผู้ร้องทุกข์

-186. คดีปกครอง
เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดใช้สิทธิในมาตรการเยียวยาภายในหน่วยงาน
ตามที่กฎหมายกาหนดไว้แล้ว อาทิการอุทธรณ์หรื อการร้องทุกข์ แล้วไม่พอใจหรือเห็นว่าตนยังไม่ได้รับความ
เป็นธรรมก็สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้
คดีปกครอง คือคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือข้อพิพาท
ระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดัวยกันเอง และเป็นคดีในเรื่องดังต่อไปนี้
1. คดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎ คาสั่ง หรือกระทาการ
อื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
3. คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมายหรือจาก กฎ คาสั่ง หรือจาการละเลยต่อหน้าที่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
4. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
5. คดีที่มีกฎหมายกาหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องฟ้องคดีต่อศาลเพื่อ
บังคับให้บุคคลกระทาการหรือละเว้นกระทาการ
6. คดีที่มีกฎหมายกาหนดให้อยู่ในเขตอานาจของศาลปกครอง
การฟ้องคดีปกครอง
ในการฟ้องคดีปกครองจะต้องดาเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดดังนี้
1. คดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎ คาสั่ง หรือกระทาการ
อื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รู้หรือ
ควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี
2. คดีพิ พาทเกี่ย วกับ การที่ ห น่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ละเลยต่อหน้าที่ ตามที่
กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติ หน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ภายใน 90 วัน นั บ แต่ วั น ที่ รู้ ห รื อ ควรรู้ ถึ งเหตุ แ ห่ งการฟ้ อ งคดี ในกรณี ที่ ผู้ ฟ้ อ งคดี ได้ มี ห นั งสื อ ร้ อ งขอต่ อ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่หน่วยงานละเลยต่อหน้าที่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร กรณีเช่นนี้จะเริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่พ้นกาหนด 90 วันนับแต่ผู้
ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงาน หรือหากผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือชี้แจงจากหน่วยงานแต่เห็นว่าเป็นคา
ชี้แจงที่ไม่มีเหตุผล กรณีเช่นนี้จะเริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือชี้แจง
3. คดี พิ พ าทเกี่ย วกั บ การท าละเมิ ด หรือ ความรับ ผิ ด อย่างอื่ น ของหน่ ว ยงานทางปกครองหรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ยื่นฟ้องภายใน 1 ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกิน 10 ปี นับแต่
วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีและจะต้องฟ้องภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีนั้น

-194. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ให้ยื่นฟ้องภายใน 5 ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการ
ฟ้องคดี แต่ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีและจะต้องฟ้องภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีนั้น
5. คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะจะยื่นฟ้องเมื่อใดก็ได้
6. การฟ้องคดีปกครองที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกาหนดเวลาการฟ้องคดีแล้วถ้าศาลปกครองเห็นว่ าคดีที่ยื่น
ฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจาเป็นอื่น ศาลปกครองอาจรับไว้พิจารณาก็ได้
คาฟ้องคดีปกครอง
คาฟ้องในคดีปกครองนั้นไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องใช้ถ้อยคาสุภาพและมีองค์ประกอบครบถ้วน
1. ชื่อและที่อยู่ผู้ฟ้องคดี
2. ชื่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประสงค์จะฟ้อง
3. การกระทาอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีพร้อมทั้งพฤติการณ์และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
4. คาขอว่าประสงค์จ ะให้ ศาลปกครองสั่ งหรือพิพากษาอย่างไร(ต้องเป็นเรื่องที่ศาลสั่ งให้ ได้ตาม
กฎหมาย)
5. ลายมือผู้ฟ้องคดี(ผู้ฟ้องคดีต้องลงลายมือชื่อของตนในคาฟ้องด้วย)
ในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย
และผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสาเนาคาฟ้อง และสาเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสาเนาถูกต้องให้ครบตามจานวน
ของผู้ถูกฟ้องคดีมาพร้อมกับคาฟ้องด้วย
การยื่นคาฟ้อง
ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคาฟ้องได้ 2 วิธี ได้แก่
1. ยื่นคาฟ้องด้วยตัวเองที่ศาลปกครองชั้นต้นที่ต นมีภูมิลาเนาหรือที่มูลคดีเกิด หรือยื่นคาฟ้อง
ด้วยตัวเองที่ศาลปกครองสูงสุด
2. ส่งคาฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองชั้นต้นที่ตนมีภูมิลาเนาหรือที่มูลคดี
เกิด

-20(ค.1)

คดีหมายเลขดาที่ ...................../25..................
ศาลปกครอง................................
วันทีว่ ั วันที่……… เดือน…......................พุทธศักราช 25..............

คำฟ้ อง

ข้าพเจ้า
เกิดวันที่
อยู่ที่
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด

เดือน

พ.ศ.

อายุ

ปี อาชีพ
หมู่ที่

ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

มีความประสงค์ขอฟ้อง
อยู่ที่
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด

หมู่ที่
ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
รายละเอียดของการกระทา ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ เกี่ยวกับการกระทาที่เป็นเหตุให้เกิด
ความเดือดร้อนเสียหายที่พอเข้าใจได้

หมายเหตุ 1. คาฟ้องต้องใช้ถ้อยคาสุภาพและให้ทาเป็นภาษาไทย
2. ผู้ฟ้องคดีแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคาฟ้อง ถ้าไม่อาจแนบพยานหลักฐานมาได้ ให้ระบุ
เหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย
3. ผู้ฟ้องคดีต้องจัดทาสาเนาคาฟ้อง และสาเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสาเนาถูกต้องตาม
จานวนของผู้ถูกฟ้องคดียื่นมาพร้อมกับคาฟ้อง
4. การจัดทาคาฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่จาเป็นต้องทาตามรูปแบบของคาฟ้องนี้ แต่ต้องมีเนื้อหา
สาระสาคัญครบถ้วนตามที่ระบุไว้นี้

-21แผ่นที่ ..............

คาขอของผู้ฟ้องคดี (ระบุวัตถุประสงค์หรือความต้องการของผู้ฟ้องคดี)
1.
2.
3.

(ลงชื่อ)

ผู้ฟ้องคดี
(...........................................)

เอกสารอ้างอิง
1. คู่มือการดาเนินการทางวินัย สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สานักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและนิติการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. คู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และแนววินิจฉัย ของ อ.ก.ค.ศ.วิสามั ญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิ บัติงานส านักงาน ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ
3. คู่ มื อ การด าเนิ น การทางวิ นั ย ส าหรั บ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
4. หนังสือคดีปกครองรู้ไว้บอกต่อ สานักประชาสัมพันธ์ สานักงานศาลปกครอง

