คู่มือปฏิบัติงาน
ของ
สิบตารวจโทหญิงเบญจวรรณ คุ้มครอง

กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

คานา
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น การทางวิ นั ย ของ
ข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาเล่ม นี้ได้รวบรวมรายละเอี ยดของกระบวนงานและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งทาให้การปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มกฎหมายและคดี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนา
- ความสาคัญ
- วัตถุประสงค์
- ประโยชน์ของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน

๑
๑
๒

ส่วนที่ ๒ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ขอบข่าย/ภารกิจ
- หน้าที่ความรับผิดชอบ

๓
๓

ส่วนที่ ๓ แนวคิด กฎ ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
- คู่มือปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน มติที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ ๔ ขั้นตอนการดาเนินงาน
- งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ
- การดาเนินงานวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ
- การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ส่วนที่ ๕ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

๔
๕
๕
๗
๑๑
๑๗
๒๓

ส่วนที่ ๑
บทนา
ความสาคัญ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๑ลงวันที่ ๒๘สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ประกาศ'ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ
๒๑๘ ง วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ หน้า ๒๗ ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของกลุ่มกฎหมายและคดี ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ช) ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ซ) ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ) ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
จากอานาจหน้าที่ดังกล่าว ทาให้กลุ่มกฎหมายและคดี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑๐ เล็ ง เห็ น ว่ า เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การทางวิ นั ย ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเป็ น ไป
ในทิศทางเดียวกัน กลุ่มกฎหมายและคดีจะต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจะได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้น กลุ่ มกฎหมายและคดี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต ๑๐ จึงได้นาคู่มือ
ปฏิบัติงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานมาประยุกต์ ใช้ และนามาเป็นแนวทางในการจัดทา
คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มกฎหมายและคดี เพื่อ ใช้เป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน และให้เกิดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สร้างความเข้าใจให้ตรงกัน
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับผู้ที่สนใจและสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพ ทาให้การทางานเป็นระบบยิ่งขึ้น

๔. เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ/การวิเคราะห์ระบบงานของหน่วยงาน
ประโยชน์ของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
๑. ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน
๒. สามารถเริม่ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายตาแหน่งงาน
๓. ลดข้อผิดพลาดจากการทางานที่ไม่เป็นระบบ
๔. ทาให้ลดขึ้นตอน เวลา ในการทางาน

คูคู่ม่มือือการปฏิ
การปฏิบบัตัติงิงานานกลุ
กลุ่ม่มกฎหมายและคดี
กฎหมายและคดี๑๒
สสานัานักกงานเขตพื
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษามั
ษามัธธยมศึ
ยมศึกกษา
ษาเขต
เขต๑๐
๑๐

ส่วนที่ ๒
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ขอบข่าย/ภารกิจ
๑. งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ
๒. การดาเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และ
พนักงานราชการ
๓. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ก าหนดแผนปฏิ บั ติ ง าน แผนพั ฒ นา ควบคุ ม ก ากั บ เร่ ง รั ด งานของกลุ่ ม กฎหมายและคดี
ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การมี ค วามคล่ อ งตั ว เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
ทันกาหนดเวลา
๒. มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา กากับ ดูแล วินิจฉัย และ
แก้ปัญหา ข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในกลุ่มกฎหมายและคดี ให้งานที่รับผิดชอบเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมาย
๓. พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความเห็นในการ
ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนั งสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนนาเสนอ ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดี รายงานผล ปัญหาและ วิธีการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
๕. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
๖. ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๗. ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการพิจารณาทางวินัย
๘. ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาการอุทธรณ์
๙. ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาการร้องทุกข์
๑๐. ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๑๑. ดาเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
๑๒. ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
๑๔. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย
๑๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

ส่วนที่ ๓
แนวคิด กฎ ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น เพื่อให้การ
ดาเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ
คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาในแต่ ล ะเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สนองนโยบายของรั ฐ บาล ด้ า นการป้ อ งกั น แล ะ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และสนับสนุนระบบงานกฎหมายและคดีของรัฐ ให้มี
ประสิท ธิภาพยิ่ งขึ้น อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่ง พระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ การแบ่งส่วน
ราชการภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้ อ ๓ และข้ อ ๔ ประกอบ ค าแนะน าของ
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๐ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศแก้ ไขเพิ่มเติ ม
ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารดั ง กล่ า วไว้ โดยได้ เ พิ่ ม กลุ่ ม กฎหมายและคดี ไว้ ใ นข้ อ ๖ แห่ ง ประกาศ
กระทรวงศึก ษาธิ การ เรื่ อง การแบ่ง ส่ วนราชการภายในส านัก งานเขตพื้นที่ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
เพิ่มอานาจหน้าที่การปฏิบัติงานของกลุ่มกฎหมายและคดีในข้อ ๗ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
ทั้งนี้ กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี
อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ช) ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ซ) ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ) ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี ๔
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

คู่มือการปฏิบตั ิงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๕
มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘ มาตรา ๓๔ วรรคสอง ได้ ก าหนดให้ มี ก ารแบ่ ง เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาและมั ธยมศึกษา ซึ่ งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดให้มี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน ๑๘๓ เขต และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จานวน ๔๒ เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็น ๘ กลุ่ม
และออกประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งการแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเป็น ๗ กลุ่ม และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดั บ
คุณภาพและมาตรฐานการปฏิ บัติง านส านัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน จึ งได้ จัดท าคู่ มื อ การ
ปฏิบัติงานของทุกกลุ่มขึ้น ซึ่งคู่ มือการปฏิบัติงานดังกล่าวมีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งได้จากการวิเคราะห์อานาจ หน้าที่ ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน มติที่เกี่ยวข้อง
๑. งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ มีกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
๑) ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์/ประมวลกฎหมายอาญา
๒) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง/ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓) พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๔๔๒
๕) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๙
๖) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐
๗) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๔๓๙
๘) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบั ติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๔๓๙
๙) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๔๖
๑๐) กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี ๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

๒. การดาเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานราชการ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๒.๒ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๓ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏซัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๔ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๕ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๒.๖ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
๒.๗ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการดาเนิ นการทางวินัยและการออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๘ กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนและการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา
๓. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๓.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๓.๒ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓.๓ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๓.๔ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี ๖
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

ส่วนที่ ๔
ขั้นตอนการดาเนินงาน
งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางส าหรั บนิติกรในการดาเนินคดีของรัฐ ให้แก่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา
รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมตั้งแต่การดาเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง จนกระทั้งคดีถึง
สิ้นสุด และการบังคับคดี หรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง อีกทั้งการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ และการดาเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดและค่าสินไหมทดแทน
๓. คาจากัดความ ๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๔.๑ ให้ ค าแนะน าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บกฎหมายแก่ ห น่ ว ยงานและสถานศึ ก ษา รวมถึ ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนผู้มาขอรับบริการอื่นด้วย
๔.๒ รับเรื่องจากโรงเรียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่ว ยงานอื่นที่
เกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง (ที่ขอความช่วยเหลือ)
๔.๓ เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ
๔.๔ รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสานักงาน
อัยการเพื่อจัดพนักงานอัยการให้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย ที่หน่วยงานราชการ
หรือ เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ ฟ้อ งคดีหรื อถู กฟ้อ งคดี (คดี ที่พ นัก งานอัย การเป็ นโจทก์ ฟ้อ งคดีนั้น ไม่อ าจขอความ
ช่วยเหลือให้แก้ต่างคดีได้) รวมทั้งดาเนินการอื่นตามกระบวนการวิธีพิจารณาคดี จนกระทั้งศาลมี คาสั่งหรือ
คาพิพากษาและรวมไปถึงการอุทธรณ์และฎีกาคาสั่งหรือคาพิพากษาจนกระทั้งถึงที่สุด
๔.๕ รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทาคาฟ้องในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือคาให้การในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี
ให้กับหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐ เพื่อส่งศาลปกครอง และดาเนินการอื่นตามกระบวนการวิธี
พิจารณาคดี จนกระทั้งศาลปกครองมีคาสั่งหรือคาพิพากษาจนกระทั้งถึงที่สุด
๔.๖ การบั ง คั บ คดี แ ละการใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครอง รวมถึ ง การสื บ หาทรั พ ย์ สิ น หรื อ
หลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาเพื่อการบังคับคดีด้วย
๔.๗ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิด ทางละเมิดรวมทั้งค่าสินไหม ทดแทน
กรณีเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
รวมทั้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๔.๘ การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงการเข้าตรวจดูและคัดสาเนา เอกสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี ๗
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

หมายเหตุ : บทบาทอานาจหน้าที่ในเรื่องการดาเนินงานวินัย และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น
เป็นเรื่องเฉพาะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้หมายความรวมไปถึงพนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว ที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก
๕. Flow Chart การปฏิบัติงาน (อ้างอิงจากคู่มือการปฏิบัติงาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน)

เริ่มต้น

ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย และนิติกรรม

รับเรื่องร้องเรียนจากโรงเรียน สพฐ. และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง

ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาสัง่ การ

พิจารณาเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อหา
ตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิด
รวมทั้งค่าสินไหม ทดแทน

รวบรวมพยานหลักฐาน/จัดทา
คาฟ้อง คาให้การ และ
ดาเนินการอื่นจนกระทัง่ คดี
ปกครองถึงที่สุด

รวบรวมหลักฐาน/ขอความ
อนุเคราะห์พนักงานอัยการ
ว่าต่าง หรือแก้ต่างคดีให้และ
ดาเนินการอื่นจนกระทัง่ คดีแพ่ง
อาญาและล้มละลายถึงที่สุด

บังคับคดีหรือใช้มาตรการ
บังคับทางปกครอง
การสืบหลักทรัพย์ด้วย

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี ๘
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

๖. แบบฟอร์มที่ใช้ ๗. เอกสาร/หลักฐาน
อ้างอิง
๗.๑ ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์/ประมวลกฎหมายอาญา
๗.๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง/ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๗.๓ พระราชบัญญัติลม้ ละลาย พุทธศักราช ๒๕๘๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗.๔ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๗.๔ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๗.๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๗.๗ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๗.๘ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๗.๙ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๗.๑๐ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี ๙
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

อ้างอิงจากคู่มือการปฏิบัติงาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี ๑๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

การดาเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงาน
ราชการ
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางสาหรับนิติกรในการดาเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมวินัยและป้ องปรามมิให้กระทาผิด ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ร้ายแรง
และไม่ร้ายแรง การดาเนินการทางวินัยสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ในการดาเนินการนี้ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้น
ไม่ได้หมายความรวมถึงการดาเนินงานวินัยของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว ที่ ใช้
ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก
๓. คาจากัดความ
๓.๑ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หมายถึ ง ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๓.๒ กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
๓.๓ ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ หมายถึง ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๔.๑ การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๑.๑ ให้ ค าแนะน าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ วิ นั ย และระเบี ย บกฎหมายแก่ ข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
๔.๑.๒ ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
รวมทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัยด้วย
๔.๑.๓ จัดทาหรือเผยแพร่หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวกับวินัยให้แก่สถานศึกษาในสังกัด
๔.๒ การดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๒.๑ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียนหรือปรากฏเป็นข่าว
ในสื่อมวลซน หรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระทาผิด
๔.๒.๒ ตรวจสานวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชา ยุติ เรื่อง
แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็เสนอให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน วินัยไม่

ร้ายแรง
๔.๒.๓ คณะกรรมการดาเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๐
๔.๒.๔ เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.๖ พร้อมสานวนการสอบสวน ให้ ผู้ สั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าผิดวินัยให้ออกคาสั่งลงโทษทางวินัย ตามระเบียบ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยวิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับ
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ ลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙
๔.๒.๕ รายงานการดาเนินการทางวินัยตามาตรา ๑๐๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) กรณีผู้อานวยการสถานศึกษาดาเนินการทางวินัยตามข้อ ๔.๒.๔ แล้ว ให้ตรวจเสนอ
รายงานผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิ จารณา เมื่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
รายงานแล้วเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรื อไม่เหมาะสม ก็มีอานาจสั่งงดโทษ ลดโทษ
เพิ่มโทษ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในคาสั่งเดิมได้ และหากเห็นว่ากรณีเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้มี
อ านาจตามาตรา ๕๓ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงได้ เมื่ อ ผู้อ านวยการสานั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาได้พิจารณา ตามอานาจหน้าที่แล้วให้เสนอหรือรายงาน กศจ. เมื่อ กศจ.พิจารณามีมติให้เป็นประการใดให้ผู้มี
อานาจตามาตรา ๕๓ หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินไปตามนั้น แล้วรายงานการดาเนินการทาง
วินัย พร้ อมส านวนการสอบสวนไปยั ง สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้น ฐานเพื่ อพิ จารณา หากสานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นแย้งกับมติ กศจ. ก็ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาต่อไป ถ้าเห็น
ด้วยกับมติ กศจ. ก็ถือว่าการดาเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด ถ้า ก.ค.ศ. มีมติเปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือมีความเห็น
เป็นประการใด ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น
(๒) กรณีผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการทางวินัยตามข้อ ๔.๒.๔ แล้วเสร็จ
ให้รายงาน กศจ. พิจารณา เมื่อ กศจ. พิจารณามีมติเป็นประการใด ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินการเป็นไปตามนั้น แล้วรายงานการดาเนินการทางวินัยพร้อมสานวนการสอบสวนไปยังสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณา หากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นแย้งกับมติ กศจ. ให้
รายงานไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาต่อไป ถ้าเห็นด้วยกับมติ กศจ. ก็ถือว่าการดาเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด ถ้า ก.ค.ศ.
มีมติเปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือมีความเห็นเป็นประการใด ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาต้องดาเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น
๔.๓ การดาเนินการทางวินยั อย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๓.๑ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็ จจริง เมื่อมีการร้องเรียน หรือ ปรากฏเป็นข่าวใน
สื่อมวลซนหรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระทาผิด
๔.๓.๒ ตรวจสานวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชา ยุติเรื่อง แต่
กรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็เสนอให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่ง ตั้งตามาตรา ๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
๔.๓.๓ คณะกรรมการดาเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๐
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การปฏิบบัตัติงิงาน
าน กลุ
กลุ่ม่มกฎหมายและคดี
กฎหมายและคดี ๑๑
๑๒
สสานั
านักกงานเขตพื
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษามั
ษามัธธยมศึ
ยมศึกกษา
ษา เขต
เขต ๑๐
๑๐

๔. ๓. ๔ เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.๖ พร้ อ มสานวนการสอบสวนให้ ผู้สั่ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าผิดวินัยก็ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีความเห็น
พ้องกันในระดับโทษไม่ร้ ายแรง (ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้น เงินเดือน) ให้ผู้สั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้มี
อานาจตามมาตรา ๕๓ ออกคาสั่งลงโทษให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ
ลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วย วิธีการออกคาสั่ง เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ จากนั้นรายงานให้ กศจ.พิจารณา ในกรณีที่ กศจ.มีมติประการใด
ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติเป็นไปตามมตินั้น
(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีความเห็น
ในระดับโทษแย้งหรือต่างกัน (ระดับโทษร้ายแรงกับระดับโทษไม่ร้ายแรง) ให้นาเสนอ กศจ.พิจารณาความผิดและ
กาหนดโทษ เมื่อ กศจ.มีมติเป็นประการใด ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น
(๓) รายงานการดาเนินงานวินัยพร้อมสานวนการสอบสวนให้ ก.ค.ศ. พิจารณาตามมาตรา
๑๐๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔.๔ การสั่งพักราชการ
๔.๔.๑ เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวิ นัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาผิดอาญา และมีเหตุตามกฎ ก.ค.ศ. ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและการดาเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวน
พิจารณา และกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เซ่น
ถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการสอบสวนพิจารณาหรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น ฯลฯ แล้ว
๔.๔.๒ ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ออกคาสั่งพักราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรอฟัง
ผลการสอบสวนพิจารณา
๔.๕ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๔.๕.๑ เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวิ นัยอย่างร้ายแรงช้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาผิดอาญา ซึ่งเป็นเหตุที่อาจถู กสั่งพักราชการตามข้อ ๓
และมีผอู้ านาจตามาตรา ๕๓ พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือ การพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพัก
ราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว
๔.๕.๒ ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ออกคาสั่งให้ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี ๑๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

๕. Flow Chart การปฏิบัติงาน (อ้างอิงจากคูม่ ือการปฏิบัติงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

เริ่มต้น
ส่งเสริมวินัยข้าราชการครูฯและ
บุคลากรทางการศึกษา

มีกรณีกล่าวหา โดยการร้องเรียนเป็นข่าวทางสื่อมวลชน
ผู้บังคับบัญชาพบเห็น หรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
มีมูล

ไม่มีมูล

แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง

ยุติเรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยร้ายแรง
พักราชการ

ให้ออกจากราชการก่อน

ผู้บังคับบัญชาสั่งตาม
อานาจหน้าที่

ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓
พิจารณาสานวน

ผิดวินัย

ไม่ผิดวินัย

ยุติเรื่อง

เห็นพ้องใน
ระดับโทษไม่
ร้ายแรง

เห็นแย้งใน
ระดับโทษ

เห็นพ้องใน
ระดับโทษ
ร้ายแรง

ผู้มีอานาจสั่ง
ลงโทษ

ผู้มีอานาจสั่งปฏิบัติตามมติ

กศจ.
พิจารณา

กศจ.
พิจารณา

สพฐ.
พิจารณา

ผู้มีอานาจสั่งปฏิบัติตามมติ

กรณีแย้งกับมติ กศจ.
รายงานตามมาตร ๑๐๔(๒)
ก.ค.ศ.พิจารณา
วินัยสิ้นสุด

กรณีเห็นด้วยกับมติ กศจ.
(วินัยสิ้นสุด)

ก.ค.ศ.พิจารณา

วินัยสิ้นสุด

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี ๑๔
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

๖. แบบฟอร์มที่ใช้
๖.๑ แบบ สว.๑ (แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง)
๖.๒ แบบ สว.๒ (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ ๒๓)
๖.๓ แบบ สว.๓ (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
ตามข้อ ๒๔)
๖.๔ แบบ สว.๔ (บันทึกถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหา)
๖.๔ แบบ สว.๕ (บันทึกถ้อยคาพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา)
๖.๖ แบบ สว.๖ (รายงานการถูกสอบสวน)
๖.๗ แบบ พอค.๑ (ให้พักราชการ)
๖.๘ แบบ พอค.๒ (ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)
๖.๙ แบบ พอค.๓ (ให้กลับโดยไม่มีความผิด)
๖.๑๐ แบบ พอค.๔ (ให้กลับโดยมีความผิด)
๖.๑๑ แบบฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้อง
๗. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๗.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๗.๒ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๐
๗.๓ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๙
๗.๔ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๕ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๗.๖ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๗.๗ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๘ กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน และการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา
๗.๙ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน
๗.๑๐ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง

คูม่ ือการปฏิบตั ิงานคู่มกลุ
ม่ กฎหมายและคดี
๑๖
ือการปฏิ
บัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี
๑๕
สานักงานเขตพื ้นทีส่กานัารศึ
ก
ษามั
ธ
ยมศึ
ก
ษา
เขต
๑๐
กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

อ้างอิงจากคู่มือการปฏิบัติงาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี ๑๖
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางสาหรับนิติกรในการดาเนินงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องอุทธรณ์และร้อ งทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนการดาเนินการแจ้งผลให้ทราบ
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้น
ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการอุทธรณ์และการร้องทุ กข์ ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้าง
ชั่วคราว ที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก
๓. คาจากัดความ
๓.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๓.๒ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หมายถึ ง ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๓.๓ กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
๓.๔ ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ หมายถึง ผู้มีอานาจสั่ งบรรจุและแต่งตั้ งตามมาตรา ๕๓ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๔.๑ การอุทธรณ์
๔.๑.๑ รั บ เรื่ อ งอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ลงโทษข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ที่ ถู ก
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อานวยการสถานศึกษาลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ
ลดขั้นเงินเดือน
๔.๑.๒ ตรวจพิจารณาหนังสืออุทธรณ์ว่าเข้าข่ายที่จะรับไว้พิจารณา ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม่ เช่น อุทธรณ์คาสั่งลงโทษภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งหรือไม่ ผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คาสั่งเพื่อตนเองหรือมีผู้อื่นอุทธรณ์คาสั่งแทน ฯลฯ
๔.๑.๓ เสนอรายงานการอุทธรณ์ให้ กศจ.พิจารณา
(๑) ถ้ า ผู้ อื่ น อุ ท ธรณ์ แ ทนผู้ ถู ก ลงโทษ หรื อ อุ ท ธรณ์ นั้ น ไม่ ไ ด้ ท าเป็ น หนั ง สื อ และ
ลงลายมือชื่อของผู้ถูกลงโทษ หรือไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งตามข้อ ๓ ข้อ ๔
และข้อ ๙ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ กศจ.จะมีมติไม่รับอุทธรณ์
คาสั่งลงโทษนั้นไว้พิจารณา กรณีนี้ให้แจ้งมติดังกล่าวพร้อมสิทธิ ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์
ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว

(๒) กรณีอุทธรณ์ถูกต้องและรับเรื่องไว้พิจารณานั้น กศจ. จะพิจารณามีมติตามข้อ ๑๔
แห่ ง กฎ ก.ค.ศ. ว่ า ด้ ว ยการอุ ท ธรณ์ แ ละการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่ อ มี ม ติ แ ล้ ว ให้ ผู้ มี อ านาจ
ตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติแล้วให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ
ซึ่งผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอี กไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นกรณี มีการเพิ่มโทษเป็นโทษปลดออกหรือไล่ออกจาก
ราชการ เช่นนี้แล้วผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ได้อีกครั้ง
๔.๑.๔ กรณีมีการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ หรือกรณี อุทธรณ์
คาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ ของ กศจ. ให้เสนอ
ก.ค.ศ. พิจารณาตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติ
เป็นประการใด จะไม่สามารถอุทธรณ์ต่อไปได้ และให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
มตินั้น กรณีนี้ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ พร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองด้วย
๔.๒ การร้องทุกข์
๔.๒.๑ รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่เห็นว่า ตนไม่ได้รับ
ความเป็ น ธรรมหรื อ มี ค วามคั บ ข้ อ งใจ เนื่ อ งจากการกระท าของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ ผู้ ถู ก แต่ ง ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
๔.๒.๒ ตรวจพิจารณาหนังสือร้องทุกข์ว่าเข้าข่ายที่จะรับเรื่องไว้ พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่า
ด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ เช่น ร้องทุกข์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับ
แจ้งคาสั่งหรือไม่ร้องทุกข์เพื่อตนเองหรือร้องทุกข์แทนผู้อื่น ฯลฯ
๔.๒.๓ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ห นั ง สื อ แจ้ ง พร้ อ มส่ ง ส าเนาหนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชา ผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาลงนาม และจัดส่งเอกสารหลักฐาน
พร้อมคาชีแ้ จงเพื่อประกอบการพิจารณาของ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
๔.๒.๔ เสนอรายงานการร้องทุกข์ให้ กศจ.พิจารณา
(๑) ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ไม่ได้ทาเป็นหนังสือยื่นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบ
เรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือมีผู้ร้องทุกข์แทน ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และข้อ ๗ แห่งกฎ
ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มีมติไม่รับคาร้องทุก ข์ ไว้พิจารณา
จากนั้นมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทราบโดยเร็ว
(๒) ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ถูกต้อง ให้มีมติตามข้อ ๑๔ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
ร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติแล้ว ก็ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ เป็นหนังสือพร้อม
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยเร็ว
๔.๒.๕ กรณีมีผู้ร้องทุกข์เพราะเหตุถูกสั่งให้ออกจากราชการ ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน หรือเห็นว่าคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ กศจ. ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ให้เสนอ
ก.ค.ศ. พิจารณาตามมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอานาจ ตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี ๑๘
๑๗
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

ตามมตินั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติแ ล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือพร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองโดยเร็ว
๕. Flow Chart การปฏิบัตงิ าน (อ้างอิงจากคูม่ อื การปฏิบัตงิ านสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

๕.๑ การอุทธรณ์
เริ่มต้ น

การอุทธรณ์
ข้ าราชการครูฯ ถูกสัง่ ลงโทษทางวินยั

ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรื อลดขันเงิ
้ นเดือน

ลงโทษปลดออก ไล่ออก หรื อคาสัง่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน/ลดขันเงิ
้ นเดือน
ซึง่ ผู้บงั คับบัญชาสัง่ ตามมติ ก.ค.ศ.

กศจ.พิจารณา

กศจ.พิจารณา
ผู้อทุ ธรณ์มีสิทธิอทุ ธรณ์
ได้ อีกครัง้

แจ้ งผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สัง่
หรื อปฏิบตั ติ ามมติ

แจ้ งผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สัง่
หรื อปฏิบตั ติ ามมติ
กรณีเพิ่มโทษเป็ นปลดออก
ไล่ออก
แจ้ งให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบ พร้ อมสิทธิ
ฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครอง

แจ้ งให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบ พร้ อมสิทธิ
ฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครอง

๕.๒ การร้องทุกข์
เริ่มต้น
ข้าราชการครูเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมี
ความคับข้องใจ เนื่องจากกระทาของผู้บังคับบัญชา
ร้ องทุกข์

เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความขับ
ข้องใจเนืองจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา หรือ
ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
แจ้งผู้บังคับบัญชา ผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบ
เพื่อให้จัดส่งเอกสารพร้อมคาชี้แจง
เพือ่ ประกอบการพิจารณา

ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน หรือเห็นว่าคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่ง
ตามมติ กศจ. ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
แจ้งผู้บังคับบัญชา ผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบ
เพื่อให้จัดส่งเอกสารพร้อมคาชี้แจง
เพื่อประกอบการพิจารณา

กศจ.อนุมัติ
(มติเป็นที่สุด)

กศจ.อนุมัติ
(มติเป็นที่สุด)

แจ้งผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓
สั่ง หรือปฏิบัติตามมติ

แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบ พร้อม
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

๖. แบบฟอร์มที่ใช้ ๗. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๗.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๗.๒ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี ๑๙
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

๗.๓ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๗.๔ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี ๒๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

อ้างอิงจากคู่มือการปฏิบัติงาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี ๒๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

อ้างอิงจากคู่มือการปฏิบัติงาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี ๒๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

ส่วนที่ ๕
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานมีดังนี้
๑. การประสานขอข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องที่ร้องเรีย นมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทาให้เกิดความล่าช้าในการทางาน
๒. การไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ผู้ร้องเรียนต้องการทราบผลเร็ว และให้ได้รับการเยียวยาตามความพึงพอใจ หากไม่ได้ ตามที่
พึงประสงค์จะร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่มีอานาจบังคับบัญชาเหนือกว่า ทาให้ การแก้ปัญหา
เกิดความล่าข้ายิ่งขึ้น
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานมีดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิด ชอบที่มีข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ร้องเรียนต้องให้
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียนโดยทันทีและต่อเนื่อง จนแล้วเสร็จ
๒. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ อ งก ากั บ ดู แ ล และติ ด ตามในเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองอย่างสม่าเสมอ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี ๒๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

