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                     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทส าคัญยิ่งในการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็น
อนาคตและความหวังของประเทศชาติและในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพนั้นข้อส าคัญประการหนึ่ง 
คือผู้ปฏิบัติจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการท าให้การปฏิบัติงานไม่เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการและประโยชน์ของประชาชน 
                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือ
การด าเนินการเกี่ยวกับวินัยและนิติการส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
วินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และคดีปกครอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบั ติงานในงาน
บริหารงานบุคคลเพ่ือเป็นการแก้ไขเยียวยา บรรเทาความเสียหาย ให้ความเป็นธรรมและให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และถูกต้องต่อไป 
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แนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือการด าเนินการเกี่ยวกับวินัยและนิติการ  
             1. ความเป็นมาและความส าคัญ ในฐานะที่ข้าราชการครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติ เพื่อให้แม่พิมพ์ที่ดีมี
คุณภาพ ซึ่งจะได้สร้างทรัพยากรบุคคลอันประเสริฐซึ่งก็คือนักเรียนของตน นอกจากความรู้แล้วสิ่งที่ข้าราชการ
ครูควรจะถ่ายทอดหรือแสดงให้เหล่านักเรียนได้เรียนรู้และน าไปเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตในภายภาคหน้า 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ควรมีเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี  ดังนั้น 
การให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานวินัย และกฎหมายอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับตน ย่อมสามารถท าให้การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษามีประสิทธิภาพ เพ่ือ
จะได้มีความรู้คู่คุณธรรม 
             2. วัตถุประสงค์   
                1. เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับกลุ่มงานบริหารงานบุคคล  
                2. เพ่ือเป็นการแก้ไขเยียวยาบรรเทาและให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
                3. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้อง 
            3.การรักษาวินัยและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            วินัยและการรักษาวินัย 
                    วินัย  คือ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับท่ีต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษ  
                    วินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติของคนในองค์การให้เป็นไปตามแบบที่พึงประสงค์ 
                    วินัยข้าราชการ  คือ  แบบแผนความประพฤติที่ก าหนดให้ข้าราชการควบคุมตนเอง และ
ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติดีปฏิบัติดี ละเว้นการประพฤติในทางไม่ชอบไม่ควร 
                    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งตาม
พระราชบัญญัตินี้(พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547) ให้รับราชการ
โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนใน
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรมหรือกระทรวงอ่ืนที่ก าหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา  
                    ข้าราชการครู  หมายความว่า  ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน
และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐ               
                   บุคลากรทางการศึกษา  หมายความว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา   รวมทั้ง
ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ  หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน        
การสอน   การนิเทศ  การบริหารการศึกษา  และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา  
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                       วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดไว้ใน มาตรา 82 ถึง มาตรา  97 
หมวดที่  6 วินัยและการรักษาวินัย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
                       วินัยข้าราชการครู 
                       มาตรา 82  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อ
ห้าม และข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ   
                       มาตรา 83  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
และมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่านั้น   
                       มาตรา 84  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่  รักษาประโยชน์
ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
                       ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยอ านาจและหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดย
ทางตรง หรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิ
ชอบเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง   
                        มาตรา 85   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี  หรือนโยบายของ
รัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
                        การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจ
ใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง                                                              
                       มาตรา 86  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิ บัติตามค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  โดยไม่ขัดขืนหรือ
หลีกเลี่ยงแต่ถ้าเห็นว่า การปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์
ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายในเจ็ดวัน เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้และเมื่อ
เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้อง
ปฏิบัติตาม 
                         การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ
โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิด  วินัยอย่างร้ายแรง   
                        มาตรา 87  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตน
ให้แก่ ทางราชการและผู้เรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าทีร่าชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้ 
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  การละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง หรือการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง   
                         มาตรา 88   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและระหว่าง
ข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและประชาชน
ผู้มา   ติดต่อราชการ 
                         การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียน หรือประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง   
                         มาตรา 89  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือ
ร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง 
                         การกระท าตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง   
                          มาตรา 90  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืน
กระท าการหาประโยชน์อันอาจท าให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตน 
                          การกระท าตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท าโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย 
หรือให้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือเป็นการกระท าอันมี
ลักษณะเป็นการให้ หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งโดยมิชอบ หรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง   
                          มาตรา 91  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียน
ผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือน าเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้าง วาน ใช้ผู้อื่นท าผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือ
การให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น การฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
                          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมด าเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน
ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ หรือรับจัดท าผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพ่ือให้ผู้อ่ืนน าผลงานนั้นไป
ใช้ประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง   
                         มาตรา 92  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือ
ผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท   
                         มาตรา 93  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง
ในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน  โดยต้องไม่อาศัยอ านาจและหน้าที่
ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใด 
                         ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใดๆ              
อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้ง 
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จะต้องไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อ่ืนกระท าการในลักษณะเดียวกัน  การด าเนินการที่ฝ่าฝืน
หลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
                          มาตรา 94  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและ
รักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสียโดยไม่กระท าการใดๆอันได้ชื่อว่าเป็น ผู้
ประพฤติชั่ว 
                         การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก  โดยค าพิพากษา
ถึงที่สุด ให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือ
ความผิด ลหุโทษหรือกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง  
                       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ เสพยาเสพติดหรือสนับสนุน ให้ผู้ อ่ืน                        
เสพยาเสพติด   เล่นการพนันเป็นอาจิณหรือกระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้ เรียนหรือนักศึกษา                     
ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
                        มาตรา 95  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 
ป้องกัน มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูล
ที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
                       การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยให้กระท าโดยการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนา
เจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย 
                       การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยให้กระท าโดยการเอาใจใส่สังเกตการณ์
และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้ 
                       เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท า
ผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที 
                       เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณา  ในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่  ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการ
ทางวินัยทันที 
                       การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัย ให้ด าเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7 
                       ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้และตามหมวด 7 หรือมีพฤติกรรม
ปกป้อง ช่วยเหลือเพ่ือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริตให้ถือ
ว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย   
                       โทษทางวินัย                
                        โทษทางวินัย  มี 5 สถาน  ตามมาตรา 96 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ดังนี้ 
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                         วินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่  ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน และ ลดขั้นเงินเดือน 
                         วินัยร้ายแรง   ได้แก่ ปลดออก ไล่ออก 
ผู้ถูกลงโทษให้ปลดออก มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ เสมือนลาออก 
การสั่งให้ออกจากราชการ ไม่ใช่โทษทางวินัย                                                                   
                      การลงโทษทางวินัย 
                      ว่ากล่าวตักเตือน,ท าทัณฑ์บน(ไม่ถือว่าเป็นโทษทางวินัย ) ใช้ในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อย 
และเป็นความผิดครั้งแรก 
                      ภาคทัณฑ์ ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งไม่ถึงกับ
ต้องถูกลงโทษตักเงินเดือน และเป็นความผิดที่ไม่ใช่ความผิดครั้งแรก 
                      ปลดออก,ไล่ออก ใช้ลงโทษในกรณีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเท่านั้นตามความผิด
ร้ายแรงแห่งกรณีถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณา ลงโทษก็ได้แต่ห้ามมิให้ลงโทษต่ ากว่า
ปลดออก 
                      แต่ถ้าเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและฐานละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่า 15 วัน
โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย  คณะรัฐมนตรีมีมติไว้ว่าแม้มีเหตุลดหย่อนก็
ห้ามลงโทษไม่ต่ ากว่าไล่ออก 
                      บัตรสนเท่ห์กับการร้องเรียน  

                       ในสังคมมนุษย์ย่อมมีความรัก ความชังเป็นธรรมดา และในแวดวงข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก็เช่นกัน  ย่อมจะมีการร้องเรียน กล่าวหาข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างอยู่เสมอ 
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่บังคับบัญชาก็จะมีการด าเนินการสืบสวนหาข้อมูลเบื้องต้นเสียก่อนที่จะด าเนินการ
ประการอ่ืนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ ในการร้องเรียนกล่าวหากัน ย่อมมีทั้งผู้ที่เปิดเผยตัวเอง หรือไม่เปิ ดเผย
ตัวเองมาในรูปแบบของบัตรสนเท่ห์ไม่ลงชื่อหรือลงชื่อไม่จริงก็ได้ บางครั้งก็เป็นตัวพิมพ์ บางครั้งก็เป็นลายมือ
บ้าง ในประเด็นนี้ คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษ
ข้าราชการไว้โดยสรุปว่า   

                          1. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องกล่าวโทษ ให้ถือเป็นความลับ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ให้
พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น                                                

                           2. ให้ส่งส านวนเรื่องดังกล่าวโดยปิดชื่อผู้ร้องให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวโทษ
ด าเนินการสืบสวนทางลับ หากไม่มีมูล ก็ให้ยุติเรื่องหากกรณีมีมูล ก็ให้ด าเนินการทั้งคดีอาญาและวินัยแล้ว
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่ส่งเรื่องมาทราบด้วย   

                          3. ให้ผู้บังคับบัญชาที่รับเรื่องร้องเรียนแจ้งผู้ร้องทราบในทางลับ   

                          4. ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพ่ือคุ้มครองผู้ร้องพยานหรือผู้ให้ข้อมูลใน
การสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการนั้นด้วย  
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                          ฉะนั้น ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนหรือสงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดกระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า    
ผู้นั้นมีมูลกระท าผิดหรือไม่ ซึ่งในวิธีการสืบสวน ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดก าหนดวิธีการหรือแนวทางที่
ปฏิบัติไว้โดยตรง ดังนั้นการสืบสวนจะด าเนินการด้วยวิธีการใดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องและความเหมาะสมว่าจะ
แสวงหาข้อเท็จจริงได้อย่างไรโดยอาจแบ่งได้ 2 วิธีการใหญ่คือ 
                          1. การสืบสวนในทางลับ ได้แก่การด าเนินการไปโดยไม่ให้ผู้กระท าผิดหรือผู้ต้องสงสัย
รู้ตัวเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกสืบสวน กรณีท่ีไม่มีข้อมูลใดๆหรือยังไม่มีพยานหลักฐาน 
                          2. การสืบสวนอย่างเป็นทางการ ได้แก่การสืบสวนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงเป็นทางการ ใช้ในกรณีที่ปรากฏมีผู้ร้องเรียนและพยานหลักฐานพอเชื่อได้ว่ามีมูลความจริง 
เมื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริงเสร็จแล้วถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าเห็น
ว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที 
                    การด าเนินการเมื่อถูกแต่งตั้งกรรมการสอบทางวินัย  
                     เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย บุคคล
นั้นถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหา และมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
                    1. สิทธิโต้แย้งกรรมการสอบสวนและสิทธิโต้แย้งผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนถ้าผู้นั้นมี
ความสัมพันธ์หรือเหตุอย่างหนี่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                    1) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าการตามเรื่องที่กล่าวหา 
                    2) มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องท่ีสอบสวน 
                    3) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วม
บิดาหรือมารดา ลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้นหรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้นของ
ผู้กล่าวหา 
                     4) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา 
                     5) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของผู้กล่าวหา 
                     6) มีเหตุอื่นซึ่งน่าเชื่ออย่างยิ่งว่าจะท าให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรมหรือไม่เป็นกลาง 
                    2. สิทธิรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และให้การหรือน า
สืบพยานโต้แย้งพยานหลักฐานของฝ่ายกล่าวหา 
                    3. สิทธิการอุทธรณ์ เมื่อถูกลงโทษจากการด าเนินการทางวินัยนี้ 
                    วิธีการคัดค้านกรรมการสอบสวน 
                      1 . ให้ผู้ ถูกกกล่าวหาคัดค้านภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันรับทราบค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือนับแต่วันที่รับทราบสาเหตุแห่งการคัดค้าน 
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                     2. ให้ผู้ถูกกล่าวหาท าเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้าน       
ไว้ด้วยว่าจะท าให้การสอบสวนไม่ได้รับความจริงและยุติธรรมอย่างไร 
                     3. ให้ผู้ถูกกล่าวหายื่นค าคัดค้านต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือส่งทางไปรษณีย์     
ตอบรับ 
                     วิธีการคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน สามารถกระท าได้ ดังนี้ 
                      1. ให้กระท าได้ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันรับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
                      2. ท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน 
                     ล าดับขั้นตอนการสอบสวน 
                      1. ผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
                      2. ส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการและผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
                      3. ประธานกรรมการรับทราบค าสั่งและประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือวางแนวทางการ
สอบสวน พิจารณาเรื่องท่ีกล่าวหา ก าหนดข้อกล่าวหา                                  
                      4. แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ(สว.2)และแจ้งสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา 
                      5. รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหา 
                      6. แจ้งข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ถามความประสงค์ผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือหรือจะให้ถ้อยค าต่อ
คณะกรรมการ(สว.3) 
                      7. สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา 
                      8. คณะกรรมการพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดเพ่ือลงมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย
หรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง ผิดกรณีใด มาตราใด ควรรับโทษสถานใดหรือหย่อน
ความสามารถตามมาตรา 111 หรือมีมลทินหรือมัวหมองตามมาตรา 112 
                      9. รายงานการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งเพ่ือพิจารณาและสั่งลงโทษ 
                      ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ 
                      ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษต้องเป็นผู้บังคับบัญชาตามก าหมายและมีก าหมายให้อ านาจในการสั่ง
ลงโทษไว้ 
                      ผู้บังคับบัญชาที่จะมีอ านาจสั่งลงโทษนั้น ต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งที่กฎหมายบัญญัติให้มี
อ านาจสั่งลงโทษถ้าหากกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้มีอ านาจสั่งลงโทษไว้แม้จะเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายก็ไม่
อาจสั่งลงโทษได้ เว้นแต่จะได้รับมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ หรือเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้มีอ านาจสั่ง
ลงโทษ 
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                  ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งลงโทษตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัด
เงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2549 ก าหนดไว้ดังนี้ 
                  1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ามีอ านาจสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 5 % เป็นเวลาไม่เกิน 1 เดือน 
                 2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 
มีอ านาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5 % เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
ครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 ขั้น                            
                 3. นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า มีอ านาจลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5 % เป็นเวลาไม่เกิน 3 
เดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 ขั้น 
                   การสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือการสั่งลงโทษตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา          
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษตามมติคือ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53 หรือ      
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับรายงาน แล้วแต่กรณี 
                   กรณีตัวอย่างกรณีความผิดและระดับโทษ               
                    วินัยไม่ร้ายแรง  
                      1. ลงชื่อมาปฏิบัติราชการแล้วไม่อยู่โรงเรียน(ตัดเงินเดือนจ านวน 5% เป็นเวลา 1 เดือน) 
                      2. เป็นหนี้แล้วไม่ยอมชดใช้ตามก าหนด พอเจ้าหนี้มาทวงกับให้ไปฟ้องศาล(ตัดเงินเดือน
จ านวน 5% เป็นเวลา 1 เดือน) 
                     3. พูดจาก้าวร้าว ลบหลู่ผู้อ านวยการโรงเรียน ด้วยความโกรธที่ไม่ได้ 2 ขั้น(ตัดเงินเดือน
จ านวน 5% เป็นเวลา 1 เดือน) 
                     4. เป็นกรรมการคุมสอบ ไม่คุมสอบให้รัดกุมเป็นเหตุให้นักเรียนลอกค าตอบกัน(ตัดเงินเดือน
จ านวน 5% เป็นเวลา 1 เดือน) 
                    5.  ลงโทษนักเรียนด้วยวิธีตบหน้า ดึงหู กระชากผม เขกหัว ชกและเตะ (ตัดเงินเดือนจ านวน 
5% เป็นเวลา 1 เดือน) 
                      วินัยร้ายแรง 
                    1. ไม่ไปสอนหนังสือติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร(ไล่ออก) 
                    2. ครูชายหรือครูสตรีมีคู่สมรส แล้วไปมีความสัมพันธ์ในทางชู้สาวกับภรรยาหรือสามีคนอ่ืน
ขึ้นถึงขั้นได้เสียกัน(ไล่ออก) 
                    3. เรียกร้องเงินจากผู้ปกครองนักเรียนที่พาบุตรมาสอบเข้าเรียนต่อ โดยอ้างว่าจะช่วยให้เด็ก
สอบเข้าได้(ปลดออก) 
                    4. ทุจริตในการเบิกค่ารักษาพยาบาล, ค่าเช่าบ้าน หรือ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการเดินทาง
ไปราชการ(ไล่ออก) 
                                                  
 
 
 



 
-9- 

 
                 4.การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ 
                 การอุทธรณ์หมายถึง การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยร้องขอให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายได้หยิบ
ยกเรื่องของตนขึ้นพิจารณาใหม่ให้เป็นไปในทางที่เป็นคุณแก่ตน โดยทั่วไปการอุทธรณ์หมายถึง การที่ผู้ถูก
กระทบสิทธิจากค าสั่งของฝ่ายปกครองใช้สิทธิโต้แย้งขอให้เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าสั่ง 
                 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
                  1.เงือ่นไขในการอุทธรณ์ 
                   1.1 ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์ 
                  ต้องเป็นผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยและไม่พอใจผลของค าสั่งลงโทษ ผู้อุทธรณ์ต้องอุทธรณ์เพ่ือตนเอง
เท่านั้นไม่อาจอุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือให้ผู้อ่ืนอุทธรณ์แทนได้ 
                     1.2 ระยะเวลาอุทธรณ ์
                    ผู้อุทธรณ์ต้องอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษ 
                    1.3 การยื่นอุทธรณ์ 
                    การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือยื่นถึงประธาน ก.ค.ศ. หรือประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ยื่นที่ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส่วนราชการ ผู้ท าหน้าที่เลขานุการของผู้พิจารณาอุทธรณ์ หรือจะยื่นผ่าน
ผู้บังคับบัญชาก็ได้ การยื่นหนังสืออุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์อาจจะน ามายื่นเองหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ ในกรณีที่ส่ง
หนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์จะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตารับซองหนังสือเป็นวันส่งหนังสืออุทธรณ์ 
ดังนั้นหนังสืออุทธรณ์ท่ีส่งทางไปรษณีย์ผู้รับหนังสือจะต้องแนบซองหนังสือไว้กับหนังสืออุทธรณ์นั้นด้วย 
                   1.4 หนังสืออุทธรณ์ 
                   หนังสืออุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าได้                 
ถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร พร้อมเอกสารหลักฐาน(ถ้ามี)  
                   ก. การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้น
เงินเดือน 
                       1. อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษ 
                       2. อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง       
                   ข. การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่ ปลดออก หรือไล่ออก รวมทั้งการถูก
สั่งให้ออกจากราชการที่ไม่ถือเป็นการลงโทษ 
                       1. อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษ 
                       2. อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. โดยตรง หรือ ยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาก็ได้ 
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                  สิทธิของผู้อุทธรณ์ 
                     1. สิทธิที่จะคัดหรือตรวจรายงานการสอบสวน  ในทางปฏิบัติผู้อุทธรณ์จะต้องขอต่อผู้สั่ง
ลงโทษและผู้สั่งดังกล่าวต้องอนุญาตให้คัดหรือตรวจรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี้เพ่ือ
ผู้อุทธรณ์จะได้มีโอกาสทราบข้อเท็จจริง พยานหลักฐานต่างๆพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนใน
เรื่องท่ีจะอุทธรณ์นั้น และจะได้อุทธรณ์แก้ข้อกล่าวหาได้เต็มที่นั่นเอง 
                     2. สิทธิที่จะคัดหรือตรวจบันทึกถ้อยค าบุคคล พยานหลักฐานอ่ืน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง          
ผู้อุทธรณ์จะต้องขอต่อผู้สั่งลงโทษเช่นเดียวกันกับการขอคัดหรือตรวจรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวน แต่การจะอนุญาตให้คัดหรือตรวจบันทึกถ้อยค าบุคคล พยานหลักฐาน อ่ืนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่นั้น อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่สั่งลงโทษที่จะอนุญาตหรือไม่ก็ได้โดยพิจารณาถึงประโยชน์ในการ
รักษาวินัยของราชการ ตลอดจนเหตุผลและความจ าเป็นเป็นเรื่องๆไป เช่น ความปลอดภัยของพยาน เป็นต้น 
และต้องด าเนินการภายในกรอบของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

          3. สิทธิที่จะคัดค้านอนุกรรมการ หรือกรรมการผู้พิจารณาอุทธรณ์  ผู้อุทธรณ์มีสิทธิที่จะ
คัดค้านอนุกรรมการ  หรือกรรมการผู้พิจารณาอุทธรณ์ ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

          1) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 
          2) มีส่วนได้เสียในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 
          3) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์ 
          4) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ 
          5) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วม

บิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหา 
                     การคัดค้านอนุกรรมการ หรือกรรมการผู้พิจารณาอุทธรณ์นั้น ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุ
แห่งการคัดค้านไว้ในหนังสืออุทธรณ์หรือแจ้งเพ่ิมเติมเป็นหนังสือก่อนที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 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
เห็นว่าการให้อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะ
ท าให้ได้ความจริงและเป็นธรรม จะให้อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ 
                     4. สิทธิที่จะขอแถลงการณ์ด้วยวาจา ในการอุทธรณ์ ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วย
วาจา ให้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือจะท าเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือ 
 
 
 
 



 
                                                    -11- 
 
ขอแถลงการณ์ด้วยวาจานั้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ฝ่ายเลขานุการของผู้พิจารณาอุทธรณ์ จะมีหนังสือแจ้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ท่ีจะพิจารณาอุทธรณ์ 
                      ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หากผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าการ
แถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ 
                      5. สิทธิที่จะส่งเอกสารเพ่ิมเติม เมื่อได้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือ
ส่งค าแถลงการณ์หรือเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมก่อนที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ที่ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ 
ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีเริ่มพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ที่ก.ค.
ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 
                      6. สิทธิที่จะขอถอนอุทธรณ์ เมื่อได้ยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ ก่อนที่     
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี จะวินิจฉัยเสร็จสิ้นก็ได้โดยท าเป็น
หนังสือยื่นหรือส่งตรงต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ที่ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เมื่อ       
ผู้อุทธรณ์ถอนอุทธรณ์แล้วการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ 
                      7. สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจค าวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือการ
พิจารณาอุทธรณ์ล่าช้า ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
                     สิทธิ์ของผู้อุทธรณ์กรณียกอุทธรณ์หรือเปลี่ยนแปลงโทษ 
                       1. ในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.มีมติให้ยก
อุทธรณ์ หรือเพ่ิมโทษ หรือลดโทษ ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปไม่ได้เว้นแต่กรณีมีมติให้เพ่ิมโทษจากโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน เป็นโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือมีมติให้สั่งให้ออก
จากราชการผู้อุทธรณ์มีสิทธิที่จะอุทธรณ์หรือร้องทุกข์แล้วแต่ ก.ค.ศ ได้อีกครั้งหนึ่ง          
                      2. กรณีการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการเมื่อ  ก.ค.ศ.              
มีมติประการใดแล้วผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อไปอีกไม่ได้ 
                      3. เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติให้ยกโทษ หรือให้ยกโทษจากโทษวินัยอย่างร้ายแรงเป็นภาคทัณฑ์           
ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน และให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการตามเดิมก็ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53       
สั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการในต าแหน่งและวิทยฐานะเดิมหรือต าแหน่งในระดับเดียวกันที่ต้องใช้
คุณสมบัติเฉพาะที่ผู้นั้นมีอยู่ แนวทางปฏิบัติผู้บังคับบัญชาต้องยกเลิกค าสั่งเดิมและสั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับ
ราชการในการสั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการต้องสั่งเป็นปัจจุบัน เมื่อสั่งกลับแล้วในกรณีที่มีโทษจึงสั่ง
ลงโทษไปตามมต ิ
                      4. ในกรณีท่ีสั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ กฎหมายรับรองให้ผู้อุทธรณ์มีสถานภาพเป็น
ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ถูกปลดหรือไล่ออกจากราชการเสมือนเป็นผู้ถูกสั่งพัก 
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ราชการ และไม่มีกรณีต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน ผู้อุทธรณ์จึงมีสิทธิรับราชการต่อเนื่อง และมีสิทธิได้รับ
เงินเดือนในระหว่างถูกปลดหรือไล่ออกจากราชการ ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าต้องเป็นกรณีถึงท่ีสุดแล้วเท่านั้น 
                     5. ในกรณีอุทธรณ์ฟังขึ้นในประเด็นข้อกฎหมายเนื่องจากลงโทษเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายผู้บังคับบัญชาจึงยกเลิกค าสั่งและสั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ(เว้นแต่เป็นกรณีถูกพักราชการ
หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน)แล้วด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อุทธรณ์ใหม่ 
                    ผลของค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 
                    ผลของค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือมติขององค์คณะผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์มีผลผูกพัน
หน่วยงานและผู้บังคับบัญชาให้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามค าวินิจฉัย หรือตามมตินั้น 
                   1. ในกรณีสั่งยกอุทธรณ์ มีผลเท่ากับผู้อุทธรณ์ได้รับโทษตามค าสั่งเดิมของผู้บังคับบัญชา 
                   2. ในกรณีสั่งเพ่ิมโทษค าสั่งเพ่ิมโทษมีผลลบล้างค าสั่งลงโทษเดิมของผู้บังคับบัญชาและถือว่าผู้
อุทธรณ์ถูกลงโทษตามค าสั่งเพิ่มโทษนั้น 
                   3. ในกรณีสั่งลดโทษค าสั่งลดโทษมีผลลบล้างค าสั่งลงโทษเดิมของผู้บังคับบัญชาและถือว่าผู้
อุทธรณ์ถูกลงโทษตามค าสั่งลดโทษนั้น 
                   4. ในกรณีสั่งยกโทษค าสั่งยกโทษมีผลลบล้างค าสั่งลงโทษเดิมของผู้บังคับบัญชาและถือว่าผู้
อุทธรณ์  ไม่เคยถูกลงโทษในกรณีนั้น 
                  อุทธรณ์ที่ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ 
                  1. อุทธรณ์ท่ียื่นเกิน 30 วัน 
                  2. อุทธรณ์ที่ผู้อุทธรณ์ไม่ลงลายมือชื่อในหนังสืออุทธรณ์ 
                  3. อุทธรณ์ที่เป็นการอุทธรณ์แทนผู้อื่น 
                  4. อุทธรณ์ที่ไม่มีสาระ 
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                                                          ตัวอย่างการเขียนค าอุทธรณ์ 
                                                                                                        ที่ ร.ร...... 
                                                                                              ต าบล...... อ าเภอ.... 
                                                                                            จังหวัด...... 64000                                                                                           
                                                        วันที่  10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 

เรื่อง อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ 

เรียน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา................. 
         ( ประธาน อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ หรือประธานก.ค.ศ. หรือเลขาธิการ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ส าเนาค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา................. 
                    ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558                                         จ านวน 1 ฉบับ 
                (2) เอกสารประกอบการอุทธรณ์                                         จ านวน 50 แผ่น 

                      ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................ได้มีค าสั่งที่ 999/2558 ลงวันที่  20 
กุมภาพันธ์ 2558 ได้สั่งลงโทษตัดเงินเดือนข้าพเจ้า จ านวน 5 % เป็นเวลา 1 เดือน ในกรณีดื่มสุราในช่วงเย็น
หลังเลิกเรียน เมื่อเมาสุราแล้วส่งเสียงดัง สร้างความร าคาญแก่เพ่ือนบ้านใกล้เคียง บางครั้งยังปรากฏอาการเมา
อยู่บ้าง และใช้วาจา    ไม่สุภาพกับเพ่ือนครูและนักเรียน  การกระท าเป็นความผิดตามมาตรา 88 วรรคหนึ่ง
และ มาตรา 94 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ฐาน
กระท าการไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่รักษาความสามัคคี และชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน
มิให้เสื่อมเสีย โดยกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว  ดังรายละเอียดในส าเนาค าสั่งลงโทษที่แนบ 

                     ข้าพเจ้าได้รับค าสั่งลงโทษดังกล่าวเมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าพเจ้าไม่ควรได้รับโทษตามค าสั่งดังกล่าว เนื่องจากข้าพเจ้ามิได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา 
คณะกรรมการสอบสวนรับฟังพยานหลักฐานสรุปความเห็นเสนอลงโทษข้าพเจ้าไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ดัง
รายละเอียดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ข้าพเจ้าขอกราบเรียนดังนี้ 

                    1.กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้าชอบดื่มสุราในเวลาเลิกเรียนและเมื่อเมาสุราแล้ว
ชอบส่งเสียงดัง สร้างความร าคาญให้แก่ชาวบ้านใกล้เคียง นั้น ข้าพเจ้าขอกราบเรียนว่าข้าพเจ้าก็ดื่มสุราบ้างใน
บางครั้งแต่ไม่ได้ดื่มประจ าอีกทั้ง ข้าพเจ้าชอบดื่มในบ้านและฟังเพลงเบาๆตามประสาคนเครียดจากท างานก็
ต้องการพักผ่อนหย่อนใจบ้าง แต่ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนร าคาญอย่างที่กล่าวอ้างซึ่งหากจะมีก็จะมีเพียงไม่กี่
ครั้งแต่ไม่ได้เกิดจากการเมาสุราแต่เกิดจากการโต้เถียงกับคนข้างบ้านเนื่องจากสุนัขของคนข้างบ้านชอบมา
อุจจาระที่หน้าบ้านข้าประจ า ข้าจึงได้บอกกล่าวไปบ้างตามวิสัยไม่ได้มีการโต้เถียงหรือทะเลาะจนเกิดเสียงดัง
อย่างที่เข้าใจแต่อย่างใด 
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                            2. กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าบางครั้งยังปรากฏอาการเมาอยู่บ้าง และ                
ใช้วาจาไม่สุภาพกับเพ่ือนครูและนักเรียน นั้น ข้าพเจ้าขอกราบเรียนว่าข้าพเจ้าไม่เคยมีพฤติกรรมดังกล่าวแต่
อย่างใดเนื่องจากข้าพเจ้าไม่ได้ติดสุราและไม่ได้ดื่มสุราบ่อยจนจะมีอาการอย่างเห็นได้ชัดเจน อีกทั้งข้าพเจ้าก็ไม่
ชอบสังคมเท่าไหร่และเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้ว จึงไม่เคยไปด่าหรือใช้วาจาไม่สุภาพต่อผู้ใดไม่ว่าจะเป็นครูด้วยกัน
หรือนักเรียนก็ตาม หากจะมีบ้างก็เป็นการใช้ค าพูดที่ธรรมดาไม่ใช่ค าพูดที่ไม่สุภาพแต่อย่างใดเพียงแต่อาจจะ
เสียงดังจนท าให้คนอ่ืนเข้าใจผิดได้  
                            ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงคิดว่าเรื่องทั้ งหมดเป็นการใส่ร้ายข้าพเจ้าและอีกทั้ งหนึ่ งใน
คณะกรรมการสอบสวนก็มีสนิทสนมกับฝ่ายที่ร้องเรียนกล่าวหาข้าพเจ้า จึงน่าจะเป็นการกลั่นแกล้งและไม่เป็น
ธรรมต่อข้าพเจ้า 

                            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย โดยมีมติ ให้
ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วย ขอขอบพระคุณอย่างสูงมาในโอกาสนี้ด้วย 

                                                                                        ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                         นายวินัย มีจิตตรง 
                                                                                         (นายวินัย มีจิตตรง) 
                                                                                              ผู้อุทธรณ์ 
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                5.การร้องทุกข์  
                การร้องทุกข์ หมายถึง  ผู้ถูกกระทบสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากค าสั่งของฝ่ายปกครอง
หรือคับข้องใจจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา ใช้สิทธิร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม ขอให้เพิกถอนค าสั่ง หรือ
ทบทวนการกระท าของฝ่ายปกครอง หรือของผู้บังคับบัญชา 
                หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ดังนี้  
                เหตุที่จะร้องทุกข์ คือ การไม่ได้รับความเป็นธรรม, มีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของ
ผู้บังคับบัญชา, ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน, ค าสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน, ค าสั่งให้
ออกจากราชการ  
               ขั้นตอนและวิธีการร้องทุกข์ 

     ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ 
     - เป็นข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา 

              - ถู ก ก ระท บ สิ ท ธิ ห รื อ ไม่ ได้ รั บ ค ว าม เป็ น ธ ร รม จ าก ก ารป ฏิ บั ติ ข อ งผู้ บั งคั บ บั ญ ช า 
               วิธีการร้องทุกข์  
                ถ้าผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่เป็นที่พอใจก็อาจด าเนินการ
ต่อไปดังนี้ 
               -  ท าเป็นหนังสือร้องทุกข์ลงลายมือชื่อ ที่อยู่ และต าแหน่งของผู้ร้องทุกข์ และร้องทุกข์ได้ส าหรับ
ตนเองเท่านั้น  
               - หนังสือร้องทุกข์ ต้องแสดงสาระส าคัญหรือข้อเท็จจริงและเหตุผลให้เห็นว่าไม่ได้รับความเป็น
ธรรมอย่างไร มีความคับข้องใจอย่างไร พร้อมแจ้งความประสงค์ของการร้องทุกข์พร้อมพยานหลักฐานที่มี 
               - ยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบหรือควรทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
               - การยื่นหนังสือร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์อาจน าไปยื่นเองก็ได้หรือส่งทางไปรษณีย์ 
               - การร้องทุกข์ ต้องร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี  
               กรณีสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  
               - กรณีทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงมา ให้ร้องทุกข์
ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา  
               - กรณีทุกข์เกิดจากมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.  
               -  กรณีทุกข์เกิดจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือเลขาธิการ ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.  
               - การร้องทุกข์ค าสั่งพักราชการ/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือค าสั่งให้ออกจากราชการ ให้                 
ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.                                                                
               กรณีไม่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  
              - 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 (อ่ืน) ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.  
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               - การร้องทุกข์ค าสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือค าสั่งให้ออกจากราชการ ให้
ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.  
               สิทธิของผู้ร้องทุกข์                                   
              - ผู้ร้องทุกข์อาจขอแถลงการณ์ด้วยวาจาได้ โดยแจ้งความประสงค์พร้อมหนังสือร้องทุกข์ หรือท า
หนังสือต่างหากยื่นก่อนการพิจารณาร้องทุกข์  
              - ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการ หรือกรรมการผู้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามเหตุที่กฎหมาย
ก าหนด  
              - สิทธิที่จะยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ หรือเอกสารเพ่ิมเติม  ก่อน อ.ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.ศ. เริ่ม
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ โดยยื่นหรือส่งต่อ หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ 
ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี  
               - สิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาได้ โดยทนายความหรือที่ปรึกษา
ไม่มีสิทธิที่จะชี้แจงต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการแทนผู้ร้องทุกข์ เรื่องการชี้แจงเป็นเรื่องเฉพาะตัว 
ทนายความหรือที่ปรึกษาไม่อาจที่จะท าหน้าที่แทนผู้ร้องทุกข์ได้ 
               - สิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จ าเป็น ต้องรู้เพ่ือการโต้แย้งหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิของตนได้ แต่ถ้า
ยังไม่ได้ท าค าสั่งในเรื่องนั้น ผู้ร้องทุกข์ไม่มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเป็นต้นร่างค าวินิจฉัย ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
              -  ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิถอนค าร้องทุกข์ก่อนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เสร็จสิ้น 
              -  ถ้าเห็นว่าผู้บังคับบัญชาปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ให้มีมติยกค าร้องทุกข์ แต่หากเห็นว่า
เป็นการปฏิบัติโดยไม่ชอบ ก็ให้มีมติเพิกถอนหรือให้ข้อแนะน าเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป 
              - การยื่นค าร้องทุกข์เกินระยะเวลา 30 วัน หรือยื่นค าร้องทุกข์ผิดที่ให้มีมติไม่รับค าร้องทุกข์  
              ทั้งนี้ มติของ อ.ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.ศ. ให้เป็นที่สุดไม่สามารถร้องทุกข์ต่อไปได้อีก แต่ผู้ร้องทุกข์อาจใช้
สิทธิฟ้องศาลปกครองต่อไปได้     
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                                            ตัวอย่างค าร้องทุกข์ 
                                (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) ส าเนาค าสั่ง.................ที่..../......ลงวันที่....................... .... 
                     เรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือน                                                จ านวน.......ฉบับ 
                (2) เอกสารประกอบการพิจารณา                                         จ านวน......แผ่น 

                      ด้วย..............................ได้มีค าสั่งท่ี......../..........ลงวันท่ี................ได้สั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ............ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด แต่ปรากฏว่า............
มิได้สั่งเลื่อนขั้นเงินให้แก่ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง.........   รับเงินเดือน
ในอันดับ..........ขั้น...........บาท ทั้งๆที่ในรอบปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ราชการปรากฎผลดีและ
อยู่ในเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน ท าให้ ข้าพเจ้าเสีย
สิทธิและประโยชน์อันควรมีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ยังให้เกิดความเสียขวัญและก าลังใจในอันที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการต่อไปเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ข้าพเจ้าได้ปรึกษาหารือกับ....................ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้มี
อ านาจแล้ว(กรณีที่ประสงค์จะปรึกษาหารือ)แต่ได้รับการแจ้งผลพิจารณาที่ไม่กระจ่างชัด ไม่เป็นธรรม และไม่
เป็นที่พอใจแก่ข้าพเจ้า จ าเป็นที่จะต้องใช้สิทธิตามมาตรา 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)เพ่ือพิจารณาแก้ไขสั่งการตามค าสั่งดังกล่าวข้างต้น โดยเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ............ ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย 

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

                                                                                  ขอแสดงความนับถือ 

                                                                      (ลงชื่อ)....................................................  
                                                                             (.......................................................)  
                                                                                       ผู้ร้องทุกข ์
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                 6. คดีปกครอง 
                 เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดใช้สิทธิในมาตรการเยียวยาภายในหน่วยงาน
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้แล้ว อาทิการอุทธรณ์หรือการร้องทุกข์ แล้วไม่พอใจหรือเห็นว่าตนยังไม่ได้รับความ
เป็นธรรมก็สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ 
คดีปกครอง คือคดีท่ีเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือข้อพิพาท
ระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดัวยกันเอง และเป็นคดีในเรื่องดังต่อไปนี้ 
                  1. คดีพิพาทเก่ียวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎ ค าสั่ง หรือกระท าการ
อ่ืนใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
                 2. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
                 3. คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมายหรือจาก กฎ ค าสั่ง หรือจาการละเลยต่อหน้าที่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
                 4. คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
                 5. คดีที่มีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือ
บังคับให้บุคคลกระท าการหรือละเว้นกระท าการ 
                 6. คดีที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครอง 
                การฟ้องคดีปกครอง  
                ในการฟ้องคดีปกครองจะต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดดังนี้ 
               1. คดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎ ค าสั่ง หรือกระท าการ
อ่ืนใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รู้หรือ  
ควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคด ี
              2. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี  ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่หน่วยงานละเลยต่อหน้าที่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร กรณีเช่นนี้จะเริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่พ้นก าหนด  90 วันนับแต่ผู้
ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงาน หรือหากผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือชี้แจงจากหน่วยงานแต่เห็นว่าเป็นค า
ชี้แจงที่ไม่มีเหตุผล กรณีเช่นนี้จะเริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือชี้แจง 
              3. คดีพิพาทเกี่ยวกับการท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ยื่นฟ้องภายใน 1 ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกิน 10 ปี นับแต่
วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีและจะต้องฟ้องภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีนั้น 
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             4. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ให้ยื่นฟ้องภายใน 5 ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการ
ฟ้องคดี แต่ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีและจะต้องฟ้องภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีนั้น 
             5. คดีพิพาทเก่ียวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะจะยื่นฟ้องเมื่อใดก็ได้ 
             6. การฟ้องคดีปกครองที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นก าหนดเวลาการฟ้องคดีแล้วถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่น
ฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ าเป็นอื่น ศาลปกครองอาจรับไว้พิจารณาก็ได้ 
            ค าฟ้องคดีปกครอง 
            ค าฟ้องในคดีปกครองนั้นไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องใช้ถ้อยค าสุภาพและมีองค์ประกอบครบถ้วน 
            1. ชื่อและท่ีอยู่ผู้ฟ้องคดี 
            2. ชื่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประสงค์จะฟ้อง 
            3. การกระท าอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีพร้อมทั้งพฤติการณ์และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง 
            4. ค าขอว่าประสงค์จะให้ศาลปกครองสั่งหรือพิพากษาอย่างไร(ต้องเป็นเรื่องที่ศาลสั่งให้ได้ตาม
กฎหมาย) 
           5. ลายมือผู้ฟ้องคดี(ผู้ฟ้องคดีต้องลงลายมือชื่อของตนในค าฟ้องด้วย) 
           ในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย 
และผู้ฟ้องคดีต้องยื่นส าเนาค าฟ้อง และส าเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบตามจ านวน
ของผู้ถูกฟ้องคดีมาพร้อมกับค าฟ้องด้วย                               
            การยื่นค าฟ้อง  
            ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นค าฟ้องได้ 2 วิธี ได้แก่ 
                    1. ยื่นค าฟ้องด้วยตัวเองที่ศาลปกครองชั้นต้นที่ตนมีภูมิล าเนาหรือที่มูลคดีเกิด หรือยื่นค าฟ้อง
ด้วยตัวเองที่ศาลปกครองสูงสุด 
                     2. ส่งค าฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองชั้นต้นที่ตนมีภูมิล าเนาหรือที่มูลคดี
เกิด 
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    คดีหมายเลขด าที่ ...................../25.................. 
                                                  ศาลปกครอง................................ 
    วันทีวั่   วันที่……… เดือน…......................พุทธศักราช 25.............. 

 
ข้าพเจ้า  

  
เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. อายุ ปี อาชีพ  
อยู่ที่    หมู่ที่  
ถนน   ตรอก/ซอย   
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต    
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์   

มีความประสงค์ขอฟ้อง  
  
อยู่ที่    หมู่ที่   
ถนน   ตรอก/ซอย   
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์  
 รายละเอียดของการกระท า ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ เกี่ยวกับการกระท าที่เป็นเหตุให้เกิด
ความเดือดร้อนเสียหายที่พอเข้าใจได้ 
   
   
   
   
   
 
หมายเหตุ  1.   ค าฟ้องต้องใช้ถ้อยค าสุภาพและให้ท าเป็นภาษาไทย 
              2.  ผู้ฟ้องคดีแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับค าฟ้อง ถ้าไม่อาจแนบพยานหลักฐานมาได้ ให้ระบุ
เหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย 
              3.  ผู้ฟ้องคดีต้องจัดท าส าเนาค าฟ้อง และส าเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองส าเนาถูกต้องตาม
จ านวนของผู้ถูกฟ้องคดียื่นมาพร้อมกับค าฟ้อง 
              4. การจัดท าค าฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่จ าเป็นต้องท าตามรูปแบบของค าฟ้องนี้ แต่ต้องมีเนื้อหา
สาระส าคัญครบถ้วนตามที่ระบุไว้นี้ 

                                    
 
 
 

ค ำฟ้อง 

(ค.1) 
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แผ่นที่  .............. 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 ค าขอของผู้ฟ้องคดี (ระบุวัตถุประสงค์หรือความต้องการของผู้ฟ้องคดี) 
 1.   
    
 2.   
    
 3.   
    
  
 
   (ลงชื่อ) ผู้ฟ้องคดี 
    (...........................................) 
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