


 

 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 

 

กลุมกฎหมายและคดี 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 



คำนำ 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีได จัดทำคู ม ือการปฏิบ ัต ิงาน              

กลุมกฎหมายและคดี ขึ ้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื ่อใหการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี มีการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยใหบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน ตองเขาใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงานดานกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ       

การดำเนินงานวินัย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว และพนักงาน

ราชการ การอุธรณและการรองทุกข การคุมครองคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ        

และจรรยาบรรณ มีเปาหมาย มีขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ถูกตอง รวดเร็ว โปรงใสเปนธรรม 

เกิดความพึงพอใจ และประโยชนสุข แกประชาชน ตามอำนาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 

กลุมกฎหมายและคดี  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 



ส�วนท่ี ๑ 

บทนำ 

ความสำคัญ 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ�งส�วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล�มท่ี 

๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๒ หน5า ๒๗ ได5กำหนดอำนาจหน5าท่ีของกลุ�มกฎหมายและคดี 

ให5ปฏิบัติงานข้ึนตรงกับผู5อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และมีอำนาจหน5าท่ี ดังต�อไปนี้ 

(ก) ส�งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 

(ข) ดำเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องร5องเรียน 

(ค) ดำเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 

(ง) ดำเนินการเก่ียวกับการอุทธรณ>และการพิจารณาอุทธรณ> 

(จ) ดำเนินการเก่ียวกับการร5องทุกข>และการพิจารณาร5องทุกข> 

(ฉ) ดำเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ5าหน5าท่ี 

(ช) ดำเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพ�ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 

(ซ) ดำเนินการปCองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(ณ) ศึกษา วิเคราะห> วิจัย จัดทำข5อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย  

(ญ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข5อง            

และงานคดีของรัฐ หรือท่ีได5รับมอบหมาย” 

จากอำนาจหน5าที ่ด ังกล�าว ทำให5กลุ �มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษากาญจนบุรี เล็งเห็นว�า เพ่ือให5การดำเนินการตามอำนาจหน5าท่ีของกลุ�มกฎหมายและคดี เปGนไปใน

ทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งผู 5ปฏิบัติงานจะต5องมีความรู5ความเข5าใจในกฎหมาย        

ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานของข5าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือจะได5ปฏิบัติหน5าท่ีราชการให5เปGนไป

ด5วยความถูกต5อง เปGนธรรม โปร�งใส และตรวจสอบได5ตามหลัก ธรรมาภิบาล 

ดังนั ้น กลุ�มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี               

จึงได5นำคู�มือปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาประยุกต>ใช5 และนำมาเปGนแนวทาง 

ในการจัดทำคู�มือการปฏิบัติงานของกลุ�มกฎหมายและคดี เพื่อใช5เปGนประโยชน>แก�ผู5ปฏิบัติงานและให5เกิด 

มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเปGนไปในทิศทางเดียวกัน 

 



วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีสรางความเขาใจใหตรงกัน  

๒. เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับผูท่ีสนใจและสามารถศึกษาไดดวยตนเอง  

๓. เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือประกันคุณภาพ ทําใหการทํางานเปนระบบย่ิงข้ึน 

๔. เพ่ือใชในการบริหารจัดการ/การวิเคราะหระบบงานของหนวยงาน 

 ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัตงิาน 

๑. ผูปฏิบัติงานไมเกิดความสับสน 

 ๒. สามารถเร่ิมปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็วเม่ือมีการโยกยายตําแหนงงาน 

 ๓. ลดขอผิดพลาดจากการทํางานท่ีไมเปนระบบ 

 ๔. ทําใหลดข้ันตอน เวลา ในการทํางาน 

 



สวนท่ี 2 

บทบาทหนาท่ีการรับผิดชอบ 

ขอบขาย / ภารกิจ กลุมงานกฎหมายและคดี 

       กลุมกฎหมายและคดี ใหปฏิบัติงานข้ึนตรงกับผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา              
และมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

1. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
2. ดําเนินการสืบสวนเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน
3. ดําเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
4. ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ
5. ดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข
6. ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี.
7. ดําเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ
8. ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9. ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนา

งานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
10. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย

 



สวนท่ี ๓ 

แนวคิด กฎ ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสว
ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการ
ภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ น้ัน เพ่ือให 
การดําเนินการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนไปดวยความเหมาะสมกับภารกิจ 
ปริมาณ คุณภาพการจัดการศึกษาในแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนองนโยบายของรัฐบาล ดานการปองกัน
และ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และสนับสนุนระบบงานกฎหมายและคดี
ของรัฐ ให มีประสิทธิภาพย่ิง ข้ึน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
การแบงสวน ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๓ และขอ ๔ ประกอบ คําแนะนํา
ของ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการประชุม คร้ังท่ี 
๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศแกไข
เพ่ิมเติม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกลาวไว โดยไดเพ่ิมกลุมกฎหมายและคดี ไวในขอ 5 แหงประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพ่ิม 
อํานาจหนาท่ีการปฏิบัติงานของกลุมกฎหมายและคดีในขอ ๗ แหงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบง
สวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ทั้งนี้ กลุมกฎหมายและคดี ใหปฏิบัติงานข้ึนตรงกับผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(ก) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย  

(ข) ดําเนินการสืบสวนเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน  

(ค) ดําเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 

(ง) ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  

(จ) ดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 

(ฉ) ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี (ช) ดําเนินการเก่ียวกับงานคดี
ปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 

(ซ) ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ฌ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย และ
งานคดีของรัฐ 

(ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ 
มอบหมาย 



คูมือการปฏิบัตงิานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด 
๕ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘ มาตรา ๓๔ วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการแบงเขตพ้ืนท่ี การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหมี
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑๘๓ เขต และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา 
จํานวน ๔๒ เขต และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา โดยแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา เปน ๘ กลุม 
และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบงสวนราชการภายในสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เปน ๗ กลุม และเพ่ือใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาและ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบ การปฏิบัติงาน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน จึงไดจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานของทุกกลุมข้ึน ซ่ึงคูมือการปฏิบัติงานดังกลาวมีรายละเอียดของ กระบวนงานและคูมือข้ันตอน
การปฏิบัติงาน ซ่ึงไดจากการวิเคราะหอํานาจ หนาท่ี ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแบงสวน
ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือเวียน มติท่ีเก่ียวของ 

    ๑. งานดานกฎหมายและการดําเนินคดีของรัฐ มีกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

๑) ประมวลกฎหมายแพงพาณิชย/ประมวลกฎหมายอาญา  

๒) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง/ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

๓) พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 ๔) พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

๖) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

๗) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๘) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิด ของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

9) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๐) กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอ่ืนท่ีเก่ียวของ



        ๒. การดําเนินงานวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว 
และพนักงานราชการ มีกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

  ๒.๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 

ที่แกไขเพ่ิมเติม 

  ๒.๒ กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  ๒.๓ กฎ ก.ค.ศ. วาดวยกรณีความผิดปรากฏชัดแจง พ.ศ. ๒๕๔๙  

 ๒.๔ กฎ ก.ค.ศ. วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

       ๒.๕ ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยวิธีการออกคําส่ังเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ๒.๖ ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยวันออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

       ๒.๗ ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการรายงานการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

       ๒.๘ กฎ ก.ค. ฉบับท่ี ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) วาดวยการส่ังพักราชการ การสั่งใหออกจาก
ราชการ ไวกอนและการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณา 

 ๓. การอุทธรณและการรองทุกข มีกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

 ๓.๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

        ๓.๒ กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๓.๓ กฎ ก.ค.ศ. 
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓.๔ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทเอกสาร   :คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 

ชื่อเอกสาร   : งานสงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)     งานสงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการ สงเสริม สนับสนุน พัฒนา การมีวินัยและรักษาวินัย  โดยเสริมสราง และ 
พัฒนาใหขาราชการ มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ของทางราชการ โดยเฉพาะอยางย่ิง  
การรักษาวินัย เพ่ือใหขาราชการสามารถดํารงตนในราชการไดอยางถูกตองเหมาะสม ตามกฎ ร ะเบียบ และ 
จรรยาบรรณ ของทางราชการ อีกท้ังเพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล    
ตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗    

3. ขอบเขตของงาน 

 จัดทําแผนพัฒนาสงเสริม สนับสนุน พัฒนา การมีวินัยและรักษาวินัย ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเสนอ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนไปตามขอกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

4. คําจํากัดความ  
 สงเสริม สนับสนุน พัฒนา   หมายถึง   การใหความสําคัญและการขยายขอบเขตในโครงการหรือกิจกรรม

ใหดีมีคุณภาพสมบูรณขึ้นดวยปจจัยตางๆ เชน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ อาคารสถานท่ี บุคลากร ความรู โอกาส 
และกําลังใจ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีมีความเปนไปไดอยางเปนรูปธรรม สามารถจะดําเนินการได
อยางตอเนื่อง และย่ังยืน   รวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีมีการกระทําใหเกิดข้ึน หรือมีการวางแผนกําหนดทิศทางไว
ลวงหนา โดยการเปล่ียนแปลงนี้ตองเปนไปในทิศทางท่ีดีขึ้น  

 การมีวินัยและรักษาวินัย หมายถึง  ระเบียบแบบแผนความประพฤติท่ีบัญญัติไวให ขาราชการปฏิบัติ 

และหามมิใหขาราชการปฏิบัติ เพ่ือขาราชการใชควบคุมตนเอง ผูบังคับบัญชาใชควบคุมผูใตบังคับบัญชา เพ่ือให
ขาราชการมี ความประพฤติดี ละเวนความประพฤติมิชอบ  และหมายความรวมถึงการท่ี ผูบังคับบัญชาจะตอง
สงเสริมและดูแลระมัดระวัง ใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย และ ดําเนินการทางวินัยแกผูท่ีกระทําผิดวินัย
ดวย 

          มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เร่ือง การกําชับใหผูบังคับบัญชารักษาวินัยของผูอยู 
ใตบังคับบัญชา  กําชับใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาวินัย ของผูอยูใตบังคับบัญชา และใหถือวาการท่ี 

การรักษาวินัยของขาราชการมิไดดีขึ้น ผูบังคับบัญชามีสวน รับผิดชอบ เพราะมิไดเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใต
บังคับ บัญชามีวินัย และมิไดปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชาและ มิไดปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิด
วินัย ซึ่งผูบังคับบัญชาอาจตองรับผิดทางวินัยดวย 

          พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ .๒๕๔๗  มาตรา 95  

“ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ปองกันมิให ผูอยูใตบังคับบัญชา 

กระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหา วากระทําผิดวินัย 

การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ใหกระทําโดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีการ ฝกอบรม 
การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันท่ีจะเสริมสรางและพัฒนาเจตคติจิตสํานึก และพฤติกรรม
ของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางท่ีมีวินัย การปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยใหกระทําโดย
การเอาใจใส สังเกตการณ และขจัดเหตุท่ี อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัย ในเร่ืองอันอยูในวิสัยท่ีจะดําเนินการ
ปองกันตามควรแกกรณีได 
 

 

 

 



 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

              ๑. จัดทําขอมูลเก่ียวกับวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําลูกจางช่ัวคราว 
และ พนักงานราชการ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
              ๒. ศึกษา วิเคราะห วิจัย สาเหตุการกระทําผิดวินัย การเสริมสรางวินัย จริยธรรม ใหขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษามีวินัยและจริยธรรม  ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ ตลอดจนขอเสนอแนะของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

              ๓. แตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาสงเสริม สนับสนุน พัฒนา การมีวินัยและรักษาวินัย ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนไปตามขอกฎหมาย ระเบียบ 

วิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  
               ๔. ดําเนินการสงเสริมวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ ให
คําปรึกษาแนะนําเร่ืองเสริมสรางและพัฒนาวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทําและสนับสนุนการ 
จัดทําเอกสาร หลักสูตร คูมือ ส่ือ  มาตรการปองกัน  โครงการอบรม เก่ียวกับการรักษาวินัยและการปองกันการ
กระทําผิดวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

               ๕. ติดตามและประเมินผล ประสานงานการดําเนินการ จัดทําเอกสาร หลักสูตร คูมือ ส่ือ  มาตรการ
ปองกัน  โครงการอบรม ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการขับเคล่ือนการ
ดําเนินงาน  
      ๖. รายงานผลการดําเนินการตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และเผยแพร
ประชาสัมพันธการดําเนินการตามแผนพัฒนาสงเสริม สนับสนุน พัฒนา การมีวินัยและรักษาวินัยของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรบัผิดชอบ 

1  

 

๑ ต.ค. – ๑ พ.ย. - จัดทําขอมูลเกี่ยวกับวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางประจําลูกจางชั่วคราว และ พนักงานราชการในสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา   

งานสงเสริม สนับสนุนฯ 

 กลุมกฎหมายและคดี 

2  

 

๒ พ.ย. – ๑ ธ.ค. -ศึกษา วิเคราะห วิจัย สาเหตุการกระทําผิดวินัย การเสริมสรางวินัย 
จริยธรรม ใหขาราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา     

งานสงเสริม สนับสนุนฯ 

 กลุมกฎหมายและคดี 

3  

 

๑๕ ธ.ค. – ๑๕ ม.ค. -แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนสงเสริม สนับสนุน พัฒนา การมีวินัยและ
รักษาวินัย ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเสนอผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

งานสงเสริม สนับสนุนฯ 

 กลุมกฎหมายและคดี 

4 

 

 

 

๑ ก.พ. – ๓๐ ก.ค. -ดําเนินการสงเสริมวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทํา
เอกสาร หลักสูตร คูมือ สื่อ  มาตรการปองกัน  โครงการอบรม เกี่ยวกับ
การรักษาวินัยและการปองกันการกระทําผิดวินัย  

งานสงเสริม สนับสนุนฯ 

 กลุมกฎหมายและคดี 

5  

 

๑ - ๓๐  ส.ค. ติดตามและประเมินผล ประสานงานการดําเนินการ ตามแผนของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
 

งานสงเสริม สนับสนุนฯ 

 กลุมกฎหมายและคดี 

6  

 

 

๑ - ๓๐  ก.ย. รายงานผลการดําเนินการ  และเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาสงเสริม สนับสนุน พัฒนา การมีวินัยและรักษาวินัยของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
 

งานสงเสริม สนับสนุนฯ 

 กลุมกฎหมายและคดี 

ติดตามและประเมินผล 

  จัดทําขอมูล 

แตงตั้ง

ดําเนินการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา 

ศึกษา วิเคราะห วิจัย 

รายงานผลการดําเนินการ   

6. Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 



 

7. แบบฟอรมท่ีใช 

 7.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดทําแผนแผนพัฒนาสงเสริม สนับสนุน  
                 พัฒนา การมีวินัยและรักษาวินัยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

 7.2 แบบฟอรมแผนสงเสริม สนับสนุน พัฒนา การมีวินัยและรักษาวินัย ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 7.๓ แบบฟอรมดําเนินการ กิจกรรมหลักสูตร โครงการ  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 7.๔ แบบฟอรมติดตามและรายงานผลการดําเนินการ  
 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 8.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 8.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานท่ี ๖ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

 8.3แผนปฏิรูปประเทศ 

 8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 8.5 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

         ๘.๖ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓  )พ.ศ .๒๕๖๐ - ๒๕๖๔(  

          ๘.๗ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
                )ฉบับท่ี 2) พ .ศ . 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. รายละเอียด โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชื่อกระบวนงาน สพท. งานสงเสริม สนับสนุนฯ   กลุมกฎหมายและคดี รหัสเอกสาร 

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน    งานสงเสริม สนับสนนุ พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 

ลําดับ
ที่ 

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

  1. จัดทําขอมูล 

 

๑ ต.ค. – ๑ พ.ย. ดําเนินการตามผูมีอํานาจ 

สั่งการจัดเก็บขอมูล 

งานสงเสริม สนับสนุน   พัฒนาการ
มีวินัยและรักษาวินัย 

     กลุมกฎหมายและคดี 

 2. ศึกษา วิเคราะห  วิจัย ๒ พ.ย. –  ๑ ธ.ค. รวบรวมขอมูล ประสานงาน  

 3. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนสงเสริม 
สนับสนุน พัฒนา การมีวินัยและรักษา
วินัย ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

๑๕ ธ.ค. – ๑๕ ม.ค. อนุมัติและผานความ
เห็นชอบ ตามแผนงาน

สงเสริม พัฒนาฯ 

 

 4. ดําเนินการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา ๑ ก.พ. – ๓๐ ก.ค. ไดดําเนินการกิจกรรมตาม
แผน ของ สพท. 

 

 5. ติดตามและประเมินผล ๑ - ๓๐  ส.ค. เก็บรวบรวมขอมูล พัฒนา  

 ๖. รายงานผลการดําเนินการ   ๑ - ๓๐  ก.ย. เสนอผูมีอํานาจดําเนินการ  

เอกสารอางอิง   - นโยบายที่เกี่ยวของ / ผลการดําเนินงานดานสงเสริม สนับสนุน   พัฒนาการมีวินยัและรักษาวินัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

แตงตั้งคณะทํางาน 

ศึกษา วิเคราะห วางแผนการ
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ 

- นโยบายที่เกี่ยว

รายงานผลและ
เผยแพร 

 

จัดทําแผน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทเอกสาร :  คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 

ชื่อเอกสาร  :  การดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ชื่องาน  
การดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน 

 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือเปนคูมือหรือแนวทางในการพิจารณาดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน
เจาหนาท่ีของรัฐ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๒.๑ เพ่ือรวบรวมขอมูลหรือสถิติเ ก่ียวกับเ ร่ืองรองเรียน/รองทุกข ในรอบป และนํามาใช          
ประกอบการวิเคราะหความเส่ียงของหนวยงาน เพ่ือปรับกระบวนทัศนหรือปรับปรุงระบบการทํางานใหบรรลุ
เปาหมายขององคกรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

3. ขอบเขตของงาน 

 การสืบสวนขอเท็จจริง/ตรวจสอบขอเท็จจริง เปนจุดเร่ิมตนกอนท่ีจะเขาสูการดําเนินการทางวินัย 
เนื่องจากเม่ือมีการรองเรียนกลาวโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด แมจะปรากฏตัว                  
ผูรองเรียนกลาวหาหรือกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการครูและบุคลาทางการศึกษากระทําผิดวินัยโดยยังไมมี
พยานหลักฐาน ผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูถูกรองเรียนกลาวโทษผูนั้น                  
มีหนาท่ีตองสืบสวนขอเท็จจริงหรือตรวจสอบขอเท็จจริง ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในมาตรา 95 วรรคหา 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือให
เปนไปการพิจารณาเร่ืองรองเรียนเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตาม
มาตรา ๔๒ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ และ                
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซึ่งหากสืบสวนขอเท็จจริงแลวปรากฎวาไมมีมูลความจริงหรือไมมีขอเท็จจริงดังท่ีกลาวหาตามท่ี
กลาวหา ก็ใหผูบังคับบัญชาส่ังยุติเร่ือง หรือถาหากสืบสวนขอเท็จจริงแลว ปรากฏวามีมูลท่ีควรกลาวหาวา                 
ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย ก็ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ดําเนินการทางวินัยตอไป ซึ่งถามูลกรณีช้ีไปในทางวินัย
อยางรายแรง ก็ใหดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง โดยต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง หรือ               
มูลกรณีช้ีวาเปนความผิดวินัยไมรายแรง ก็ตองดําเนินการทางวินัยไมรายแรง โดยต้ังคณะกรรมการสอบสวน
วินัยไมรายแรง เนื่องจากการดําเนินการทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายอมมีผลกระทบ              
ตอช่ือเสียงหรือ ขวัญกําลังใจของผูถูกรองเรียน ย่ิงถามีการลงโทษทางวินัยยอมกระทบตอสถานภาพของผูนั้น 
ซึ่งอาจมีการอุทธรณรองทุกขหรือการฟองคดีตอศาลปกครอง ดังนั้น การสืบสวนขอเท็จจริงหรือการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงในเร่ืองรองเรียน/รองทุกขกลาวโทษเจาหนาท่ีของรัฐ จึงตองดําเนินการอยางเปนระบบและรัดกุม                 
มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  
 

4. คําจํากัดความ 

  “การสืบสวนขอเท็จจริง” หมายความถึง การแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน                     
ของคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงหรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหตรวจสอบขอเท็จจริง ตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือให
ไดทราบถึงรายละเอียดตามเหตุแหงการรองเรียน/รองทุกข 
 

 

“ขอรองเรียน” หมายความถึง คํารองเรียนจากราษฎร หรือเจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีไมไดรับการตอบสนอง
ความตองการหรือความคาดหวัง ทําใหเกิดความไมพึงพอใจ และแจงขอให หนวยงานท่ีรับขอรองเรียน
ตรวจสอบ แกไข หรือเปล่ียนแปลงการดําเนินการใดๆ เพ่ือการแกไขเยียวยา 



 

            “ขอเสนอแนะ” หมายความถึง คํารองเพ่ือแจงใหทราบ หรือแนะนํา เพ่ือการปรับปรุงระบบการ
บริการ ส่ิงแวดลอม และอ่ืน ๆ ของหนวยงาน เพ่ือลดความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานท้ังระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษาและเจาหนาท่ีของรัฐนั้นๆ 

            “ผูรองเรียน” หมายความถึง ราษฎร องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนผูติดตอ
มาขอรับบริการ ผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงค ครอบคลุมการรองเรียน/ การใหขอเสนอแนะ/ การให
ขอคิดเห็น/ การสอบถามหรือรองขอขอมูลขาวสารของราชการ เปนตน 

 “เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความถึง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราว 

            “ชองทางรับเร่ืองรองเรียน” หมายความถึง ชองทางท่ีสามารถรับ/สงเร่ืองรองเรียนได ประกอบดวย 

ตูรับเร่ืองรองเรียน/ ย่ืนหนังสือดวยตนเองตอหนวยงาน/ สงหนังสือถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา/ รองเรียนผานทาง web site/facebook  ของหนวยงาน และชองทางอ่ืนๆ เชน ผานส่ือตางๆ  
            “การจัดการขอรองเรียน” หมายความถึง การจัดการในเร่ืองขอรองเรียน /ขอเสนอแนะ /ขอคิดเห็น 
/การสอบถาม หรือรองขอขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  เม่ือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกขกลาวโทษเจาหนาท่ีของรัฐ ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหพิจารณาตามลําดับ ดังตอไปน้ี 

 5.1 หลักเกณฑการรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
      5.1.1 หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนกลาวโทษเจาหนาท่ีของรัฐ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหนําหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนกลาวโทษ
ขาราชการ และการสอบสวนเร่ืองราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัย ท่ีสงพรอมหนังสือ
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0206/ว218 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2541 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
กลาวคือ  

1) เม่ือผูบังคับบัญชาไดรับเร่ืองราวกลาวโทษขาราชการในเบ้ืองตน ใหถือเปนความลับทาง
ราชการ หากเปนบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏ
ชัดแจง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแนนอน 

2) สงสําเนาเร่ืองราวกลาวโทษขาราชการ โดยปกปดช่ือผูรองหรือสําเนาบัตรสนเทหให
ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวโทษ ทําการสืบสวนทางลับ วามีมูลความจริงเพียงใด หรือไม ถา
เห็นวากรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย จึงจะยุติเร่ืองได ท้ังนี้ ใหรีบดําเนินการให
เสร็จโดยเร็ว แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาท่ีไดรับเร่ืองราวทราบ 

3) ใหผูบังคับบัญชาท่ีเปนผูไดรับเร่ืองราวฯ แจงใหผูรองเรียนทราบในทางลับ หลังจากท่ีไดรับ
เร่ืองราวรองทุกข และภายหลังการสืบสวนในเวลาอันสมควร 

4) ถาปรากฏวา มีความจริงอันเปนกรณีความผิดทางกฎหมายบานเมือง ใหดําเนินคดีทางอาญา 
ถาปรากฏมีมูลความจริงเปนกรณีความผิดทางวินัย ใหดําเนินการสอบสวนหรือต้ังกรรมการ
สอบสวนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535  

5) ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจส่ังการท่ีสมควรเพ่ือคุมครองผูรองและพยาน อยาใหตองรับภัย
หรือความไมชอบธรรม ซึ่งอาจเน่ืองมาจากการรองเรียนหรือการเปนพยานนั้น 

6) ในการดําเนินการตามข้ันตอนสืบสวนในทางลับเพ่ือหาขอเท็จจริง หากเจาหนาท่ีผูสืบสวน
ในทางลับไดกระทําละเมิดตอขาราชการผูถูกกลาวโทษหรือบุคคลภายนอกและความ



 

เสียหายดังกลาวเกิดข้ึนจากการกระทําในหนาท่ี แมมิไดกระทําโดยจงใจหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรง หนวยงานตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผู เสียหายตาม
หลักเกณฑในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 

   5.1.2 หนังสือรองเรียน/รองทุกขท่ีหนวยงานรับมานั้น ผูรองเรียน/รองทุกข ตองระบุช่ือ-นามสกุล
จริง และขอมูลเก่ียวกับท่ีอยู หรือหมายเลขโทรศัพทสําหรับติดตอ เพ่ือประโยชนในการตอบกลับหรือแจงผล
การพิจารณาใหผูรองทราบ 

   5.1.3 ผูรองมีหนาท่ีในการใหขอมูลและพยานหลักฐานท่ีถูกตองเปนจริง ตลอดจนการอํานวยการ
ความสะดวกแกเจาหนาท่ี ในการอันท่ีเปนประโยชนตอการแสวงหาขอเท็จจริง หรือเพ่ือการดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ี รวมถึงการจัดสงเอกสารหรือการกระทําใด ๆ เพ่ือเปนการตรวจสอบวาผูรองเปนผู
มีตัวตนจริงเม่ือเจาหนาท่ีรองขอ ท้ังนี้ เปนการปองกันมิใหมีกรณีการรองเรียน/รองทุกขโดยกล่ันแกลงบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง  

     5.1.4  การรองเรียน/รองทุกข หนวยงานท่ีรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข จะรับพิจารณารองเรียน/ 
รองทุกขดังกลาวได เฉพาะกรณีท่ีระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมท่ีปรากฏชัดแจงหรือระบุพยานบุคคลแนนอน 

               5.1.๕  หากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พิจารณาแลว เห็นวา หนังสือรองเรียน/รองทุกขท่ีมี             
ผูรองเรียนกลาวโทษเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัดนั้น อยูในหลักเกณฑท่ีกําหนดไวตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0206/ว 218 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2541  หนวยงานจะตองรับเร่ืองรองเรียน/                 
รองทุกขไวพิจารณา ท้ังนี้ ใหมีหนังสือแจงไปยังผูรองเรียน/รองทุกขทราบดวย 

 ๕.๒ การจําหนายเร่ืองรองเรียน/รองทุกข  
      กรณีเร่ืองรองเรียน/รองทุกข ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับไวไดพิจารณาแลว ไมเปนไป

ตามหลักเกณฑในขอ ๕.๑.๑ หรือมีปญหาในทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑการรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข  
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรณีหนังสือรองเรียน/รองทุกขเปนบัตรสนเทหไมระบุหลักฐานกรณีแวดลอม
ท่ีปรากฏชัดแจง ตลอดจนไมมีการช้ีพยานบุคคลท่ีแนนอนใหกลุมกฎหมายและคดี เสนอผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในฐานะผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ เพ่ือ
พิจารณาส่ังยุติการพิจารณา หรือจําหนายออกจากสารบบการพิจารณา 

๕.๓ วิธีการย่ืนคํารองเรียน/รองทุกข 
      5.๓.1 การรองเรียน/รองทุกข ตองใชถอยคําสุภาพ ไมใชคําพูดท่ีมีลักษณะเปนการสอเสียด 

หยาบคาย ลามกอนาจารหรือใสรายผูอ่ืนโดยปราศจากมูลความจริง 

       ๕.๓.๒ ระบุวัน เดือน ป ช่ือและท่ีอยูของผูรองเรียน/รองทุกข  
      ๕.๓.๓ ระบุขอเท็จจริงหรือพฤติการณเร่ืองท่ีรองเรียน/รองทุกข อยางชัดเจนวาผูรองเรียน/            

รองทุกขไดรับความเดือดรอน หรือเสียหายอยางไร ตองการใหแกไข ดําเนินการอยางไร พรอมท้ังระบุ
พยานหลักฐานประกอบเทาท่ีมี หรือช้ีชองทางเบาะแสเก่ียวกับพฤติกรรมเจาหนาท่ีของรัฐ อันเปนความผิด 

ทางวินัย หรือปฏิบัติหนาท่ีราชการไมเปนไปตามกฎหมาย หรือการทุจริตของเจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษา ไดชัดแจงเพียงพอท่ีสามารถดําเนินการสืบสวนหรือตรวจสอบได 
       5.๓.๔ ขอเท็จจริงท่ีไดย่ืนเร่ืองรองเรียน/รองทุกข ตองเปนเร่ืองท่ีมีมูลเหตุเกิดข้ึนจริง โดย                    
ผูรองเรียน/รองทุกข ตองรับผิดชอบตอขอเท็จจริงดังกลาว ผูใดนําความเท็จมารองเรียนตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ี



 

การศึกษา ซึ่งทําใหผูอ่ืนไดรับความเสียหาย ผูนั้นอาจตองรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และจะตอง                   
ถูกดําเนินการทางวินัยในกรณีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ 

 5.๔ ชองทางการรองเรียน/รองทุกข 
       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กําหนดชองทางในการรับเร่ืองรองเรียน/ รองทุกข แบงเปน 

๔ ชองทาง ดังนี้ 
๑) ติดตอหรือย่ืนหนังสือรองเรียนดวยตนเอง ณ ท่ีต้ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา         
๒) สงหนังสือรองเรียน/รองทุกข ทางไปรษณีย ไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือ

สถานศึกษา 

๓) สงกลองรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข/กลองรับฟงความคิดเห็น  
ณ ท่ีต้ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

๔) โทรสาร/ทางเว็บไซดของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 5.๕  ขั้นตอนการดําเนินการเก่ียวกับรองเรียน/รองทุกข 
        ๑) กรณีมีเร่ืองรองเรียน/รองทุกข หรือบัตรสนเทหถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เจาหนาท่ีธุรการท่ีรับผิดชอบการลงรับหนังสือตามระบบงานสารบรรณของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือนายทะเบียนหนังสือ “ลับ” ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลงทะเบียน 
รับหนังสือในระบบ แลวจัดสงมายังกลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

        ๒) กลุมกฎหมายและคดี รับหนังสือรองเรียน/รองทุกข และวิเคราะหเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไว ในขอ ๕.๑, ๕.๓ แลว ใหบันทึกรายงานเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
        ๓) หากไมอยูในหลักเกณฑตามขอ ๕.๑, ๕.๓ ใหบันทึกรายงานเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา พิจารณาส่ังยุติเร่ืองหรือจําหนายเร่ืองออกจากสารบบ และแจงใหผูรองเรียน/รองทุกขทราบ
หรือหากอยูในหลักเกณฑท่ีจะรับเร่ืองไวพิจารณาตามขอ ๕.๑, ๕.๓ ใหบันทึกรายงานเสนอผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง/มอบหมายบุคคลให
ตรวจสอบขอเท็จจริง  

       ๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาส่ังยุติเร่ือง/ แตงต้ังคณะกรรมการสืบสวน
ขอเท็จจริง/ มอบหมายบุคคลใหตรวจสอบขอเท็จจริง 
        ๕) ประสานงานท่ีเก่ียวของและแจงคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง/ผูท่ีไดรับมอบหมายให
ดําเนินการสืบสวนตามอํานาจหนาท่ี และรายงานการสืบสวนขอเท็จจริง/รายงานการตรวจสอบขอเท็จจริง                     
ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนฯ ทราบเพ่ือพิจารณาส่ังการ 

                 ๖) เม่ือกลุมกฎหมายไดรับรายงานการสืบสวนขอเท็จจริง/รายงานการตรวจสอบขอเท็จจริง               
ของคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง/ผูท่ีไดรับมอบหมายใหตรวจสอบขอเท็จจริงแลว  นิติกรตรวจสํา นวน             
การสืบสวนขอเท็จจริงและวิเคราะหรายงานการสืบสวนขอเท็จจริง/รายงานการตรวจสอบขอเท็จจริง                
พรอมทําความเห็นเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาส่ังการ หากปรากฎวา 

  - กรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัย                 
ใหเสนอความเห็นตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พิจารณาส่ังยุติเร่ืองและแจงผลการพิจารณา             
ใหผูรองเรียน/รองทุกขทราบภายใน ๓ วันทําการ (กรณีทราบช่ือ/ท่ีอยู) 



 

  - กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัย ใหเสนอ
ความเห็นตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พิจารณาออกคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย ( วินัยอยางรายแรง/ไมรายแรง) เ พ่ือเขา สูกระบวนการดําเนินการทางวินัยตามมาตรา ๙๘                            
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ตอไป   

       ๗) แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียน/รองทุกขทราบ ภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันดําเนินการ            
เสร็จส้ินกระบวนการ (กรณีทราบช่ือ/ท่ีอยู) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนรับ           
เร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

ของหนวยงาน 

วิเคราะหเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

บันทึกเสนอ ผอ.สพท. 

ไมอยูในหลักเกณฑ 

ผอ.สพท.ส่ังยุติ/
จําหนายเร่ือง               

อยูในหลักเกณฑรับเร่ืองไวพิจารณา 
บันทึกเสนอแตงต้ังคณะกรรมการ

สืบสวนขอเท็จจริง/มอบหมายบุคคล 

ผอ.สพท.มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สืบสวน/มอบหมายบุคคล 

ประสานงานท่ีเก่ียวของ แจงคณะกรรมการสืบสวนฯ ตามอํานาจหนาท่ี 

รับรายงานผลการสืบสวนขอเท็จจริง ตรวจสอบสํานวน
วิเคราะห ทําความเห็นบันทึกเสนอ ผอ.สพท. 

ผอ.สพท.ส่ังยุติเร่ือง ไมมีมูล 

มีมูล 

แจงผลการใหผูรองเรียน/             
รองทุกขทราบภายใน ๓ วัน  

นับแตวันท่ีดําเนินการเสร็จสิ้น
ตามกระบวนการ 

ผูบังคับบัญชา/ผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ สั่งแตงต้ังกรรมการ

ดําเนินการทางวินัยตามมาตรา ๙๘ แหง 
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครู พ.ศ.๒๕๔๗ 



 

๗. แบบฟอรมท่ีใช 

           ๗.1 แบบรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
           ๗.๒ แบบบันทึกเสนอเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

 ๗.๓ แบบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 
           ๗.๔ แบบสืบสวนขอเท็จจริง 
           ๗.๕ แบบบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา  
           ๗.๖ แบบรายงานการสืบสวนขอเท็จจริง 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  แบบฟอรมรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.................................... 
 

วันท่ี..............เดือน.........................................พ.ศ............................. 
     ดวย ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว................................................................ผูรองเรียน/รองทุกข 
ท่ีอยู บานเลขท่ี.....................หมูท่ี..................ถนน..............................................ตําบล........................................ 
อําเภอ.............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย........................................ 
หมายเลขโทรศัพท............................................................. 
  เร่ืองรองเรียน/รองทุกข............................................................................................................ 
  รายละเอียด.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

          

       ลงช่ือ................................................................... 
             (..................................................................) 
         ผูรองเรียน/รองทุกข 
 

 

 

 



 

 

 

บันทกึขอความ 

สวนราชการ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..........................................................................................................  

ที่  ศธ.................../.............................     ลงวันที.่...............................................................................................  

เร่ือง  รองเรียน  
 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.......................................... 
  

  ดวย มีหนังสือรองเรียน/บัตรสนเทห รองเรียนกลาวหา.............................................................  
(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง...........................................................  
โรงเรียน...........................................................................สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.......................................  
กรณี....................................................................................(ระบุกรณีท่ีกลาวหาโดยสรุป)...................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 

ปรากฏรายละเอียดตามหนังสือรองเรียน/บัตรสนเทห ดังแนบ 

  กลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา........................................พิจารณาแลว 
เห็นวา บัตรสนเทหไดอางพยานหลักฐานกรณีแวดลอมปรากฎชัดแจง ตลอดจนอางพยานบุคคลท่ีสามารถนํา
สืบขอเท็จจริงได ตามมติคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๑ ควรรับเร่ืองไว
พิจารณาดําเนินการ ท้ังนี้  เพ่ือใหไดขอเท็จจริงในเร่ืองดังกลาวประกอบการพิจารณา เห็นควรแตงต้ัง
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ประกอบดวยบุคคล ดังตอไปน้ี 

  ๑.........................(ระบุช่ือและตําแหนง)..............................เปนประธานกรรมการ 

๒.........................(ระบุช่ือและตําแหนง)..............................เปนกรรมการ 

๓..........................(ระบุช่ือและตําแหนง)..............................เปนกรรมการและเลขานุการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวน 

ขอเท็จจริง ดังแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

คําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา........................................ 
ท่ี................../.....(พ.ศ.)........... 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 
______________________ 

 

  ดวย มีหนังสือรองเรียน/บัตรสนเทห รองเรียนกลาวหา.............................................................  
(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง...........................................................  
โรงเรียน...........................................................................สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา....................................... 
มีกรณีถูกรองเรียนกลาวหา ในเร่ือง............................................................................................………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
  ฉะนั้น เพ่ือใหไดขอเท็จจริงและพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเร่ืองท่ีกลาวหาประกอบการ
พิจารณาดําเนินการ จึงแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ประกอบดวยบุคคล ดังตอไปน้ี 

  ๑.........................(ระบุช่ือและตําแหนง)..............................เปนประธานกรรมการ 

๒.........................(ระบุช่ือและตําแหนง)..............................เปนกรรมการ 

๓..........................(ระบุช่ือและตําแหนง)..............................เปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง รีบดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว และเสนอรายงานการ
สืบสวนขอเท็จจริงมายังผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา........................................เพ่ือพิจารณาตอไป 

ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 ส่ัง  ณ วันท่ี.................เดือน...............................พ.ศ................ 
 

   (ลงช่ือ).............................................................. 
          (..............ระบุช่ือผูส่ังแตงต้ัง....................) 

   ตําแหนง............................................................. 

 

 

 

 

 

 



 

สืบสวนขอเท็จจริง 

บันทึกที่……………………………………................... 

เรื่อง……………………………………............. 

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

ขาพเจาช่ือ…………………………………………………เกิดวันที่……………………………….................................. 

อายุ…….....…....ป อยูบานเลขที่…………….ถนน……………….....หมูที่…………ตําบล……………อําเภอ……………........      จังหวัด………………..สัญชาติ…………………….
อาชีพ……………………….......................... 

ขอใหถอยคําตอคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงดังน้ี 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

             ในการใหถอยคําขาพเจามีสติสัมปชัญญะรูสึกรับผิดชอบและมิไดถูกขมขู ถูกบังคับขูเข็ญหรือถูกขืนใจแตอยางใด  อานแลวรับรองวาถูกตอง
จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

 

     ลงชื่อ                            ผูใหถอยคํา 

            (……………………………………………) 

 

              ลงชื่อ               ผูสอบถาม/ประธานกรรมการ 

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

 

ลงชื่อ              กรรมการ                 ลงชื่อ              กรรมการ/เลขานุการ 

      (………………………..………………)                        (…..……………………………..…………......) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา 

เร่ือง  สืบสวนขอเท็จจริง 

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

 

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

 

ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................................................ไดดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่
เก่ียวของกับขอกลาวหา กรณีมีผูรองเรียนกลาวหาทานเสร็จส้ินแลว  จึงแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหทานทราบ ดังน้ี 

๑. ขอกลาวหา 

๒. สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา 

๑) พยานบุคคล  จํานวน...................คน ใหถอยคําสรุปความได ดังน้ี 

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

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

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

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

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

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

๒) พยานเอกสาร จํานวน..................รายการ ดังน้ี 

๑............................................................................................ 

๒............................................................................................ 

๓........................................................................................... 

 

   ขาพเจา..........................................................................................ไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา 
และไดรบับันทึกน้ี ๑ ฉบบัไวแลว เม่ือวันที่........เดือน...................พ.ศ..........................  

 

(ลงช่ือ)                ผูถูกกลาวหา 

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

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการสืบสวนขอเท็จจริง 

 

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

เรื่อง  การสืบสวนขอเท็จจริง 

 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................. 

 

  ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..........................................................ไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงตาม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................ลับ ที่................  

ลงวันที่.................เดือน......................................................พ.ศ............................เพือ่สืบสวนขอเท็จจริงกรณี  นาย/นาง/นางสาว
...........................................................................ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนง..........................................................โรงเรียน
........................................สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.........................ถกูรองเรียนกลาวหาวา
............................................................................................................ 

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

(ระบุเร่ืองที่กลาวหา ถาหากมีหลายเร่ืองใหระบุทุกเร่ืองตามคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน) น้ัน 

 บัดน้ี  คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงไดดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงเรียบรอยแลว    

จึงขอเสนอรายงานการสืบสวนขอเท็จจริงเพื่อพิจารณา ดังตอไปน้ี 

๑. มูลกรณีเรื่องน้ีปรากฏขึ้นเน่ืองจาก ............................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

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

๒. คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงไดรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวของ โดยตรวจสอบพยานเอกสารและสอบปากคําพยานบคุคล 
จํานวน............ปาก สรุปขอเท็จจริงไดวา…………………................. 

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

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

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

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

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

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

๓. คณะกรรมการสืบสวน ไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาและใหโอกาสผูถูกกลาวหาช้ีแจงแกขอ
กลาวหาหรือใหถอยคําแกขอกลาวหาแลว.............................................. 

...............................................................(ช่ือผูถูกกลาวหา)  ไดชี้แจงแกขอกลาวหา/ใหถอยคําแกขอกลาวหาวา (สรุปตามประเด็นที่สําคญัวา
อยางไร)................................................................................................................... 

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

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

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

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



 

๔. การพิจารณาโทษและความเห็น 

คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงไดประชุมพิจารณาแลว เห็นวา……………..................... 

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

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

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

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

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

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

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

(กําหนดประเด็นและวินิจฉัยเปรยีบเทยีบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐานที่รับฟงหักลางขอกลาวหาได และเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทํา
ผิดวินัยอยางไร หรือไม ถาเปนความผิดฐานใด  

ตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด).................................................. ....................................................... 

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

........................................................................................................................................................................... 
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คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ขอเสนอสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริงมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

 

    (ลงช่ือ)          ประธานกรรมการ 

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

    (ลงช่ือ)          กรรมการ 

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

 

(ลงช่ือ)          กรรมการและเลขานุการ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
           ๘.๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗                   
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

           ๘.๒ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖                  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

           ๘.๓ หนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0206/ว218 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2541 

เร่ือง หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนกลาวโทษขาราชการ และการสอบสวนเร่ืองราว
รองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัย 

           ๘.4 กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน การดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 
ชื่องาน  การดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน สวนราชการ  กลุมกฎหมายและคดี สพท. รหัสเอกสาร 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ  การดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน เพื่อใหไดขอเท็จจริงวาการรองเรียน/รองทุกขกลาวโทษเจาหนาที่ของรัฐตามเหตุแหงการรองเรียน มีมูลที่ควรกลาวหาวาเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากระทําผิดวินัยหรือไม เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดตอไป 

วัตถุประสงค  เพื่อเปนคูมือแนวทางในการพิจารณาดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน วิเคราะหขอรองเรียน และรวบรวมขอมูลสถิติเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกขในรอบป นํามาใชประกอบการวิเคราะหความเสี่ยงของหนวยงาน 
เพื่อปรับกระบวนทัศนหรือปรับปรุงระบบการทํางานใหบรรลุเปาหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ลําดับที ่ ผังขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1  

 

 

เมื่อมีการรองเรียน/รองทุกขกลาวโทษเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สพท.ลงทะเบยีนรับหนังสือตามระบบงานสารบรรณ 

๑ วันทําการ ขอรองเรียนของผูรองเรียน/รองทุกข ไดรับการ
จัดการเรื่องรองเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุมกฎหมาย

และคด ี

 
 

*กรณีมีขอ
รองเรียนและ
ขอเท็จจริง 
หลายเรื่องในการ
รองเรียนคราว
เดียวกัน และ
เกี่ยวของกับพยาน
บุคคลจํานวนมาก
อาจขยาย
ระยะเวลาในการ
ดําเนินการสืบสวน
ขอเท็จจริง ออกไป
อีกไมเกิน ๖๐ วัน  

2 วิเคราะหเรื่องรองเรียน/รองทุกข ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ  เรื่อง
รองเรียนฯ ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ เสนอตอ ผอ.สพท.พิจารณาสั่งการ 

๑ วันทําการ  
บันทึกเสนอความเห็นจากการวิเคราะหขอ
รองเรียนเพื่อให ผอ.สพท.พิจารณาสั่งการ 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 3 กรณีหากไมอยูในหลักเกณฑฯ ผอ.สพท.สั่งยุติ/จําหนายเรื่องออกจากสารบบ 

กรณีหากอยูในหลักเกณฑฯ เสนอ ผอ.สพท.พิจารณาลงนามคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง/มอบหมายบุคคลตรวจสอบขอเท็จจริง 

 ๓ วันทําการ 

4 ประสานงานที่เกี่ยวของ แจงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนฯ ตามอํานาจหนาที่ ๓ วันทําการ ประสานแจงคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง
ทราบคําสั่งเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

5 

 

คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง/ผูที่ไดรับมอบหมาย รวบรวมขอเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน และรายงานผลการสืบสวนขอเท็จจริงตอผูสั่งแตงตั้งฯ 

๑๕-๓๐ วัน          
ทําการ* 

คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง/ผูที่ไดรับ
มอบหมาย ดําเนินการสืบสวนตามกรอบอํานาจ
หนาที่และภายในระยะเวลาที่กําหนด 

6 รับรายงานผลการสืบสวนขอเท็จจริงจากคณะกรรมการสืบสวนฯ ตรวจสอบสํานวน
การสืบสวนฯ วิเคราะห ทําความเห็นและบันทึกเสนอ ผอ.สพท. 

๕ วันทําการ  

 
สพท.ไดรบัรายงานการสืบสวนขอเท็จจริง จาก
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ภายในกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดไว และตรวจสํานวนการ
สืบสวนฯ และเสนอความเห็นบันทึกให ผอ.สพท.
พิจารณาสั่งการ ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

  

 
๗ 

กรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําผิดวินัย ผอ.สพท.พจิารณา         
สั่งสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริง โดยยุติเรื่อง 
กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ผอ.สพท.พิจารณาสํานวนการสืบสวน
ขอเท็จจริง โดยแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือสงเรื่องไปยัง
ผูบังคับบัญชา/ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย เพื่อดําเนินการทางวินัยตามมาตรา ๙๘ แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครู 
พ.ศ.๒๕๔๗ ตอไป 

๓ วันทําการ 

๘ แจงผูรองเรียน/รองทุกขทราบ หรือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ ๓ วันทําการ สพท.ไดมีตอบแจงผลการดําเนินการตามขอ
รองเรียนใหผูรองเรียน/รองทุกขทราบ ภายใน
กรอบระยะเวลาที่กําหนด 

  

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน           จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน          กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ          การตัดสินใจ            ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ประเภทเอกสาร  :  คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 

      ชื่อเอกสาร    :  ดําเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ชื่องาน (กระบวนงาน) (ค.) ดําเนนิการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 

 

2.วัตถุประสงค 
 

 เพ่ือใหการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนไป 

ตามข้ันตอน มีความถูกตองตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ กระบวนการข้ันตอนตางๆ ทําให 
การดําเนินการทางวินัยและการพิจารณาลงโทษ มีความถูกตองชอบธรรม และชอบดวยกฎหมาย  
 

3.ขอบเขตของงาน 
 

 3.1 การดําเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เม่ือมีการสืบสวน
ขอเท็จจริงตามขอรองเรียน หรือปรากฏหลักฐานในเบ้ืองตน วามีมูลกรณีท่ีควรกลาวหาวากระทําความผิดวินัย 

ไมรายแรง หรืออยางรายแรง ซึ่งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง มีความเห็นหรือผูบังคับบัญชาพิจารณาแลว
เห็นสมควรดําเนินการทางวินัย จึงแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือดําเนินการทางการวินัย ตามบทบัญญัติ
มาตรา 98 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

3.2 การดําเนินการสอบสวน ตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวใน กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา  
พ.ศ.2550    
 3.3 การดําเนินการตรวจพิจารณาวินัย โดยการตรวจสํานวนการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรงหรือ  
อยางรายแรงของคณะกรรมการสอบสวน การทําความเห็นในขอเท็จจริงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสํานวน 

การสอบสวน เพ่ือนําเสนอผูมีอํานาจพิจารณาสํานวนและลงโทษทางวินัย รวมถึงการรายงานการดําเนินการ  

ทางวินัยตอผูมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายพิจารณาตอไป     
 

4.คําจํากัดความ 
 

 การสอบสวนเก่ียวกับวินัย  หมายถึง ข้ันตอนการสอบสวนวินัยไมรายแรง และข้ันตอนการสอบสวนวินัย
อยางรายแรง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลท่ีควร
กลาวหาวากระทําความผิดวินัย โดยการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานและดําเนินการ
ท้ังหลายอ่ืน เพ่ือจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ หรือพิสูจนขอเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองท่ีกลาวหา เพ่ือใหได
ความจริงและความยุติธรรม และเพ่ือท่ีจะพิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม โดยระบุถึงข้ันตอนการ
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  
 การตรวจพิจารณาวินัย หมายถึง ข้ันตอนการตรวจสอบสํานวนการสอบสวน ใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ กระบวนการข้ันตอนตางๆ และสามารถนําไปใชพิจารณาโทษได เชน การตรวจสอบการ
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน คุณสมบัติของผูเปนกรรมการสอบสวน ข้ันตอนการสอบสวน การประชุมของ
คณะกรรมการสอบสวน การสอบปากคําบุคคล  การพิจารณาพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา  การสรุป    
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา  ข้ันตอนการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน  

ท่ีสนับสนุนขอกลาวหา การประชุมพิจารณาสํานวนการสอบสวนเพ่ือช่ังน้ําหนักพยานหลักฐานท้ังปวง การสรุป
ขอเท็จจริงของการกระทําท่ีเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายท่ียกข้ึนอางอิงวินิจฉัย ขอพิจารณา และขอเสนอในการ  

ใชดุลพินิจ การพิจารณาลงมติ การเสนอความเห็นเก่ียวกับสถานโทษของคณะกรรมการสอบสวน  การรายงาน    
การดําเนินการทางวินัย เปนตน 

 

 

 



 

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

    5.1 การสอบสวนเก่ียวกับวินัย 
         5.1.1 การสอบสวนวินัยไมรายแรง 
       (1) ผูบังคับบัญชาแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ใหถูกตองตามขอ 3 วรรคหนึ่ง กฎ ก.ค.ศ.วาดวย
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 

                (2) ผูส่ังแตงต้ังแจงคําส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนรับทราบคําส่ัง ภายใน 3 วันนับแตวันทําคําส่ัง 
                (3) ผูส่ังแตงต้ังแจงคําส่ังใหผูถูกกลาวหารับทราบคําส่ัง และสิทธิคัดคานผูส่ังแตงต้ัง สิทธิคัดคาน 

ผูเปนกรรมการสอบสวน ภายใน 7 วันนับแตวันรับทราบคําส่ัง และสิทธิในการรองทุกข ตอ  กศจ. อันเน่ืองมาจาก
การถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนภายใน 30 วันนับแตวันท่ีรับทราบคําส่ัง   
      (4) กรณีคัดคานผูเปนกรรมการสอบสวน ผูส่ังแตงต้ังตรวจสอบขอเท็จจริงและส่ังการภายใน 15 วัน
ทําการนับแตวันท่ีไดรับหนังสือคัดคาน พรอมท้ังเหตุผล (ถาไมส่ังการภายใน 15 วัน ถือวากรรมการท่ีถูกคัดคาน
พนจากการเปนกรรมการ) กรณีคัดคานผูส่ังแตงต้ัง ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปช้ันหนึ่งพิจารณาส่ังการภายใน  
15 วันทําการ ถาไมส่ังการภายในกําหนด ผูส่ังแตงต้ังท่ีถูกคัดคานพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณาสํานวนการ
สอบสวนและส่ังการ  
     (5) คณะกรรมการสอบสวน ดําเนินการสอบสวนตาม กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา  
พ.ศ.2550 ใหแลวเสร็จภายใน 90 วันนับแตวันท่ีประธานไดรับทราบคําส่ัง และสอบสวนตามข้ันตอน กรณีไม
แลวเสร็จขอขยายไดตามจําเปนไมเกิน 30 วัน และเม่ือครบกําหนดแลวดําเนินการไมแลวเสร็จ ประธาน
คณะกรรมการ รายงานเหตุใหผูส่ังแตงต้ังเพ่ือรายงานให กศจ. มีมติเรงรัดใหการสอบสวนแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

         (5.1) ประธานคณะกรรมการ นัดประชุมวางแนวทางการสอบสวนและเรียกผูถูกกลาวหามาแจง
และอธิบายขอกลาวหาท่ีปรากฎตามเร่ืองท่ีกลาวหา ซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว.2 ภายใน 15 วันนับแตวันท่ี
ประธานรับทราบคําส่ัง  
         (5.2) กรณีผูถูกกลาวหาไมรับสารภาพหรือรับสารภาพบางสวน ดําเนินการสอบสวนรวบรวมพยาน
ท่ีเก่ียวของกับเร่ืองท่ีกลาวหา นับแตวันท่ีดําเนินการตามขอ (5.1) แลวเสร็จ 

                  (5.3) ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานเพ่ือสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา และเรียก 

ผูถูกกลาวหามาเพ่ือแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตามบันทึกซึ่งมีสาระสําคัญ 

ตามแบบ สว.3 ภายใน 15 วันแตวันท่ีดําเนินการตามขอ (5.2) แลวเสร็จ และใหโอกาสผูถูกกลาวหาย่ืนคําช้ีแจง
อยางชาไมเกิน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา  
                  (5.4) รวบรวมพยานหลักฐานท่ีผูถูกกลาวหาอาง ใหแลวนับแตวันท่ีไดรับดําเนินการตามขอ (5.3) 
แลวเสร็จ 

             (5.5) ประชุมพิจารณาสํานวน โดยช่ังน้ําหนักพยานหลักฐานท้ังปวง และลงมติ และทํารายงานการ
สอบสวน ซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว.6 เสนอตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนภายใน 30 วันนับแตวันท่ีได
ดําเนินการตามขอ (5.4) แลวเสร็จ  
     (6) คณะกรรมการสอบสวน รายงานผลการสอบสวนตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  
 

        5.1.2 การสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
      (1) ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ใหถูกตองตามขอ 3 วรรคสอง 
กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 

                (2) ผูส่ังแตงต้ังแจงคําส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนรับทราบคําส่ังภายใน 3 วันนับแตวนัทําคําส่ัง  



 

                (3) ผูส่ังแตงต้ังแจงคําส่ังใหผูถูกกลาวหารับทราบคําส่ัง และสิทธิคัดคานผูส่ังแตงต้ัง สิทธิคัดคานผู
เปนกรรมการสอบสวน ภายใน 7 วันนับแตวันรับทราบคําส่ัง และสิทธิในการรองทุกข ตอ กศจ. อันเน่ืองมาจาก
การถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนภายใน 30 วันนับแตวันท่ีรับทราบคําส่ัง   
       (4) กรณีคัดคานผูเปนกรรมการสอบสวน ผูส่ังแตงต้ังตรวจสอบขอเท็จจริงและส่ังการภายใน 15 วัน
ทําการนับแตวันท่ีไดรับหนังสือคัดคาน พรอมท้ังเหตุผล (ถาไมส่ังการภายใน 15 วัน ถือวากรรมการท่ีถูกคัดคาน
พนจากการเปนกรรมการ) กรณีคัดคานผูส่ังแตงต้ัง ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปช้ันหนึ่งพิจารณาส่ังการภายใน 15 

วันทําการ ถาไมส่ังการภายในกําหนด ผูส่ังแตงต้ังท่ีถูกคัดคานพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณาสํานวนการ
สอบสวนและส่ังการ  
       (5) คณะกรรมการสอบสวน ดําเนินการสอบสวนตาม กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.
2550 ใหแลวเสร็จภายใน 180 วันนับแตวันรับทราบคําส่ัง กรณีไมแลวเสร็จภายในกําหนด ขอขยายไดตาม
ความจําเปนคร้ังละไมเกิน 60 วัน กรณีดําเนินการไมแลวเสร็จภายใน 240 วัน ประธานคณะกรรมการรายงาน
เหตุให 
ผูส่ังแตงต้ังเพ่ือรายงานให กศจ. มีมติเรงรัดใหการสอบสวนแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
                   (5.1) ประธานคณะกรรมการ นัดประชุมวางแนวทางการสอบสวนและเรียกผูถูกกลาวหามาแจง
และอธิบายขอกลาวหาท่ีปรากฎตามเร่ืองท่ีกลาวหา ซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว.2 ภายใน 15 วันนับแตวันท่ี
ประธานรับทราบคําส่ัง  
          (5.2) กรณีผูถูกกลาวหาไมรับสารภาพหรือรับสารภาพบางสวน ดําเนินการสอบสวนรวบรวม
พยานท่ีเก่ียวของกับเร่ืองท่ีกลาวหา ภายใน 60 วันนับแตวันท่ีดําเนินการตามขอ (5.1) แลวเสร็จ 

                   (5.3) ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานเพ่ือสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา และเรียก    
ผูถูกกลาวหามาเพ่ือแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตามบันทึกซ่ึงมีสาระสําคัญตาม
แบบ สว.3 ภายใน 15 วันแตวันท่ีดําเนินการตามขอ (5.2) แลวเสร็จ และใหโอกาสผูถูกกลาวหาย่ืนคําช้ีแจงอยาง
ชาไมเกิน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา  
                   (5.4) รวบรวมพยานหลักฐานท่ีผูถูกกลาวหาอาง ใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันท่ีไดรับ
ดําเนินการตามขอ (5.3) แลวเสร็จ 

              (5.5) ประชุมพิจารณาสํานวน โดยช่ังน้ําหนักพยานหลักฐานท้ังปวง และลงมติ และทํารายงานการ
สอบสวน ซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว.6 เสนอตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนภายใน 30 วันนับแตวันท่ีได
ดําเนินการตามขอ (5.4) แลวเสร็จ  
      (6) คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลการสอบสวนตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  
 

5.2 การตรวจพิจารณาวินัย  

 5.2.1 รับสํานวนการสอบสวน ตรวจสอบเอกสาร การรับรองสําเนาเอกสาร การลงลายมือช่ือ
คณะกรรมการสอบสวน   

          5.2.2. นิติกรหรือผูรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบสวนตามขอ 43 ขอ 44 ขอ 
45 และขอ 46 กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 ในเร่ือง  
      (1) การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนถูกตองตามขอ 3 หรือไม ถาไมถูกตองการสอบสวนเสียไป
ท้ังหมด  
      (2) ตรวจสอบการประชุมคณะกรรมการสอบสวน ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึง่ 
จึงเปนองคประชุม เวนแตประชุมตามขอ24 พิจารณาพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา และขอ 38 ประชุม 

ช่ังน้ําหนักพยานหลักฐาน ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวา 3 คน และไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
กรรมการสอบสวนท้ัง ถาทําไมถูกตอง การประชุมนั้นเสียไป ตองใหดําเนินการใหม 



 

                (3) ตรวจสอบการสอบปากคําบุคคล ดําเนินการถูกตองตามขอ 11 สิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษา
เขาฟงการสอบสวน ขอ 27 การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยานตองมีกรรมการสอบสวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 
ขอ 28 วรรคสอง การสอบปากคําผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็ก ใหมีขาราชการครูท่ีเปนกลางและเช่ือถือได  
และบุคคลท่ีเด็กรองขอหรือไววางใจเขารวมในการสอบปากคํา  ขอ 29  หามกรรมการสอบสวนกระทําหรือจัดให
กระทําการใดๆ ซ่ึงเปนการใหคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หรือหลอกลวง หรือกระทําโดยมิชอบดวยประการใดๆ เพ่ือจูงใจ
ใหบุคคลนั้นใหถอยคําอยางใดๆ หรือกระทําใหทอใจหรือใชกลอุบายอ่ืน เพ่ือปองกันมิใหบุคคลใดใหถอยคําหรือ
ไมใหถอยคํา ขอ 30 วรรคหนึ่ง  การสอบปากคําผูถูกกลาวหาหรือพยาน ใหเรียกผูซึ่งจะถูกสอบปากคําเขามาใน  
ท่ีสอบสวนคราวละหนึ่งคน และหามมิใหบุคคลอ่ืนอยูในท่ีสอบสวน เวนแตมีขอยกเวนตามท่ีกําหนด หรือขอ 32 

วรรคหนึ่ง กรณีตองสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานตางทองท่ีฯ   ถาทําไมถูกตองข้ันตอนนั้นเสียไป 

ตองใหดําเนินการใหม    
       (4) ตรวจสอบบันทึกซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว.3 วาขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ี
สนับสนุนขอกลาวหาถูกตองครบถวน โดยสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ตองระบุขอเท็จจริงตาม
พยานหลักฐานท่ีปรากฎใหครบถวน และมาตรากฎหมายท่ีระบุวาเปนความผิดวินัยกรณีใด ถาไมถูกตอง ให
ดําเนินการใหม  
       (5) ตรวจสอบการการเรียกผูถูกกลาวหา มารับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน
ขอกลาวหา ทําถูกตองตามขอ 24 วรรคสอง หรือไม ถาไมถูกตอง ใหดําเนินการใหม           
       (6) ตรวจสอบการพิจารณาช่ังน้ําหนักพยานหลักฐาน และการลงมติของคณะกรรมการสอบสวน  
วาถูกตองตามหลักฐานหรือไม และความเห็นวากระทําความผิดวินัยหรือไมอยางไร กรณีใด ตามมาตราใด และ
ความเห็นเก่ียวกับการลงโทษ  
 5.2.3. นิติกรหรือผูรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกตองตามขอ 5.2.2 แลว ทําความเห็นขอเท็จจริง  
ขอกฎหมาย ความเห็นเก่ียวการลงโทษ เสนอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา   
  5.2.4 การดําเนินการทางวินัยไมรายแรง 
                 (1) ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน พิจารณาสํานวนและทําความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการ
ทางวินัยไมรายแรง และพิจารณาโทษ และมีคําส่ังใหยุติเร่ือง งดโทษ หรือมีคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน 
หรือลดเงินเดือน  ใหมีคําส่ังลงโทษ 

                 (2) กรณีมีคําส่ังลงโทษ แจงคําส่ังลงโทษใหผูถูกลงโทษรับทราบคําส่ัง พรอมสิทธิในการอุทธรณ 
คําส่ังลงโทษทางวินัย ตอ กศจ. ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ัง 
   (2.1) กรณีไดรับรายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรงจากสถานศึกษา ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พิจารณาสํานวนการสอบสวนและลงโทษ หากเห็นวาการยุติเร่ือง การงดโทษ หรือ 

การส่ังลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็ใหมีอํานาจส่ังงดโทษ ลดสถานโทษ เพ่ิมสถานโทษ เปล่ียนแปลงแกไข
ขอความในคําส่ังเดิม หรือดําเนินการอยางใดเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณาใหไดความจริงและความยุติธรรม
ไดตามควรแกกรณี และหากเห็นวาเปนกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง ใหรายงานไปยังผูมีอํานาจตามมาตรา53

เพ่ือดําเนินการตามควรกรณีตอไป  
                 (3) รายงานการดําเนินการทางวินัย ไปยัง กศจ. พิจารณา ตามมาตรา 104 (1) แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบ
ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการรายงานเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561  

 

 

 



 

   5.2.5 การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
                   (1) ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน (ผูมีอํานาจตามมาตรา 53) พิจารณาสํานวน และทํา
ความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง และความเห็นเก่ียวกับลงโทษ กรณีเห็นวาเปนการกระทํา
ความผิดวินัยไมรายแรง ผูมีอํานาจตามมาตรา 53  มีคําส่ังใหยุติเร่ือง งดโทษ หรือมีคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ  
ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ใหมีคําส่ังลงโทษ แจงคําส่ังลงโทษใหผูถูกลงโทษรับทราบคําส่ัง พรอมสิทธิในการ.
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยตอ กศจ. ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ัง แลวรายงาน ก.ศ.จ.พิจารณา 

เม่ือ กศจ.มีมติเปนประการใดให ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ส่ังหรือปฏิบัติไปตามนั้น และรายงาน ก.ค.ศ.พิจารณา 
ตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ประกอบระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการรายงานเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561  

                   (2) กรณีผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน พิจารณาสํานวนและมีความเห็นวาเปนการกระทํา
ความผิดวินัยอยางรายแรง สมควรลงโทษวินัยอยางรายแรง ใหรายงาน กศจ.พิจารณา เม่ือ กศจ.มีมติเปนประการ
ใดใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ส่ังหรือปฏิบัติไปตามนั้น และรายงาน ก.ค.ศ.พิจารณา ตามมาตรา 104 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบ 

ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการรายงานเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Flow chart การปฏิบัติงาน  
   การสอบสวนวินัยไมรายแรง 

l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนรับเร่ือง 

ตรวจสํานวนสืบสวนขอเท็จจริง 
และหลักฐานทําความเห็น 

ผูบังคบับัญชาแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน  

แจงผูถูกกลาวหารับทราบคําส่ัง 
/สิทธิคัดคาน  

เสนอผูสั่ง
แตงต้ัง 

แจงผูถูกกลาวหา 

รับเร่ืองคัดคาน 

แจงคณะกรรมการ
สอบสวน 

รายงานการ
สอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวน 

ดําเนินการสอบสวน 



 

การสอบสวนวินัยอยางรายแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนรับเร่ือง 

ตรวจสํานวนสืบสวนขอเท็จจริง 
และหลักฐานทําความเห็น 

เสนอผูมีอํานาจตาม 
มาตรา 53 แตงต้ัง
คณะกรรมการ

แจงผูถูกกลาวหา 
รับทราบคําส่ัง/สิทธิคัดคาน 

/สิทธิคัดคาน  

ผูสั่งแตงต้ัง
พิจารณา 

แจงผูถูกกลาวหา 

คณะกรรมการสอบสวน 

ดําเนินการสอบสวน 

รับเร่ืองคัดคาน 

แจงคณะกรรมการ
สอบสวน 

ผูบังคบับัญชา 

รายงานการ
สอบสวน 



 

การตรวจพิจารณาวินัยไมรายแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสํานวนรายงาน 

การสอบสวน 

ตรวจสํานวนรายงานการ
สอบสวนทําความเห็น 

ผูสั่งแตงต้ัง 

ยุติเร่ือง/งดโทษ/ลงโทษ 

รายงาน กศจ. 

แจงคําส่ัง 
/สิทธิอุทธรณ 
สิทธิอะทธรณ 



 

การตรวจพิจารณาวินัยอยางรายแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสํานวนรายงาน 

การสอบสวน 

ตรวจสํานวนรายงานการ
สอบสวนทําความเห็น 

ผูบังคบับัญชา 

ไมรายแรง รายแรง 

รายงาน กศจ. 

ลงโทษตามมติ 

แจงคําส่ัง/ 
สิทธิอุทธรณ 

แจงคําส่ัง/สิทธิ
อุทธรณ 

 ผูมีอํานาจตาม
มาตรา 53 

ยุติเร่ือง/งดโทษ 

/ลงโทษ 



 

7. แบบฟอรมท่ีใช 
 

 7.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน ตามแบบ สว.1 

 7.2 บันทึกแจงและอธิบายขอกลาวหาท่ีปรากฏตามเร่ืองท่ีกลาวหา ตามแบบ สว.2 

 7.3 บันทึกแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ตามแบบ สว.3 

 7.4 บันทึกการสอบปากคําผูถูกกลาวหา ตามแบบ สว.4 

 7.5 บันทึกการสอบปากคําพยาน ตามแบบ สว.5 

 7.6 รายงานการสอบสวน ตามแบบ สว.6 

 

8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 

 8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 8.2 คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 

8.3 กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 

8.4 กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2550 

          8.5 กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ.2550 

8.6 ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการรายงานเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 

          8.7 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206/ว18  เร่ือง  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันท่ี  26  มิถุนายน 2560   
          8.8 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561 

     
 

 

  



 

9.รายละเอียด โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชื่อกระบวนงาน 

 ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 

สพท. กลุม 

กฎหมายและคดี  

รหัสเอกสาร 
………………………………………………… 

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน      
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1 

2 

 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

8 

9 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ลงทะเบียนรับเรื่องสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริง 

2.ตรวจสํานวนการสืบสวน ทําความเห็นขอเท็จจริงขอกฎหมาย 
เสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

3.ผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

4.แจงคาํสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนทราบคําสั่ง 
5.แจงผูถูกกลาวหาทราบคําสั่ง สิทธิในการคัดคานผูเปน
กรรมการสอบสวน และคัดคานผูสั่งแตงตั้ง 
6.คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนตามขั้นตอน กฎ 
ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 

7.รับเรื่องคัดคานกรรมผูเปนกรรมการสอบสวน  
8.เสนอผูสั่งแตงตั้งพิจารณาคาํคัดคาน 

9.แจงผลการคัดคานใหผูถูกกลาวหาทราบ และแจง
คณะกรรมการสอบสวนทราบดําเนินการ 

10.คณะกรรมการสอบสวนรายงานการสอบสวน 

30 นาที 
ภายใน30วัน 

 

ภายใน7วัน 

ภายใน3วัน 

ภายใน3วัน 

 

120วัน 

 

30 นาที 
ภายใน7วัน 

ภายใน15วัน 

 

ภายใน30วัน  

เอกสารหลักฐานครบถวน 

มีขอเท็จจริงขอกฎหมายถูกตอง การ
แตงตั้งคณะกรรมการถูกตอง 

มีการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ  
คณะกรรมการไดรับทราบคําสั่ง 
ผูถูกกลาวรับทราบคําสั่งและสิทธิ 

คัดคาน 

คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมาย 

การพิจารณาคําคัดคานในกําหนด 

การพิจารณาคําคัดคานในกําหนด 

แจงผลการพิจารณาในกําหนด 

 

รายงานผูมีอํานาจพิจารณาตอไป 

กลุมกฎหมายและคดี 

เอกสารอางอิง   8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 8.2 คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  8.3 กฎ ก .ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 

8.4 กฎ ก .ค.ศ.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2550     8.5 กฎ ก .ค.ศ.วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารอง ทุกข พ .ศ. 2550 8.6 ระเบียบ ก .ค.ศ.วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

8.7 หนังสือสํานักงาน ก .ค.ศ .ที่ ศธ 0206 /ว 18  เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่  26  มิถุนายน 2560   8.8 กฎ ก .ค.ศ .วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 

 

ลงทะเบียนรับเรื่อง 

ตรวจสํานวนสืบสวนขอเท็จจริงและหลักฐานทําความเห็น 

ผูบังคับบัญชาแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  

แจงผูถูกกลาวหารับทราบคําสั่ง 
/สิทธิคัดคาน  

เสนอผูสั่งแตงตั้ง 

แจงผูถูกกลาวหา 

รับเรื่องคัดคาน 

แจงคณะกรรมการ
สอบสวน 

รายงานการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวน 

ดําเนินการสอบสวน 



 

ชื่อกระบวนงาน 

 ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 

สพท. กลุม 

กฎหมายและคดี  

รหัสเอกสาร 
………………………………………………… 

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน      
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

10 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ลงทะเบียนรับเรื่องสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริง 

2.ตรวจสํานวนการสืบสวน ทําความเห็นขอเท็จจริงขอกฎหมาย 
เสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

3.ผูบังคับบัญชาเพื่อเสนอผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 

4.ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

แจงผูบงัคับบัญชาเพื่อแจงคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ 

5.แจงคาํสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนทราบคําสั่ง 
6.แจงผูถูกกลาวหาทราบคําสั่ง สิทธิในการคัดคานผูเปน
กรรมการสอบสวน และคัดคานผูสั่งแตงตั้ง 
7.คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนตามขั้นตอน กฎ 
ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 

8.รับเรื่องคัดคานกรรมผูเปนกรรมการสอบสวน  
9.เสนอผูสั่งแตงตั้งพิจารณาคาํคัดคาน 

10.แจงผลการคัดคานใหผูถูกกลาวหาทราบ และแจง
คณะกรรมการสอบสวนทราบดําเนินการ 

11.คณะกรรมการสอบสวนรายงานการสอบสวน 

30 นาที 
ภายใน30วัน 

 

ภายใน7วัน 

 

ภายใน30วัน 

 

ภายใน3วัน 

ภายใน3วัน 

 

ภายใน240

วัน 

 

 30 นาที 
ภายใน3วัน 

ภายใน15วัน 

 

ภายใน30วัน 

เอกสารหลักฐานครบถวน 

มีขอเท็จจริงขอกฎหมายถูกตอง การ
แตงตั้งคณะกรรมการถูกตอง 

มีการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อดําเนินการทางวินัย 

มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 

คณะกรรมการไดรับทราบคําสั่ง 
ผูถูกกลาวรับทราบคําสั่งและสิทธิ 

คัดคาน 

คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมาย 

การพิจารณาคําคัดคานในกําหนด 

การพิจารณาคําคัดคานในกําหนด 

แจงผลการพิจารณาในกําหนด 

 

รายงานผูมีอํานาจพิจารณาตอไป 

กลุมกฎหมายและคดี 

เอกสารอางอิง 8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม     8.2 คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  8.3 กฎ ก .ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 

8.4 กฎ ก .ค.ศ.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2550     8.5 กฎ ก .ค.ศ.วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. 2550 8.6 ระเบียบ ก .ค.ศ.วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

8.7 หนังสือสํานักงาน ก .ค.ศ .ที่ ศธ 0206 /ว 18  เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่  26  มิถุนายน 2560   8.8 กฎ ก .ค.ศ .วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561  
 

ลงทะเบียนรับเรื่อง 

ตรวจสํานวนสืบสวนขอเท็จจริงและหลักฐานทําความเห็น 

แจงผูถูกกลาวหารับทราบคําสั่ง 
/สิทธิคัดคาน  

เสนอผูสั่งแตงตั้ง 

แจงผูถูกกลาวหา 

รับเรื่องคัดคาน 

แจงคณะกรรมการ
สอบสวน 

รายงานการ
สอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวน 

ดําเนินการสอบสวน 

ผูมีอํานาจตามม.53 แตงตั้ง
แตงตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการ 

ผูบังคับบัญชา 



 

ชื่อกระบวนงาน 

 ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 

สพท. กลุม 

กฎหมายและคดี  

รหัสเอกสาร 
………………………………………………… 

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน      
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.รับสํานวนรายงานการสอบสวนวินัยไมรายแรง ตรวจสอบ
เอกสาร การรับรองเอกสาร ลายมือชื่อกรรมการสอบสวน  
2.ตรวจสํานวนรายงานการสอบสวนทําความเห็นขอเท็จจริง  
ขอกฎหมาย ความเห็นเกี่ยวกับความผิดและโทษ 

3.ผูสั่งแตงตั้งพิจารณาสํานวนการสอบสวน พิจารณา 
ยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลด
เงินเดือน 

4.จัดทําคําสั่ง แจงผูถูกลงโทษ สิทธิอุทธรณคําสั่งลงโทษ 

5.รายงาน กศจ.พิจารณาตามอํานาจหนาที่ 

30นาที 
 

ภายใน30วัน 

 

ภายใน15วัน 

 

 

ภายใน7วัน 

ภายใน 7 วัน 

มีเอกสารหลักฐานในสํานวนครบถวน 

 

มีขอเท็จจริงขอกฎหมายความเห็นให
ผูมีอํานาจพิจารณาไดครบถวนถูกตอง 
การพิจารณาของผูมีอํานาจถูกตอง
ชอบธรรม 

 

ผูถูกลงโทษทราบคําสั่ง/สิทธิอุทธรณ 
การดําเนินการทางวินัยเปนไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย 

 

กลุมกฎหมายและคดี 

เอกสารอางอิง 8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 8.2 คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  8.3 กฎ ก .ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 

8.4 กฎ ก .ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ .ศ. 2550     8.5 กฎ ก .ค.ศ.วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. 2550 8.6 ระเบียบ ก .ค.ศ.วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

8.7 หนังสือสํานักงาน ก .ค.ศ .ที่ ศธ 0206 /ว 18  เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่  26  มิถุนายน 2560   8.8 กฎ ก .ค.ศ .วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 

 

 

รับสํานวนรายงาน 

การสอบสวน 

ตรวจสํานวนรายงานการ
สอบสวนทําความเห็น 

ผูสั่งแตงตั้ง 

ยุติเรื่อง/งดโทษ/ลงโทษ รายงาน กศจ. 

แจงคําสั่ง 
/สิทธิอุทธรณ 
สิทธิอะทธรณ 



 

ชื่อกระบวนงาน 

 ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 

สพท. กลุม 

กฎหมายและคดี  

รหัสเอกสาร 
………………………………………………… 

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน      
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

8 

9 

10 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.รับสํานวนรายงานการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ตรวจสอบ
เอกสาร การรับรองเอกสาร ลายมือชื่อกรรมการสอบสวน  
2.ตรวจสํานวนรายงานการสอบสวนทําความเห็น ขอเท็จจริง 
ขอกฎหมาย ความเห็นเกี่ยวกับความผิดและโทษ 

3.เสนอผูบังคับบัญชา เพื่อเสนอผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
พิจารณาสํานวนการสอบสวนและมีความเห็นเกี่ยวกับการการ
กระทําความผิดและการลงโทษ 

4.ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 พิจารณาสํานวนการสอบสวน มี
ความเห็นเกี่ยวกับความผิดและการลงโทษ  
5.กรณีเห็นพิจารณาเปนความผิดวินัยไมรายแรง โดยยุติเรื่อง 
งดโทษ รายงาน กศจ.พิจารณา  
6.กรณีเห็นวาเปนความผิดวินัยไมรายแรงสมควรลงโทษ
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน แจงใหผูบังคบับัญชา
ลงโทษ  
7.ผูบังคับบัญชาจัดทําคําสั่ง แจงผูถูกลงโทษ/ สิทธิอุทธรณ 
8.รายงาน กศจ.พิจารณาตามอํานาจหนาที่ 
9.ผูสั่งแตงตั้งเห็นเปนวินัยรายแรง รายงาน กศจ.พิจารณา 

10.ผูสั่งแตงตั้งดําเนินการตามมติ กศจ. 
11.จัดทําคําสั่ง แจงผูถูกลงโทษ/สิทธิอุทธรณ 

30 นาที 
 

ภายใน30วัน 

 

ภายใน7วัน 

 

 

ภายใน30วัน 

 

ภายใน30วัน 

 

ภายใน3วัน 

 

 

ภายใน15วัน 

ภายใน30วัน 

ภายใน30วัน  
ภายใน60วัน 

ภายใน3วัน 

มีเอกสารหลักฐานในสํานวนครบถวน 

 

มีขอเท็จจริงขอกฎหมายความเห็นให
ผูมีอํานาจพิจารณาไดครบถวนถูกตอง 
มีการเสนอสํานวนพรอมความเห็น
ประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจ 

 

มีขอเท็จจริงขอกฎหมายความเห็นให
ผูมีอํานาจพิจารณาไดครบถวน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมกฎหมายและคดี 

เอกสารอางอิง 8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม   8.2 คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  8.3 กฎ ก .ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 

8.4 กฎ ก .ค.ศ.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธร ณ พ .ศ. 2550     8.5 กฎ ก .ค.ศ.วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. 2550 8.6 ระเบียบ ก .ค.ศ.วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

8.7 หนังสือสํานักงาน ก .ค.ศ .ที่ ศธ 0206 /ว 18  เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่  26  มิถุนายน 2560   8.8 กฎ ก .ค.ศ .วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 

 

รับสํานวนรายงานการ
สอบสวน 

ตรวจสํานวนรายงานการสอบสวนทําความเห็น 

ผูบังคับบัญชา 

ไมรายแรง 

รายแรง 

รายงาน 
กศจ. 

ลงโทษตามมต ิ

 

แจงคําสั่ง/ 
สิทธิอุทธรณ 

แจงคําสั่ง/
สิทธิอุทธรณ 

 ผูมีอํานาจตามมาตรา 
53 

ลงโทษ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ประเภทเอกสาร  :  คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 

      ชื่อเอกสาร    :  ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ชื่องาน (กระบวนงาน)   (ง) ดําเนนิการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 
 

2.วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ เปนไปตามข้ันตอน มีความถูกตอง 
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ กระบวนการข้ันตอน
ตางๆ ทําใหการดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ มีความถูกตอง ชอบธรรม ชอบดวย
กฎหมาย  
 

3.ขอบเขตของงาน 
 

 3.1 การรับเร่ืองอุทธรณผานระบบงานสารบรรณของหนวยงาน และการรับอุทธรณโดยผูอุทธรณ 
นําหนังสืออุทธรณมาย่ืนดวยตนเอง  
           3.2 การตรวจสอบหนังสืออุทธรณ   
 3.3 การทําความเห็นตามประเด็นท่ีปรากฏในหนังสืออุทธรณ ท่ีโตแยงคัดคานความไมถูกตองเปนธรรมท่ี
เก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาหรือของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 3.4 ระยะเวลาการตรวจอุทธรณ การทําความเห็น การสงหนังสืออุทธรณ สํานวนการดําเนินการทางวินัย
และความเห็น ไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเปนหนวยงานหรือสวนราชการท่ีทําหนาท่ีเลขานุการของ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาอุทธรณ  
 

4.คําจํากัดความ 

 การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ หมายถึง การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษ 

ทางวินัย ตามมาตรา 121 มาตรา 122 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบ กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2550  
โดยอํานาจพิจารณาอุทธรณของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปล่ียนไปเปนอํานาจของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) ตามคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๑๙ /๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๐  
โดยมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เปนหนวยงานหรือสวนราชการท่ีเปนเลขานุการของ กศจ.       
 

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

        5.1 รับเร่ืองอุทธรณท่ีสงผานผูบังคับบัญชา ตามระบบงานสารบรรณของหนวยงาน ถือวันท่ียื่นอุทธรณตอ
ผูบังคับบัญชา เปนวันย่ืนหนังสืออุทธรณ  
        5.2 กรณีผูอุทธรณ ย่ืนหนังสืออุทธรณท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหผูรับออกใบรับ ประทับตรารับไว
และลงทะเบียนไวเปนหลักฐาน ในวันท่ีรับตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และถือวันท่ีรับหนังสือดังกลาวเปน
วันย่ืนหนงัสืออุทธรณ 
        5.3 ตรวจสอบหนังสืออุทธรณ ในเร่ือง  
              (1) ย่ืนอุทธรณภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ัง หรือไม  โดยถือวันท่ีผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือ
รับทราบคําส่ัง กรณีผูถูกลงโทษไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําส่ังลงโทษทางวินัย แตไดมีการแจงคําส่ังใหผูถูก
ลงโทษทราบพรอมมอบสําเนาคําส่ังลงโทษใหผูถูกลงโทษ รวมท้ังทําบันทึกลงวัน เดือน ป เวลา และสถานท่ีท่ีแจง 
และลายมือช่ือผูแจง พรอมพยานรูเห็นไวเปนหลักฐาน ใหถือวันท่ีแจงเปนวันท่ีผูถูกลงโทษไดรับแจงคําส่ัง 

                  กรณีท่ีไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบคําส่ังลงโทษทางวินัย  แตไดสงสําเนาคําส่ัง
ลงโทษทางวินัย ไปทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกลงโทษ ณ ท่ีอยูของผูถูกลงโทษ ซึ่งปรากฏหลักฐาน



 

ของทางราชการ ใหถือเวลาท่ีลวงพน 15 วันนับแตวันท่ีปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวาผูถูก
ลงโทษไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว เปนวันท่ีผูถูกลงโทษไดรับแจงคําส่ังดังกลาว  
              (2) ผูอุทธรณ ย่ืนอุทธรณสําหรับตนเอง หรือไม 
     (3) หนังสืออุทธรณแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ ท่ีเห็นวาไดถูกลงโทษโดยไมถูกตอง 
ไมเหมาะสม หรือไมเปนธรรมอยางไร ลงลายมือช่ือและท่ีอยูของผูอุทธรณ ครบถวนหรือไม  
              (4) กรณีอุทธรณคําส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ ใหแจงใหยื่นอุทธรณตอ ก.ค.ศ.  
กรณีอุทธรณคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษา ใหอุทธรณตอ  กศจ. โดยหนังสืออุทธรณทําถึงประธาน กศจ. หรือ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือย่ืนผานผูบังคับบัญชา   
        5.4 บันทึกทําความเห็นเก่ียวกับการตรวจอุทธรณตามขอ 5.3 และความเห็นตามขอเท็จจริงและขอ
กฎหมายท่ีปรากฎในสํานวนการดําเนินการทางวินัย ตามประเด็นท่ีมีการอุทธรณคัดคานหรือโตแยงการดําเนินการ
ทางวินัยของผูบังคับบัญชาหรือของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นําเสนอผูอํานวยการสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือมีหนังสือถึงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเปนหนวยงานหรือสวนราชการท่ีทําหนาท่ี
เลขานุการ กศจ. ในการนําเสนออุทธรณให กศจ.พิจารณาอุทธรณตาม กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการอุทธรณและการ
พิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2550  
        5.5 สงหนังสืออุทธรณ สํานวนการดําเนินการทางวินัย ความเห็นขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีปรากฎใน
สํานวนการดําเนินการทางวินัย ไปยังหนวยงานหรือสวนราชการท่ีทําหนาท่ีเลขานุการ กศจ.พรอมสํานวนการ
ดําเนินการทางวินัยตามมาตรา 98 ภายใน 3 วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสืออุทธรณ          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.แบบฟอรมท่ีใช 
 

8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 

 8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 8.2 คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 

8.4 กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2550 

 

 

 

 

ตรวจสอบหนังสืออุทธรณ/ทําความเห็นขอเท็จจริงขอกฎหมายที่
ปรากฎในสํานวนการดําเนินการทางวินัยตามประเด็นโตแยงหรือ
คัดคานการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาหรือ ผอ.สพท. 

 

สงหนังสืออุทธรณ/สํานวนการดําเนินการทางวินัย/ความเห็นขอเท็จจริงขอ
กฎหมายตามประเด็นโตแยงคัดคานท่ีปรากฎในอุทธรณ 

 

กศจ.พิจารณา 
อุทธรณ 

 สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

เสนอ ผอ.สพท.มี
หนังสือสงอุทธรณ 

รับเร่ืองจากระบบ 

งานสารบรรณฯ 

รับเร่ืองจากผูอุทธรณ
ย่ืนอุทธรณดวยตนเอง 



 

9.รายละเอียด โครงการสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชื่อกระบวนงาน 

ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  
สพท. กลุม 

กฎหมายและคดี  

รหัสเอกสาร 
………………………………………………… 

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน      
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 
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1.รับเรื่องตามระบบงานสารบรรณ /ผูอุทธรณยื่น
ดวยตนเอง 
2.ตรวจสอบหนังสืออุทธรณ 
3.เสนอ ผอ.สพท. 
4.สงหนังสืออุทธรณ/สํานวนการดําเนินการทาง
วินัย/ความเห็นตามประเด็นขอโตแยงคัดคาน 

5.สํานักงานศึกษาธิการ /หนวยงาน/สวนราชการที่
ทําหนาที่เลขานุการ กศจ. 
6.กศจ.พิจารณาอุทธรณ 

5 นาที 

 

30 นาที 

ภายใน 1 วัน 

ภายใน 3 วัน 

 

เสนอพิจารณา
ใหทัน 

ภายใน 30วัน 

นับแตวันยื่น
อุทธรณ 

1. หนังสืออุทธรณถึงหนวยงานตามระบบ 

2.มีการตรวจสอบความถูกตองของ
หนังสืออุทธรณตามกฎหมาย 

3.ผอ.สพท.นําเสนอเหตุผลตามประเด็น
โตแยงคัดคานการดําเนินการทางวินัยที่
เปนอํานาจของตน 

4.สงหนังสืออุทธรณ และสํานวน/
ความเห็นตอหนวยงานเลขานุการ กศจ.
ภายในกําหนด 

5.กศจ.มีขอเท็จจริงขอกฎหมายพิจารณา
ไดครบถวน ภายในระยะเวลา 

กลุมกฎหมาย
และคดี 

เอกสารอางอิง 8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม  8.2 คาํสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
           8.3 กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2560 

ตรวจสอบหนังสืออุทธรณฯ 

 

รับเรื่องฯ 

 เสนอผอ.สพท 

สงหนังสืออุทธรณ/สํานวนฯ/ความเห็นฯ 

 

กศจ.พิจารณา 
อุทธรณ 

สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ประเภทเอกสาร  :  คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 

      ชื่อเอกสาร    :  ดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ชื่องาน (กระบวนงาน)  (จ.) ดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 
 

2.วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข เปนไปตามข้ันตอน มีความถูกตอง 

ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ กระบวนการข้ันตอน
ตางๆ ทําใหการดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข มีความถูกตอง ชอบธรรม ชอบดวย
กฎหมาย  
 

3.ขอบเขตของงาน 
 

 3.1 การรับหนังสือรองทุกขผานระบบงานสารบรรณของหนวยงานท่ีย่ืนผานผูบังคับบัญชา หรือสง
ไปรษณีย หรือย่ืนหรือสงท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือย่ืนดวยตนเอง ออกใบรับ ประทับตรา ลงทะเบียนรับ 

          3.2 การตรวจสอบหนังสือรองทุกข   
          3.3. การนําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงสําเนาหนังสือรองทุกขใหผูบังคับบัญชา    
ผูเปนเหตุแหงการรองทุกข ทราบหนังสือรองทุกข และแจงใหสงเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของ โดยใหมีคําช้ีแจง
ประกอบ  
 3.4 กรณีผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนเหตุแหงการรองทุกข การแจงใหกลุมหรือผูรับ
ชอบงานท่ีเปนเหตุแหงการรองทุกข ทําคําช้ีแจงและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําคําช้ีแจงการดําเนินการ
ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเปนเหตุแหงการรองทุกข   
           3.5 การเสนอเร่ืองใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาจัดสงหนังสือรองทุกข คําช้ีแจง
และเอกสารหลักฐานของผูบังคับบัญชาหรือของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเปนเหตุแหงการรอง
ทุกข ไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเปนหนวยงานหรือสวนราชการท่ีทําหนาท่ีเลขานุการ กศจ.ดําเนินการ 

นําเสนอ กศจ.พิจารณาใหทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

4.คําจํากัดความ 

 การรองทุกขและการพิจารณารองทุกข หมายถึง การรองทุกขและการพิจารณารองทุกข ในกรณี 

ท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม หรือมีความคับของใจเน่ืองจาก 

การกระทําของผูบังคับบัญชา หรือการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตามมาตรา 123 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบ  
กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ.2551 โดยไดพบกับผูบังคับบัญชาท่ีเปนเหตุ  
เพ่ือทําเขาใจและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันตน หรือผูบังคับบัญชาไมประสงคจะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแลว 
ไมไดรับคําช้ีแจง หรือไดรับคําช้ีแจงแลวไมเปนท่ีพอใจ หรือผูบังคับบัญชามิไดดําเนิ นการใดๆและดําเนินการ
แลวแตไมเปนท่ีพอใจ ประสงคย่ืนหนังสือรองทุกข  เพ่ือใหมีการพิจารณาเร่ืองรองทุกข  โดยอํานาจพิจารณา 

รองทุกขของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปล่ียนไปเปนอํานาจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  
ตามคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๑๙ /๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๐  โดยมีสํานักงาน 

ศึกษาธิการจังหวัด เปนหนวยงานหรือสวนราชการท่ีทําหนาท่ีเลขานุการ กศจ.พิจารณารองทุกข 
   
 

 

 

 



 

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        5.1 เม่ือผูใตบังคับบัญชา มีกรณีรองทุกขเพราะเหตุวาตนไมไดรับความเปนธรรม หรือมีความคับของใจ 

เน่ืองจากการกระทําของผูบังคับบัญชา หรือการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และแสดงความประสงค 
ท่ีจะปรึกษาหารือ รับฟง หรือสอบถามกับผูบังคับบัญชา ใหดําเนินการใหผูรองทุกข พบกับผูบังคับบัญชาท่ีเปนเหตุ 
เพ่ือใหโอกาสและรับฟงหรือสอบถามเก่ียวกับปญหาดังกลาว เพ่ือทําเขาใจและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันตน 

        5.2 กรณีผูบังคับบัญชาไมประสงคจะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแลว ไมไดรับคําช้ีแจง หรือไดรับคํา
ช้ีแจงแลวไมเปนท่ีพอใจ หรือผูบังคับบัญชามิไดดําเนินการใดๆและดําเนินการแลวแตไมเปนท่ีพอใจ ใหยื่นรองทุกข  
        5.2 กรณีย่ืนหรือสงท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือย่ืนผานผูบังคับบัญชาตามระบบงานสารบรรณ 

ใหถือวันท่ียื่นหรือสงหนังสือรองทุกข เปนวันย่ืนหนังสือรองทุกข 
        5.3 กรณีมีผูนําหนังสือรองทุกขมาย่ืนเอง ใหผูรับออกใบรับ พรอมท้ังประทับตรา รับและลงทะเบียนไว 
เปนหลักฐานในวันท่ีรับ โดยถือเปนวันท่ีย่ืนหนังสือรองทุกข  
        5.4 ยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขทางไปรษณีย ถือวันท่ีท่ีทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝากเปนหลักฐาน
นําสง หรือวันท่ีท่ีทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับท่ีซองหนังสือ เปนวันสงหนังสือรองทุกข  
        5.5 ตรวจสอบหนังสือรองทุกข ในเร่ือง  
              (1) ย่ืนหนังสือรองทุกข ภายใน 30 วันนับแตวันทราบเร่ืองอันเปนเหตุแหงการรองทุกข หรือไม 
              (2) ย่ืนรองทุกขสําหรับตนเอง หรือไม 
     ( 3)  ห นั ง สื อ ร อ ง ทุ ก ข  ล ง ล า ย มื อ ช่ื อ  ท่ี อ ยู  แ ล ะ ตํ า แ ห น ง ข อ ง ผู ร อ ง ทุ ก ข  ห รื อ ไ ม 
              (4) หนังสือรองทุกข มีสาระสําคัญท่ีแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลใหเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมหรือ
ความคับของใจ เนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชา หรือการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางใด 
และความประสงคของการรองทุกข หรือไม 
     (5) รองทุกขตอใคร กรณีรองทุกขตอ กศจ.ใหทําหนังสือรองทุกขถึงประธาน กศจ.พรอมสําเนารับรอง
ถูกตองหนึ่งฉบับ ย่ืนหรือสงท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเปนหนวยงานหรือ
สวนราชการท่ีทําหนาท่ีเลขานุการ กศจ.ก็ได 
     (6) ถาเปนการรองทุกขตอ ก.ค.ศ.ใหย่ืนหรือสงท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. และหากเปนกรณีรองทุกขคําส่ังให
ออกจากราชการ ใหรองทุกขตอ ก.ค.ศ.ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ัง โดยทําหนังสือรองทุกขถึ ง
ประธาน ก.ค.ศ.หรือเลขาธิการ ก.ค.ศ. พรอมสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับ โดยย่ืนหรือสงท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ.  
         5.6 กรณีย่ืนหรือสงหนังสือรองทุกขท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเสนอเร่ืองโดยทําความเห็นเก่ียวกับ
การตรวจหนังสือรองทุกขตามขอ 5.5 ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือใหสงสําเนาหนังสือ 

รองทุกขใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบภายใน 3 วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือรองทุกข และแจง
ใหสงเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของ โดยใหมีคําช้ีแจงประกอบภายใน 7 วันนับแตวันไดรับหนังสือ ก 

     กรณีผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนเหตุแหงการรองทุกข ใหเสนอเร่ืองเพ่ือแจงใหกลุม
หรือผูรับชอบงานท่ีเปนเหตุแหงการรองทุกข ทําคําช้ีแจงและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําคําช้ีแจงการ
ดําเนินการของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเปนเหตุแหงการรองทุกข   
         5.5 เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาจัดสงหนังสือรองทุกข คําช้ีแจงและเอกสาร
หลักฐานของผูบังคับบัญชาหรือของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเปนเหตุแหงการรองทุกข ไปยัง   
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเปนหนวยงานหรือสวนราชการท่ีทําหนาท่ีเลขานุการ กศจ.ภายใน 7 วันนับแต
วันท่ีไดรับหนังสือรองทุกข  
 5.6 จัดสงหนังสือรองทุกข คําช้ีแจงและเอกสารหลักฐานของผูบังคับบัญชาหรือของผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเปนเหตุแหงการรองทุกข ไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเปนหนวยงาน 

หรือสวนราชการท่ีทําหนาท่ีเลขานุการ กศจ.พิจารณาหนังสือรองทุกข  



 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.แบบฟอรมท่ีใช 
 

8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 

 8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 8.2 คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 

8.3 กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. 2551 

ตรวจหนังสือรองทุกข 
 

ย่ืนหรือสงท่ี 

สพท. 

สงหนังสือรองทุกข /เอกสารหลักฐาน/คํา
ชี้แจงของผูเปนเหตุแหงการรองทุกข 

 

กศจ.พิจารณา
รองทุกข 

 สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

ผอ.สพท./ผูบงัคับบัญชา แจงผูเปนเหตุแหงการรองทุกขชี้แจงพรอม
เอกสารหลักฐานหลักฐาน 

 

ย่ืนผาน
ผูบังคบับัญชา 

สงทาง
ไปรษณีย 

รับเร่ือง 
 

ออกใบรับ/ประทับตรา/ลงทะเบียนรับ 

 



 

9.รายละเอียด โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชื่อกระบวนงาน 

 ดําเนินการเกี่ยวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 
สพท. กลุม 

กฎหมายและคดี  

รหัสเอกสาร 
………………………………………………… 

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน      
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.รับเรื่องผานผูบังคับบัญชา/สงทางไปรษณีย/ยื่น
หรือสงที่ สพท. ออกใบรับ ประทับตรา ลงทะเบียน 

2.ตรวจหนังสือรองทุกข 
3.เสนอ ผอ.สพท.แจงผูเปนเหตุสงเอกสารหลักฐาน 

คําชี้แจง 
4.แจงผูเปนเหตุแหงการรองทุกขชี้แจงพรอมเอกสาร 
หลักฐาน  
5.สงหนังสือรองทุกขพรอมเอกสารหลักฐาน/คํา
ชี้แจงของผูเปนเหตุแหงการรองทุกข 
6.สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด /หนวยงาน/สวน
ราชการเลขานุการ กศจ.นําเรื่องเสนอ  

7.กศจ.พิจารณาเรื่องรองทุกข 

5 นาที 

 

30 นาที 

ภายใน 1 วัน 

 

ภายใน 3 วัน 
(นับแตวันรับรองทุกข) 

 

  ภายใน 7 วัน 
      (นับแตวันที่ไดแจง)  

 

ภายใน 7 วัน 
(นับแตวันรับรองทุกข) 

 

ภายใน 30 วัน 
(นับแตวันรับรองทุกข) 

 

1. หนังสือรองทุกขถงึหนวยงาน
ตามระบบ 

2.มีการตรวจสอบความถูกตองของ
หนังสือรองทุกขตามกฎหมาย 

3. แจงผูเปนเหตุแหงการรองทุกข
ชี้แจงพรอมเอกสารหลักฐาน 

4.สงหนังสืออุทธรณ และสํานวน/
ความเห็นตอ สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด หนวยงานเลขานุการ กศจ.
ภายในกําหนด 

5.กศจ.มีขอเท็จจริงขอกฎหมาย
พิจารณาไดครบถวน ภายใน
ระยะเวลา 

กลุมกฎหมาย
และคดี 

เอกสารอางอิง พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม      คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560    กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 2551 

 

รับเรื่อง 

ตรวจหนังสือรองทุกข 

ผอ.สพท./ผูบังคับบัญชา 

สงหนังสือรองทุกข/เอกสารหลักฐาน/คําชี้แจง
ของผูเปนเหตุแหงการรองทุกข 

 

แจงผูเปนเหตุแหงการ
รองทุกขชี้แจงพรอม

เอกสารหลักฐาน 

 

สํานักงานศึกษาธิการจงัหวัด 

กศจ.พิจารณา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทเอกสาร :  คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 

ชื่อเอกสาร  :  การดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ชื่องาน  
การดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด 

 

2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

3. ขอบเขตของงาน 

 การดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ซึ่งมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2539  ดังนั้น หากมีความเสียหายเกิดข้ึน
ต้ังแตวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2539 หลักการของกฎหมาย หรือท่ีเรียกวาสวนท่ีเปนสารบัญญัติ เชน  
ฐานความผิด การแบงสวนความรับผิดและอายุความฟองคดี เปนไปตามหลักกฎหมายพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ซึ่ง มีสาระสําคัญสรุปดังนี้  

1. เจาหนาท่ีรับผิดทางละเมิดเม่ือกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น    
2. หนวยงานเรียกใหเจาหนาท่ีรับผิดชดใชคาเสียหายโดยคํานึงถึงระดับความรายแรง แหงการกระทํา

และความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑ โดยไมตองใหใชเต็มจํานวนความเสียหายก็ได เชน อาจคํานึงถึง
เงินเดือน  รายจาย  ครอบครัว ความรายแรงของการกระทําละเมิด วาจะชดใชเต็มหรือไมเต็มจํานวนก็ไดใหอยู
ในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐน้ัน นอกจากนี้ หากความเสียหายเกิดจากความบกพรองของหนวยงานของรัฐ
หรือระบบการดําเนินงานสวนรวม ก็ตองหักสวนดังกลาวออกดวย เชนหนวยงานของรัฐไมบํารุงรักษารถใหอยู
ในสภาพปลอดภัย กรณีเชนนี้ ตองหักสวนท่ีหนวยงานของรัฐจะตองรับผิดออกจากสวนท่ีเจาหนาท่ีจะตองชดใช
คาเสียหาย    

3. กรณีเจาหนาท่ีกระทําละเมิดหลายคน มิใหนําหลักเร่ืองลูกหนี้รวมมาใชบังคับ โดยเจาหนาท่ี 

แตละคนจะตองรับผิดเฉพาะสวนของตนเทานั้น สําหรับข้ันตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดความเสียหายหรือท่ีเรียกวา
สวนวิธีสบัญญัติจะตองดําเนินการตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ไมวาการกระทําละเมิดจะเกิดข้ึนกอนหรือหลังวันท่ี 15 

พฤศจิกายน 2539 
  

4. คําจํากัดความ 

 มาตรา 4 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539   

“เจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไมวาจะเปน
การแตงต้ัง ในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด เจาหนาท่ี ตามนัยมาตรา 4 เปนผูไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของ เจาหนาท่ี โดยท่ีพระราชบัญญัตินี้เนนถึงการทํางานแทนรัฐใน
ลักษณะเจาหนาท่ีของภาครัฐทุกประเภท ดังนั้น เจาหนาท่ีตามค านิยามดังกลาวจึงหมายความถึงบุคลากรทุก
ประเภทท่ีท างานใหกับรัฐ ไมวาจะเปนลูกจางหรือ จะเปนกรรมการ และไมวาจะเปนการแตงต้ังในฐานะใด  

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมี
ฐานะเปน กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติ หรือ 

พระราช กฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงาน
ของรัฐ ตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 

 



 

  ละเมิด  คือ การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอตอ บุคคลภายนอกโดยผิดกฎหมายเปนเหตุ 

ใหเขา(ผูถูกกระทํา) เสียหายแก ชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดีทรัพยสินหรือสิทธิอยาง  
หนึ่งอยางใดก็ดีกฎหมายถือวาผูนั้นทําละเมิดจะตองรับผิดชอบชดใชคา สินไหมทดแทนเพ่ือการละเมิดนั้น  
(ป.พ.พ. มาตรา 420)  

 

องคประกอบของการกระทําละเมิด (มาตรา ๔๒๐ แหง ป.พ.พ.) 
๑. มีการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ 

๒. การกระทํานั้นเปนการกระทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย 

๓. กอใหเกิดความความเสียหายแกบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย 
เสรีภาพ ทรัพยสินหรือสิทธิอยางใดอยางหนึ่งก็ดี 

ผูกระทําตองชดใชคาสินไหมทดแทนท่ีไดกระทําลงไปน้ัน 
 

การกระทําโดยจงใจ หมายถึง การกระทําโดยมีเจตนาหรือกระทําโดยต้ังใจ 

การกระทําโดยประมาท หมายถึง กระทําโดยไมรูวาการกระทําของตนนั้น  จะทําใหผูอ่ืนเสียหาย  
แตไดกระทําไปโดยขาดความระมัดระวังท่ียบุคคลในภาวะเชนนั้น  พึงมีตามวิสัยและพฤติการณ 
 

 ประมาทเลินเลออยางรายแรง  
  มาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ไมไดกลาวถึงประมาทเลินเลออยาง
รายแรงไว  แตพอท่ีจะใหความหมายของคําวาประมาทเลินเลออยางรายแรงไดวาหมายถึง “การกระทําโดย
มิไดเจตนา แตเปนการกระทําซึ่งบุคคลพึงคาดหมายไดวาอาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึน และหากใชความ
ระมัดระวังแมเพียงเล็กนอย ก็อาจปองกันมิใหเกิดความเสียหายไดแตกลับมิไดใชความระมัดระวังเชนวานั้น
เลย”  (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๑๐/๒๕๕๒)  
 

การกระทํานั้นเปนการกระทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย 

(๑) มีกฎหมายบัญญัติไวชัดแจงวาการกระทําอันนั้นเปนความผิด 

(๒) การกระทําผิดกฎหมายยังรวมถึงการละเลยตอหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติลาชาเกินสมควร 

(๓) การกระทําโดยผิดกฎหมายหรือมิชอบดวยกฎหมาย  อาจเปนกรณีเจาหนาท่ีไมมีอํานาจกระทํา
หรือทํานอกเหนือหนาท่ีหรือใชอํานาจผิดพลาด (ดุลพินิจ) กอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน 

 

กอใหเกิดความความเสียหายแกบุคคลอื่น 

ในการกระทําละเมิดถึงแมจะเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย  หากผูท่ีไดรับผลจากการกระทําไมไดรับ
ความเสียหายยอมไมเปนละเมิด  สําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีจะถือเปนการกระทําละเมิดนั้นมีลักษณะ
สําคัญดังนี้ 

- เปนความเสียหายท่ีเปนผลโดยตรงและมีความสัมพันธใกลชิดกับการกระทําละเมิด 

- เปนความเสียหายท่ีแนนอน ไมวาจะเปนความสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพยสิน
หรือความเสียหายตอสิทธิบุคคลอ่ืน ซึ่งกฎหมายรับรองคุมครอง ซึ่งอาจเปนความเสียหายท่ีเปนตัวเงินหรือ
ความเสียหายอันมิใชตัวเงิน หรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลวในเวลาปจจุบัน  หรือความเสียหายในอนาคตอัน
จะตองเกิดข้ึนแนนอน  

- เปนความสียหายท่ีกฎหมายรับรองและคุมครอง 



 

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  

การกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีมี 2 ประเภท  

1. การกระทําละเมิดตอเอกชนหรือบุคคลภายนอก ความรับผิดของเจาหนาท่ีผูทําละเมิดแกเอกชน
หรือบุคคลภายนอก เปนไปตามความในมาตรา 8 แหง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
พ.ศ. 2539   

2. การกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ ความรับผิดของเจาหนาท่ีผูทําาละเมิดแกหนวยงานของรัฐ 
เปนไปตามความในมาตรา 10 ประกอบกับ มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี 

พ.ศ. 2539   

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

ขั้นตอนการดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี สําหรับสถานศึกษา  
๑. กรณีเกิดความเสียหายแกสถานศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 1 การรายงานความเสียหาย 

เม่ือเกิดความเสียหายแกสถานศึกษา ผูท่ีเก่ียวของตองรายงานใหผูอํานวยการสถานศึกษา
ทราบ  
ขั้นตอนท่ี ๒ แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จเบื้องตนทางละเมิด  
  เม่ือผู อํานวยการสถานศึกษาได รับรายงานความเสียหายดังกลาวแลว ควรแตง ต้ัง
คณะกรรมการสอบขอเท็จเบ้ืองตนทางละเมิด เพ่ือสอบสวนใหไดความวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นมีเห็นควร
เช่ือวาเกิดจาการกระทําของเจาหนาท่ีหรือไม ตามนัยหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ี นร ๐๖๐๑/
๑๕  ลงวันท่ี ๕ มีนาคม  ๒๕๔๑  ประกอบกับคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๒๘๖๔/
๒๕๔๗ ส่ัง ณ วันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗  เร่ืองมอบอํานาจการแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
เบ้ืองตนทางละเมิด 

 

ขั้นตอนท่ี ๓ คณะกรรมการสอบขอเท็จเบื้องตนทางละเมิด  

      มีหนาท่ีสอบสวนโดยรวบรวมพยานหลักฐาน  ตลอดจนตรวจสอบเอกสาร  วัตถุ หรือสถานท่ี 
เพ่ือใหทราบวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีเหตุอันควรเช่ือวาเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีหรือไม และรายงาน
ผลการสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนทางละเมิดใหผูอํานวยการสถานศึกษาทราบ  

  
ขั้นตอนท่ี ๔ การพิจารณาสํานวนการสอบขอเท็จเบื้องตนทางละเมิดของผูอํานวยการสถานศึกษา 

  เม่ือผูอํานวยการสถานศึกษาไดรับรายงานผลการสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนทางละเมิดจาก
คณะกรรมการสอบขอเท็จเบ้ืองตนทางละเมิดแลวใหดําเนินการดังนี้  
  ๑. หากพิจารณาแลวเห็นวา  เปนกรณีไมมีเหตุอันควรเช่ือวาเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ี
ใหผูอํานวยการสถานศึกษาลงความเห็นทายสํานวนวา “ไมควรแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงทางละเมิด
ของเจาหนาท่ี” แลวรายงานผลการสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนทางละเมิด ไปยังผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณา  ตามนัยหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



 

ท่ี นร ๐๖๐๑/๑๕  ลงวันท่ี ๕ มีนาคม  ๒๕๔๑  โดยใหรายงานผานผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ๒. หากพิจารณาแลวเห็นวา เปนกรณีมีเหตุอันควรเช่ือวาความเสียหายเกิดจากการกระทํา
ของเจาหนาท่ี  ใหผูอํานวยการสถานศึกษาลงความเห็นทายสํานวนวา “ควรแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงทางละเมิดของเจาหนาท่ี” แลวรายงานผลการสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนทางละเมิด ไปยังผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
ตามคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๘๘๗/๒๕๔๗ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ  
พ.ศ.๒๕๔๗  เร่ืองมอบอํานาจเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด 

 

ขั้นตอนท่ี ๕ การพิจารณาสํานวนการสอบขอเท็จเบื้องตนทางละเมิดของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 

เม่ือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับรายงานผลการสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตน
ทางละเมิดจากผูอํานวยการสถานศึกษาแลวใหดําเนินการดังนี้  

๑. หากพิจารณาแลวเห็นวา  เปนกรณีไมมีเหตุอันควรเช่ือวาเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ี
ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลงความเห็นทายสํานวนวา “ไมควรแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงทางละเมิด”  แลวรายงานผลการสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนทางละเมิด ไปยังผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ช้ันจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณา  ตามนัยหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ท่ี นร ๐๖๐๑/๑๕  ลงวันท่ี ๕ มีนาคม  ๒๕๔๑  โดยใหรายงานผานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

  ๒. หากพิจารณาแลวเห็นวา เปนกรณีมีเหตุอันควรเช่ือวาความเสียหายเกิดจากการกระทํา
ของเจาหนาท่ี  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด  ตามขอ ๘ แหงระเบียบสํานักยานกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี  พ.ศ.๒๕๓๙ ประกอบกับคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ท่ี ๘๘๗/๒๕๔๗ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๗  เร่ืองมอบอํานาจเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด 

  
๒. กรณีเจาหนาท่ีกระทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภายนอก  

 

เม่ือผูอํานวยการสถานศึกษาไดรับแจงวาเจาหนาท่ีของสถานศึกษากระทําใหเกิดความ
เสียหายแกบุคคลภายนอก ใหผู อํานวยการสถานศึกษารวบรวมขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานไปยัง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เพ่ือดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด ตามระเบียบสํานักยานกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี  พ.ศ.๒๕๓๙  หมวด ๓ และเตรียมสูคดีตอไป  โดยแยกพิจารณาได ๒ กรณีคือ 

๑. กรณีบุคคลภานนอกย่ืนคําขอใหสถานศึกษาชดใชคาสินไหมทดแทน  
- ใหผูอํานวยการสถานศึกษาออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานแกผูย่ืน 

- ใหผู อํานวยการสถานศึกษาแจงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แตงต้ัง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและพิจารณาดําเนินการตามหมวด ๒ แหงระเบียบสํานัก
ยายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  พ.ศ.๒๕๓๙   

๒. กรณีบุคคลภานนอกฟองคดีตอศาล 

 - ใหผูอํานวยการสถานศึกษารายงานผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและพิจารณาดําเนินการตามหมวด ๒ แหงระเบียบสํานัก



 

นายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  พ.ศ. ๒๕๓๙  และ
เตรียมการสูคดี 

 

ขั้นตอนการดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี สําหรับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
๑. กรณีเกิดความเสียหายแกสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 

ขั้นตอนท่ี 1 การรายงานความเสียหาย 

เม่ือเกิดความเสียหายแก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ผู ท่ีเ ก่ียวของตองรายงานให
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ  
 

ขั้นตอนท่ี ๒ แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จเบื้องตนทางละเมิด  
  เม่ือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับรายงานความเสียหายดังกลาวแลว  
ควรแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จเบ้ืองตนทางละเมิด เพ่ือสอบสวนใหไดความวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้น
มีเห็นควรเช่ือวาเกิดจาการกระทําของเจาหนาท่ีหรือไม ตามนัยหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ี  
นร ๐๖๐๑/๑๕  ลงวันท่ี ๕ มีนาคม  ๒๕๔๑  ประกอบกับคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ี ๒๘๖๔/๒๕๔๗ ส่ัง ณ วันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗  เร่ืองมอบอํานาจการแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงเบ้ืองตนทางละเมิด 

 

ขั้นตอนท่ี ๓ คณะกรรมการสอบขอเท็จเบื้องตนทางละเมิด  

      มีหนาท่ีสอบสวนโดยรวบรวมพยานหลักฐาน  ตลอดจนตรวจสอบเอกสาร  วัตถุ หรือสถานท่ี 
เพ่ือใหทราบวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีเหตุอันควรเช่ือวาเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีหรือไม  

  
ขั้นตอนท่ี ๔ การพิจารณาสํานวนการสอบขอเท็จจริงเบื้องตนทางละเมิดของผูอํานวยการสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา  
  เม่ือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับรายงานผลการสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตน
ทางละเมิดแลวใหดําเนินการดังนี้  
  ๑. หากพิจารณาแลวเห็นวา  เปนกรณีไมมีเหตุอันควรเช่ือวาเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ี
ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลงความเห็นทายสํานวนแลวรายงานผลการสอบขอเท็จจริง
เบ้ืองตนทางละเมิด ไปยังผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณา   
 

ตามนัยหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ี นร ๐๖๐๑/๑๕  ลงวันท่ี ๕ มีนาคม  ๒๕๔๑  โดยให
รายงานผานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  ๒. หากพิจารณาแลวเห็นวา เปนกรณีมีเหตุอันควรเช่ือวาความเสียหายเกิดจากการกระทํา
ของเจาหนาท่ี  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด ตามขอ ๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี  พ.ศ.๒๕๓๙ ประกอบกับคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๘๘๗/
๒๕๔๗ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๗  เร่ืองมอบอํานาจเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด 

 

 



 

 ขั้นตอนท่ี ๕ การแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงทางละเมิด 

  ในการแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ใหแตงต้ังไดไมเกิน ๕ คน
และใหกําหนดเวลาแลวเสร็จของการพิจารณาของคณะกรรมการไวดวย ตามขอ ๘ แหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  พ.ศ.๒๕๓๙   
 

ขั้นตอนท่ี ๖ การพิจารณาของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  มีหนาท่ีพิจารณาเสนอความเห็น
เก่ียวกับผูตองรับผิด และจํานวนคาสินไหมทดแทนท่ีตองชดใช  และตองใหโอกาสแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของหรือ
ผูเสียหายช้ีแจงขอเท็จจริงและโตแยง  แสดงหลักฐานของตนอยางเพียงพอและเปนธรรม ซึ่งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีขอควรทราบดังนี้ 

๑. กรณีท่ีคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเห็นวา  ความสียหายเกิดจาก
การกระทําละเมิดของเจาหนาท่ี  มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี และผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพิจารณาแลวเห็นชอบดวย เจาหนาท่ีตองรับผิดเปนการเฉพาะตัว ตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งตองบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙)  

สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาท่ีใหมีกําหนดอายุคว าม ๒ ป นับแตวันท่ี
หนวยงานของรัฐ “รูถึงการละเมิด” และ “รูตัวเจาหนาท่ีผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน” ตามาตรา ๑๐  
วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙  

๒. กรณีท่ีคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเห็นวา  ความสียหายเกิดจาก
การกระทําละเมิดของเจาหนาท่ี  และเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี และผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพิจารณาแลวเห็นชอบดวย ซึ่งแยกพิจารณาไดเปน ๒ กรณี คือ 

๒.๑ ถาเห็นวาการกระทําของเจาหนาท่ี เปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอธรรมดา  
เจาหนาท่ีไมตองรับผิด   

๒.๒ ถาเห็นวาการกระทําของเจาหนาท่ี เปนการกระทําดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง  เจาหนาท่ีตองรับผิดตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  
พ.ศ.๒๕๓๙    

สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาท่ีใหมีกําหนดอายุความ ๒ ป นับแตวันท่ี
หนวยงานของรัฐ “รูถึงการละเมิด” และ “รูตัวเจาหนาท่ีผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน” ตามาตรา ๑๐  
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ 

 

ขั้นตอนท่ี ๗  การพิจารณาสํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

เม่ือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด ใหวินิจฉัยส่ังการวา “มีผูรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม” และ “เปนจํานวนเทาใด”แตยังไม
ตองแจงการส่ังการใหผูเก่ียวของทราบ จากนั้นใหสงคําวินิจฉัยส่ังการไปใหกระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบ
ภายในเจ็ดวันนับแตวันวินิจฉัยส่ังการ เวนแตเปนเร่ืองท่ีกระทรวงการคลัง ประกาศกําหนดวาไมตองรายงานให
กระทรวงการคลังตรวจสอบ รายละเอียดตาม ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ีท่ีไมตองรายงาน ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562 



 

  โดยความสียหายท่ีหนวยงานของรัฐไมตองสงสํานวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 
หนวยงานของรัฐจะตองรายงานความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนดไปให
กระทรวงการคลังทราบทุกระยะ ๓ เดือน ดังนั้นหากเปนกรณีไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ออกคําส่ังใหผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก 
ทางราชการภายใน ๗ วัน นับแตวันท่ีมีคําวินิจฉัย  หากไมมีการชดใชใหรายงานสํานักงานคระกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยดวน เพ่ือจะไดพิจารณามอบอํานาจใหดําเนินการไดทันภายในระยะเวลาหรือ 

อายุความท่ีกฎหมายกําหนด 

แตหากเปนกรณีท่ีตองรายงานผลการพิจารณาใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ  ใหสง 
คําวินิจฉัยส่ังการพรอมตนฉบับสํานวนการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดใหกระทรวงการคลัง 

เพ่ือตรวจสอบ  ภายใน ๗ วันนับแตวันวินิจฉัยส่ังการ 

 

ขั้นตอนท่ี ๘  การพิจารณาสํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของกระทรวงการคลัง 
- เม่ือกระทรวงการคลังไดรับสํานวนสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กระทรวงการคลัง 

ตองพิจารณาใหแลวเสร็จกอนอายุความ ๒ ป ส้ินสุดไมนอยกวา ๖ เดือน ซึ่งในระหวางท่ีกระทรวงการคลัง
พิจารณา  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เตรียมเร่ืองใหพรอมสําหรับออกคําส่ังใหเจาหนาท่ี 

ชําระคาสินไหมทดแทน  หรือดําเนินการฟองคดีเพ่ือมิใหขาดอายุความ ๒ ป นับจากวันวินิจฉัยส่ังการ  
- เม่ือกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแลวใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีคําส่ัง 

ตามความเห็นของกระทรวงการคลังและแจงคําส่ังนั้นใหผูเก่ียวของทราบ  
 

ขั้นตอนท่ี ๙  การดําเนินการเม่ือกระทรวงการคลังสงสํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
พรอมความเห็นกลับคืนมา  

กรณีมีผูตองรับผิดชําระคาสินไหมทดแทน ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ออกคําส่ังใหชําระคาสินใหมทดแทนและแจงคําส่ังใหผูท่ีเก่ียวของทราบ  
 

๒. กรณีเจาหนาท่ีกระทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคลภายนอก  
 

ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ตามขอ ๓๑ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี  พ.ศ.๒๕๓๙   เพ่ือพิจารณาวาความเสียหายเกิดจากการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
หรือไม โดยแยกพิจารณาได ๒ กรณีคือ   

 

๑. กรณีบุคคลภานนอกย่ืนคําขอใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชดใชคาสินไหมทดแทน  
- สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานแกผูย่ืน 

- สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
โดยให ดํา เนินการให เส ร็จ ส้ินภายใน  ๑๘๐ วัน  หากไมแล ว เสร็จต องขออนุ มั ติ รั ฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๑๘๐ วัน  

๒. กรณีบุคคลภานนอกฟองคดีตอศาล 

 - แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพ่ือเตรียมการสูคดี  
- ประสานกับสํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือสูคดี  
- รายงานใหกระทรวงการคลังทราบ 



 

- ปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงการคลัง 
- หากความเสียหายมิไดเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีใหเรียก

เจาหนาท่ีผูนั้นเขามาเปนคูความในคดีดวย  
- ถาผลการพิจารณาเปนท่ียุติวา  ความเสียหายเกิดจากเจาหนาท่ีท่ีไดกระทําในการปฏิบัติ

หนาท่ี  จะตองไมมีการเรียกเจาหนาท่ีเขามาเปนคูความในคดี  
 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

๑. สอบขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน  
๒. เสนอความเห็นวา  
    - เปนความเสียหายท่ีมิไดเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  หรือ 

    - เปนความเสียหายท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี   
 

ความเสียหายท่ีมิไดเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี   
- แถลงตอศาลเพ่ือใหเรียกเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดเขามาเปนคูความในคดีและขอใหศาล 

ยกฟอง สํานักงานเขต สพฐ. ตามาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ 

 

ความเสียหายท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี   
- แจงพนักงานอัยการตอศาลเพ่ือใหเจาหนาท่ีพนฐานะการเปนคูความในคดี ตามาตรา ๕ 

แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ 

 

การใชสิทธิเรียกรองชดใชคาสินไหมทดแทน 

๑.การเรียกใหเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดชดใชเงินใหแกหนวยงานของรัฐ (มาตรา ๑๒  
 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙) 
  ๑.๑ หนวยงานของรัฐออกคําส่ังใหเจาหนาท่ีชําระเงิน 

  ๑.๒ กรณีเจาหนาท่ีไมชําระเงินภายในกําหนด หนวยงานของรัฐมีอํานาจใชมาตรการบังคับ
ทางปกครอง ตามนัยมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙  

๑.๓ กรณีเจาหนาท่ีไมสามารถชดใชเงินในคราวเดียว (มาตรา ๑๓) ใหเจาหนาท่ีผอนชําระเงิน
ไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยใหพิจารณาผอนผันตามความเหมาะสมและตองมิใชกรณีท่ีเกิดจากการทุจริต
ของเจาหนาท่ี และเปนกรณีท่ีขอผอนชําระเต็มจํานวนท่ีตองรับผิด รวมท้ังดอกเบ้ียคาฤชาธรรมเนียมและ
คาใชจายในการดําเนินคดี (ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ืองหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับการผอนชําระหนี้ของ
เจาหนาท่ี) 

๒. การรองขอใหหนวยงานของรัฐรับผิดชดใช คาสินไหมทดแทน (มาตรา ๑๑ แหง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙) 

๒.๑ หากผลปรากฎวาหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอบุคคลภายนอกใหกําหนดคาเสียหายและ
แจงใหแกผูเสียหายย่ืนคํารอง  

๒.๒ หากหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวาเจาหนาท่ีของตนไมตองรับผิดก็ใหยกคํารอง
และแจงใหผูยื่นคํารองทราบ 

๒.๓ หากผูเสียหายไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐใหมีสิทธิฟองศาลปกครองได
ภายใน ๙๐ วัน 



 

อายุความในการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน 

๑.หนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาท่ีภายในกําหนดอายุความ ๒ 
ป นับแตหนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาท่ีผูจะพึงชดใชคาสินไหมทดแทน (มาตรา ๑๐ วรรค 
สอง) 

๒.กรณีหนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาท่ีผูนั้นไมตองรับผิด  แตกระทรวงการคลังตรวจสอบ
แลวเห็นวาตองรับผิดใหสิทธิเรียกรองนั้นมีกําหนดอายุความ ๑ ป นับแตหนวยงานของรัฐมีคําส่ังตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง (มาตรา ๑๐ วรรคสอง) 

๓.ถาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีไดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย  สิทธิจะเรียกให
อีกฝายหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทนแกตน  ใหมีกําหนดอายุความ ๑ ป นับแตวันท่ี หนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาท่ีไดชดใชคาสินไหมทดแทนนั้นแกผูเสียหาย (มาตรา ๙)  

๔.บุคคลภายนอกผูไดรับความเสียหายมีสิทธิเรียกรองใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหม
ทดแทนไดภายในกําหนดอายุความ ๑ ป นับแตวันท่ีรูถึงละเมิดและรูตัวเจาหนาท่ีผูจะพึงตองชดใชคาสินไหม
ทดแทนหรือภายในกําหนดอายุความ ๑๐ ป นับแตวันทําละเมิด (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
๔๔๘)  
 

การไลเบี้ยเจาหนาท่ี 

- เม่ือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหาย ถือวาเกิดความเสียหายกับ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหดําเนินการตาม หมวด ๑ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  พ.ศ.๒๕๓๙    

- ใชสิทธิไลเบ้ียกับเจาหนาท่ี  ท่ีกระทําละเมิดจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงภายใน 
๑ ป นับแตวันท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 
  

เมื่อเกิดความเสียหายแกสถานศึกษา/เขตพื้นที่
การศึกษา ตองรายงานให ผู อํ านวยการ
สถานศึกษา ผอ.สพท.ทราบ เพื่อแตง ต้ัง
คณะกรรมการสอบขอเท็จเบ้ืองตนทางละเมิด 

 

ยุติเร่ือง 
 

รายงานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ 

ผูอํานวยการสถานศึกษา/ ผอ.สพท.
พิจารณามีเหตุอันควรเช่ือวาเกิดจากการ

กระทําของเจาหนาที่ แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงทางละเมิด 

ผอ.สพท.เช่ือวาความเสียหายเกิดจาก
การกระทําของเจาหนาที่  แตงต้ัง

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด 

คณะกรรมการฯ รายงานผลสอบขอเท็จจริงฯ 

 ผอ.สพท.  

ผอ.สพท.วินิจฉัยส่ังการวามีผูรับ
ผิดชดใชคาสินไหมทดแทน

หรือไม จํานวนเทาใด 

  

ความเสียหายมิไดเกิดจากการปฏิบัติ
หนาท่ี  

รับผิดตาม ป.พ.พ. 

ความเสียหายเกิดจากการปฏิบัติหนาที่  
 

ประมาทเลินเลอ 

ธรรมดา 
จงใจหรือประมาท 

เลินเลออยางรายแรง 

รับผิดตาม พ.ร.บ.ละเมิด ไมตองรับผิด 

รายงานกระทรวงการคลัง
เพื่อตรวจสอบ (ความ

เสียหายเกิน 1 ลานบาท) 

ถามีผูรับผิด ผอ.สพท.
ออกคําส่ังชดใชคาสินไหม
ทดแทน (ความเสียหาย

ไมเกิน 1 ลานบาท) 

ไมชดใชรายงาน สพฐ. 
 

ผอ.สพท.มีคําส่ังตาม
ความเห็นกระทรวงการคลัง 

ผูอํานวยการสถานศึกษา /ผอ.สพทพิจารณาไมมีเหตุ
อันควรเช่ือวาเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ไมควร

แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 

 ผอ.สพท.พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  

ถาไมมีผูรับผิดรายงาน
กระทรวงการคลัง 

ผอ.สพท.มีคําส่ังตาม
ความเห็นกระทรวงการคลัง 



 

๖.Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                    
 

 

 

เจาหนาที่กระทําให เ กิดความเสี ยหายแก
บุคคลภายนอก ผอ.สพท.แตงต้ังคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
 

 

รายงาน สพฐ. 

 

ประสานกับสํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือสูคดี  
 

รายงานใหกระทรวงการคลังทราบ 

ปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงการคลัง 

 

ดําเนินการใหเสร็จส้ินภายใน ๑๘๐ วัน หากไมแลวเสร็จ
ตองขออนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการขยาย
ระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๑๘๐ วัน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหาย 

ถือวาเกิดความเสียหายกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

รายงาน สพฐ. 

 

 กรณีบุคคลภานนอกฟองคดีตอศาล 

บุคคลภานนอกย่ืนคําขอใหสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชดใชคาสินไหมทดแทน 

 

 ผอ.สพท.แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิด 

 ผอ.สพท.แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิด 

ความเสียหายมิไดเกิดจากการกระทําของ
เจ าหน าที่ ในการปฏิบั ติหนาที่ ใ ห เ รียก
เจาหนาที่ผูน้ันเขามาเปนคูความในคดีและ
ขอใหศาลยกฟอง สํานักงานเขต, สพฐ. 

 

ความเ สียหาย เกิดจากการกระทําของ
เจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาไมตองเรียก
เจาหนาที่ผูน้ันเขามาเปนคูความในคดีและ
เจาหนาที่พนฐานะการเปนคูความในคดี 

ใชสิทธิไลเบี้ยกับเจาหนาที่ ภายใน ๑ ป  
นับแตวันที่ สพท. ไดชดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูเสียหาย  



 

๗. แบบฟอรมท่ีใช 

 

  (ตัวอยาง) 

 

 

 

คําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา / โรงเรียน...................................... 

ท่ี .........../...(เลข พ.ศ. ) 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนทางละเมิด ..................................................... 

ดวย โรงเรียน.................... ....................สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา...........................
ไดเกิดความเสียหายข้ึน โดย..................................... (ระบุรายละเอียดเหตุการณท่ีเกิดข้ึน เชนมีโจรกรรม
ทรัพยสิน / ยานพาหนะอุบัติเหตุ / ถูกเพลิงไหม หรือเกิด ภัยธรรมชาติไดแก วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ฟาผา 
ฯลฯ)....................................................ไดรับความเสียหาย ...................(ระบุมีอะไรบาง) เพ่ือใหไดขอเท็จจริงใน
เบ้ืองตนวา ความเสียหายเกิดจากสาเหตุใด มีผูตองรับผิดชอบ และจํานวนคาสินไหมทดแทนเทาไร  

อาศัยอํานาจตามค่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 2864/2547 เร่ือง
มอบอํานาจการแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนทางละเมิด ลงวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2547  

จึงแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนทางละเมิด ประกอบดวยบุคคล ดังตอไปน้ี 

1................................................ตําแหนง...............................................ประธานกรรมการ 

2................................................ตําแหนง................................................กรรมการ 

3................................................ตําแหนง................................................กรรมการ/เลขานุการ ใหคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนทางละเมิด รีบดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วแลว รายงานผลใหทราบ  

ส่ัง ณ วันท่ี.........................................................................พ.ศ. ......  
 

 

 

 

(ลงช่ือ)..........................................................  
(......................................................) 

 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ผูอํานวยการโรงเรียน...................... 
 

 

 

 

 



 

( ตัวอยาง) 
บันทึกการสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนนทางละเมิด  

 

 

เร่ือง...................................................................  
(สถานท่ี)..............................................................  
วันท่ี.................................................. 

  

ขาพเจา นาย/นาง.....................................................................................................................  
สัญชาติ......................................................ศาสนา......................................อาชีพ................................................ 
อยูบานเลขท่ี...........................................ซอย...................................ถนน........................... ................................ 
แขวง/ตําบล.................................................................เขต/อําเภอ.................................................................... 
จังหวัด.................................................................เก่ียวของกับเร่ืองนี้ในฐานะ..................................................... 
โทรศัพท........................................................................................................โทรสาร....... .................................. 
ขาพเจาไดทราบเร่ือง........................................................................................................................................... 
ตามคําส่ัง............................................................................ท่ี............../.................ลงวันท่ี................................... 
และขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริงดังตอไปน้ี 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

ขาพเจาขอรับรองวาคณะกรรมการ มิไดทําหรือจัดใหทําการใดๆซึ่งเปนการลอลวง ขูเข็ญ 
หรือใหสัญญาเพ่ือจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใดๆ และขาพเจารับรองวาเปนบันทึกถอยคําท่ีถูกตอง จึงลง
ลายมือช่ือไวตอหนาคณะกรรมการ  

 

 

(ลงช่ือ)...............................................ผูใหถอยคํา 

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

 

 

(ลงช่ือ)...............................................ผูบันทึกถอยคํา 

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

ขาพเจาขอรับรองวา................................................................................................... ไดให
ถอยคําและลงลายมือช่ือตอหนาขาพเจา 

 

 

(ลงช่ือ)................................................ประธานกรรมการ 

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

 

                                 (ลงช่ือ)................................................กรรมการ 
(.............................................)  

 

 

                                 (ลงช่ือ)................................................กรรมการและเลขานุการ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   ( ตัวอยาง)  
รายงานการสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนนทางละเมิด  

 

เขียนท่ี................................................... 
วันท่ี.................................................................. 

 

เร่ือง รายงานการสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนทางละเมิด 

เรียน .......................................................................(ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ) 
 

 ตามคําส่ังโรงเรียน/สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา......................................................  
ท่ี................./..............................ลงวันท่ี..................................................................เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนทางละเมิด กรณี.....................................................(ระบุรายละเอียด)............................ 
............................................................................................................................................................................ 

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

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

 

บัดนี้ คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนทางละเมิด ไดดําเนินการ สอบขอเท็จจริง
เบ้ืองตนทางละเมิดเสร็จส้ินแลว จึงขอรายงานผลการสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนทางละเมิด ดังตอไปน้ี 

1. ขอเท็จจริง
..............................................................................................................................................................................

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

.............................................................................................................................................................................    
 2. พยานหลักฐาน  

ก. พยานบุคคล  

พยานบุคคลท่ี 1 ใหการสรุปไดความวา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................    
พยานบุคคลท่ี 2 ใหการสรุปไดความวา
............................................................................................................................................................................. 
................................................ ............................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................    
ฯลฯ 

ข. พยานเอกสาร  

1.................................................................  

2..................................................................  

ฯลฯ  

 



 

ค. พยานวัตถุ  

1..................................................................  

2...................................................................  

ฯลฯ  

 

ง. พยานแวดลอม 

    1. (ภาพถายหรือแผนผังหรือเอกสารอยางหนึ่งอยางใดท่ีอาจให เปนหลักฐานสนับสนุนคําใหการหรือขอ
ตอสูของผูถูกกกลาวหาหรือพยาน)  
    ๒. ใบรับรองแพทย (กรณีเกิดความเสียหายแกรางกาย) 
    3. (บันทึกคําใหการของบุคคลท่ีนาเช่ือถืออ่ืน เชน กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ ท่ีอาจนํามาประกอบการ
พิจารณาความนาเช่ือถือของเหตุความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได)  
    ๔. ความเห็นคณะกรรมการ  

 

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนทางละเมิด พิจารณาจาก พยานหลักฐานแลว  
เห็นวา................................................(ความเห็นของคณะกรรมการตองมีขอเท็จจริงและ ขอกฎหมายท่ีแจงชัด
และตองมีพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนประกอบดวย).............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

(ลงช่ือ).....................................ประธานกรรมการ   
(..................................)  

 

 

(ลงช่ือ).......................................กรรมการ 
(.....................................)  

 

 

 

(ลงช่ือ).......................................กรรมการและเลขานุการ 
      (................................) 
 

 

 

 



 

(ตัวอยาง) 
 

 

 

 

 

                                    คําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา......................................  
ท่ี .........../...(เลข พ.ศ. )  

                        เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด                          
..................................................... 

 

 ดวย ...................................................(ระบุขอเท็จจริงท่ีไดจากการสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตน 

ทางละเมิด)........................................................... ....................ทําใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/โรงเรียน 

...................................ไดรับความเสียหาย...................(ระบุมีอะไรบาง) …………………………………………. 
รวมความเสียหาย จํานวน ............................บาท เพ่ือใหไดขอเท็จจริงวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีผูใดจะตอง
รับผิดชอบและจํานวนคาสินไหม ทดแทนท่ีตองชดใชเทาไร  

อาศัยอํานาจตามคําส่ังนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 887/2547  

เร่ือง มอบอํานาจเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2547 จึงแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ประกอบดวยบุคคล ดังตอไปน้ี 

1................................................ตําแหนง...............................................ประธานกรรมการ 
2................................................ตําแหนง................................................กรรมการ 

3................................................ตําแหนง................................................กรรมการ 
๔................................................ตําแหนง................................................กรรมการ 

๕................................................ตําแหนง.......................................กรรมการและเลขานุการ 

 

ใหคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ดําเนินการตามระเบียบสํานัก 

นายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  

โดยเครงครัด ใหแลวเสร็จแลวรายงานผลใหทราบ 

 ส่ัง ณ วันท่ี........................................พ.ศ. ......  
 

 

 

(ลงช่ือ).......................................................... 
        (......................................................)  

                                ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา...................... 
 

 

 

 



 

 

บันทึกการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

ตามคําส่ัง........(หนวยงาน)..............ท่ี....../............  

ลงวันท่ี ........ เดือน.............  .พ.ศ........ 

เร่ือง.......................................................................................................................................... 

  สถานท่ี.................................................... 

วันท่ี..........เดือน......................พ.ศ.......... 

 

ขาพเจา...........................................................อายุ..............ป.เช้ือชาติ................. 

สัญชาติ........................ศาสนา..........................  อาชีพ............................. 

อยูบานเลขท่ี.........................ตรอก/ซอย..............................................ถนน................................... 

แขวง................................เขต.............................. จังหวัด..................................โทร...................... 

สถานท่ีทํางาน................................................ต้ังอยูเลขท่ี.....................แขวง.................................. 

เขต........................................จังหวัด..................................................โทร..................................... 

บัตรประจําตัว....................................................เลขประจําตัวประชาชน.......................................... 

ออกใหโดย........................................................เมือ่วันท่ี............เดือน............................พ.ศ......... 

หมดอายุวันท่ี............เดือน........................พ.ศ............ 

 ขาพเจาขอใหถอยคําดวยความสมัครใจและสัตยจริงดังนี้ 
1......................................................................................................................... 

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

2......................................................................................................................... 

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

3......................................................................................................................... 

 

 

 

(สล.1) 



 

- 2 - 

  ขาพเจาขอรับรองวา  
ก. คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไดแจงใหทราบวา ขาพเจา  มีสิทธิช้ีแจง 

ขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานอยางเพียงพอและเปนธรรม รวมท้ังการใหถอยคําตามบันทึกการ
สอบสวนฉบับน้ีอาจใชเปนพยานหลักฐานในช้ันศาลได   
     ข. คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมิไดทําหรือจัดใหทําการใดๆ ซึ่งเปนการลอลวงหรือ
ขูเข็ญ หรือใหสัญญาเพ่ือจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใด ๆ  
ค.ขาพเจาไดอานบันทึกการสอบสวนฉบับน้ีโดยตลอดแลว ขอรับรองวาถูกตองตรงตามท่ีใหถอยคําไว 

จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

ลงช่ือ.................................................................ผูใหถอยคํา 

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

 

ลงช่ือ............................................................ ...ประธานกรรมการ 

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

ลงช่ือ................................................................กรรมการ 

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

ลงช่ือ................................................................กรรมการ 

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

ลงช่ือ................................................................กรรมการ 

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

ลงช่ือ................................................................กรรมการและเลขานุการ 

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

ลงช่ือ................................................................ผูพมิพ/ผูบันทึก 

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

 

 

 

 



 

รายงานผลการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

ตามคําส่ัง........(หนวยงาน)..............ท่ี....../............  

ลงวันท่ี ........ เดือน.............  .พ.ศ....... 

  สถานท่ี.................................................... 

วันท่ี..........เดือน......................พ.ศ.......... 

 

iประเภทสํานวน ................................. 

เร่ือง……………………………………………………………………………………………………….. 

สวนราชการ  ............................................................................................................................... 

วันเวลาเกิดเหตุ    วันท่ี ......เดือน...............................พ.ศ..........เวลา  .......................น. 

สถานท่ีเกิดเหตุ   ...................................................................................................................................... 

สาระสําคัญในขอเท็จจริงบางประการ 

1) ผูกระทําความเสียหายและผูเก่ียวของ     

1.1 นาย.................................... (ผูกอเหตุ) 
1.2 นาย.................................... (ผูบังคับบัญชา/เก่ียวของ) 

2)  ความเสียหาย      ......................... บาท   (ตาย.............คน  บาดเจ็บ...........คน) 

3)  รองทุกขตอพนักงานสอบสวน   วันท่ี ...........เดือน....................  พ.ศ.............. 

4)  ความเห็นพนักงานสอบสวน   รับแจงไวเปนหลักฐาน/เพ่ือดําเนินการตอไป/สง ปปช. 

5)  คําส่ังพนักงานอัยการ   ส่ังฟอง/งดการสอบสวน... 

6)  คําพิพากษา  ใหกรม.../นาย.......รับผิดชดใชเงินจํานวน.......บาท/ยกฟอง 

   

     ขอเท็จจริงไดความวา  เม่ือวันท่ี......  เดือน..................................พ.ศ.................... 

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

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

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

 

(สล. 2) 
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  ตามผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดปรากฏขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้ 
1. ขอเท็จจริง 

1.1 ความเปนมา /ผูตรวจสอบ/รองเรียน.......................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

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

. 

1.2 จากการตรวจสอบพบขอเท็จจริง (ข้ันตอนท่ีกระทําผิด) วา........................................ 
...................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

1.3 ข้ันตอนการดําเนินการท่ีถูกตอง ................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

  2. ผูเก่ียวของใหถอยคําสรุปไดดังนี้ 

    2.1 นาย............................................  ตําแหนง.....................................(ผูกอเหตุ)  

ใหถอยคําวา .......................................................................................................................................................... 

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

   2.2  นาย........................ตําแหนง............................... (ผูบังคับบัญชา/เก่ียวของ)  

ใหถอยคําวา  ........................................................................................................................................................ 

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

   2.3  นาย........................ตําแหนง............................... (พยานผูรูเห็นเหตุการณ)  

ใหถอยคําวา  ........................................................................................................................................................ 

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

   2.4  นาย........................ตําแหนง...................................(พยานแวดลอมอ่ืนท่ี เห็นวา
สําคัญและมีผลตอการพิจารณา)  ใหถอยคําวา  ................................................................................................... 

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

   

 

 



 

-๓- 

3. พยานหลักฐานสําคัญ  (ถามี) 

 3.1 เอกสาร  ไดแก............................................................................................................ 

 3.2 หลักฐานอ่ืน ๆ   ไดแก...............................................................................         
 4. ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา 

4.1 กฎหมาย/ระเบียบ/คําส่ัง  ท่ีเก่ียวของ 
  4.1.1  พระราชบัญญัติ... . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . .. . . .. . มาตรา...  บัญญัติวา 
“...............................................................................………………………………………………….” 

4.1.2  ระเบียบ.................................................... ขอ ... กําหนดวา  “........... 

..................................................................................................................…………………………” 

4.1.3  มติ ค.ร.ม. เม่ือวันท่ี ..............................แจงตามหนังสือ.....................  

ท่ี.. .. .. .. .. ../... .. .. .. ..ลงวันท่ี... ... .. ..เดือน...... .. .. .. .. .. .. .. .. ..พ.ศ...... .. ..กํา หนดสาระสําคัญโดยสรุปวา.. 
.......................................................................................................................................................................... 

4.1.4 คําส่ังกระทรวง……….ท่ี......../........ลงวันท่ี.....เดือน.................พ.ศ.... 
กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับ................................................................................................................ 

 4.2 คําพิพากษาศาล....................................คดีหมายเลขแดงท่ี...../.....ลงวันท่ี.....เดือน
.............................พ.ศ.....วินิจฉัยโดยสรุปวา............................................................................. 

 4.3  กรม........................... มีหนังสือท่ี........./.........  ลงวันท่ี.....เดือน....................พ.ศ......
ช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมวา .................................................................................................... 

4.4  ผลการสอบสวนขอเท็จจริงเบ้ืองตน สรุปไดวา................................................. 
4.5 ผลการสอบสวนทางวินัย  สรุปไดวา ................................................................ 
4.6 ความเห็นพนักงานสอบสวน/วิทยาการ/ผูเช่ียวชาญ.... สรุปไดวา......................... 
4.7 นาย.................. (ผูตองรับผิด)  มีหนังสืออุทธรณลงวันท่ี.. เดือน...........พ.ศ....... 

สรุปไดวา....................................................................................................................................... 

 

  5.  ความเห็นของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  

      (เหตุผลประกอบการพิจารณา)......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 
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      (ความเห็น - มีผูตองรับผิดหรือไม จํานวนเทาใด)............................................................... 

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

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

 

ลงช่ือ............................................................ ประธานกรรมการ 

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

ลงช่ือ.............................................................กรรมการ 

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

ลงช่ือ.............................................................กรรมการ 

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

ลงช่ือ.............................................................กรรมการ 

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

ลงช่ือ.............................................................กรรมการละเลขานุการ 

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

 

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

 

ความเห็นผูสั่งแตงต้ัง 

 

-.................................................................................................................................................. 

-................................................................................................................................................. . 

-.................................................................................................................................................. 

 

ลงช่ือ................................................................. ผูแตงต้ัง 

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

                                               วันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ.............. 



 

๘. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

1. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  

2. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด 

ของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 3. คําส่ัง สพฐ. ท่ี 887/2547 เร่ืองมอบอ านาจเก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิด ส่ัง ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547  

๔. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ืองหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับการผอนชําระหนี้ของ
เจาหนาท่ี 

๕. คําส่ัง สพฐ. ท่ี 2864/2547 เร่ือง มอบอํานาจการแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 

เบ้ืองตนทางละเมิด ส่ัง ณ วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2547  

๖. หนังสือ สพฐ. ท่ี ศธ 04009/2847 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2554 เร่ือง ซักซอมความ
เขาใจ ในการปฏิบัติขั้นตอนตามการสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนทางละเมิด 

๗. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร 0601/186 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2541 

เร่ือง หารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความ 

รับผิด ทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 

๘. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0405.1/ว 16 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563  

เร่ือง ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีท่ีไมตองรายงานให
กระทรวงการคลัง ตรวจสอบ พ.ศ. 2562  

๙. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.2/ว 66 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2550 

เร่ือง แนวทางการก าหนดสัดสวนความรับผิดชอบของเจาหนาท่ี 9. หนังสือกระทรวงการคลัง  
ท่ี กค 0406.2/ว 75 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2550 เร่ือง ซักซอม ความเขาใจแนวทางปฏิบัติในการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  



 

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 
ชื่องาน  การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด สวนราชการ  กลุมกฎหมายและคดี สพท.  สพฐ. รหัสเอกสาร 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ  การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด เพื่อพิสูจนขอเท็จจริงใหปรากฎวาความเสียหายทีเกิดขึ้นกับหนวยงานของรัฐหรือบุคลคคลภายนอกเกิดจากการําระทําของเจาหนาที่ของรัฐโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
หรือไมอันนําไปสูการชดใชคาสินไหมทดแทนตอไป 
วัตถุประสงค  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 
ลําดับ

ที่ 
ผังขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  

 

 

เมื่อเกิดความเสียหายแกสถานศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/บุคคลภายนอก ผูเกี่ยวของ 
รายงาน ผอ.สถานศึกษา/ผอ.สพท. 
 

ทันทีเมื่อเกิดเหตุ ดําเนินการภายในระยะเวลา 

 

สพท./ผอ.สถานศึกษา  

2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเบื้องตนทางละเมิด  ๑๕ วัน ดําเนินการภายในระยะเวลา 

 

สพท./ผอ.สถานศึกษา  

3 ผอ.สถานศึกษา/ผอ.สพท.พิจารณา 
-ไมมีเหตุควรเชื่อวาเกิดจาการกระทําของเจาหนาที่ ยุติ
เรื่องรายงาน สพฐ. 
-มีเหตุควรเชื่อวาเกิดจาการกระทําของเจาหนาที่ 
ผอ.สพท.แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิด 

     ๓๐ วัน 

 

 

 

 
 

ดําเนินการภายในระยะเวลา 

 

สพท/ผอ.สถานศึกษา  

๔ 

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
รวบรวมพยานหลักฐานและรายงานผลการสอบสวนฯตอ
ผอ.สพท. 
 

๖๐/๑๘๐วัน ดําเนินการภายในระยะเวลา 
 

คณะกรรมการฯ  

๕ ผอ.สพท.พิจารณา ยตุิ/ มีคําสั่งเรียกเรียกใหชดใชคา
สินไหมทดแทน (กรณีไมตองรายงานกระทรวงการคลัง) 
หาก สพท.ไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน/ไมไดรบั
รายงาน สพฐ. 

     ๗ วัน ดําเนินการภายในระยะเวลา 
 

สพท.  

4 รายงานกระทรวงการคลัง(กรณีตองรายงาย
กระทรวงการคลัง) 

       ๗ วัน ดําเนินการภายในระยะเวลา สพท  

5 

 

กระทรวงการคลังพิจารณาสํานวนฯ 
 สพท.ดําเนินการตามที่กระทรวงการคลังแจง 

 

๒ ป 
        

ดําเนินการภายในระยะเวลา 

 
 

กระทรวงการคลัง/
สพท. 

 

 
๖ สพท.ไมไดรับคาสินไหมทดแทนไลเบี้ยเจาหนาที่  

รายงาน สพฐ 

๑ ป ดําเนินการภายในระยะเวลา 

 
 

สพท.  

 

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน           จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน          กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ            การตัดสินใจ            ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 

ชื่อเอกสาร          : การดําเนินการเก่ียวกับคดีปกครอง  
คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ช่ืองาน (กระบวนงาน)  (ช) การดําเนินการเก่ียวกับคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ 

2. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหเขาใจถึงกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ กระบวนการข้ันตอนตาง ๆ ของการดําเนินการเก่ียวกับคดี
ปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย 

3. ขอบเขตของงาน 

 ประกอบดวย การรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย พยานหลักฐาน การเสนอความเห็นเพ่ือขออนุมัติฟอง 
ขออนุมัติตอสูคดีตอหัวหนาสวนราชการ การประสานคดีกับพนักงานอัยการ ทนายความ ตุลาการ และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการทําคําฟอง คําใหการ คําแถลง คําอุทธรณในคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด การติดตามผลคดี การคัดคําพิพากษา หนังสือรับรองคดี
ถึงท่ีสุด  

4. คําจํากัดความ  
 คดีปกครอง (administrative case)  ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 แบงลักษณะคดีปกครองไดเปน 5 ประเภท คือ 

1. คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําทางปกครองฝายเดียว ซึ่งอาจแยกออกเปนการกระทําทาง
กฎหมาย หรือท่ีเรียกวา “นิติกรรมทางปกครอง” และการกระทําทางกายภาพ หรือท่ีเรียกวา 
“ปฏิบัติการ” การกระทําทางปกครองท่ีเปนการใชอํานาจท่ีหนวยงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐสามารถ
ดําเนินการไดเองฝายเดียวโดยไมจําตองใหเอกชนยินยอมกอน ไมวาจะเปนการออกกฎ เชน การออก
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีมีผลบังคับเปนการท่ัวไป หรือการออก
คําส่ังทางปกครอง เชน คําส่ังลงโทษทางวินัย คําส่ังอนุญาต อนุมัติ คําส่ังแตงต้ัง ประกาศผลการ
สอบแขงขันเขารับราชการหรือเขาศึกษาตอซึ่งเปนกรณีของนิติกรรมทางปกครอง สวนคดีพิพาทอัน
เน่ืองมาจากการปฏิบัติการใดๆ ของเจาหนาท่ี เชน การกอสรางอาคารเรียน กอสรางท่ีพักคนโดยสาร 
เปนตน  

2. คดีพิพาทอันเน่ืองมาจากการละเลยตอหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร 

3. คดีพิพาทอันเน่ืองมากจากการกระทําละเมิดทางปกครองหรือความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย  

4. คดีพิพาทอันเน่ืองมาจากสัญญาทางปกครอง  เชน สัญญาสัมปทาน สัญญาจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค 

เชน คูคลอง ถนน สายไฟฟา โครงการประปาของเทศบาล เปนตน 

5. คดีพิพาททางปกครองอ่ืนๆ เชน คดีท่ีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
ฟองคดีตอศาลปกครองเพ่ือบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนการกระทําอยางหนึ่งอยางใด หรือ
คดีท่ีมีกฎหมายเฉพาะกําหนดใหอยูในอํานาจศาลปกครอง ตามมาตรา 9 (5) และ (6) และศาลมี
อํานาจตามมาตรา 72 (3) ส่ังใหบุคคลกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือใหเปนไปตาม
กฎหมายหรือตามมาตร72(4) ส่ังใหถือปฏิบัติตอสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวของในกรณีท่ีมีการ
ฟองใหศาลมีคําพิพากษาแสดงความเปนอยูของสิทธิหรือหนาท่ีนั้น 

 

 



 

คดีแพง  (civil case)  คือคดีท่ีฟองเพ่ือเรียกเงินระหวางกัน เชน คดีกูยืมเงิน คดีผิดสัญญา คดีเชาทรัพย 
คดีต๋ัวเงิน คดีจํานอง คดีซื้อขาย คดีมรดก เปนตน เปนคดีท่ีเก่ียวกับการทําผิดสัญญาหรือโตแยงสิทธิกัน เปนเร่ืองท่ี
ผูไดรับการโตแยงสิทธิจะฟองรองอีกฝายท่ีทําการโตแยงสิทธิ หรือทําผิดสัญญา การฟองรองคดีแพง ตองมีการจาง
ทนายความเพ่ือฟองรอง ตองมีการเสียคาข้ึนศาล คาสงหมายใหฝายตรงขาม เพ่ือใหทราบถึงการฟองรองนั้น คาคํา
รอง และอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว ซ่ึงคาธรรมเนียมตาง ๆ จะมีการรวบรวมไว และเม่ือชนะคดีแลว ศาลจะ
พิพากษาใหจําเลยชดใชเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ นั้นแทนโจทก และเม่ือชนะคดีโจทกก็ตองนํายึดทรัพยสินของ
จําเลย ออกขายทอดตลาดเพ่ือนําเงินท่ีไดมาชําระหนี้คืนใหแกโจทก  การดําเนินคดีแพงใชกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงซึ่งเปนระบบกลาวหา กลาวคือคูความมีทําหนาท่ีรวบรวมพยานหลักฐานท้ังหมดเพ่ือนําเสนอตอศาล โดย
ศาลจะวางตัวเปนกลางและรับฟงคูความท้ังสองฝายเพ่ือตัดสิน คูความฝายกลาวอางมีหนาท่ีนําสืบและตองเปดเผย
พยานหลักฐานกอนการนําสืบใหคูความอีกฝายไดรับรูโดยจะตองมีการย่ืนบัญชีระบุพยาน 

คดีอาญา  (criminal case)  คือ คดีท่ีฟองรองกันเน่ืองจากมีการกระทําความผิดทางอาญา เชน คดีทําราย
รางกาย คดีลักทรัพย คดีชิงทรัพย คดีปลนทรัพย คดีฆาคนตาย คดีประมาททําใหผูอ่ืนบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต คดี
รับของโจร เปนตน  การดําเนินคดีอาญาเปนระบบกลาวหาใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (criminal 
procedure code) ซึ่งเปนกฎหมายท่ีกําหนดวิธีการดําเนินคดีทางอาญาตอผูตองหา ต้ังแตการถูกจับกุม การ
สอบสวน การพิจารณาคดีช้ันศาล และการส่ังลงโทษ 

ความผิดอาญา (criminal offence) คือ การกระทําท่ีมีผลกระทบกระเทือนตอสังคมหรือคนในสังคม 
เม่ือบุคคลใดกระทําความผิดทางอาญาจะตองไดรับโทษตามกฎหมายตามระดับของความรายแรงของพฤติการณ
และการกระทําความผิด การกระทําความผิดทางอาญาจําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. ความผิดตอแผนดิน หมายถึง ความผิดอาญาท่ียอมความกันไมได และพนักงานสอบสวนมีอํานาจ
สอบสวนดําเนินคดีไดแมผูเสียหายไมรองทุกข  เปนความผิดท่ีหากมีการกระทําแลวนอกจากจะมี
ผลกระทบตอผูท่ีถูกกระทําโดยตรงแลวยังมีผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐหรือสังคมโดยรวม ดังนั้น 
รัฐจึงตองเขาดําเนินการเอาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ แมผูท่ีถูกกระทํานั้นจะไมติดใจเอาความหรือ
ดําเนินคดีกับผูกระทําผิดตอไปแลวก็ตาม ท้ังนี้ เพ่ือเปนการปองกันสังคมโดยรวม เชน คดีความผิดตอ
ตําแหนงหนาท่ีราชการ คดีทํารายรางกาย คดีลักทรัพย คดีชิงทรัพย คดีปลนทรัพย คดีฆาคนตาย เปน
ตน  

2. ความผิดตอสวนตัว หมายถึง ความผิดอันยอมความได เปนความผิดท่ีกระทําแลวมีผลกระทบตอผูท่ี
ถูกกระทําโดยตรงเทานั้นไมกระทบตอสังคมโดยรวม ดังนั้นผูท่ีถูกกระทําไมติดใจเอาความหรือ
ดําเนินคดีกับผูกระทํา รัฐก็ไมจําเปนตองเขาไปดําเนินคดีกับผูกระทําผิดเน่ืองจากเปนความผิดท่ีมีความ
เปนอาชญากรรมนอย เปนความผิดท่ีเปนเร่ืองสวนตัวอันพึงเคารพในเจตจํานงของผูเสียหาย โดยมุง
ประสงคจะจะคุมครองผูเสียหายอยางแทจริง ในคดีความผิดตอสวนตัว หากผูเสียหายไมไดรองทุกข
หรือดําเนินคดี ภายใน 3 เดือน นับแตรูถึงการกระทําผิดและรูตัวผูกระทําผิด คดีนั้นเปนอันขาดอายุ
ความทางอาญา เชน ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตราดังตอไปน้ี 
- มาตรา ๒๗๒ เอาช่ือหรือย่ีหอในทางการคาของผูอ่ืนมาใช  
- มวรรคแรก ๒๗๖. ขมขืนกระทําชําเราบุคคลอ่ืน 



 

- มาตรา ๒๗๘ กระทําอนาจารท่ีมิไดเกิดตอหนาธารกํานัล ผูเสียหายไมไดรับอันตรายสาหัสหรือถึง
แกความตาย, ไมเปนการกระทําแกผูสืบสันดาน ศิษยซึ่งอยูในความดูแลหรือผูอยูในความ
ปกครอง 

- มาตรา ๒๘๓ ทวิ วรรคแรกและวรรคสาม พาบุคคลอายุเกิน ๑๕ แตไมเกิน ๑๘ ไปเพ่ือการอนาจาร  
- มาตรา ๒๘๔ พาหญิงไปเพ่ือการอนาจาร 
- มาตรา ๒๐๙ วรรคแรก ทําใหเส่ือมเสียเสรีภาพ 
- มาตรา ๓๑๐ วรรคแรก หนวงเหนี่ยวกกัขังผูอ่ืน 
- มาตรา ๓๑๑ หนวงเหนี่ยวกักขังผูอ่ืนโดยประมาท 
- มาตรา ๓๒๒ เปดเผยความลับในจดหมาย โทรเลข 
- มาตรา ๓๒๓ เปดเผยความลับของผูอ่ืนท่ีรูมาโดยหนาท่ี 
- มาตรา ๓๒๔ เปดเผยความลับในทางอุตสาหกรรมหรือวิทยาศาสตร 
- มาตรา ๓๒๖ หม่ินประมาทคนเปน 
- มาตรา ๓๒๗ หม่ินประมาทคนตาย 
- มาตรา ๓๒๘ หม่ินประมาทดวยการโฆษณา 
- มาตรา ๓๔๑ ฉอโกง 
- มาตรา ๓๔๒ ฉอโกงประกอบดวยเหตุพิเศษ 
- มาตรา ๓๔๔ หลอกลวงคนใหไปทํางาน 
- มาตรา ๓๔๕ ส่ังซื้ออาหารหรือเขาอยูในโรงแรมโดยไมมีเงิน 
- มาตรา ๓๔๖ ชักจูงใหเด็กเบาปญญาขายของโดยเสียเปรียบ 
- มาตรา ๓๔๗ ฉอโกงในเร่ืองประกันวินาศภัย 
- มาตรา ๓๔๙ ฉอโกงเจาหนี้จํานํา 
- มาตรา ๓๕๐ ฉอโกงเจาหนี้ธรรมดา 
- ม.๓๕๒ ยักยอกทรัพยธรรมดา 
- มาตรา ๓๕๓ ยักยอกทรัพยในฐานะเปนผูจัดการทรัพยแทนเขา 
- มาตรา ๓๕๔ ยักยอกทรัพยในฐานะเปนผูจัดการทรัพยตามคําส่ังศาล 
- มาตรา ๓๕๕ ยักยอกทรัพยเก็บตก 
- มาตรา ๓๕๘ มาตรา 359 ทําใหเสียทรัพย  
- มาตรา ๓๖๒ มาตรา 363  บุกรุก  
- มาตรา ๓๖๔ เขาไปซอนตัวในอาคารคนอื่น 

คดีอื่น ๆ ของรัฐ  (other state case) หมายถึง คดีท่ีนอกเหนือจากคดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง ท่ี
หนวยงานรัฐมีหนาท่ีดําเนินการ เชน การสืบหาหลักทรัพย การบังคับคดี มาตรการบังคับทางปกครอง  

วิธีพิจารณาคดีปกครอง (administrative procedure)  ศาลปกครองใชระบบไตสวน  กลาวคือ ศาล
ปกครองเปนผูแสวงหาความจริงเองควบคูกับหลักการใชสิทธิโตแยงหรือหลักการฟงความสองฝายระหวางฝายผู
ฟองคดีและฝายผูถูกฟองคดีซึ่งแตกตางจากวิธีพิจารณาคดีอาญาและคดีแพงของศาลยุติธรรมซึ่งใชระบบกลาวหา  

กระบวนการพิจารณาคดีปกครอง (administrative judicial process) มีข้ันตอนสรุปไดดังนี้  
1. ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอเจาหนาท่ีศาลปกครอง 
2. เจาหนาท่ีศาลปกคารองรับคําฟอง ตรวจคําฟองเบ้ืองตน 



 

3. เจาหนาท่ีศาลปกครองสรุปคําฟองเสนออธิบดีศาลปกครอง ส่ังจายสํานวนใหองคคณะและต้ังตุลา
การผูแถลงคดี 

4. องคคณะจายสํานวนใหตุลาการเจาของสํานวน 
5. ตุลาการเจาของสํานวนพิจารณาคําฟองวาเปนคดีท่ีอยูในอํานาจของศาลปกครองและเปนไปตาม

เงื่อนไขการฟองคดีหรือไม หากไมถูกตองศาลปกครองมีคําส่ังใหผูฟองคดีแกไขเพ่ิมเติมคําฟองหรือส่ัง
ไมรับคําฟองไวพิจารณาและจําหนายคดีในกรณีแกไขไมไดหรือไมแกไขตามคําส่ังศาล 

6. ศาลปกครองรับคําฟองไวพิจารณาและสงสําเนาคําฟองใหผูถูกฟองคดีทําคําใหการ 
7. ผูถูกฟองคดีทําคําใหการย่ืนตอศาลปกครองภายในเวลาท่ีศาลปกครองกําหนด 
8. ศาลปกครองสงสําเนาคําใหการใหผูฟองคดีทําคําคัดคานคําใหการ 
9. ผูฟองคดีทําคําคัดคานคําใหการภายในกําหนด หากไมสงภายในกําหนดศาลจะมีคําส่ังจําหนายคดี

หากไมแจงวาประสงคจะดําเนินคดีตอไป 
10. ศาลปกครองสงคําคัดคานคําใหการใหผูถูกฟองคดีทําคําใหการเพ่ิมเติม  
11. ศาลปกครองสงคําใหการเพ่ิมเติมใหผูฟองคดีทราบ 
12. ศาลปกครองตรวจสอบขอเท็จจริงวาครบถวนเพียงพอหรือไม หากไมเพียงพอศาลจะแสวงหา

ขอเท็จจริงเพ่ิมเติม เชน มีคําส่ังเรียกผูเก่ียวของมาไตสวน 
13. สรุปสํานวนนําเสนอองคคณะและอธิบดีศาลปกครอง ศาลปกครองสงสรุปขอเท็จจริงใหคูกรณีและ

แจงกําหนดวันส้ินสุดการแสวงหาขอเท็จจริงใหคูความในคดีทราบ 
14. ตุลาการผูแถลงคดีจัดทําคําแถลงการณและแจงกําหนดวันนั่งพิจารณาคร้ังแรก  
15. นั่งพิจารณาคดีคร้ังแรก โดยคูความในคดีสามารถย่ืนคําแถลงในหนังสือกอนวันหรอระหวางนั่ง

พิจารณาคดี 
16. ตุลาการผูแถลงคดีเสนอคําแถลงการณดวยวาจา 
17. ศาลมีคําส่ัง/คําพิพากษา 
18. อุทธรณคําส่ัง/คําพิพากษาตอศาลปกครองสูงสุด 

(อางอิงขอมูล : พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542) 

กระบวนการพิจารณาคดีแพง (civil  proceedings) มีข้ันตอนสรุปไดดังนี้  
1.ยื่นคําฟอง คําใหการ คํารอง 
2. นัดพรอม เม่ือคูความท้ังสองฝายมาศาล ศาลจะสอบถามคูความท้ังสองฝายวาประสงคเจรจา ไกลเกล่ีย

กันกอนหรือไม มีพยานก่ีปาก แนวทางการสืบพยาน  
3. นัดไกลเกล่ีย หากคูความไกลเกล่ียตกลงกันได โจทกจะทําการถอนฟองหรือคูความทําสัญญา

ประนีประนอมยอมความ แตหากคูความไมสามารถตกลงกันได จะกลับเขาสูกระบวนการพิจารณา
ตอไป 

4. นัดช้ีสองสถาน คือ การกําหนดประเด็นขอพิพาทแหงคดีและหนาท่ีนําสืบ 
5. นัดสืบพยาน เพ่ือสืบพยานโจทก สืบพยานจําเลย  
6. นัดฟงคําพิพากษา  
7. การอุทธรณ/ฎีกา 
(อางอิงขอมูล : ประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพง) 
 
 



กระบวนการพิจารณาคดีอาญา (criminal  proceedings) มีข้ันตอนสรุปไดดังนี้  
1. ยื่นคําฟอง 
2. นัดไตสวนมูลฟอง 
3. นัดสอบคําใหการจําเลย 
4. นัดตรวจพยานหลักฐาน 
5. นัดสืบพยาน  
6. นัดฟงคําพิพากษา ในการตัดสินคดีอาญา ศาลจะวินิจฉัยพยานหลักฐานท้ังปวงในคดี พยานหลักฐาน

ของโจทกวาสามารถรับฟงไดวาจําเลยกระทําความผิดจริงโดยปราศจากขอสงสัยจึงจะพิพากษา
ลงโทษจําเลย หากยังมีขอสงสัยศาลจะพิพากษายกฟอง 

7. การอุทธรณ/ฎีกา 
(อางอิงขอมูล : ประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา) 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การฟองคดีปกครอง  
ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยองคคณะ การจายสํานวน การโอนคดี การ

ปฏิบัติหนาท่ีของตุลาการในคดีปกครอง การคัดคานตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานคดี
ปกครอง และการมอบอํานาจใหดําเนินคดีปกครองแทน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๒๐ วรรคสอง กําหนดวา คูกรณีซึ่งเปน
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ อาจมอบอํานาจใหขาราชการ พนักงานหรือลูกจางแลวแตกรณีของ
หนวยงานทางปกครองนั้น หรือของหนวยงานทางปกครองท่ีเจาหนาท่ีของรัฐน้ันสังกัดอยู หรือพนักงานอัยการฟอง
คดีหรือดําเนินคดีปกครองแทนได สอดคลองกับพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มาตรา ๑๔ (๓) บัญญัติใหพนักงานอัยการมีหนาท่ีดําเนินคดีแพง คดีปกครองแทนรัฐบาล หนวยงานของรัฐท่ีเปน
องคกรตามรัฐธรรมนูญ ราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคในศาล และมาตรา 14(4) ในคดีแพง  คดี
ปกครอง  หรือคดีอาญา  ซึ่งเจาหนาท่ีของรัฐถูกฟองในเร่ืองการท่ีไดกระทําไปตามหนาท่ี หรือในคดีแพงหรือ
คดีอาญาท่ีราษฎรถูกฟองในเร่ืองการท่ีไดกระทําตามคําส่ังของเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งไดส่ังการโดยชอบดวยกฎหมาย 
หรือเขารวมหรือชวยเหลือเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงกระทําการในหนาท่ี เม่ือเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแกตางใหก็
ได 

กรณีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประสงคฟองคดีปกครอง กรณีมีขอพิพาททางปกครองกับเอกชนให
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการดังนี้ 

1. การเตรียมคดีปกครอง :  เม่ือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับรายงานความเสียหายหรือเดือดรอน
เสียหายจากคําส่ังทางปกครองหรือสัญญาทางปกครอง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามอบหมายใหนิติ
กรตรวจสอบขอเท็จจริง เรียกพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของมาตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของนิติกรรมทาง
ปกครอง ตรวจดูความเสียหายและคาเสียหายท่ีคํานวณเปนเงินได (ถามี) ตรวจสอบขอกฎหมาย ประกอบดวย ขอ
พิพาททางคดี ประเภทคดีตามแนวทางการวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอํานาจหนาท่ีระหวางศาล ตรวจสอบ
เขตอํานาจศาลปกครองในการพิจารณาคดีพิพาท  อายุความการฟองคดี ขอตอสูในทางคดี จากนั้นใหจัดทําบันทึก
สรุปขอเท็จจริงแสดงความเปนมาของคดี เร่ิมตนจากฐานะคดีทางกฎหมายของหนวยงาน ฐานะทางกฎหมายของผู
จะถูกฟองคดี ความสัมพันธระหวางหนวยงาน ตัวความกับผูจะถูกฟองคดี ขอโตแย งสิทธิท่ีเกิดข้ึน หนวยงานตัว
ความไดดําเนินการทวงถามใหเปนไปตามสิทธิท่ีกฎหมายกําหนดและหรือสัญญากําหนดแลวหรือไม ประการใด ผู
จะถูกฟงคดีละเลยไมชําระหนี้หรือไม ประการใด หรือไดแจงสงวนสิทธิการเรียกคาปรับและบอกเลิกสัญญาหรือไม 
ประการใด ความประสงคของหนวยงานตัวความท่ีจะเรียกรองจากผูฟองคดี พรอมเรียงสําเนาเอกสารท่ีเก่ียวของ



 

ใหสัมพันธกับขอเท็จจริงดังกลาวตามลําดับเหตุการณของเร่ือง โดยจัดใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของกับเอกสารรับรอง
สําเนาถูกตองทุกแผน ท้ังนี้ บันทึกสรุปขอเท็จจริงใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผูรักษา
ราชการแทนลงนามไวดานทายเอกสารดวย 

2. การขออนุมัติฟองคดี/แตงต้ังผูประสานคดี : นิติกรจัดทําบันทึกเสนอขอเท็จจริง ขอกฎหมาย ตอ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือมีหนังสือสงสํานวนคดีรายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในฐานะหัวหนาสวนราชการท่ีเปนนิติบุคคลเพ่ือเสนอขออนุมัติฟองคดีภายในระยะเวลาการฟองคดี
ปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ.2542 มาตรา 49 มาตรา 50 

และมาตรา  51 เชน คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง ไดแก ขอพิพาทเก่ียวกับสัญญาจางเอกชนกอสราง
อาคารเรียนตองย่ืนฟองภายใน 5 ปนับแตวันท่ีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตระยะเวลา 5 ปนั้นจะตองไม
เกิน 10 ปนับแตมีเหตุแหงการฟองคดี เม่ือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาตรวจสอบแลวเห็นวามีขอเท็จจริง 
และเอกสารหลักฐานครบถวนสมควรฟองคดี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะจัดทําใบมอบอํานาจ
ใหดําเนินคดีตามแบบพิมพของศาลปกครอง  คําส่ังมอบอํานาจ หรือคําส่ังแตงต้ังการดํารงตําแหนงของผูมอบ
อํานาจ หลักฐานบัตรประจําตัวผูแทนหรือผูมอบอํานาจ จํานวน 2 ชุด พรอมหนังสือแจงสํานักงานอัยการท่ีอยูใน
เขตอํานาจศาลเพ่ือขอความอนุเคราะหพนักงานอัยการวาตางคดีปกครองให  โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอาจแตงต้ังผูประสานคดีของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดวยเพ่ือประโยชน
ในการประสานคดีกับพนักงานอัยการ 

3. การประสานคดี : ผูประสานคดีมีหนาท่ีนําสงเอกสารและประสานพนักงานอัยการในการฟองคดี/
การจัดทําคําใหการ/คําใหการเพ่ิมเติม/คําแถลงในคดีปกครอง ผูประสานคดีมีหนาท่ีตรวจสอบหมายแจงคําส่ังศาล
และประสานการดําเนินการทางคดีใหทันภายในระยะเวลาท่ีศาลหรือพนักงานอัยการกําหนด  เม่ือศาลไดแจง
กําหนดวันส้ินสุดการแสวงหาขอเท็จจริง ใหผูประสานคดีตรวจสอบขอเท็จจริงวามีขอเท็จจริงใดท่ียังขาดตก
บกพรองเพ่ือจัดทําคําช้ีแจงเพ่ิมเติมย่ืนกอนวันส้ินสุดแสวงหาขอเท็จจริง การติดตามความคืบหนาทางคดี คัดถาย
รายงานกระบวนพิจารณา คัดคําพิพากษา 

4. การรายงานผลคดี : เม่ือศาลมีหมายแจงวันนัดฟงคําพิพากษาหรือคําส่ัง ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําใบมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีไปศาลในวันนัดฟงคําพิพากษาของศาลปกครองและคัดสําเนาคํา
พิพากษาสงมอบใหพนักงานอัยการ(กรณีขอความอนุเคราะหพนักงานอัยการวาตางคดี) เพ่ือพนักงานอัยการ
เจาของสํานวนจะมีหนังสือแจงหนวยงานพิจารณาวาประสงคจะอุทธรณหรือไมอุทธรณตามความเห็นของพนักงาน
อัยการตอไป หากหนวยงานหรือตัวความมีความประสงคประการใดใหแจงพนักงานอัยการทราบภายในเวลาท่ี
กําหนด หากไมแจงภายในเวลาท่ีกําหนดถือวาตัวความเห็นดวยกับความเห็นของพนักงานอัยการ 

กรณีสถานศึกษาประสงคฟองคดีปกครอง  กรณีมีขอพิพาททางปกครองกับเอกชน ฯลฯ ผูอํานวยการ
สถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลสามารถฟองคดีดวยตนเอง หรืออาจมอบอํานาจใหขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง
แลวแตกรณีของหนวยงานทางปกครองนั้น หรือของหนวยงานทางปกครองท่ีเจาหนาท่ีของรัฐนั้นสังกัดอยู หรือ
พนักงานอัยการฟองคดีหรือดําเนินคดีปกครองแทนได   กรณีสถานศึกษาไมเปนนิติบุคคลใหรวบรวม
เอกสารรายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานผานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาสงเร่ืองขอ
ความอนุเคราะหพนักงานอัยการวาตางคดีแทน  

1. การเตรียมคดี สถานศึกษาจัดทําบันทึกสรุปขอเท็จจริงแสดงความเปนมาของคดี เร่ิมตนจากฐานะทาง
กฎหมายของหนวยงาน ฐานะทางกฎหมายของผูจะถูกฟองคดี ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูจะถูกฟองคดี 
ขอโตแยงสิทธิท่ีเกิดข้ึน สถานศึกษาไดดําเนินการทวงถามใหเปนไปตามสิทธิท่ีกฎหมายกําหนดหรือตามสัญญา
กําหนดแลวหรือไม ประการใด ผูจะถูกฟองคดีละเลยไมชําระหนี้หรือไม ประการใด หรือไดแจงสงวนสิทธิการเรียก



 

คาปรับและบอกเลิกสัญญาหรือไม ประการใด ความประสงคของสถานศึกษาท่ีจะเรียกรองจากผูจะถูกฟองคดี 
พรอมเรียงสําเนาเอกสารท่ีเก่ียวของใหสัมพันธกับขอเท็จจริงดังกลาวตามลําดับเหตุการณของเร่ือง โดยจัดให
เจาหนาท่ีผูเ ก่ียวของกับเอกสารรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน ท้ังนี้ บันทึกสรุปขอเท็จจริงใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาหรือผูรักษาราชการแทนลงนามไวดานทายเอกสารดวย จากนั้นใหสถานศึกษา จัดทําหนังสือเรียน
ผูอํานวยการสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือขอความอนุเคราะหทางคดี โดยแจงรายช่ือผูประสานคดีดานขอเท็จจริง
และเอกสารหลักฐานใหทราบดวย พรอมนําสงตนฉบับและสําเนาเอกสารท่ีรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน จํานวน 4 
ชุด (ใหสําเนาเอกสารจํานวน 1 ชุดเก็บไวท่ีสถานศึกษาเพ่ือประโยชนในการประสานคดี) เพ่ือดําเนินการ 

2. การอนุมัติฟองคดี/แตง ต้ังผูประสานคดี : นิติกรจัดทําบันทึกเสนอขอเท็จจริง ขอกฎหมาย ตอ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือเสนอใหความชวยเหลือทางคดีแกสถานศึกษาหรือผูถูกฟองคดี 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตงต้ังนิติกรหรือผูมีความรูทางกฎหมายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนผู
ประสานคดีดานท่ัวไป สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีทําหนังสือขอความอนุเคราะหพนักงานอัยการใหดําเนินคดี
ปกครองแทน โดยนําสงเอกสารไปยังสํานักงานคดีปกครองในเขตทองท่ีรับผิดชอบกอนครบระยะเวลาการฟองคดี
ไมนอยกวา 3 เดือน  

3. การประสานคดี : ผูประสานคดีมีหนาท่ีนําสงเอกสารและประสานพนักงานอัยการในการฟองคดี/การ
จัดทําคําใหการ/คําใหการเพ่ิมเติม/คําแถลงในคดีปกครอง ผูประสานคดีมีหนาท่ีตรวจสอบหมายแจงคําส่ังศาลและ
ประสานการดําเนินการทางคดีใหทันภายในระยะเวลาท่ีศาลหรือพนักงานอัยการกําหนด เม่ือศาลไดแจงกําหนดวัน
ส้ินสุดการแสวงหาขอเท็จจริง ใหผูประสานคดีตรวจสอบขอเท็จจริงวามีขอเท็จจริงใดท่ียังขาดตกบกพรองเพ่ือ
ประสานพนักงานอัยการจัดทําคําช้ีแจงเพ่ิมเติมย่ืนกอนวันส้ินสุดแสวงหาขอเท็จจริง ผูประสานคดีมีหนาท่ีติดตาม
ความคืบหนาทางคดี คัดถายรายงานกระบวนพิจารณา คัดคําพิพากษา  

4. การรายงานผลคดี : เม่ือมีความคืบหนาทางคดีใหรายงานตอผูอํานวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ทราบทุกระยะ  เม่ือศาลมีหมายแจงวันนัดฟงคําพิพากษาหรือคําส่ัง ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือตัวความจัดทําใบ
มอบอํานาจใหเจาหนาท่ีไปศาลในวันนัดฟงคําพิพากษาของศาลปกครองและคัดสําเนาคําพิพากษาไปสงมอบให
พนักงานอัยการ (กรณีขอความอนุเคราะหพนักงานอัยการวาตาง/แกตางคดี) เพ่ือพนักงานอัยการเจาของสํานวน
จะมีหนังสือแจงผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาวาประสงคจะอุทธรณหรือไมอุทธรณตามความเห็นของพนักงาน
อัยการตอไป หากหนวยงานหรือตัวความมีความประสงคประการใดใหแจงพนักงานอัยการทราบภายในเวลาท่ี
กําหนด หากไมแจงภายในเวลาท่ีกําหนดถือวาตัวความเห็นดวยกับความเห็นของพนักงานอัยการ  

เม่ือศาลมีคําพิพากษาและพนักงานอัยการไดแจงผลคดีพรอมความเห็นการอุทธรณหรือไมอุทธรณคํา
พิพากษาของพนักงานอัยการใหทราบแลว ใหสถานศึกษารายงานผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ
ดวย หากผูอํานวยการสถานศึกษาประสงคอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังตอศาลปกครองสูงสุดใหประสาน
พนักงานอัยการดําเนินการย่ืนอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดมีคําพิพากษาหรือหากไมมีคูความในคดีฝาย
ยื่นอุทธรณภายในกําหนดเวลา 30 วัน ใหถือวาคดีเปนอันถึงท่ีสุด นอกจากนี้กําหนดระยะเวลาอุทธรณคํา
พิพากษาหรือคําส่ังตามท่ีพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมมี
บทบัญญัติใหอํานาจศาลปกครองขยายได  ดังนั้น คูความในคดีไมอาจย่ืนคํารองขอขยายระยะเวลาการอุทธรณ
ออกไปได    

อนึ่ง การแจงฐานะคดีตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เร่ืองปรับปรุง แนว
ทางการดําเนินคดีปกครองฯ วางแนวทางในกรณีหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาท่ีของรัฐสงเร่ืองใหพนักงาน
อัยการดําเนินคดีแทนในฐานะผูรับมอบอํานาจ ถาพนักงานอัยการมีความเห็นวาหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐดังกลาวอยูในฐานะเสียเปรียบไมสามารถชนะคดีไดหรือการดําเนินคดีไมกอใหเกิดประโยชนไม
ควรท่ีหนวยงาน ทางปกครอง หรือเจาหนาท่ีของรัฐจะดําเนินคดีในเร่ืองนั้นใหพนักงานอัยการแจ งฐานะคดีและ



 

ดําเนินการตอไปเพ่ือใหอัยการสูงสุดวินิจฉัยช้ีขาด และนําเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาช้ีขาดการยุติในการ
ดําเนินคดีแพงของสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

การตอสูคดีปกครอง  

กรณีผูอํานวยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือเจาหนาท่ีถูกฟองคดีปกครอง  เม่ือสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาหรือเจาหนาท่ีถูกฟองคดีปกครอง โดยไดรับคําส่ังเรียกใหทําคําใหการและสําเนาคําฟองของศาลปกครอง 
โดยในคําส่ังเรียกใหทําคําใหการจะระบุใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐเปนผูถูกฟองในคดีหมายเลข
ดําท่ี..../254...  ระหวาง นาย.....หรือบริษัท............ ผูฟองคดี กับ หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ผู
ถูกฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการออกคําส่ังไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหเพิกถอนคําส่ัง คดีพิพาทเก่ียวกับการ
ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร คดีพิพาทเก่ียวกับละเมิด
หรือความรับผิดอยางอ่ืน คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง ฯลฯ คําส่ังเรียกใหทําคําใหการจะระบุใหผูถูกฟอง
คดีทําคําใหการย่ืนตอศาลภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําส่ัง การดําเนินการมีดังนี้ 

1. การเตรียมคดี การตรวจสอบคําฟองในคดีปกครอง  
2. การอนุมัติฟองคดี/แตงต้ังผูประสานคดี การประสานผูเก่ียวของใหรวบรวมขอเท็จจริง พยาน

เอกสาร พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ นําสงตนฉบับเอกสารและสําเนาเอกสารท่ีรับรองสําเนาถูกตอง
ทุกแผนตามจํานวนท่ีศาลปกครองกําหนด (เจาหนาท่ีผูเก่ียวของใหสําเนาเอกสารไว 1 ชุดเพ่ือ
เตรียมประสานคดี) พรอมสรุปขอเท็จจริงของเจาหนาท่ีผูเก่ียวของตามประเด็นในคําฟองวา
ดําเนินการถูกตองตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานอยางไร  

3. การประสานคดี : การจัดทําบันทึกสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย รายละเอียดความเปนมาท้ังหมด
ตามลําดับเหตุการณของขอเท็จจริงทางคดีเพ่ือประกอบการจัดทําคําใหการ สรุปขอตอสูตาม
ประเด็นในคําฟอง 

4. การรายงานผลคดี : การขออนุมัติตอสูคดีปกครองตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
โดยอาจขอความอนุเคราะหพนักงานอัยการใหแกตางคดีใหผูถูกฟองคดี หรือหัวหนาสวนราชการ
อาจทําคําใหการตอสูคดีดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหนิติกรหรือผูมีความรูทางกฎหมายดําเนินคดี
ปกครองแทน โดยแตงต้ังเจาหนาท่ีผูเก่ียวของกับเร่ืองท่ีพิพาททางคดีเปนผูประสานคดีดานพยาน
บุคคลและเอกสารหลักฐาน แตงต้ังนิติกรหรือผูมีความรูกฎหมายเปนผูประสานคดีดานท่ัวไป  

5. การจัดทําคําใหการในคดีปกครองภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนด  
6. การตรวจสอบคําคัดคานคําใหการของผูฟองคดี และการทําคําใหการเพ่ิมเติม  
7. การติดตามความคืบหนาทางคดี คัดถายรายงานกระบวนพิจารณา คัดคําพิพากษา  
8. การรายงานผลคดี  
9. การเสนอความเห็นในการอุทธรณหรือไมอุทธรณคําพิพากษาตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  

กรณีผูอํานวยการสถานศึกษาหรือเจาหนาท่ีถูกฟองคดีปกครอง เม่ือสถานศึกษาในฐานะหนวยงานทาง
ปกครอง หรือบุคลากรในสถานศึกษาในฐานะเจาหนาท่ีของรัฐถูกฟองคดีปกครอง โดยไดรับคําส่ังเรียกใหทํา
คําใหการและสําเนาคําฟองของศาลปกครอง โดยในคําส่ังเรียกใหทําคําใหการจะระบุใหหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาท่ีของรัฐเปนผูถูกฟองในคดีหมายเลขดําท่ี..../254...  ระหวาง นาย.....หรือบริษัท............ ผูฟองคดี 
กับ หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ผูถูกฟองคดี เปนคดีพิพาทเก่ียวกับการออก คําส่ังไมชอบดวย
กฎหมาย คดีพิพาทเก่ียวกับการละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกิน



 

สมควร คดีพิพาทเก่ียวกับละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืน คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง ฯลฯ คําส่ังเรียก
ใหทําคําใหการจะระบุใหผูถูกฟองคดีทําคําใหการย่ืนตอศาลภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําส่ัง เม่ือไดรับ
หมายเรียกดังกลาวใหสถานศึกษาดําเนินการมีดังนี้ 

1. การตรวจสอบคําฟองในคดีปกครอง  
2. รวบรวมขอเท็จจริง พยานเอกสาร พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ นําสงตนฉบับเอกสารและสําเนา

เอกสารท่ีรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนตามจํานวนท่ีศาลปกครองกําหนด (เจาหนาท่ีผูเก่ียวของให
สําเนาเอกสารไว 1 ชุดเพ่ือเตรียมประสานคดี) พรอมสรุปขอเท็จจริงของเจาหนาท่ีผูเก่ียวของตาม
ประเด็นในคําฟองวาดําเนินการถูกตองตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน
อยางไร  

3. การจัดทําบันทึกสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย รายละเอียดความเปนมาท้ังหมดตามลําดับ
เหตุการณของขอเท็จจริงทางคดีเพ่ือประกอบการจัดทําคําใหการ สรุปขอตอสูตามประเด็นในคํา
ฟอง 

4. ผูอํานวยการสถานศึกษาสงหนังสือเรียนผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือขอความ
อนุเคราะหทางคดี โดยอาจขอความอนุเคราะหพนักงานอัยการใหแกตางคดีใหผูถูกฟองคดี หรือ
ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือเจาหนาท่ีอาจทําคําใหการตอสูคดีดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหนิติ
กรหรือผูมีความรูทางกฎหมายดําเนินคดีปกครองแทน โดยแตงต้ังเจาหนาท่ีผูเก่ียวของกับเร่ืองท่ี
พิพาททางคดีเปนผูประสานคดีดานพยานบุคคลและเอกสารหลักฐาน แตงต้ังนิติกรหรือผูมีความรู
กฎหมายเปนผูประสานคดีดานท่ัวไป  

5. การจัดทําคําใหการในคดีปกครองภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนด  
6. การตรวจสอบคําคัดคานคําใหการของผูฟองคดี และการทําคําใหการเพ่ิมเติม  
7. การติดตามความคืบหนาทางคดี คัดถายรายงานกระบวนพิจารณา คัดคําพิพากษา  
8. การรายงานผลคดี  
9. การเสนอความเห็นในการอุทธรณหรือไมอุทธรณคําพิพากษาตอหัวหนาสวนราชการ  

การดําเนินคดีแพงและคดีอาญาในสวนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาเปนไปตาม
พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 14 กําหนดใหพนักงานอัยการตอง
ดําเนินการวาตางหรือแกตางคดีให  สวนการดําเนินคดีแพงและคดีอาญาในสวนของเจาหนาท่ีของรัฐ ไดแก 
ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนในหนวยงานของรัฐอยูในดุลยพินิจของพนักงาน
อัยการท่ีจะรับวาตางหรือแกตางคดีให ท้ังนี้ การสงเร่ืองใหพนักงานอัยการวาตางหรือแกตางคดีตองเปนหนวยงาน
รัฐท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเทานั้น  กรณีเจาหนาท่ีของรัฐใหสงเร่ืองตามลําดับช้ันใหหนวยงานนิติบุคคล
เปนผูสง ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ กําหนดเงื่อนเวลาการรับวาตางคดีโดยใหหนวยงาน
สงเร่ืองใหพนักงานอัยการดําเนินการกอนครบกําหนด อายุความไมนอยกวา ๓ เดือน และไมนําคดีท่ีขาดอายุความ
แลวสงใหพนักงานอัยการดําเนินการ กรณีแกตางคดี ตองสงกอนครบกําหนดย่ืนคําใหการ และมีเวลาเพียงพอให
พนักงานอัยการสามารถรวบรวมขอเท็จจริงและทําคําใหการได 

การดําเนินการเก่ียวกับคดีแพงและคดีอาญาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดําเนินการดังนี้ 

1. การเตรียมคดี :  
การฟองคดี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามอบหมายใหนิติกรตรวจสอบและดําเนินการ 

ดังนี้ ตรวจเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ ขอพิพาททางคดี ประเภทคดีตามแนวทางการวินิจฉัยของคณะกรรมการ



 

วินิจฉัยอํานาจหนาท่ีระหวางศาล ตรวจสอบเขตอํานาจของศาลเนื่องจากสํานักงานอัยการท่ีรับผิดชอบดําเนินคดี
ตามเขตอํานาจศาล จึงตองพิจารณาเขตอํานาจศาลกอนวาคดีนี้จําเลยมีภูมิลําเนาหรือมูลคดีหรือมีอสังหาริมทรัพย
ต้ังอยูในเขตศาลใด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 4 มาตรา 4 ทวิ เพ่ือใหทราบไดวาใน
ข้ันตอนการขอความอนุเคราะหพนักงานอัยการในการวาตางคดีจะตองติดตอและสงเร่ืองใหสํานักงานอัยการท่ี
รับผิดชอบคดีท่ีอยูในเขตอํานาจของศาลนั้น เชน คดีอยูในอํานาจของศาลแพง เปนอํานาจของพนักงานอัยการใน
สํานักคดีแพงรับดําเนินการทางคดี หรือหากคดีอยูในเขตอํานาจของศาลจังหวัดยอมเปนอํานาจของ พนักงาน
อัยการจังหวัดน้ัน ๆ รับพิจารณาดําเนินการทางคดี  จากนั้นใหพิจารณาทุนทรัพยคดีมีทุนทรัพยอยูในเขตอํานาจ
พิจารณาของศาลแขวงหรือศาลจังหวัด กรณีคดีมีทุนทรัพยไมเกิน 300,000 บาท อยูในเขตอํานาจพิจารณาของ
ศาลแขวงตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 17 มาตรา 25(4) มีสํานักงานคดีศาลแขวง หรือสํานักงาน
อัยการคดีศาลแขวงจังหวัดแลวแตกรณีรับพิจารณา  แตหากคดีมีทุนทรัพยเกินกวา 300,000 บาท หรือคดีไมมี
ทุนทรัพย อยูในเขตอํานาจของศาลแพง ศาลแพงกรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี หรือศาลจังหวัด จะอยูในความ
รับผิดชอบของสํานักงานอัยการท่ีดําเนินคดีแพงท่ีรับผิดชอบในการดําเนินคดีแพงในเขตอํานาจศาลนั้น ๆ แลวแต
กรณี  ตรวจสอบอายุความการฟองคดี ขอตอสูในทางคดี จากนั้นใหจัดทําบันทึกสรุปขอเท็จจริงแสดงความเปนมา
ของคดี เร่ิมตนจากฐานะคดีทางกฎหมายของหนวยงาน ฐานะดีทางกฎหมายของผูจะถูกฟองคดี ความสัมพันธ
ระหวางหนวยงาน ตัวความกับผูจะถูกฟองคดี ขอโตแยงสิทธิท่ีเกิดข้ึน หนวยงานตัวความไดดําเนินการทวงถามให
เปนไปตามสิทธิท่ีกฎหมายกําหนดและหรือสัญญากําหนดแลวหรือไม ประการใด ผูจะถูกฟงคดีละเลยไมชําระหนี้
หรือไม ประการใด หรือไดแจงสงวนสิทธิการเรียกคาปรับและบอกเลิกสัญญาหรือไม ประการใด ความประสงค
ของหนวยงานตัวความท่ีจะเรียกรองจากผูจะถูกฟองคดี พรอมเรียงสําเนาเอกสารท่ีเก่ียวของใหสัมพันธกับ
ขอเท็จจริงดังกลาวตามลําดับเหตุการณของเร่ือง โดยจัดใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของกับเอกสารรับรองสําเนาถูกตองทุก
แผน ท้ังนี้ บันทึกสรุปขอเท็จจริงใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผูรักษาราชการแทนลง
นามไวดานทายเอกสารดวย 

การแกตางคดี นิติกรหรือผูรับผิดชอบควรตรวจสอบคําฟองและหมายเรียกใหทําคําใหการวาไดรับ
หมายไวเม่ือใด โดยวิธีใด  เชน โดยมีช่ือผูลงช่ือรับหมาย โดยวิธีปดหมาย หรือไดรับหมายทางไปรษณีย ตรวจสอบ
วันครบกําหนดการทําคําใหการ ตรวจสอบเอกสารทายฟอง แลวสรุปขอเท็จจริงความเปนมาของคดี  เร่ิมจาก
ฐานะทางกฎหมายของหนวยงาน   ตัวความ  ขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน  เหตุท่ีถูกฟอง เหตุแหงการตอสูคดี ตรวจสอบ
ความเสียหายตามท่ีโจทกอางวามีความเสียหายเกิดข้ึนจริงหรือไม คาเสียหายท่ีควรเปน ราคามาตรฐานของ
ทรัพยสินท่ีเสียหายหรือหลักฐานอ่ืนท่ีหักลางขออางของโจทก เอกสารความเสียหายทีเก่ียวของอ่ืน ๆ เชน รายงาน
เก่ียวกับอุบัติเหตุ และความเสียหาย ภาพถายท่ีเกิดเหตุหรือสภาพความเสียหาย ใบรับรองแพทย ใบมรณะบัตร 
กรณีมีการดําเนินคดีอาญา ใหรวบรวมผลการดําเนินคดีอาญาและเอกสารท่ีเก่ียวของในคดีอาญาท้ังหมด เชน 
สําเนารายงานประจําวัน แผนท่ีเกิดเหตุ ตรวจสอบ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือสัญญาท่ีคูกรณีปฏิบัติ
ไมถูกตองใหชัดเจน พรอมแนบสําเนากฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวของตามท่ีอางในสรุปขอเท็จจริง
ประกอบดวย 

2. การขออนุมัติฟองคดี/แกตางคดีและแตงต้ังผูประสานคดี : นิติกรจัดทําบันทึกเสนอขอเท็จจริง ขอ
กฎหมาย ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือรายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
เพ่ือเสนอขออนุมัติฟองคดีหรือแกตางคดี พรอมท้ังแจงรายช่ือผูประสานคดีดานพยานบุคคลและเอกสารหลักฐาน 
และแจงรายช่ือนิติกรเปนผูประสานคดีดานท่ัวไป  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในฐานะสวน
ราชการท่ีเปนนิติบุคคลจะตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักฐาน หากเห็นวาครบถวนจะแจงใหสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําสําเนาเอกสารท่ีรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนทุกหนา จํานวน 4 ชุด นําสงสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดทําใบแตงทนาย จํานวน 2 



 

ชุด คําส่ังแตงต้ังการดํารงตําแหนงของผูมอบอํานาจ หลักฐานบัตรประจําตัวผูแทนหรือผูมอบอํานาจ จํานวนไม
นอยกวา 2 ชุด พรอมกับเอกสารหลักฐานการฟองคดีท่ีไดรับจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พรอมแจงรายช่ือผู
ประสานคดีสงไปยังสํานักงานคดีท่ีอยูในเขตศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพ่ือขอความอนุเคราะหพนักงาน
อัยการดําเนินการวาตางคดีใหตอไป  

3. การขอความขออนุเคราะหพนักงานอัยการวาตาง/แกตางคดี ใหสงหนังสือไปยังสํานักงานคดีท่ีอยูใน
เขตศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี  โดยในสวนกลางสงถึงอธิบดีอัยการ ในตางจังหวัดสงถึงอัยการจังหวัด 
(หนังสือเวียนของสํานักงานอัยการสูงสุดท่ี อส ๐๐๐๑(๓)/ว ๗๘ ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๕ )กรณีขอใหแกตาง 
ตองระบุในหนังสือขอความอนุเคราะหพนักงานอัยการวาประสงคขอใหแกตางคดีใหกับจําเลยคนใดบาง และตอง
สงหมายเรียกและสําเนาคําฟองมาพรอมหนังสือนําสง โดยระบุวาไดรับหมายไวเม่ือใด โดยวิธีใด  เชน โดยมีช่ือผูลง
ช่ือรับหมาย โดยวิธีปดหมาย หรือไดรับหมายทางไปรษณีย และสงสรุปขอเท็จจริงเก่ียวกับขอตอสูตามคําฟอง 
รวมท้ังสรุปขอเท็จจริงท่ีเปนประเด็นสําคัญของเร่ือง และสงพยานเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้ หากใกลจะ
ครบกําหนดระยะเวลาย่ืนคําใหการแลวยังไมสามารถสงเร่ืองไดทัน ใหจําเลยในคดียื่นคํารองขอขยายระยะเวลาย่ืน
คําใหการไปกอน  โดยขอขยาย เพียง ๑ คร้ังแลวรีบสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการพิจารณาโดยดวน  

4. การประสานคดีและติดตามความคืบหนาทางคดี :  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจงผู
ประสานคดีเตรียมพรอมประสานคดีกับพนักงานอัยการ ประสานเร่ืองการเบิกจายคาธรรมเนียมศาลและคาใชจาย
ในทางคดีของพนักงานอัยการในการรับวาตางคดี ผูประสานคดีมีหนาท่ีนําสงเอกสารและประสานพนักงานอัยการ
ในการดําเนินคดีจนกวาคดีจะถึงท่ีสุด 

เงินคาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดี ไดแก เงินคาธรรมเนียมตาม ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง เชน คาข้ึนศาล คานําหมาย คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ รวมถึงคาใชจายในการดําเนินคดีท้ังหมดใน
กรณีอุทธรณ ฎีกา รวมถึงคาฤชาธรรมเนียมท่ีตองใชแทนแกคูความอีกฝายหนึ่งดวย   โดยพนักงานอัยการจะมี
หนังสือใหสงคาธรรมเนียม ผูประสานคดีควรประสานงานขอทราบขอมูลรายละเอียดกอนเพ่ือความถูกตอง  การ
ไมสงเงินคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด อาจทําใหคดีไดรับความเสียหายได   ในกรณีเรงดวนพนักงาน
อัยการอาจขอใหหนวยงานนําเงินคาธรรมเนียมไปชําระโดยตรงตอ  พนักงานอัยการจะแจงขอใหสงเงิน
คาธรรมเนียมในแตละช้ันศาล และ อาจขอใหสงเพ่ิมเติม หากไมเพียงพอ ดังนั้น ในการดําเนินคดีแตละคดีจึงอาจมี
การสงเงินคาธรรมเนียมหลายคร้ัง   

การเตรียมพยานบุคคลเพ่ือเบิกความตอศาล กอนท่ีจะนําพยานเขาเบิกความตอศาล ผูประสานคดีมี
หนาท่ีแจงพยานบุคคลท่ีพนักงานอัยการจะนําเขาเบิกความ โดยควรประสานพนักงานอัยการในเร่ืองการทบทวน
ขอเท็จจริงหรือแนวทางการเบิกความกับพนักงานอัยการกอน หรือบางกรณีพนักงานอัยการอาจจัดทําบันทึก
ถอยคําพยานแทนการซักถามเพ่ือย่ืนตอศาล ผูประสานคดีจะตองนําบันทึกถอยคําดังกลาวไปใหพยานตรวจสอบ
ขอเท็จจริงวาถูกตองหรือไมหรือนําพยานบุคคลดังกลาวไปพบพนักงานอัยการเพ่ือตรวจดูบันทึกถอยคํา ทบทวน
ขอเท็จจริง ทําความเขาใจกับพนักงานอัยการถึงแนวทางการเบิกความกอนเบิกความตอศาล ท้ังนี้ หากคดีมีความ
คืบหนาประการใดใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุก 3 
เดือนหรือเม่ือมีความเคล่ือนไหวทางคดี 

5. การรายงานผลคดี : เม่ือศาลพิพากษาคดี พนักงานอัยการจะมีหนังสือแจงผลคดีพรอมความเห็นของ
พนักงานอัยการใหหนวยงานผูฟองคดีทราบ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีหนาท่ีติดตามผลคดีและ รายงาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบผลคดีจนกวาคดีจะถึงท่ีสุด  
 

 
 



 

การดําเนินการเก่ียวกับคดีแพงและคดีอาญาของสถานศึกษา 
1. การเตรียมคดี :  

การฟองคดี ผูอํานวยการสถานศึกษามอบหมายใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของรวบรวมเอกสารหลักฐานท่ี
เก่ียวของ ขอพิพาททางคดี จากนั้นใหจัดทําบันทึกสรุปขอเท็จจริงแสดงความเปนมาของคดี เร่ิมตนจากฐานะคดี
ทางกฎหมายของหนวยงาน ฐานะทางกฎหมายของผูจะถูกฟองคดี ความสัมพันธระหวางหนวยงาน ตัวความกับผู
จะถูกฟองคดี ขอโตแยงสิทธิท่ีเกิดข้ึน หนวยงานตัวความไดดําเนินการทวงถามใหเปนไปตามสิทธิท่ีกฎหมาย
กําหนดและหรือสัญญากําหนดแลวหรือไม ประการใด ผูจะถูกฟงคดีละเลยไมชําระหนี้หรือไม ประการใด หรือได
แจงสงวนสิทธิการเรียกคาปรับและบอกเลิกสัญญาหรือไม ประการใด ความประสงคของหนวยงานตัวความท่ีจะ
เรียกรองจากผูจะถูกฟองคดี พรอมเรียงสําเนาเอกสารท่ีเก่ียวของใหสัมพันธกับขอเท็จจริงดังกลาวตามลําดับ
เหตุการณของเร่ือง โดยจัดใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของกับเอกสารรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน ท้ังนี้ บันทึกสรุป
ขอเท็จจริงใหนําเสนอผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูรักษาราชการแทนลงนามไวดานทายเอกสารดวย   

การแกตางคดี ผูอํานวยการสถานศึกษาควรตรวจสอบคําฟอง คําส่ังเรียกใหทําคําใหการ เอกสาร
ทายฟอง หลักฐานการรับทราบคําส่ังศาลวารับทราบโดยวิธีใด ต้ังแตเม่ือใด วันครบกําหนดระยะเวลาทําคําใหการ 
แลวสรุปขอเท็จจริงความเปนมาของคดี  เร่ิมจากฐานะทางกฎหมายของหนวยงาน ตัวความ  ขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน  
เหตุท่ีถูกฟอง เหตุแหงการตอสูคดี ตรวจสอบความเสียหายตามท่ีโจทกอางวามีความเสียหายเกิดข้ึนจริงหรือไม 
คาเสียหายท่ีควรเปน ราคามาตรฐานของทรัพยสินท่ีเสียหายหรือหลักฐานอ่ืนท่ีหักลางขออางของโจทก เอกสาร
ความเสียหายท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ เชน รายงานเก่ียวกับอุบัติเหตุ และความเสียหาย ภาพถายท่ีเกิดเหตุหรือสภาพ
ความเสียหาย ใบรับรองแพทย ใบมรณะบัตร กรณีมีการดําเนินคดีอาญา ใหรวบรวมผลการดําเนินคดีอาญาและ
เอกสารท่ีเก่ียวของในคดีอาญาท้ังหมด เชน สําเนารายงานประจําวัน แผนท่ีเกิดเหตุ ตรวจสอบ กฎหมาย ระเบียบ 
มติคณะรัฐมนตรี หรือสัญญาท่ีคูกรณีปฏิบัติไมถูกตองใหชัดเจน พรอมแนบสําเนากฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวของตามท่ีอางในสรุปขอเท็จจริงมาประกอบดวย  

2. การอนุมัติฟองคดี/แกตางคดีและแตงต้ังผูประสานคดี : สถานศึกษาท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลสามารถ
พิจารณาเขาเปนคูความในคดีกลาวคือเปนโจทกหรือจําเลยในคดีความแพงและความอาญาไดตามกฎหมาย  การ
ดําเนินการฟองคดีและแกตางคดีใหผูอํานวยการสถานศึกษาลงนามในใบแตงทนาย จํานวน 2 ชุด จัดเตรียมสําเนา
คําส่ังแตงต้ังการดํารงตําแหนงของผูอํานวยการสถานศึกษา หลักฐานบัตรประจําตัวผูอํานวยการสถานศึกษาหรือ
ผูรักษาราชการแทน จํานวน 2 ชุด บันทึกสรุปขอเท็จจริงท่ีผูอํานวยการสถานศึกษาลงนามไวดานทายเอกสารแลว 
พรอมสําเนาเอกสารท่ีรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนทุกหนา และรายละเอียดการแตงต้ังผูประสานคดีดานพยาน
บุคคลและเอกสารโดยจะกําหนดใหเปนคณะบุคคลหรือรายบุคคลก็ได ท้ังนี้ ใหพิจารณาแตงต้ังผูท่ีทราบขอเท็จจริง
ในคดีโดยระบุช่ือ-สกุล ตําแหนง สถานท่ีติดตอและหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดใหชัดเจนเพ่ือประโยชนใน
การติดตอประสานงานกับพนักงานอัยการตอไป  

3. การขอความอนุเคราะหพนักงานอัยการวาตาง/แกตางคดี ใหสงหนังสือไปยังสํานักงานคดีท่ีอยูในเขต
ศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี โดยในสวนกลางสงถึงอธิบดีอัยการ ในตางจังหวัดสงถึงอัยการจังหวัด 
(หนังสือเวียนของสํานักงานอัยการสูงสุดท่ี อส ๐๐๐๑(๓)/ว ๗๘ ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๕ ) กรณีขอใหแกตาง
คดี สถานศึกษาตองระบุในหนังสือขอความอนุเคราะหพนักงานอัยการ วาประสงคขอใหแกตางคดีใหกับจําเลยคน
ใดบาง และตองสงหมายเรียกและสําเนาคําฟอง(ฉบับจริง) มาพรอมหนังสือนําสง โดยระบุวาไดรับหมายไวเม่ือใด 
โดยวิธีใด  เชน โดยมีช่ือผูลงช่ือรับหมาย โดยวิธีปดหมาย หรือไดรับหมายทางไปรษณีย และสงสรุปขอเท็จจริง
เก่ียวกับขอตอสูตามคําฟอง รวมท้ังสรุปขอเท็จจริงท่ีเปนประเด็นสําคัญของเร่ืองและสงพยานเอกสารหลักฐานท่ี
เก่ียวของไปดวย ท้ังนี้ หากใกลจะครบกําหนดระยะเวลาย่ืนคําใหการแลวยังไมสามารถสงเร่ืองไดทันใหจําเลยในคดี



 

ยื่นคํารองขอขยายระยะเวลาย่ืนคําใหการไปกอน  โดยขอขยาย เพียง ๑ คร้ังแลวรีบสงสํานวนไปยังพนักงาน
อัยการพิจารณาโดยดวน ท้ังนี้ ใหสถานศึกษามีหนังสือรายงานคดีใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบดวย 

อนึ่ง การแจงฐานะคดีตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เร่ืองปรับปรุง แนว
ทางการดําเนินคดีปกครองฯ วางแนวทางในกรณีหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาท่ีของรัฐสงเร่ืองใหพนักงาน
อัยการดําเนินคดีแทนในฐานะผูรับมอบอํานาจ ถาพนักงานอัยการมีความเห็นวาหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐดังกลาวอยูในฐานะเสียเปรียบไมสามารถชนะคดีไดหรือการดําเนินคดีไมกอใหเกิดประโยชนไม
ควรท่ีหนวยงาน ทางปกครอง หรือเจาหนาท่ีของรัฐจะดําเนินคดีในเร่ืองนั้นใหพนักงานอัยการแจงฐานะคดีและ
ดําเนินการตอไปเพ่ือใหอัยการสูงสุดวินิจฉัยช้ีขาด และนําเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาช้ีขาดการยุติในการ
ดําเนินคดีแพงของสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4. การประสานคดีและติดตามความคืบหนาทางคดี :  ผูอํานวยการสถานศึกษาแจงผูประสานคดี
เตรียมพรอมประสานคดีกับพนักงานอัยการ ประสานเร่ืองการเบิกจายคาธรรมเนียมศาลและคาใชจายในทางคดี
ของพนักงานอัยการในการรับวาตางคดี ผูประสานคดีมีหนาท่ีนําสงเอกสารและประสานพนักงานอัยการในการ
ดําเนินคดีจนกวาคดีจะถึงท่ีสุด 

เงินคาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดี ไดแก เงินคาธรรมเนียมตาม ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง เชน คาข้ึนศาล คานําหมาย คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ รวมถึงคาใชจายในการดําเนินคดีท้ังหมดใน
กรณีอุทธรณ ฎีกา รวมถึงคาฤชาธรรมเนียมท่ีตองใชแทนแกคูความอีกฝายหนึ่งดวย   โดยพนักงานอัยการจะมี
หนังสือใหสงคาธรรมเนียม ผูประสานคดีควรประสานงานขอทราบขอมูลรายละเอียดกอนเพ่ือความถูกตอง  การ
ไมสงเงินคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด อาจทําใหคดีไดรับความเสียหายได ในกรณีเรงดวนพนักงานอัยการ
อาจขอใหหนวยงานนําเงินคาธรรมเนียมไปชําระโดยตรงตอ พนักงานอัยการจะแจงขอใหสงเงินคาธรรมเนียมในแต
ละช้ันศาล และ อาจขอใหสงเพ่ิมเติม หากไมเพียงพอ ดังนั้น ในการดําเนินคดีแตละคดีจึงอาจมีการสงเงิน
คาธรรมเนียมหลายคร้ัง   

การเตรียมพยานบุคคลเพ่ือเบิกความตอศาล กอนท่ีจะนําพยานเขาเบิกความตอศาล ผูประสานคดีมี
หนาท่ีแจงพยานบุคคลท่ีพนักงานอัยการจะนําเขาเบิกความ โดยควรประสานพนักงานอัยการในเร่ืองการทบทวน
ขอเท็จจริงหรือแนวทางการเบิกความกับพนักงานอัยการกอน หรือบางกรณีพนักงานอัยการอาจจัดทําบันทึก
ถอยคําพยานแทนการซักถามเพ่ือย่ืนตอศาล ผูประสานคดีจะตองนําบันทึกถอยคําดังกลาวไปใหพยานตรวจสอบ
ขอเท็จจริงวาถูกตองหรือไมหรือนําพยานบุคคลดังกลาวไปพบพนักงานอัยการเพ่ือตรวจดูบันทึกถอยคํา ทบทวน
ขอเท็จจริง ทําความเขาใจกับพนักงานอัยการถึงแนวทางการเบิกความกอนเบิกความตอศาล ท้ังนี้ หากคดีมีความ
คืบหนาประการใดใหสถานศึกษารายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือรายงานสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบทุก 3 เดือนหรือเม่ือมีความเคล่ือนไหวทางคดี 

5. การรายงานผลคดี : เม่ือศาลพิพากษาคดี พนักงานอัยการจะมีหนังสือแจงผลคดีพรอมความเห็นของ
พนักงานอัยการใหสถานศึกษาทราบ ใหสถานศึกษารายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทร าบเพ่ือรายงาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบตอไป หากผูอํานวยการสถานศึกษาประสงคอุทธรณ/ฎีกาคํา
พิพากษาหรือคําส่ัง ใหประสานพนักงานอัยการดําเนินการย่ืนอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดมีคําพิพากษา
หรือหากไมมีคูความในคดีฝายย่ืนอุทธรณภายในกําหนดเวลา 30 วัน ใหถือวาคดีเปนอันถึงท่ีสุด 

การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังศาล ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  คือ เม่ือศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําส่ังใหบุคคลภายนอกหรือเจาหนาท่ีชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนแกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
สถานศึกษา และหรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หากลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมปฏิบัติตาม  นิติ
กรหรือผูรับมอบอํานาจจากหัวหนาสวนราชการตองดําเนินการยื่นคําขอตอศาลเพ่ือออกหมายบังคับคดีแลว



ประสานกับเจาพนักงานบังคับคดีเพ่ือดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา เพ่ือชําระหนี้
หรือขายทอดตลาดแลวนําเงินมาชําระหนี้ใหแกหนวยงาน 

มาตรการบังคับทางปกครอง ตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 ตองดําเนินการสืบหาหลักทรัพยของผูท่ีตองรับผิดของผูชดใชคาสินไหมทดแทนแลวดําเนินการยึดหรือ
อายัดทรัพยสินหรือขายทอดตลาดเพ่ือชําระหนี้แตหากมีกรณี หากมีเหตุขัดของตองดําเนินการเพ่ือสงพนักงาน
อัยการฟองเปนคดีปกครอง หรือหนวยงานดําเนินการฟองเปนคดีปกครองเพ่ือใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือ
คําส่ังใหชําระคาสินไหมทดแทนในทางละเมิดตอไป 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 

การฟองคดีและการตอสู    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมคดี 

การอนุมัติฟองคดี/แกตางคดีและ 

แตงต้ังผูประสานคดี 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน/ผูอํานวยการสถานศึกษา

รับทราบผลคดี 

การรายงานผลคดี/เสนอความเห็นทาง
คดี/อุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ัง/ 

คดีถึงท่ีสุด  

การประสานคดี 

ติดตามความคืบหนาทางคดี 

ขอความอนุเคราะหพนักงานอัยการ 
วาตาง/แกตางคดี 



 

7. แบบฟอรมท่ีใช  

แบบฟอรมของศาลปกครอง ประกอบดวย  

 7.1 แบบฟอรมคําฟอง (ค.1) 

7.2 แบบฟอรมคํารอง ใชสําหรับการแตงต้ังผูแทนผูฟองคดี การทําคํารองขอขยายระยะเวลาย่ืนคําใหการ คํา
ขอผัดสงเอกสาร คําแถลง คําช้ีแจง คําขอตรวจสํานวน ขอถอนฟองคดี (ค.2)  

7.3 แบบฟอรมคําใหการ (ค.3) 

7.4 แบบฟอรมคําคัดคานคําใหการ (ค.4) 

7.5 แบบฟอรมคําอุทธรณ (ค.6) 

7.6 ใบมอบอํานาจ/มอบฉันทะ 

 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 8.1 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

8.2 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
8.3 ประมวลกฎหมายอาญา 
8.4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
8.5 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

8.6 พระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยอํานาจหนาท่ีระหวางศาล พ.ศ.2542 

8.7 พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 14 

8.8 พระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยอํานาจหนาท่ีระหวางศาล พ.ศ.2542 

8.9 พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 14 

8.10 ระเบียบท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 

8.11 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนมาก ท่ี นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๔ ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
และมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการดําเนินคดีอาญา คดีแพง และคดีปกครอง 

 

 

 



 

9. รายละเอียด โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชื่อกระบวนงาน การดําเนินการเกี่ยวกับคดี
ปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอื่นของรัฐ 

สพท. กลุมกฎหมายและคดี สพท. สพฐ. รหัสเอกสาร 

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน 

ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การเตรียมคดี 

 

15 วัน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
ผูอํานวยการสถานศึกษาจัดทําบันทึกสรุป
ขอเท็จจริง มีเอกสารหลักฐานครบถวน 

สพท./สถานศึกษา 

2 2. เสนอขออนุมัติฟอง/แกตางคดี แตงตั้งผู
ประสานคดี 

1 – 3 วัน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
ผูอํานวยการสถานศึกษาอนุมัติฟอง/แกตาง

คดี 

สพท./สถานศึกษา 

3 3. ขอความอนุเคราะหพนักงานอัยการ             
วาตาง/แกตางคดีหรือดําเนินคดีเอง(คดี
ปกครอง) 

1 – 15 วัน วาตาง/แกตางคดีไดทันภายในกําหนด สพท./สถานศึกษา 

4 4. การประสานคดี/ติดตามความคืบหนา
ทางคดี 

ทุก 3 เดือน 

หรือเมื่อคดี 

มีความ
เคลื่อนไหว 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
ผูอํานวยการสถานศึกษารับทราบความ

เคลื่อนไหวทางคดี 

สพท./สถานศึกษา 

5 5. การรายงานผลคดี/การอุทธรณคํา
พิพากษาหรือคําสั่ง/คดีถึงที่สุด 

7 วัน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน/ผูอํานวยการสถานศึกษารับทราบ 

สพท./สถานศึกษา 

เอกสารอางอิง - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  - พระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ.2542 

-ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย                                                  -  ประมวลกฎหมายอาญา                      
- ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพง                                            - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
- พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553                 - พระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ.2542 

- พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 14  - ระเบียบที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 

- หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนมาก ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญา คดีแพง และคดีปกครอง 

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน           จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน          กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ          การตัดสินใจ            ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของ
งาน     



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทเอกสาร : คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 

ชื่อเอกสาร  : การดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

                          และประพฤติมิชอบ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๑.ชื่องาน (กระบวนงาน) (ซ) การดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

 

2. วัตถุประสงค   
          1. เพ่ือใหทราบถึงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปรามปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักนิติการ ในการยกระดับการดําเนินการภายในสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาใหมีการดําเนินงานอยางซื่อสัตย สุจริตโปรงใส ตรวจสอบได เปนไปตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

           ๒. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดมีการกําหนดมาตรการ โครงการ กิจกรรม ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกใหกับสถานศึกษาในสังกัด โดยการใหความรูทางดานกฎหมายและ
ข้ันตอนการดําเนินการทางวินัยในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติหนาท่ีของ
ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และขยายผลตอเด็ก 

           ๓. เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ไดปรับฐานความคิด และสามารถแยกแยะ
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับ
ซอนภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  
 

๓. ขอบเขตของงาน 

           ขอบเขตการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมาตรา ๓๕ แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีอํานาจไตสวนตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐ โดยเฉพาะอยางย่ิง การดําเนินโครงการตางๆ หากการ
ดําเนินการนั้น อาจจะมีการทุจริตหรือสอวาจะมีการทุจริตเกิดข้ึน และหนวยงานของรัฐและคณะรัฐมนตรีมีหนาท่ีตอง
ดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือปองกันมิใหเกิดการทุจริตหรือเกิดความเสียหายตอประโยชนของรัฐหรือประชาชน
โดยเร็ว และถาไมเก่ียวกับความลับของทางราชการใหเปดเผยใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป 

          มาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต เสมอภาคและเท่ียง
ธรรม หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม หาประโยชน
ใหแกตนเองหรือผูอ่ืน การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนท่ีมิ
ควรได เปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการ 

         มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการลงโทษขาราชการผูกระผิดอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการมีมติใหลงโทษ
ไลออกจากราชการ การนําเงินท่ีทุจริตไปแลวมาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานีอ่ืนใดไมเปนเหตุลดหยอนโทษลงเปนปลด
ออกจากราชการได ตามหนังสือสํานักเลขาธิการรัฐมนตรี ท่ี นร 0205/ว 234 เร่ือง  ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี
เก่ียวกับการลงโทษขาราชการผูกระทําผิดวินัยอยางรายแรงบางกรณีลงวันท่ี 24  ธันวาคม  ๒๕๓๖ 

 

 



 
 

 

4. คําจํากัดความ 

          คณะกรรมการ ป.ป.ช. หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

          ไตสวน  หมายความวา การแสวงหา รวบรวม และการดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน 

          ทุจริตตอหนาท่ี หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาท่ีหรือปฏิบัติ 

หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเช่ือวามีตําแหนงหรือหนาท่ีท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ี
นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน หรือ
กระทําการอันเปนความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน 

         ประพฤติมิชอบ หมายความวา การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดท่ีไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของ
ทางราชการ คําส่ังของผูบังคับบัญชา มติคณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือตามทํานองคลองธรรม  
โดยไมเปนไปตามท่ีถูกท่ีควร 

         ผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หมายความวา  
การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวกพองเปนหลัก และกอใหเกิดผลเสียตอ
ประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลายรูปแบบ ไมใชแคในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแตรวมถึง
ผลประโยชนในรูปแบบอ่ืนดวย 

         ขาราชการครู หมายความวา ผูท่ีประกอบวิชาชีพซึ่งทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริม 

การเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 

         บุคลากรทางการศึกษา หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา รวมท้ังผูสนับสนุนการศึกษา 
รวมท้ังผูสนับสนุนการศึกษาซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีใหบริหาร หรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน 

การสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนในหนวยงานการ  
 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

             ๑. ศึกษา วิเคราะห วิจัย ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพือ่ใหเปน 

ไปตามยุทธศาสตรชาติ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(สํานักงาน ป.ป.ช.) 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักนิติการ 

                ๑.๑ แตงต้ังคณะทํางานศึกษายุทธศาสตรชาติ และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือยกระดับการดําเนินงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ใหมี 

การปฏิบัติหนาท่ีอยางซื่อสัตย สุจริต โปรงใส และตรวจสอบได ตามหลักธรรมาภิบาล 

                ๑.๒ วิเคราะห วิจัย นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
สํานักนิติการ เพ่ือใหสามารถดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                ๑.๓ ทบทวนขอมูลเชิงสถิติ และกําหนดมาตรการ โครงการ กิจกรรม ในการปองกันการทุจริตเชิงรุก 



 
 

 

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เก่ียวกับการทุจริต การประพฤติมิชอบ การรับสินบน และการกอใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน 

               ๑.๔ ผูบังคับบัญชาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กําหนดมาตรการการปองกันการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ ตามบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
               ๑.๕ จัดต้ังศูนยเครือขายปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือเปน
ชองทางการรับเร่ืองรองเรียน รองทุกข การรับสินบน การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
และการใชดุลพินิจท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

               ๑.๖ สงเสริม สนับสนุน ในการใหความรูทางดานกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ
หนาท่ีใหแกสถานศึกษาในสังกัด ไดมีการบริหารจัดการสถานศึกษาใหเปนไปดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส และ
ตรวจสอบได เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  และเปนการรณรงคสรางจิตสํานึกใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน ในการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในสถานศึกษา 

               ๑.๗ การกํากับ ติดตาม การดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

               ๑.๘ การรายงานผลการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

          2. จัดทํามาตรการ โครงการ กิจกรรม ในการใหความรูทางดานกฎหมายกับสถานศึกษาในสังกัด เพื่อ 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

              2.1 แตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือกําหนดมาตรการ โครงการ กิจกรรม ในการใหความรูทางดานกฎหมายกับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา เพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                           
              2.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือวิเคราะหมาตรการ โครงการ กิจกรรม การปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

              2.3 ผูบังคับบัญชาอนุมัติมาตรการ โครงการ กิจกรรม การปองกันและปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ                
              2.4 ดําเนินการจัดทํามาตรการ โครงการ กิจกรรม เพ่ือการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ 

              2.5 กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงานตามมาตรการ โครงการ กิจกรรม การปองกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหทราบวามีการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและเปนไปตามเปาหมายมากนอย
เพียงใด 

              2.6 ประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการ โครงการ กิจกรรม  เพ่ือใหทราบวาการดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด และเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข มาตรการ โครงการ กิจกรรม ในคร้ังตอไป 

              2.7 รวบรวมขอมูลเพ่ือเปนแนวทางในการขยายผลการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ สูสถานศึกษา  
             2.8 สรุปผลและรายงานการดําเนินการตามมาตรการ โครงการ กิจกรรม การปองกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

       
 



 
 

 

          ๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

                            ชื่อกระบวนการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แตงต้ังคณะทํางาน ศึกษายุทธศาสตร
ชาติและนโยบายของสํานักงาน ป.ป.ช. 

วิเคราะห วิจัย นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ และสํานักนิติการ 

ทบทวนขอมูลเชิงสถิติ และกําหนดมาตรการปองกัน
การทุจริตและการประพฤติมิชอบในหนวยงาน 

ผูบังคับบัญชาของหนวยงาน 
กําหนดมาตรการปองกันการทุจริต

และการประพฤติมิชอบ 

การกํากับ ติดตาม การดําเนินการ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 

การรายงานผลการดําเนินการปองกัน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จัดต้ังศูนยเครือขาย
ปองกันการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ
ภายในหนวยงาน 

 

สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา 
ในสังกัดมีการบริหารจัดการ 

เปนไปดวยความซ่ือสัตย โปรงใส 



 
 

 

ชื่อกระบวนการ จัดทํามาตรการ โครงการ กิจกรรม ในการใหความรูการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อกําหนดมาตรการ โครงการ กิจกรรม 

 ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ภายในหนวยงาน 

ประชุมคณะทํางานเพื่อวิเคราะหมาตรการ โครงการ กิจกรรม การใหความรู 
เพ่ือการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

ใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน 

ผูบังคบับัญชาเห็นชอบและอนุมัติ 

มาตรการ โครงการ กิจกรรม 

  

ดําเนินการจัดทํามาตรการ โครงการ กิจกรรม การปองกันการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงานตามมาตรการ โครงการ กิจกรรม  
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการ โครงการ กิจกรรม  
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

รวบรวมขอมูลเพ่ือเปนแนวทางในการขยายผลการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ สูสถานศึกษา  

สรุปผลและรายงานการดําเนินการ 

 



 
 

 

               ๗. แบบฟอรมท่ีใช 
                    ๗.๑ การดําเนินการตามมาตรการ โครงการ กิจกรรม การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ตามบริบทท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
และสถานศึกษาไดกําหนด 

                   ๗.๒ แบบการกํากับ ติดตาม และผลการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตามบริบทท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
และสถานศึกษาไดกําหนด 
 

               ๘. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
                   ๘.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๖๑  
                   ๘.๒ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

                   ๘.๓ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                   ๘.๔ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม    
                   ๘.๕ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
                   ๘.๖ มติคณะรัฐมนตรี เร่ือง ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต   
                   ๘.๗ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
                   ๘.๘ หนังสือสํานักเลขาธิการรัฐมนตรี ท่ี นร 0205/ว 234 เร่ือง  ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี
เก่ียวกับการลงโทษขาราชการผูกระทําผิดวินัยอยางรายแรงบางกรณี  ลงวันท่ี 24  ธันวาคม  ๒๕๓๖ 

 
             

 

 

 

 

 

 



 

 

9. รายละเอียด โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. เกี่ยวกับการดําเนินการปองกันและปราบปรามกรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ชื่องาน  การดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สวนราชการ  กลุมกฎหมายและคดี สพท.  สพฐ. รหัสเอกสาร 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ  การดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเปนการยกระดับการดําเนินการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และขยายผลไปสูสถานศึกษา ใหมีการมีการปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตย โปรงใส 
และตรวจสอบได เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  
วัตถุประสงค  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานการเกี่ยวกับการปองกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบภายในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรปูธรรม โดยขยายผลไปยังสถานศึกษาในสังกัด ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 

ลําดับที ่ ผังขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1  

 

 

แตงตั้งคณะทํางานศึกษายุทธศาสตรชาติและนโยบาย
ของสํานักงาน ป.ป.ช. ระดบัหนวยงาน 

 

15 วัน 

มีคณะทํางานศึกษายุทธชาติและ
นโยบายฯ 

กลุมกฎหมยและคด ี

  
 

2 วิเคราะห วิจัย นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.
และสํานักนิติการ ระดบัหนวยงาน 

     30 วัน มีขอมูลการวิเคราะห วิจัย     
นโนบาย  

3 ทบทวนขอมูลเชิงสถิติ และกําหนดมาตรการปองกัน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
      30 วัน มีขอมูลเชิงสถติ ในการกําหนด

มาตรการปองกันฯ 

4 ผูบังคับบัญชาของหนวยงานกําหนดมาตรการปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบตามบริบทของหนวยงาน 
 

      7 วัน ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบังคับบัญชา 

๕ ดําเนินการจัดทํามาตรการ โครงการ กิจกรรม การปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      ๒๔๐ วัน การดําเนินการเปนไปตาม
โครงการกิจกรรมที่กําหนด 

๖ 

 

- การกํากับ ติดตาม การดําเนินการปองกันการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

- สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาในสังกัดมีการบริหาร
จัดการเปนไปดวยความซื่อสัตย โปรงใส ตรวจสอบได 
มีคุณธรรม เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

         ๓๐ วัน มีการกํากับติดตาม สนับสนุนใน
การดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
ปองกันและปรามการทุจริตและ
ประพฤมิชอบ 

 
๗ จัดตั้งศูนยเครือขายปองกันการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
       30 วัน มีศูนยเครือขายปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบฯ 

๘ รายงานผลการดําเนินการการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตอ สพฐ. และสํานักงาน ป.ป.ช.  
ตามการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ 

 

       30 วัน มีรายงานผลการดําเนินการ ใช
เปนขอมูลในการกําหนดมาตรการ
ปองกัน ในปงบประมาณตอไป 

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน           จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน          กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ          การตัดสินใจ            ทิศทางหรือการ
เคลื่อนไหวของงาน      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทเอกสาร :  คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 

ชื่อเอกสาร  :  ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตาม 

       ประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ชื่องาน  
การศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ  
  

2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนคูมือแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดทําขอมูล การกํากับและ
ติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงานคดี ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตอไป 
 

3. ขอบเขตของงาน 

 3.1 ศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาในการปฏิบัติงานอันเนื่องจากการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบ กฎ 
และขอบังคับของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  3.2 ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัยมูลเหตุแหงการกระทําผิดวินัยของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  3.3 รวบรวมขอมูลสารสนเทศการดําเนินงานดานงานกฎหมายและงานคดี เพ่ือเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนพัฒนาสงเสริมความรู ความเขาใจดานวินัยและการรักษาวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  3.4 กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
  3.5 รายงานผลการดําเนินงานและเสนอแผนการพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  3.6 เสนอขอเสนอแนะและแผนการพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ 
  

4. คําจํากัดความ 

 การศึกษา วิเคราะห วิจัยและการจัดทําขอมูล หมายถึง การศึกษา วิเคราะห วิจัยและการจัดทํา
ขอมูลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  การรวบรวมขอมูล หมายถึง รวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการดําเนินงานกฎหมายและงานคดี เพ่ือ
เปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาสงเสริมความรู ความเขาใจดานวินัยและการรักษาวินัยของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  การกํากับติดตามและประเมินผล  หมายถึง กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน
ท่ีกําหนดไวในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  การรายงานผล  หมายถึง การรายงานผลการดําเนินงานและเสนอแผนการพัฒนางานกฎหมายและ
งานคดีของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนา
งานกฎหมายและงานคดีของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 5.1 ศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาในการปฏิบัติงานอันเนื่องจากการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบ         
กฎและขอบังคับของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบดวย 
2 สวน ไดแก สภาพปญหาในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีและสภาพปญหาในระดับโรงเรียนในสังกัด  



 

 

5.2 แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการการศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผล
เพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

5.3 ประสานงานและดําเนินการจัดประชุมคณะทํางาน 

 5.4 คณะทํางานศึกษา วิเคราะห วิจัยมูลเหตุแหงการกระทําผิดวินัยของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  5.5 คณะทํางานรวบรวมขอมูลสารสนเทศการดําเนินงานดานงานกฎหมายและงานคดี เพ่ือเปนขอมูล
ในการจัดทําแผนพัฒนาสงเสริมความรู ความเขาใจดานวินัยและการรักษาวินัยของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  5.6 คณะทํางานดําเนินการจัดทําเคร่ืองมือการกํากับติดตามและประเมินผลการดํา เนินงานตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว 
  5.7 คณะทํางานดําเนินการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
  5.8 สังเคราะหผลการดําเนินงานเพ่ือเสนอแนะและจัดทําแผนในการพัฒนางานกฎหมายและงานคดี
ของรัฐ 

  5.9 สรุปผลรายงานผลการดําเนินงานและเสนอแผนการพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  5.10 นําเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 
  

ระดับสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี 

 แตงต้ังคณะทํางาน 

ศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาในการปฏิบัติงานอัน
เนื่องจากการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบกฎและ

ขอบังคับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

ระดับโรงเรียน 

 คณะทํางานศึกษา วิเคราะหและรวบรวมขอมูลสารสนเทศเพ่ือดําเนินการ 

 จัดทําเคร่ืองมือการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

สังเคราะหผลการดําเนินงานเพ่ือเสนอแนะและจัดทําแผนในการพัฒนา 
งานกฎหมายและงานคดีของรัฐ 

 

 สรุปผลรายงานผลการดําเนินงานและเสนอแผนการพัฒนางานกฎหมาย
และงานคดีของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ดําเนินการตามแผนงาน 

นําเสนอตอผูบริหารรับทราบ 



 

 

7. แบบฟอรมท่ีใช 
    7.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานอันเน่ืองจากการบังคับใชกฎหมาย  

ระเบียบ กฎ และขอบังคับ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  7.2 แบบกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกลุมกฎหมายและคดี สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
 
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 8.1 คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 8.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
  8.3 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (2561-2580) 
 8.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน



 

 

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน การศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ  
 

ชื่องาน  การศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย          และงานคดีของรัฐ  สวนราชการ  กลุมกฎหมายและคดี สพท.  สพฐ. รหัสเอกสาร 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ  การดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดทําขอมูล การกํากับและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
วัตถุประสงค  เพื่อเปนคูมือแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดทําขอมูล การกํากับและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตอไป 

ลําดับที ่ ผังขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1  

 

 

ศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาในการปฏิบัติงานอัน
เนื่องจากการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบกฎและ
ขอบังคบัขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

30 วัน ไดรับความเห็นชอบจากผูมี
อํานาจ 

สพท./สถานศึกษา  

2 แตงตั้งคณะกรรมการ 1-3 วัน ไดรับความเห็นชอบจากผูมี
อํานาจ 

สพท./สถานศึกษา  

3 จัดทําเครื่องมือการกํากับติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน 

1-15 วัน ดําเนินการไดตามกําหนด
ระยะเวลา 

สพท/สถานศึกษา  

4 ดําเนินการตามแผนการดําเนินการ 

 

30 วัน ดําเนินการไดตามกําหนด
ระยะเวลา 

สพท./สถานศึกษา  

5 สังเคราะหผลการดําเนินงานเพื่อเสนอแนะและ
จัดทําแผนในการพัฒนางานกฎหมายและงานคดี
ของรัฐ 

15-30 วัน ดําเนินการไดตามกําหนด
ระยะเวลา 

สพท./สถานศึกษา  

6 สรุปรายงานผลการดําเนินงานและเสนอแผนการ
พัฒนางานกฎหมายและงานคดีของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

15-30 วัน ดําเนินการไดตามกําหนด
ระยะเวลาและไดรับความ
เห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

สพท./สถานศึกษา  

7 นําเสนอตอผูบริหารรับทราบ 

 

1-3 วัน ไดรับความเห็นชอบจากผูมี
อํานาจ 

สพท.  

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน           จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน          กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ          การตัดสินใจ            ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  

ศึกษา สิเคราะห สภาพปญหา 

ดําเนินการตามแผน 

นําเสนอตอผูบริหาร 

ผลการดําเนินงานเพื่อเสนอแนะ
และจัดทําแผนในการพัฒนางาน

กฎหมายและงานคดีของรัฐ 

 

จัดทําเครื่องมือการกํากับติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน 

 

ตั้งคณะทํางาน 

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทเอกสาร :  คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 

ชื่อเอกสาร  :  การปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

   ของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ชื่องาน  
การปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
  

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน ท่ี

เก่ียวของ 
2.2 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การดําเนินการเก่ียวกับการปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษา 
  3.2 การปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
  

4. คําจํากัดความ 

 การปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุน หมายถึง การปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษา อาทิเชน การปฏิบัติงานรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การปฏิบัติงานรวมกับศึกษาธิการจังหวัด การปฏิบัติงานรวมกับ 
สํานักงาน สก.สค. การปฏิบัติงานรวมกับคุรุสภา การปฏิบัติงานรวมกับองคกรอิสระ การปฏิบัติงานรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน การปฏิบัติงานรวมกันระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ี หรือหนวยงานอ่ืนท่ีขอความ
รวมมือในการปฏิบัติงาน 

  การปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา หมายถึง การปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผูอํานวยการโรงเรียน ท่ีชอบดวยกฎหมาย อาทิ
เชน คณะกรรมการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การมอบอํานาจใหไปปฏิบัติหนาท่ีแทน เปนตน 

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการดําเนินการเก่ียวกับการปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

5.1  รับหนังสือหรือรับเร่ืองท่ีจะปฏิบัติงาน   
5.2  เสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาส่ังการ 

5.3  ดําเนินการตามกระบวนการกรณีการปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษา  
 5.4  ดําเนินการตามกระบวนการกรณีการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผูอํานวยการโรงเรียน 

  5.5  รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชา 

   

 
  

 

 

 

 



 

 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 
  

ดําเนินการตามกระบวนการกรณี          
การปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาหรือสถานศึกษา 

 

 เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาส่ังการ 

รับหนังสือหรือรับเร่ือง 
ท่ีจะปฏิบัติงาน 

ดําเนินการตามกระบวนการกรณีการ
ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจาก

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
หรือผูอํานวยการโรงเรียน 

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตอผูบังคับบัญชา 



 

 

7. แบบฟอรมท่ีใช 
 

      หนังสือมอบอํานาจ 

(ตัวอยาง) 

 
 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 8.1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   
 8.2 คูมือ/เอกสาร/แบบฟอรม 

  



 

 

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน การปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

ชื่องาน  การปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย สวนราชการ  กลุมกฎหมายและคดี สพท.  สพฐ. รหัสเอกสาร 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ  การปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
วัตถุประสงค  เพื่อเปนคูมือแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของและการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

ลําดับที ่ ผังขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1  

 

 

รับหนังสือหรือรับเรื่องที่จะปฏิบัติงาน 1-7 วัน ไดรับความเห็นชอบจากผูมี
อํานาจ 

สพท./สถานศึกษา  

2 เสนอผูบังคับบญัชาเพื่อพิจารณาสั่งการ 

 

1-3 วัน ไดรับความเห็นชอบจากผูมี
อํานาจ 

สพท./สถานศึกษา  

3 ดําเนินการตามกระบวนการ 

 

30 วัน/ ดําเนินการไดตามกําหนด
ระยะเวลา 

สพท./สถานศึกษา ระยะเวลาในการดําเนินการ
เปนไปตามระเบยีบกฎหมายของ
แตละเรื่อง 

- กรณีการปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษา 

 

15-30 วัน ดําเนินการไดตามกําหนด
ระยะเวลา 

สพท./สถานศึกษา ระยะเวลาในการดําเนินการ
เปนไปตามระเบยีบกฎหมายของ
แตละเรื่อง 

- กรณีการปฏิบัติงานตามที่ไดรบัมอบหมายจาก
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
ผูอํานวยการโรงเรียน 

 

15-30 วัน ดําเนินการไดตามกําหนด
ระยะเวลา 

สพท./สถานศึกษา ระยะเวลาในการดําเนินการ
เปนไปตามระเบยีบกฎหมายของ
แตละเรื่อง 

4 รายงานตอผูบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ 

 

1-3 วัน ไดรับความเห็นชอบจากผูมี
อํานาจ 

สพท.  

 

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน           จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน          กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ          การตัดสินใจ            ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน      
      
  

รับหนังสือหรือรับเรื่อง 

ดําเนินการตาม
กระบวนการกรณี          

การปฏิบัติงานรวมกัน
หรือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของกับ
สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาหรือ
สถานศึกษา 

รายงานตอผูบริหาร
เพื่อพิจารณาสั่งการ 

ดําเนินการตาม
กระบวนการกรณีการ
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ

มอบหมายจาก
ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหรือ
ผูอํานวยการโรงเรียน 

เสนอผูบังคับบญัชาเพื่อพิจารณาสั่งการ 






