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คู่มือปฏิบัติงาน  กลุ่มกฎหมายและคดี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  3  ฉบับ
นี้เป็นคู่มือเกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มกฎหมายและคดี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  3  ซึ่งครอบคลุมงานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ  การด าเนินงานวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ โดยได้รวบรวมรายละเอียดกระบวนการ
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน  รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลุ่มกฎหมายและคดี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  3  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อในการด าเนินการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
เกิดความสะดวก  เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 1.1 แนวคิด 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 218 ง วันที่ 
7 กันยายน 2561 หน้า 27 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกลุ่มกฎหมายและคดี ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
  (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
  (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
  (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
  (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
  (ฉ) ด าเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆ ของรัฐ 
  (ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ 
  (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

 1.2 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านกฎหมายและคดี ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สนอง
ความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
  2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ
ให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  3. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่น
ในระเบียบวินัยและจรรยาบรรณอย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

 1.3 ขอบข่ายและภารกิจ 
  1. งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 
  2. งานการด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3. งานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
  



โครงสร้างการบริหารงาน (Administraion Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเผด็จศึก โชติกลาง 

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 

นายอติวิชญ์  วงศิริ 

นิติกรช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นางสาวธัญสุดา  แสนลือชา 

ลูกจ้างชั่วคราว 



           นายอติวิชญ์   วงศิริ    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งนิติกรช านาญการ            
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต ๓  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
              (๑)  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัย และรักษาวินัย  ได้แก่ การวางแผน เผยแพร่ ให้ความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องวินัยและการรักษาวินัย จัดท าโครงการอบรมกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและวินัย 
   (๒)  ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ได้แก่ รับเรื่องและตรวจร่างหนังสือร้องเรียน 
ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ตรวจพิจารณา ให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ 
   (๓)  ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย ได้แก่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและอย่างร้ายแรง ตรวจพิจารณาส านวนสอบสวนทางวินัย ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ หรือผู้สั่งแต่งตั้งหรือผู้มีอ านาจ
ตามกฎหมาย ด าเนินการออกค าสั่งลงโทษ การรายงานการด าเนินการทางวินัย การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน การสั่งให้ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                (๔)  ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ ได้แก่ รับเรื่องอุทธรณ์และตรวจสอบ 
ค าอุทธรณ์ รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ 
                (๕)  ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการพิจารณาร้องทุกข์ ได้แก่ รับเรื่องร้องทุกข์อละ 
ตรวจสอบค าร้องทุกข์ รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ หรือผู้มีอ านาจ การรายงานการด าเนินการเกี่ยวกับ
การร้องทุกข ์
                 (๖)  ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  ได้แก่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด  และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตรวจพิจารณา
ส านวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด และส านวนการสอบเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ หรือผู้มีอ านาจ การ
รายงานการด าเนินการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด และการรายงานการด าเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิด ตลอดจนการบังคับค่าสินไหมทดแทน 
                 (๗)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆของรัฐ ได้แก่  
            ๗.๑ รับมอบอ านาจจากหน่วยงานให้ฟ้องและแก้ต่างคดี 
            ๗.๒ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต ารวจ อัยการ ศาล ตุลาการ ราชทัณฑ์ ป.ป.ช. สตง. 
และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
            ๗.๓ รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐาน 
                     ๗.๔ จัดท าค าฟ้อง ค าให้การ ค าแถลง ค าอุทธรณ์ ค าขอ ค าร้อง จนคดีถึงท่ีสุด 



                     ๗.๕ รายงานผลคดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓  หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                     ๗.๖ ด าเนินการบังคับคดี และมาตรการบังคับทางปกครอง ได้แก่ สืบหาหลักทรัพย์ ยึด 
อายัด และจ าหน่ายทรัพย์สินขายทอดตลาด ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาท บังคับเอาค่าเสียหายคืนรัฐโดยไม่
ฟ้องศาล ตามกฎหมายที่ให้อ านาจไว้ 
                     ๗.๗ รายงานการด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีทางศาล                                        
                  (๘)  ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่  
                          ๘.๑ จัดท าแผนหรือโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ  
                          ๘.๒ ก ากับ ติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้างในสังกัดให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
                          ๘.๓ รับแจ้งเบาะแส ด าเนินการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแส สายด่วน ตู้ไปรษณีย์ สร้าง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social networks)  
                          ๘.๔ มาตรการคุ้มครองพยาน ผู้แจ้งเบาะแส และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริตตามมติ ครม.และระเบียบ กฎหมาย  
                          ๘.๕ ประสานเชื่อมโยงให้ความร่วมมือต่อหน่วยงาน/งานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ 
                          ๘.๖ ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานเอกสารหลักฐานส่งเรื่องให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ป.ป.ช. ป.ป.ท. หรือต ารวจ เพ่ือด าเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
                    (๙)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูล และติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงาน
คดีของรัฐ  ได้แก่ รวบรวมและจัดท าสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจงานที่รับผิดชอบประจ าปี รายงานผลต่อส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓  หรือผู้มีอ านาจ 
                    (๑๐)  ร่างและพิจารณาตรวจร่าง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและมาตรการที่
เกี่ยวข้องของหน่วยงาน  
                   (๑๑)  ร่างและตรวจร่าง นิติกรรมสัญญาที่เก่ียวข้องของหน่วยงาน 
                   (๑๒)  ปฏิบัติงานศูนย์ ฉก.คศ. ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต ๓ 
                    (๑๓)  ให้ค าปรึกษาหรือให้ความเห็นและค าแนะน าด้านกฎหมายและคดี ให้แก่ข้าราชการ  
พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด 
                    (๑๔)  ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในการตรวจสอบ วิเคราะห์
งานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓  
                 (๑๕)  งานธุรการกลุ่ม เป็นนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของทางราชการ ก ากับ ควบคุม 
                ๑๕.๑ จัดท าระบบข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่ม 



       ๑๕.๒ จัดท าโครงสร้างการด าเนินงานกฎหมายและคดีของ สพป. 
       ๑๕.๓ จัดระบบการด าเนินงานกฎหมายและคดีตามโครงสร้าง และจัดท าแผนภูมิการ 

ด าเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยงานธุรการจะเป็นผู้ประสานการด าเนินงาน 
                           ๑๕.๔ ประสานรวบรวมการจัดท าโคงการในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในโครงการของ
กลุ่มเพ่ือประกอบเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีของ สพป.ตลอดจนการด าเนินการที่เก่ียวข้อง 
                           ๑๕.๕ ออกแบบระบบงานสารบรรณให้สอดคล้องกับระบบงานของ สพป.             
                           ๑๕.๖ ด าเนินการประชุมภายในกลุ่มกฎหมายและคดี เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

                 ๑๕.๗ ประสานงานระหว่างกลุ่มงานภายใน สพป.และสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของกลุ่มกฎหมายและคดี 

       ๑๕.๘ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มกฎหมายและคดีแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้ง
ในและนอกรูปแบบ 

       ๑๕.๙ รวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามงานโครงการต่างๆ เพ่ือสรุปเป็นของกลุ่ม 
       ๑๕.๑๐ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
       ๑๕.๑๑ การจัดท าทะเบียนคุม รับ-ส่ง หนังสือราชการลับ 
       ๑๕.๑๒ การจัดท าทะเบียนคุมประกาศ ค าสั่งลับ 
       ๑๕.๑๓ การจัดท าวาระการประชุมผู้บริหารประจ าเดือน 
       ๑๕.๑๔ การจัดท าวาระการประชุม อกศ.ด้านวินัย 
       ๑๕.๑๕ การจัดท าวาระการประชุม กศจ.ด้านวินัย 

                            ๑๕.๑๖ ด าเนินงานธุรการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                            ๑๕.๑๗ ด าเนินงานธุรการทางวินัยพนักงานราชการ 
                            ๑๕.๑๘ ด าเนินงานธุรการทางวินัยลูกจ้างประจ า 
                            ๑๕.๑๙ ด าเนินงานธุรการทางวินัยลูกจ้างชั่วคราว 
                    (๑๖)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

        นางสาวธัญสุดา  แสนลือชา   ลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ และมีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติงานสารบรรณรับ – ส่ง หนังสือราชการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (AMSS++) และลงทะเบียนรับหนังสือ 
ในสมุดทะเบียนรับหนังสือของกลุ่มกฎหมายและคดี 

  2. งานประสานงานและให้บริการ พิมพ์หนังสือราชการ 
3. งานจัดประชุมบุคลากรภายในกลุ่มกฎหมายและคดี 
4. งานรวบรวมจัดท าฐานข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือใช้บริหารจัดการภายในกลุ่ม 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  

คู่มือการปฏบิัติงาน 
  



 2.1 คู่มือขั้นตอนการด าเนินงานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 

1. ช่ืองาน 
 งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนิติกร ในการด าเนินคดีของรัฐให้แก่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา รวมทั้งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

3. ขอบเขตของงาน 
 ครอบคลุมตั้งแต่งการด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง จนกระทั่งคดีถึงสิ้นสุด และการ
บังคับคดีหรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง อีกทั้งการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ และการ
ด าเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดชอบทางละเมิดและค่าสินไหมทดแทน 

4. ค าจ ากัดความ 
 - ไม่มี – 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแก่หน่วยงานและสถานศึกษา รวมถึงข้าราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนผู้มาขอรับบริการอ่ืนด้วย 
 2. รับเรื่องจากโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวกับคดีแพ่ง 
คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง (ท่ีขอความช่วยเหลือ) 
 3. เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ 
 4. รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังส านักงานอัยการ เพ่ือจัด
พนักงานอัยการให้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย ที่หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี (คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ฟ้องคดีนั้น ไม่อาจขอความช่วยเหลือให้แก้ต่างคดีได้) ร วมทั้ง
ด าเนินการอ่ืนตามกระบวนวิธีพิจารณาคดี จนกระทั่งศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาและรวมไปถึงการอุทธรณ์และฎีกา
ค าสั่งหรือค าพิพากษาจนกระท่ังถึงท่ีสุด 
 5. รวบรวมพยานหลักฐานและจัดท าค าฟ้องในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือค าให้การในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีให้กับ
หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือส่งศาลปกครอง และด าเนินการอ่ืนตามกระบวนวิธีพิจารณาคดีจนกระทั่ง
ศาลปกครองมีค าสั่งหรือค าพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด 
 6. การบังคับคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการสืบหาทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ของลูกหนี้
ตามค าพิพากษาเพ่ือการบังคับคดีด้วย 
 7. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดรวมทั้งค่าสินไหมทดแทนกรณี เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 รวมทั้งการใช้มาตรการ
บังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 



 8. การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงการเข้าตรวจดูและคัดส า เนาเอกสารตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

หมายเหตุ : บทบาทอ านาจหน้าที่ในเรื่องการด าเนินงานวินัย และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ตามที่กล่าวมาข้างต้น
นั้น เป็นเรื่องเฉพาะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้หมายความรวมไปถึงพนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก 

6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 - ไม่มี – 

ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายและนิติกรรม 

เริ่มต้น 

รับเรื่องจากโรงเรยีน สพฐ. และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวกับ
คดีแพ่ง คดีอาญา คดลี้มละลาย และคดีปกครอง 

พิจารณา
เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของ

ราชการ 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อ
หาตัวผูต้้องรับผดิ
ทางละเมดิ รวมทั้ง
ค่าสินไหมทดแทน 

รวบรวมพยานหลักฐาน 
จัดท าค าฟ้อง ค าให้การ 

และด าเนินการอื่น 
จนกระทั่งคดีปกครอง

ถึงทีสุ่ด 

รวบรวมหลักฐาน  
ขอความอนุเคราะห์

พนักงานอัยการ 

ว่าต่าง แก้ต่างคดีให้
และด าเนินการอื่น 

จนกระทั่งคดีแพ่ง 
อาญา และคดี

ล้มละลายถึงที่สุด 

บังคับคดีหรือใช้
มาตรการบังคับทาง
ปกครอง การสืบหา

หลักทรัพย์ด้วย 

ผู้บ
ังค

ับบ
ัญช

า 

พิจ
าร

ณา
สั่ง

กา
ร 



8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / ประมวลกฎหมายอาญา 
 2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 3. พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 4. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
 5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
 6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 7. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
 8. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
 9. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
 10. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  



 2.2 คู่มือขั้นตอนการด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว  และพนักงานราชการ 

1. ช่ืองาน 
 การด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

3. ขอบเขตของงาน 
 ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมวินัยและป้องปรามมิให้กระท าผิดให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ร้ายแรงและไม่ร้ายแรง  
การด าเนินการทางวินัยสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 ในการด าเนินการนี้ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเท่านั้น ไม่ได้หมายความรวมไปถึง  
การด าเนินงานวินัยของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก 

4. ค าจ ากัดความ 
 4.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
      ผู้อ านวยการสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 4.2 กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
 4.3 ก.ค.ศ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.4 อ.ก.ค.ศ. หมายถึง คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.5 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 หมายถึง ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      5.1.1 ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับวินัยและระเบียบกฎหมายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด 
      5.1.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งการ
ป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยด้วย 
      5.1.3 จัดท าหรือเผยแพร่หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวกับวินัยให้แก่สถานศึกษาในสังกัด 
 



5.2 การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      5.2.1 การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง 
  5.2.1.1 ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้บังคับบัญชา (ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) เป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง (ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง) เมื่อสอบสวนแล้วเสร็จ ให้เสนอส านวนการสอบสวน
ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า 
ควรยุติเรื่องหรืองดโทษ (ตามมาตรา 99) ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ แล้วรายงาน 
การด าเนินการทางวินัยต่อไป หากเห็นว่าเป็นกรณีกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ควรสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน  
หรือลดเงินเดือน ตามาตรา 100 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ 
ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2549 แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป 
  5.2.1.2 ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ผู้บังคับบัญชา (ศึกษาธิการจังหวัด) เป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง (ตามมาตรา 98 
วรรคหนึ่ง) เมื่อสอบสวนแล้วเสร็จ ให้เสนอส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาตาม
อ านาจหน้าที่ หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) เห็นว่าควรยุติเรื่องหรืองดโทษ (ตามมาตรา 
99) ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ แล้วรายงานการด าเนินการทาง
วินัยต่อไป หากเห็นว่าเป็นกรณีกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ควรสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ผู้มี
อ านาจสั่งลงโทษ สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามาตรา 100 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ประกอบ 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2549 แล้วรายงาน  
การด าเนินการทางวินัยต่อไป 
      5.2.2 การรายงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง 
  5.2.2.1 กรณีสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามข้อ 5.2.1.1 เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยพิจารณาตามอ านาจหน้าที่  โดยสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ 
ลดเงินเดือน แล้วแต่กรณี แล้วให้ด าเนินการดังนี้ 
   (1) กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้รายงาน
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาตามอ านาจหน้าที่   
ให้รายงานไปยังศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือตรวจสอบส านวนแล้วน าเสนอความคิดเห็นให้ กศจ. พิจารณา เมื่อ กศจ. 
พิจารณามีมติประการใดและได้มีการด าเนินการตามมตินั้นแล้ว ให้ศึกษาธิการจังหวัดรายงานการด าเนินการทางวินัย 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ (สพฐ.) พิจารณาต่อไป (มาตรา 104 (1)) 

(2) กรณีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
ให้รายงานไปยังศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือตรวจสอบส านวนแล้วน าเสนอความคิดเห็นให้ กศจ. พิจารณา เมื่อ กศจ. 
พิจารณามีมติประการใดและได้มีการด าเนินการตามมตินั้นแล้ว ให้ศึกษาธิการจังหวัดรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ (สพฐ.) พิจารณาต่อไป (มาตรา 104 (1)) 



 5.2.2.2  กรณีสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อ 5.2.1.2 เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
(ศึกษาธิการจังหวัด)  พิจารณาตามอ านาจหน้าที่ โดยสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ
ลดเงินเดือน แล้วแต่กรณี  แล้วให้ด าเนินการดังนี้ 
   (1)  เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษแล้ว 
ให้รายงานการด าเนินการทางวินัยต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่แล้ว ให้น าเสนอความเห็นให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัย เมื่อ อ.ก.ค.ศ.  
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น 
   (2)  เมื่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนแล้ว  
ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการน าเสนอ  อ.ก.ค.ศ.  ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  พิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัย เมื่อ อ.ก.ค.ศ. 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น 
 5.3 การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     5.3.1  การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 
  5.3.1.1  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  ตามมาตรา 98 วรรคสอง  
โดยการสอบสวนเป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 และเมื่อสอบสวนแล้วเสร็จ  
ให้ด าเนินการดังนี้ 
   (1)  หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) และคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่าควรยุติเรื่องหรืองดโทษ (ตามมาตรา 99) ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด)  
สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป  หากเห็นว่าเป็นกรณีกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
ควรสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดเงินเดือน  ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) ส่ง
เรื่องให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  แล้วแต่กรณี สั่งลงโทษภาคทัณฑ์  
ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามาตรา 100 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการสั่ง
ลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2549 แล้วส่งเรื่อง หรือส านวนให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) เพ่ือรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป 
   (2)  หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) หรือคณะกรรมการ
สอบสวน หรือทั้งผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) และคณะกรรมการสอบสวน เห็นว่าเป็นกรณี
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) มีความเห็นเรื่องโทษว่าสมควร
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ แล้วเสนอเรื่องให้ กศจ. พิจารณามีมติตามมาตรา 100 วรรคสี่ (2) และเมื่อ กศจ.  
มีมติประการใดแล้ว  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  (ศึกษาธิการจังหวัด)  สั่งลงโทษ  หรือด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น  
แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป 
       5.3.1.2  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  โดยการสอบสวนให้เป็นไป
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550  และเม่ือสอบสวนแล้วเสร็จ  ให้ด าเนินการดังนี้ 



   (1)  หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) และคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่าควรยุติเรื่องหรืองดโทษ (ตามมาตรา 99) ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป หากเห็นว่าเป็นกรณีกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ควรสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)  
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามาตรา 100 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. ว่า
ด้วยอ านาจการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2549 แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป 
   (2)  หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) หรือคณะกรรมการ
สอบสวน หรือทั้งผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) และคณะกรรมการสอบสวน เห็นว่า
เป็นกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) มีความเห็น
เรื่องโทษว่าสมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ แล้วเสนอเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติตาม
มาตรา 100 วรรคสี่  (2)  และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  มีมติประการใดแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งลงโทษหรือด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น  แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป 
      5.3.2  การรายงานการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 
  5.3.2.1  กรณีสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (1)  กรณีตามข้อ 5.3.1.1 (1) เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด)  
สั่งยุติโทษหรืองดโทษแล้ว หรือเมื่อผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี 
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน และส่งเรื่องหรือส านวนให้ศึกษาธิการจังหวัดแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน (ศึกษาธิการจังหวัด) น าเสนอ กศจ. พิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัย เมื่อ กศจ. 
พิจารณามีมติประการใดแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 (ศึกษาธิการจังหวัด) ด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น  
แล้วรายงาน ก.ค.ศ. ต่อไป (มาตรา 104 (2)) 
   (2) กรณีตามข้อ 5.3.1.1 (2) เมื่อผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 (ศึกษาธิการจังหวัด) ได้สั่งลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ หรือด าเนินการให้เป็นไปตามมติ กศจ. แล้ว ให้รายงาน ก.ค.ศ. ต่อไป (มาตรา 104 (2))  
  5.3.2.2  กรณีสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   (1)  กรณีตามข้อ 5.3.1.2 (1)  เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  (ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ)  สั่งยุติโทษหรืองดโทษแล้ว  หรือเม่ือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดเงินเดือนแล้ว  ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  (ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ)  น าเสนอ  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  พิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัย  เมื่อ  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  
พิจารณามีมติประการใดแล้ว  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)  ด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น  
แล้วรายงาน  ก.ค.ศ.  ต่อไป (มาตรา 104 (2)) 
   (2) กรณีตามข้อ 5.3.1.2 (1) เมื่อผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ได้สั่ง
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ หรือด าเนินการให้เป็นไปตามมติ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้ว ให้รายงาน ก.ค.ศ. 
ต่อไป 
 
 



6. แผนผังการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

เริ่มต้น 

ส่งเสริมวินัยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

มีกรณีกล่าวหา (มาตรา 95) 

กรณีมมีูลโดยมีพยานหลักฐาน ใน
เบื้องต้นอยู่แล้ว (ม. 95 ว.4) 

ปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือกรณีเปน็ท่ีสงสัย โดยไม่มี
พยานหลักฐาน ในเบื้องต้นอยู่แล้ว (ม. 95 ว.5) 

แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

ไม่มมีูล 

ยุติเรื่อง 

มีมูล 

ด าเนินการทางวินัย 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53   
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

วินัยร้ายแรง (ม. 98 ว.2) 

ผู้บังคับบัญชา   
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

วินัยไม่รา้ยแรง (ม. 98 ว.1) 

กรณสีังกัด สพม. กรณสีังกัด ศธจ. 

กศจ. พิจารณา 

กรณสีังกัด สพม. กรณสีังกัด ศธจ. 

กศจ. พิจารณา อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง  
พิจารณา 

อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง  
พิจารณา 

 
สพฐ. พิจารณา 

วินัยสิ้นสดุ 

ปลัด ศธ. ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามมต ิ

วินัยสิ้นสดุ 

รายงานตามมาตรา 104 (2) 

กศจ. พิจารณา 

วินัยสิ้นสดุ 
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7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 7.1 แบบ สว.1 (แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง) 
 7.2 แบบ สว.2 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ 23) 
 7.3 แบบ สว.3 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตามข้อ 24) 
 7.4 แบบ สว.4 (บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา) 
 7.5 แบบ สว.5 (บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา) 
 7.6 แบบ สว.6 (รายงานการถูกสอบสวน) 
 7.7 แบบ พอค.1 (ให้พักราชการ) 
 7.8 แบบ พอค.2 (ให้ออกจากราชการไว้ก่อน) 
 7.9 แบบ พอค.3 (ให้กลับโดยไม่มีความผิด) 
 7.10 แบบ พอค.4 (ให้กลับโดยมีความผิด) 
 7.11 แบบฟอร์มอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

8. เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง 
 8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 8.2 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550  
 8.3 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 
 8.4 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  พ.ศ. 2549 
 8.5 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  พ.ศ. 2548 
 8.6 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2548 
 8.7 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2551 
 8.8 กฎ ก.ค. ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและการ
ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา 
 8.9 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 8.10 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 16/2560  เรื่อง  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 
 8.11 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
 8.12 กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และหนังสือเวียนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  



 2.3 คู่มือขั้นตอนการด าเนินงานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

1. ช่ืองาน 
 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนิติกร ในการด าเนินงานการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

3. ขอบเขตของงาน 
 ครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน 
การด าเนินการแจ้งผลให้ทราบ 
 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เท่านั้น  
ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว  
ที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก 

4. ค าจ ากัดความ 
 4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หมายถึง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

4.2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หมายถึง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 4.3 กศจ. หมายถึง  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
 4.4 ก.ค.ศ. หมายถึง  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.5 อ.ก.ค.ศ. หมายถึง  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.6 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  หมายถึง  ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม  มาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 การอุทธรณ์ 
      5.1.1  การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง 
  5.1.1.1  กรณีสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้ด าเนินการดังนี้ 
   (1)  กรณีถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง  เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษแล้ว  
ให้อุทธรณ์ต่อ กศจ. ตามมาตรา 121 และเมื่อ กศจ. พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติเป็นประการใดให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  
(ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งการให้เป็นไปตามมติ กศจ. กรณีเช่นนี้ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้ 
   (2)  กรณีถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษไม่
ร้ายแรง ให้อุทธรณ์ต่อ กศจ. แต่หาก กศจ. มีการเพ่ิมโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ 
ก.ค.ศ. ได้อีกชั้นหนึ่ง 



5.1.1.2  กรณีสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษแล้ว ให้อุทธรณ์ค าสั่ง
ลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงต่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
   (1) กรณีถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษแล้ว  
ให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ตามมาตรา 121 และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอุทธรณ์แล้ว มีมติเป็น
ประการใด ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) สั่งการให้เป็นไปตามมติ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
กรณีเช่นนี้ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้ 
   (2) กรณีถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ 
ไม่ร้ายแรงให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แต่หาก อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีการเพ่ิมโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออก
จากราชการ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.  ด้อีกชั้นหนึ่ง 
       ถ้าผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของ กศจ. หรือ 
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดปีกครองต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน 
      5.1.2 กรณีอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ตามมาตรา 122 เมื่อ ก.ค.ศ. 
พิจารณาอุทธรณ์แล้ว  มีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 (ศึกษาธิการจังหวัดหรือปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ แล้วแต่กรณี) สั่งการให้เป็นไปตามมติ ก.ค.ศ. แล้วแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ อุทธรณ์และ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบ การพิจารณาของ ก.ค.ศ. เป็นที่สุด หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยมีสิทธิฟ้องคดีปกครองต่อ 
ศาลปกครองภายใน 90  วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลปกครองต่อไป 
 5.2 การร้องทุกข์ 
      5.2.1  รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือมีความคับข้องใจ  เนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา  ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย     ถูกพัก
ราชการ  ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
      5.2.2  ตรวจพิจารณาหนังสือร้องทุกข์ว่าเข้าข่ายที่จะรับเรื่องไว้พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการร้อง
ทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  พ.ศ. 2551  หรือไม่  เช่น  ร้องทุกข์เป็นหนังสือลงลายมือชื่อพร้อมที่อยู่ของผู้ ร้องทุกข์
ร้องทุกข์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง  หรือไม่ร้องทุกข์เพ่ือตนเองหรือร้องทุกข์แทนผู้อื่น ฯลฯ 
      5.2.3  กรณีการร้องทุกข์ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้ร้องทุกข์ต่อ  กศจ.  
เพ่ือเสนอให้  กศจ. พิจารณา 
      5.2.4  กรณีการร้องทุกข์ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ให้ร้องทุกข์ต่อ        
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  เพ่ือเสนอให้  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  พิจารณา 
      5.2.5  เสนอรายงานการร้องทุกข์ให้  กศจ.  หรือ  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  พิจารณา  แล้วแต่กรณี 
  5.2.5.1  ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ไม่ได้ท าเป็นหนังสือยื่นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบเรื่องอันเป็น
เหตุแห่งการร้องทุกข์  หรือมีผู้ร้องทุกข์แทน  ตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง  และ ข้อ 7  แห่งกฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  พ.ศ. 2551  ให้มีมติไม่รับค าร้องทุกข์ไว้พิจารณาจากนั้นมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้อง
ทุกข์ทราบโดยเร็ว 
  5.2.5.2  ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ถูกต้อง  ให้มีมติตามข้อ 14  แห่งกฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และ
การพิจารณาร้องทุกข์  พ.ศ. 2551  เมื่อมีมติเป็นประการใด  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป



ตามนั้น  และเม่ือได้สั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว  ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือพร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
โดยเร็ว 
      5.2.6  กรณีการร้องทุกข์ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ  กศจ.  หรือ  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  ให้
เสนอ  ก.ค.ศ.  พิจารณา  ตามมาตรา 122  และมาตรา 123  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับกฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  
พ.ศ. 2551  เมื่อ  ก.ค.ศ.  มีมติเป็นประการใด  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น  และเมื่อ
ได้สั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว  ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือพร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยเร็ว 

6. แผนผังการปฏิบัติงาน 

 6.1  การอุทธรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ค าสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง 

ข้าราชการครฯู ถูกสั่งลงโทษทางวนิัย 

อุทธรณ ์

ค าสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง 

สังกัด สพม. สังกัด ศธจ. ผู้อุทธรณม์ีสิทธิอุทธรณ์ได้
อีกช้ันหนึ่ง 

 

ก.ค.ศ. พิจารณา 

(มติเป็นท่ีสิ้นสุด) 

อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง  
 

กศจ. พิจารณา 
 

แจ้งผู้มีอ านาจตามมาตรา 53   
สั่งหรือปฏิบตัิตามมต ิ

แจง้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53   
สั่งหรือปฏิบตัิตามมต ิ

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครอง 

กรณีที่มีการเพิ่มโทษ 

เป็นปลดออก หรือไล่ออก 

 

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมสิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 



6.2  การร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 - ไม่มี - 
 

เริ่มต้น 

ข้าราชการครฯู เห็นว่าตนไมไ่ดร้ับความเป็นธรรมหรือ 

มีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาฯ 

ร้องทุกข ์

ค าสั่งผู้บังคับบญัชาซึ่งสั่งตามมติ  กศจ. 
หรือ  อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง 

ค าสั่งผู้บังคับบญัชา 

สังกัด สพม. 
ค าสั่งผู้บังคับบญัชา 

สังกัด ศธจ. 

ก.ค.ศ. พิจารณา 

(มติเป็นท่ีสดุ) 

อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง 
พิจารณา 

กศจ. พิจารณา 
(มติเป็นทีสุ่ด) 

แจ้งผู้มีอ านาจตามมาตรา 53   
สั่งหรือปฏิบตัิตามมต ิ

แจ้งผู้บังคับบัญชาผูเ้ป็นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์ทราบ เพื่อให้
จัดส่งเอกสารพร้อมค าชี้แจง 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

แจ้งผู้บังคับบัญชาผูเ้ป็นเหตุแห่ง
การร้องทุกข์ทราบ เพ่ือให้จัดส่ง

เอกสารพร้อมค าชี้แจง เพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

แจ้งผู้บังคับบัญชาผูเ้ป็นเหตุแห่ง
การร้องทุกข์ทราบ เพ่ือให้จัดส่ง

เอกสารพร้อมค าชี้แจง เพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมสิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 



8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 8.2 กฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  พ.ศ. 2550 
 8.3 กฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  พ.ศ. 2551 
 8.4 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 16/2560  เรื่อง  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 
 8.5 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
 8.6 กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และหนังสือเวียนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 



2.4 คู่มือขั้นตอนการด าเนินงานด้านธุรการ 

1. ช่ืองาน  
        งานรับ-ส่ง หนังสือราชการ ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (amss++) และวิธีการลงสมุด 

2. วัตถุประสงค์  
         เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานธุรการ ในการรับ-ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (amss++)  และวิธีการลงสมุด ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

3. ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

3.1 วิธีการลงทะเบียนรับหนังสือราชการ 

        1) ประทับตรายางรับที่มุมขวาบนของหนังสือ 

                2) เลขที่รับหนังสือราชการ  เรียงล าดับก่อนหลัง 

       3) วัน–เดือน–ปี  และเวลาที่รับหนังสือราชการ 

      3.2  ลงทะเบียนรับด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
                 1) บันทึกรับหนังสือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะให้เลขท่ีหนังสือรับ วัน-เดอืน-ปี และเวลาที่รับ  
                 2) ข้อมูลรายละเอียดของหนังสือราชการที่ได้บันทึกรับไว้แล้วจะถูกส่งไปเก็บไว้ใน Database 
          3.3 วิธีการด าเนินงาน 

      1) จัดแฟ้มเสนอผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
       2) เจ้าหน้าที่จัดแฟ้มหนังสือราชการที่ลงรับแล้ว  เรียงล าดับตามความเร็วของหนังสือราชการ     
(ด่วนที่สุด ด่วนมาก  ด่วน)  และตามล าดับความส าคัญก่อน-หลัง 

3.4 ตรวจสอบ กลั่นกรองเบื้องต้น 

  - พิจารณากลั่นกรองเนื้อหาและเอกสารประกอบของหนังสือในเบื้องต้น 

  -  น าเสนอผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
          3.5 ผู้อ านวยการกลุ่มฯ พิจารณา  ลงนาม 

- กรณีหนังสือราชการที่เป็นงานประจ า ผู้อ านวยกลุ่มฯ จะลงนามให้ ผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ  
- กรณีที่เป็นหนังสือราชการเรื่องส าคัญ ผู้อ านวยการกลุ่มฯ จะเป็นผู้พิจารณาลงนาม น าเสนอ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

           3.6 การแจกแจงเส้นทางเดินของหนังสือ 

   -  น าหนังสือราชการที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตฯ ลงนามแล้วมาบันทึก  ช่องปฏิบัติ มอบหมาย
ให้บุคคลใดเป็นผู้ปฏิบัติ  ฉบับจริงให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย และส าเนาหนังสือ จ านวน 1 ฉบับ เพื่อเก็บไว้ที่ส่วนกลาง 
 

                3.7  ส่งหนังสือออก 

                  1) บันทึกการส่งหนังสือไปยังโรงเรียนในสังกัด  หรือหน่วยงานราชการภายนอก ผู้ปฏิบัติในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของหนังสือราชการพร้อมค าสั่งการจะถูกส่งเชื่อมโยงไปยัง
หน่วยงานผู้ปฏิบัติทันที 
         2) ข้อมูลจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่ Database 

 3) เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไปส่งหนังสือราชการ (ที่เป็นเอกสาร)ไปยังกลุ่มงานผู้ปฏิบัติ 
 

 3.8  หนังสือเวียน 

  -  จะน าไปสแกนและเวียนใน  “ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ E – mail เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ” ต่อไป 
 
 



 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 

รับเอกสาร 

ลงทะเบียนรับด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

และลงสมุด 

เสนอผอ.กลุ่ม มอบหมาย 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์งานเอกสาร หนังสือ รายงาน 

เสนอ ผอ.สพท. และส่งหนังสือรายงาน 

ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(Amss++) 


