
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

คู่มือปฏิบัติงาน 
กลุ่มกฎหมายและคด ี
 



2 
 

คำนำ 

คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน
เกี ่ยวกับกฎหมายและวินัยของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  มีสาระ
ประกอบด้วยการดำเนินงานทางด้านกฎหมายและวินัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง 
สมบูรณ์ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน   

หวังเป็นอย่างยิ ่งว่าคู ่มือเล่มนี ้จะอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลผู้สนใจศึกษาได้เป็นอย่างด ี

 

                                                                   กลุ่มกฎหมายและคดี 
                                            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม 135 ตอนพิเศษ 
218 ง วันที่ 7 กันยายน 2563 หน้า 27 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกลุ่มกฎหมายและคดีดังต่อไปนี้ 

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
(ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
(ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
(ฉ) ดำเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆของรัฐ 
(ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและ

งานคดีของรัฐ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของกลุ่มกฎหมายและคดีตามประกาศกระทรวง

ดังกล่าวข้างต้นเกิดประสิทธิภาพ ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจึงจำเป็นต้องเข้าใจภารกิจ
และรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนจึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ฉบับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ที ่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ความเป็นมาและความสำคัญ 
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 1. ขอบเขตของงาน 

งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐครอบคลุมตั้งแต่การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา             
คดีล้มละลาย และคดีปกครองจนกระทั่งคดีถึงที่สุด และการบังคับคดีหรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
อีกทั้งการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและการดำเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดและ          
ค่าสินไหมทดแทน 
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแก่หน่วยงานและสถานศึกษา รวมถึง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนผู้มาขอรับบริการอ่ืนด้วย 
  2. รับเรื่องจากโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอ่ืน              
ที่เก่ียวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลายและคดีปกครอง ที่ขอความช่วยเหลือ 
  3. เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
  4. รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงาน
อัยการเพื่อจัดพนักงานอัยการให้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีล้มละลายที่หน่วยงานราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี (คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีนั้น ไม่อาจขอความ
ช่วยเหลือให้แก้ต่างคดีได้) รวมทั้งดำเนินการอื่นตามกระบวนวิธีพิจารณาคดี จนกระทั่งศาลมีคำสั่งหรือ          
คำพิพากษาและรวมไปถึงการอุทธรณ์และฎีกาคำสั่งหรือคำพิพากษาจนกระทั่งถึงท่ีสุด 
  5. รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำคำฟ้องในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือคำให้การในฐานะผู้ถูกฟ้อง
คดีให้กับหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อส่งศาลปกครอง และดำเนินการอื่นตามกระบวนวิธี
พิจารณาคดีจนกระทั่งศาลปกครองมีคำสั่งหรือคำพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด 
  6. การบังคับคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการสืบหาทรัพย์สินหรือ
หลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพ่ือการบังคับคดีด้วย 
  7. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดรวมทั้งค่าสินไหม
ทดแทนกรณีเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่               
พ.ศ.2539 รวมทั้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง             
พ.ศ.2539 
  8. การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงการเข้าตรวจดูและคัดสำเนา
เอกสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 
 
 
 

งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ
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 1. ขอบเขตงาน 
  ครอบคลุมตั ้งแต่การส่งเสริมวินัยและป้องปรามมิให้กระทำผิดให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวนิัย
ไม่ร้ายแรงและการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง  
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  2.1 การส่งเสริมวินัยข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 
       2.1.1 ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับวินัยและระเบียบกฎหมายแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
       2.1.2 ส่งเสร ิมให ้สถานศึกษาในสังก ัดม ีการเสร ิมสร ้าง  และพัฒนาว ิน ัยให ้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชารวมทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยด้วย 
       2.1.3 จัดทำหรือเผยแพร่หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวกับวินัยให้แก่สถานศึกษาในสังกัด 
  2.2 การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       2.2.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเมื่อมีการร้องเรียนหรือปรากฏเป็น
ข่าวในสื่อมวลชน หรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระทำผิด 
       2.2.2 ตรวจสำนวนสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชายุติเรื่อง 
แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็เสนอให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่
ร้ายแรง 
       2.2.3 คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
พ.ศ.2550 
       2.2.4 เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6 พร้อมสำนวนการสอบสวนให้ผู้ สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าผิดวินัยให้ออกคำสั่งลงโทษทางวินัย
ตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2548 ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน 
พ.ศ.2561 
       2.2.5 รายงานการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา 104(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   2.2.5.1 กรณีผู ้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินการทางวินัยแล้ว ให้ตรวจเสนอ
รายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณา เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับรายงานแล้วเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษหรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็มีอำนาจสั่ง            
งดโทษ ลดโทษ เพ่ิมโทษหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในคำสั่งเดิมได้ และหากเห็นว่ากรณีเป็นการกระทำผิด

งานดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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วินัยอย่างร้ายแรง ก็แจ้งผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้              
เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่แล้วให้รายงาน กศจ. เมื่อ กศจ.
พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้วให้ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการไปตามนั้น แล้ว
รายงานการดำเนินการทางวินัยพร้อมสำนวนการสอบสวนไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อพิจารณา หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นแย้งก็ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. เพ่ือ
พิจารณาต่อไป ถ้าเห็นด้วยก็ถือว่าการดำเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด ถ้า ก.ค.ศ.มีมติเปลี่ยนแปลงการลงโทษ
หรือมีความเห็นเป็นประการใดต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น 
       2.2.5.2 กรณีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการทางวินัยเองแล้วให้
รายงาน กศจ.พิจารณา เมื่อ กศจ.พิจารณามีมติเป็นประการใดให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดำเนินการไปตามนั ้น แล้วรายงานการดำเนินการทางวินัยพร้อมสำนวนการสอบสวนไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานเพ่ือพิจารณา หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                    
มีความเห็นแย้งก็ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาต่อไป ถ้าเห็นด้วยก็ถือว่าการดำเนินการทางวินัยกรณนีี้
สิ้นสุด ถ้า ก.ค.ศ.มีมติเปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือมีความเห็นเป็นประการใดต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น 
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การอุทธรณ์ 
  การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยร้องขอให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
กำหนดไว้ให้ได้ยกเรื่องขึ้นพิจารณาใหม่ให้เป็นไปในทางท่ีเป็นคุณแก่ผู้ร้อง 
  กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550 ได้วางหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ดังนี้ 
  1. การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ให้อุทธรณ์ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง 
  2. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ให้อุทธรณ์ได้สำหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผู้อ่ืน
หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนอุทธรณ์แทนไม่ได้ 
  3. ผู้อุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของ
ผู้สอบสวนได้ 
  4. ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการหรือกรรมการผู้พิจารณาอุทธรณ์ 
  5. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
            5.1 การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 
และให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณา 
            5.2 การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนของนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติของ 
กศจ. ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. และให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณา 
            5.3 การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนของผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้อุทธรณ์ต่อ กศจ. และให้ กศจ. เป็นผู้พิจารณา 
  6. การอุทธรณ์ต่อ กศจ. ให้ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธาน กศจ. หรือผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา การอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ให้ทำหนังสือถึงประธาน ก.ค.ศ. หรือเลขาธิการ ก.ค.ศ. และยื่นที่
สำนักงาน ก.ค.ศ.  การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งผ่านผู้บังคับบัญชาก็ได้ โดยให้
ผู้บังคับบัญชานั้นส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานแล้วแตก่รณี 
ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวได้รับหนังสืออุทธรณ์ 
  7. อุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้ต้องเป็นอุทธรณ์ที่ถูกต้องในสาระสำคัญและได้อุทธรณ์
ภายในกำหนดเวลา ในกรณีที่ กศจ.หรือ ก.ค.ศ.มีมติไม่รับอุทธรณ์คำสั่งลงโทษไว้พิจารณา ให้เป็นที่สุดและแจ้ง
มตินั้นพร้อมสิทธิในการฟ้องศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 

งานอุทธรณ์และการร้องทุกข์
  

 



9 
 

  8. ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ก่อนที่ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี จะพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ เสร็จสิ้นก็ได้ เมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้ว การพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ 
  9. เมื่อ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. ได้มีมติแล้วให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามมตินั้น 
  10. ในกรณีที่ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ได้สั่งตามมติแล้ว ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้ 
เว้นแต่ผู้มีอำนาจดังกล่าวสั่งเพิ่มโทษเป็นโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการ              
ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. 
  11. การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการในกรณีที่
อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใด ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อไปอีกมิได้ และให้แจ้ง
ผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมทั้งแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
  12. เมื่อมีการอุทธรณ์ไปยัง กศจ. หรือ ก.ค.ศ. คณะกรรมการดังกล่าวต้องพิจารณาอุทธรณ์
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
 

การร้องทุกข์ 
  การร้องทุกข์ หมายถึง การที่ผู้ถูกกระทบสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำสั่งของฝ่าย
ปกครองหรือคับข้องใจจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ชอบที่จะใช้
สิทธิร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม ขอให้เพิกถอนคำสั ่ง หรือทบทวนการกระทำของฝ่ายปกครองหรือของ
ผู้บังคบับัญชา 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 122 และมาตรา 123 บัญญัติให้ผู้ถูกสั่ง ให้ออกจากราชการมี
สิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. และผู้ซึ่งเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำ
ของผู้บังคับบัญชา หรือกรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวนมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ กศจ. ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่รู้
เหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือในกรณีที่เห็นว่า กศจ. มีมติไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. มติ 
ก.ค.ศ. ถือเป็นที่สุด 
  หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องทุกข์ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
ร้องทุกข์ พ.ศ.2551 
  1. ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. เหตุที่จะร้องทุกข ์
       2.1 ถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
       2.2 ถูกสั่งพักราชการ 
       2.3 ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
       2.4 ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือคับข้องใจจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา 
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       2.5 ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
       2.6 คำสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ กศจ. ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 
  3. วิธีการร้องทุกข์ 
       3.1 ให้ร้องทุกข์สำหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นไม่ได้ 
       3.2 ให้ร้องทุกข์เป็นหนังสือลงลายมือชื่อพร้อมที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้ทราบหรือควรทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ ยกเว้นกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือคับข้องใจจากการ
กระทำของผู้บังคับบัญชา ผู้ร้องทุกข์อาจร้องทุกข์ด้วยวาจาเพื่อปรึกษาหรือแก้ข้อคับข้องใจต่อผู้บังคับบัญชา
ของตนก่อนกไ็ด้ แต่หากไม่พอใจจึงร้องทุกข์เป็นหนังสือต่อไป 
       3.3 หนังสือร้องทุกข์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายและเหตุผลในการร้องทุกข์ พร้อม
ทั้งคำขอแสดงความประสงค ์
       3.4 ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิขอแถลงด้วยวาจาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาร้องทุกข์ 
       3.5 การร้องทุกข์ตามข้อ 2.1 , 2.2 , 2.3 และ 2.6 ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. การร้อง
ทุกข์ตามข้อ 2.4 และ 2.5 ให้ร้องทุกข์ต่อ กศจ. 
       3.6 การยื่นหนังสือร้องทุกข์อาจยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้โดยถือวันที่
สำนักงานไปรษณีย์โทรเลขประทับตรารับที่ซองเป็นวันที่ยื่นหนังสือร้องทุกข์ 
  4. เหตุแห่งการคัดค้านอนุกรรมการหรือกรรมการผู้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
       4.1 เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
       4.2 มีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีร้องทุกข์ 
       4.3 มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ร้องทุกข์ 
       4.4 เป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือ
มารดา กับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
  การคัดค้านต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือร้องทุกข์หรือแจ้ง
เพ่ิมเติมเป็นหนังสือก่อน กศจ. หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์  
  5. การพิจารณาร้องทุกข์ 
       5.1 การพิจารณาเบื้องต้น โดยพิจารณาว่าคำร้องทุกข์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น 
ร้องทุกข์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ผู้ร้องทุกข์ได้ร้องทุกข์เพื่อตนเองหรือไม่ ผู้พิจารณาร้อง
ทุกข์มีอำนาจในการพิจารณาหรือไม่ ฯลฯ 
       5.2 เมื่อพิจารณาตามข้อ 5.1 แล้วเห็นว่า ถ้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็ไม่รับ
พิจารณาหากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้พิจารณาดำเนินการดังนี้ 
   5.2.1 ถ้าเห็นว่าคำสั่งถูกต้องเหมาะสมแล้วให้ยกคำร้องทุกข์ 
   5.2.2 ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องเหมาะสมก็อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 
   5.2.3 เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ 6 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการที่ทำหน้าที่เลขานุการขององค์คณะผู้มีอำนาจพิจารณาร้องทุกข์มีหนังสือ
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แจ้งพร้อมทั้งส่งสำเนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผู ้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว และให้
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้นส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยให้มีคำชี้แจงประกอบด้วย
เพ่ือประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันได้รับหนังสือ 
  ในกรณีที ่ผู้บ ังคับบัญชาได้ร ับหนังส ือร ้องทุกข์ที ่ได ้ย ื ่นหรือส่งตามข้อ 6 วรรคสาม                      
ให้ผู้บังคับบัญชานั้นส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมทั้งสำเนาต่อไปยังผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ภายใน
สามวันทำการนับแต่วันได้รับหนังสือ 
  เมื่อผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้รับหนังสือร้องทุกข์ หรือกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ได้
ยื่นหนังสือร้องทุกข์ผ่านผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์โดยตรงตามข้อ 6 วรรคสาม ให้ผู้บังคับบัญชา
ผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้นจัดส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมทั้งสำเนาและเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดย
ให้มีคำชี้แจงประกอบด้วยไปยังประธาน กศจ. หรือประธาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีถายในเจ็ดวันทำการนับแต่
ได้รับหนังสือร้องทุกข ์
   5.2.4 ถ้าเห็นว่าการดำเนินการไม่ถูกต้อง ก็อาจสั่งให้ดำเนินการให้ถูกต้อง 
  5.3 การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์และเอกสารหรือหลักฐาน แต่ถ้ามีความจำเป็นไม่
อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวันและให้บันทึก
แสดงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขยายระยะเวลาไว้ด้วย ในกรณีที่การพิจารณายังไม่แล้วเสร็จให้ขยายเวลา
พิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน แต่ทั้งนี้ ให้พิจารณากำหนดมาตรการที่จะทำให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็ว
และบันทึกไว้เป็นหลักฐานในรายงานการประชุมตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
พ.ศ.2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


