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การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
1. ความหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ได้ให้     
ค านิยาม ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายความถึง บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร   
ที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม 
หรือกระทรวงอ่ืนทีก่ าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา 

และตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547    
มาตรา 82 ได้ก าหนดว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้าม
และข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่ง กล่าวคือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะต้อง
รักษาวินัย   โดยวินัยข้าราชการ หมายถึง กฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผนความประพฤติที่ก าหนดให้
ข้าราชการยึดถือและพึงปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหากมีการฝ่าฝืน อาจถือได้ว่าการกกระท านั้นเป็น
ความผิดทางวินัย ทั้งนี้อาจก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีหรือแบบธรรม
เนียมของทางราชการก็ได้ 

เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น  ต้องถูกลงโทษทางวินัย  โดยวินัยของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วินัยไม่ร้ายแรง และวินัยอย่างร้ายแรง  โทษทาง
วินัยมี 5 สถาน ดังนี้ 
 1. โทษทางวินัยไม่ร้ายแรง  มี 3  สถาน คือ 

1.1 ภาคทัณฑ์ 
1.2 ตัดเงินเดือน 
1.3 ลดขั้นเงินเดือน 

 2. โทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  มี 2  สถาน  คือ 
2.1 ปลดออก 
2.2 ไล่ออก 
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โทษทางวินัย  5  สถาน 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547 มาตรา 96 
 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

ไล่ออก 

ปลดออก 

ตัดเงินเดือน ภาคทัณฑ์ 

ลดขั้น
เงินเดือน 
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แต่เนื่องจาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นข้าราชการที่มีความส าคัญโดย      
มีลักษณะงานที่ค่อนข้างแตกต่างจากข้าราชการประเภทอ่ืนทั้งนี้ เพราะครูเป็นบุคลากรวิชาชีพ          
ซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือพัฒนาให้เป็นมนุษย์  
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขอันเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศข้าราชการครูจึงเป็น  
ผู้ที่มีความส าคัญในการก าหนดประเทศชาติว่าจะให้ประเทศชาติเดินไปในทิศทางใดโดยผ่านการอบรม
สั่งสอนจัดการเรียนรู้บริหารจัดการสนับสนุนส่งเสริมเด็กเยาวชน และผู้เรียนเป็นส าคัญ   

ดังนั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงต้องมีหลักประกันในความมั่นคง และ   
ความเป็นธรรม  หากได้รับความเดือดร้อน หรือถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกกระท าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
หรือถูกด าเนินการทางวินัย หรือกรณีถูกลงโทษทางวินัยโดยค าสั่งที่มิชอบในระหว่างรับราชการ และ  
ควรมีสิทธิ์อุทธรณ์ หรือได้รับความคุ้มครองต่อองค์กรผู้ที่มีอ านาจในการพิจารณาด้วย  และการอุทธรณ์
ค าสั่งลงโทษทางวินัยยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบ และถ่วงดุลอ านาจการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา 
 
2. ความหมายของการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นกระบวนการให้
ความเป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   
การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง การที่ผู้ถูกลงโทษ
ทางวินัยและถูกสั่งให้ออกจากราชการ ร้องขอให้ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ได้ยกเรื่อง
ขึน้พิจารณาใหม่เพ่ือให้เป็นไปทางที่เป็นคุณแก่ตน 

ตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550 ได้ก าหนดให้       
การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย ให้อุทธรณ์ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ         
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไว้เป็น 2 ทาง โดยแยกตามโทษทางวินัย     
ที่ได้รับ ดังนี้ 

1. ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน เดิมตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม      
ได้ก าหนดให้ ผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่    
ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 
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ปัจจุบันมีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 ข้อ ๗  ได้ก าหนดให้       

ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” และข้อ 8 ได้ก าหนดให้  
กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้  

(๑) อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร  
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  
จึงมีผลท าให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้อ านวยในการพิจารณาอุทธรณ์   
จึงท าให้การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงที่เป็นอ านาจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาเดิม มาเป็นอ านาจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 อ านาจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัย            
ไม่ร้ายแรง    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) มีอ านาจในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ      
ทางวินัยไม่ร้ายแรงตาม ข้อ 7(3) ของ กฎ ก.๕.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์       
พ.ศ.2550 ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสั่งลงโทษตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการ
ลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2539 ซึ่งตาม กฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวก าหนดให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษามีอ านาจลงโทษภาคทัณฑ์ หรือ ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน  5% ของอัตรา
เงินเดือน และเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน ก าหนดให้อ านาจผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจ
ลงโทษภาคทัณฑ์  หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 5% ของอัตราเงินเดือนและเป็นเวลาไม่เกิน        
สองเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนไม่เกินหนึ่งขั้น 

 
 

ขั้นตอนและวิธีการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
 
หลักการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย 
 การพิจารณาอุทธรณ์ให้ด าเนินการตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
พ.ศ.2550 โดยเมื่อได้รับหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย มีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย 
     1.1 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย ต้องเป็นหนังสือมีสาระ และมีลายมือชื่อผู้อุทธรณ์   
     1.2 สาระในหนังสืออุทธรณ์ 
  1.2.1 ต้องมีข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ว่า ผู้อุทธรณ์ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
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อย่างไร และมีข้อโต้แย้ง ข้อคัดค้านอย่างไร 
  1.2.2 ต้องลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ในหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย  โดยไม่
สามารถให้ผู้อื่นลงลายมือชื่อแทนได้ 
  1.2.3 ต้องปรากฏที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ที่สามารถติดต่อได้ 
  1.2.4 การขอแถลงการณ์ด้วยวาจา โดยผู้อุทธรณ์สามารถที่จะแสดงความประสงค์ขอ
แถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดไว้ในหนังสือ หรือจะท าเป็น
หนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจานั้น ต่อ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดโดยตรงภายในสามสิบวันนับแต่ได้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ ์
     1.3 การยื่นหนังสือหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย 
  ต้องท าหนังสือถึงประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เนื่องจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาต้องยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยต่อ
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือศึกษาธิการจังหวัดที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานั้นตั้งอยู่ กล่าวคือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  ให้ยื่นหรือส่งไปยังศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  หรือ
ส่งผ่านผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชาส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังศึกษาธิการจังหวัด โดยกรณีที่
ยื่นอุทธรณ์ส่งผ่านผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังศึกษาธิการภายในสามวัน
ท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
    1.4 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยเพ่ิมเติม กรณีที่ได้ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย     
ไม่ร้ายแรงต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดไว้โดยชอบแล้ว ผู้อุทธรณ์จะยื่นเอกสารฐานเพ่ิมเติม      
ได้ตลอดเวลาก่อนที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจะเริ่มพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย         
ไม่ร้ายแรง โดยอาจยื่นหรือ   ส่งตรงต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ และให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดรับไว้พิจารณา 
    1.5 ระยะเวลาและการนับเวลาในการยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง           
โดยแบ่งเป็น 2 กรณี  ดังนี้ 
  1.กรณีที่มีการแจ้งสิทธิให้ด าเนินการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง          
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษ 
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  2.กรณีผู้สั่งลงทางวินัยไม่มีการแจ้งสิทธิให้ด าเนินการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย    
ไม่ร้ายแรงต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และไม่แจ้งระยะเวลาในการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทาง
วินัยไม่ร้ายแรงให้ผู้อุทธรณ์ทราบ จะท าให้ระยะเวลาใช้สิทธิของการยื่นอุทธรณ์ค าสั่งขยายออกไปอีก   
ถ้ามีการแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์ใหม่ก็จะท าให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งสิทธิครั้งใหม่  แต่ถ้าไม่มีการแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษใหม่สิทธิการอุทธรณ์ค าสั่ง
ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงจะขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2547  
 การนับระยะเวลาในการอุทธรณ์  ให้เริ่มนับวันถัดจากวันที่ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อรับทราบ  
ค าสั่งลงโทษ 
 ในกรณี ผู้อุทธรณ์ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งลงโทษ แต่เมื่อได้มีการแจ้งค าสั่งลงโทษ   
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมกับมอบส าเนาค าสั่งลงโทษให้ผู้อุทธรณ์ รวมทั้งท าบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา 
และสถานที่ที่แจ้ง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้วให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็น
วันที่ผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งค าสั่ง 

 ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งลงโทษได้โดยตรง แต่ได้มีการแจ้ง
เป็นหนังสือโดยตรง แต่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือโดยส่งส าเนาลงโทษทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไป
ให้ผู้อุทธรณ์ ณ ที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ โดยส่งส าเนาค าสั่งลงโทษไปให้สองฉบับเพ่ือให้ผู้อุทธรณ์เก็บไว้หนึ่ง
ฉบับ และให้ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปีที่รับทราบค าสั่งลงโทษส่งกลับคืนมาเพ่ือเก็บไว้เป็น
หลักฐานหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่า        
ผู้อุทธรณ์ได้รับเอกสารดังกล่าว หรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับส าเนาค าสั่งลงโทษฉบับที่ให้ผู้อุทธรณ์
ลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปีที่รับทราบค าสั่งลงโทษกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งค าสั่งแล้ว
 ถ้าวันสุดท้ายแห่งการนับเวลาตรงกับวันหยุดราชการให้นับวันเริ่มเปิดท าการใหม่เป็นวันสุดท้าย
แห่งการนับเวลานั้น  ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์น าหนังสือมายื่นด้วยตนเอง ให้ถือวันที่ยื่นได้ประทับตรารับและ
ลงทะเบียนไว้ เป็นหลักฐานเป็นวันที่ยื่นหนังสืออุทธรณ์ และหากผู้ อุทธรณ์ส่งหนังสืออุทธรณ์            
ทางไปรษณีย์ ต้องถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันส่งหนังสือ
อุทธรณ ์
 เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้พิจารณาหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์แล้วเห็นว่าเป็น
อุทธรณ์ที่ท าเป็นหนังสือสาระส าคัญถูกต้องครบถ้วน และอยู่ภายในก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ก็ให้      
รับอุทธรณ์ดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย 
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 หากหนังสืออุทธรณ์มีข้อบกพร่อง หรือมีข้อความที่อ่านไม่เข้าใจ หรือผิดหลงอันเห็นได้ชัดว่า
เกิดจากความรู้ หรือความเลินเล่อของคู่กรณีให้เจ้าหน้าที่แนะน าให้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
 
การพิจารณาข้อกฎหมายในส านวนการสอบสวนและค าอุทธรณ์ 
 เมื่อรับอุทธรณ์ไว้พิจารณาแล้ว ให้ส านักงานศึกษาธิการศึกษาธิการจังหวัด ด าเนินการขอ
ส านวนการสอบสวนทางวินัยจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ผู้อุทธรณ์สังกัดอยู่ เช่น กรณีผู้อุทธรณ์
อยู่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาจะต้องขอส านวนการสอบสวนทางวินัยจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด เว้นแต่จะได้มีการรายงานการด าเนินการทางวินัยมายังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด       
เมื่อได้รับส านวนการสอบสวนทางวินัยแล้ว จะต้องพิจารณาตรวจสอบข้อกฎหมายในส านวนการ
สอบสวน และค าอุทธรณ์ในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายของผู้อุทธรณ์ ดังนี้ 
 1.ตรวจสอบกระบวนการด าเนินการทางวินัย 
    1.1 ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเป็นผู้มีอ านาจตามกฎหมายหรือไม่ 
    1.2 คณะกรรมการสอบสวนมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด หรือไม่ 
    1.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุว่าเป็นวินัยไม่ร้ายแรง หรืออย่างร้ายแรง
หรือไม ่
    1.4 มีการแจ้งข้อกล่าวหา และอธิบายข้อกล่าวหา หรือไม่ 
    1.5 มีการแจ้งข้อกล่าวหา และรับทราบข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหาหรือไม่ 
    1.6 การสอบปากค าพยานเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่  
    1.7 มีการประชุมกรรมการสอบสวนตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม ่
    1.8 การออกค าสั่งลงโทษทางวินัยสั่งโดยผู้ที่มีอ านาจหรือไม่ 
    1.9 ค าสั่งลงโทษระบุเหตุผล ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อกฎหมายที่ อ้างอิง
ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจของผู้ออกค าสั่ง หรือไม่ 
    1.10 ค าสั่ งลงโทษทางวินัยเป็นเรื่องเดียวกับที่ ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา และสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา หรือไม่ 
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 2.ตรวจสอบอ านาจการพิจารณาทางปกครอง 
    ตรวจสอบกรณีที่มีเหตุท าให้เจ้าหน้าที่ท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ หรือมีเหตุอันมี
สภาพร้ายแรงที่อาจท าให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง ตามาตรา 13 และมาตรา 16 แห่งพระราชวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อันจะท าให้การพิจารณาทางปกครองนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ซึ่งอาจเกิดข้ึนได้ในหลายกรณี และหลายกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ดังนี้ 
    2.1 คณะกรรมการสอบสวนกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
    2.2 คณะกรรมการสอบสวนวินัยเข้ามาเป็นอนุกรรมการ หรือกรรมการและร่วมพิจารณาใน
ชั้นวินิจฉัยความผิด และก าหนดโทษของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 3.ตรวจสอบค าอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย 
    3.1 การคัดค้านผู้พิจารณาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
  ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์มีการคัดค้านผู้พิจารณาอุทธรณ์ว่ามีเหตุที่จะท าการพิจารณาทาง
ปกครองไม่ได้ ตามข้อ 6 ของกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550    
ด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
  3.1.1 รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษมีส่วนได้เสียในการ
กระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 
  3.1.2 มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์ 
  3.1.3 เป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ 
  3.1.4 เป็นผู้กล่าวหา หรือคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดา 
หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหา 
 โดยการคัดค้านอนุกรรมการ หรือกรรมการผู้ พิจารณาอุทธรณ์นั้น ผู้ อุทธรณ์ต้องแสดง
ข้อเท็จจริง ที่ เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือแจ้งเพ่ิมเติมเป็นหนังสื อก่อนที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเริ่มพิจารณาอุทธรณ์ 
 เมื่อมีเหตุ หรือมีการคัดค้านแล้ว อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นจะขอถอนตัวไม่ร่วมพิจารณา
อุทธรณ์นั้นก็ได้ ถ้าอนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นมิได้ขอถอนตัวให้อนุกรรมการ หรือกรรมการที่
เหลืออยู่นอกจากอนุกรรมการ หรือกรรมการผู้ถูกคัดค้านพิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน หากเห็นว่า
ข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ ให้แจ้งอนุกรรมการ หรือกรรมการผู้นั้นทราบ และมิให้ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้น 
เว้นแต่จะพิจารณาเห็นว่าการให้อนุกรรมการ หรือกรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะท าให้ได้ความจริง และเป็นธรรมจะให้อนุกรรมการ หรือกรรมการผู้นั้นร่วม
พิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้ 
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3.2 อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย 
        ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์มีการอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

จะต้องพิจารณา และมีความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายของผู้อุทธรณ์ด้วย 
        เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า กระบวนการด าเนินการทาง

วินัยชอบด้วยกฎหมายแล้ว จะต้องพิจารณาในข้อเท็จจริงต่อไป แต่หากเห็นว่า กระบวนการด าเนินการ
ทางวินัยขั้นตอนใด ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือค าอุทธรณ์ฟังขึ้นในปัญหาข้อกฎหมายจะต้องพิจารณามี
มติให้ไปด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป 
 
การพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริง 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดต้องพิจารณาอุทธรณ์จากส าเนาการสืบสวน หรือการ
พิจารณาเบื้องต้นของผู้บังคับบัญชา ส านวนการสอบสวนทางวินัย หรือส านวนของ ป.ป.ช. หรือองค์กร
ตรวจสอบตามกฎหมายอ่ืน และในกรณีจ าเป็นอาจขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานอ่ืน หรือให้บุคคล
ใด หรือหน่วยงานในมาชี้แจงเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาได้ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับหนังสือ
อุทธรณ์ น ามาพิจารณาหักล้างชั่งน้ าหนักพยาน 
  ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด   ให้นัดให้ผู้อุทธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดย
ให้แจ้งให้         ผู้สั่งลงโทษทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงด้วยตนเอง หรือมอบหมาย
เป็นหนังสือให้ข้าราชการที่เก่ียวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ต่อที่ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ครั้งนั้นได้           แต่อย่างไรก็ดี หาก คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาเห็นว่า การ
แถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ 
  ทั้งนี้ หากให้ผู้ อุทธรณ์แถลงการณ์ก็ให้น าค าแถลงการณ์ด้วยวาจาประกอบการ
พิจารณาโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค าอุทธรณ์ด้วย 
  ในกรณีที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะต้อง
สอบสวนใหม่ หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพ่ือประโยชน์แห่งความถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ก็
มีอ านาจสอบสวนใหม่ หรือสอบสวนเพ่ิมเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจ าเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้สอบสวนใหม่ หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได้ 
  ในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติม ถ้า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ 
คณะกรรมการสอบสวนที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้น เห็นสมควรส่งประเด็นหรือข้อส าคัญใดที่ต้องการ
ทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่ หรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีอ านาจก าหนด 
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ประเด็นหรือข้อส าคัญนั้นส่งไปเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่ หรือเขตพ้ืนที่
การศึกษานั้นท าการสอบสวนแทนได้ 
 
การพิจารณามีมติ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์วินัยไม่ร้ายแรงแล้วเสร็จ 
สามารถมีมติได้ ดังนี้ 

1.ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้อง และเหมาะสมกับความผิดแล้วให้มีมติให้ยกอุทธรณ์ 
2.ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ 

ได้กระท าผิด ควรได้รับโทษหนักขึ้น ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักข้ึน 
  3.ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์
ได้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ควรได้รับโทษเบาลง ให้มีมติให้ลดโทษเป็นสถานโทษที่เบาลง 
  4.ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์
ได้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ซึ่งเป็นการกระท าผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ ให้มีมติให้สั่งงด
โทษโดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
  5.ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่าการกระท าของผู้อุทธรณ์ไม่เป็น
ความผิดวินัย หรือพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดวินัยให้มีมติให้ยกโทษ 
  6.ถ้าเห็นว่าข้อความในค าสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้มีมติ ให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม 
  7.ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่ากรณีมีมูล
ที่ควรกล่าวหาว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมติให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา 98 วรรคสอง และด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
  8.ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่
ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. หรือเห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการด าเนินการทางวินัยตาม
มาตรา 98    วรรคสอง แล้ว ให้มีมติให้เพ่ิมโทษเป็นปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 
  9.ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์       
มีกรณีที่สมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือให้ออกจากราชการตามมาตรา 110(4) มาตรา 
111 หรือ มาตรา 112 ให้มีมติให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งกรรมการสอบสวน และด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 
  10.ถ้าเห็นสมควรด าเนินการโดยประการอ่ืนใด เพ่ือให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย 
และมีความเป็นธรรมให้มีมติให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
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การแจ้งผลพิจารณาอุทธรณ์ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้พิจารณาอุทธรณ์แล้ว ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ด าเนินการ ดังนี้ 
  1.แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้
อุทธรณ์    เพื่อแจ้งผู้บังคับบัญชาผู้ออกค าสั่งลงโทษ 
  -กรณีท่ี คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีมติเป็นประการใด ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มี
อ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 ต้องสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 
  2.แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์พร้อมทั้งแจ้งสิทธิการฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย  การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองให้
ผู้อุทธรณ์   ทราบด้วย และผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ (กรณีที่ผู้อุทธรณ์ถูกตั้งกรรมการสอบสวน
วินัยไม่ร้ายแรง) 
  ส าหรับกรณีที่ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่อุทธรณ์ และผู้มีอ านาจตามมาตรา 
53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ได้สั่งลงโทษวินัย
ไม่ร้ายแรง เมื่อ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง แล้วเพ่ิม
โทษผู้อุทธรณ์จากโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน เป็นโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือให้
ออกที่ไม่ใช่โทษทางวินัย ให้แจ้งสิทธิการอุทธรณ์ หรือร้องทุกข์แล้วแต่กรณี ต่อ ก.ค.ศ. ได้อีกครั้งหนึ่ง 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ 

ทั้งนี้ เมื่อผู้อุทธรณ์ได้มีการยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว หากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ยังไม่ 
เสร็จสิ้น ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์โดยท าเป็นหนังสือยื่นหรือส่งตรงต่อ คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ก็ได้ เมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้ว การพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ 
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การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
 
 
 
 
 

 
   
 .  

 
 
 

 
 
 
                                                                   ไปยัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อุทธรณ ์ ผู้อุทธรณ์ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ถูกลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน   ลดขั้นเงินเดือน 
โดยค าสั่งของ 

1.ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
2.ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) 

พิจารณามีมต ิ

ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ตอ่ไปไม่ได้ 

ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมต ิ
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2. ค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่ ปลดออก  ไล่ออก  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้ ผู้ถูกสั่ งลงโทษ
ทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง และยังได้ก าหนดให้    
ก.ค.ศ. ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 

 
 

ขั้นตอนและวิธีการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 
หลักการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย 
 การพิจารณาอุทธรณ์ให้ด าเนินการตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
พ.ศ.2550 โดยเมื่อได้รับหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย มีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย 
     1.1 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย ต้องเป็นหนังสือมีสาระ และมีลายมือชื่อผู้อุทธรณ์   
     1.2 สาระในหนังสืออุทธรณ์ 
  1.2.1 ต้องมีข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ว่า ผู้อุทธรณ์ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
อย่างไร และมีข้อโต้แย้ง ข้อคัดค้านอย่างไร 
  1.2.2 ต้องลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ในหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย  โดยไม่
สามารถให้ผู้อื่นลงลายมือชื่อแทนได้ 
  1.2.3 ต้องปรากฏที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ที่สามารถติดต่อได้ 
  1.2.4 การขอแถลงการณ์ด้วยวาจา โดยผู้อุทธรณ์สามารถที่จะแสดงความประสงค์ขอ
แถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของ ก.ค.ศ. ไว้ในหนังสือ หรือจะท าเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้อง
ยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจานั้น ต่อ ก.ค.ศ. โดยตรงภายในสามสิบวันนับแต่ได้ยื่นหรือ     
ส่งหนังสืออุทธรณ์ 
     1.3 การยื่นหนังสือหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย 
  ต้องท าหนังสือถึงประธาน ก.ค.ศ. หรือเลขาธิการ ก.ค.ศ. โดยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้ยื่นหรือส่งไปยังประธาน ก.ค.ศ. หรือเลขาธิการ ก.ค.ศ. หรือส่งผ่าน
ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชาส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังประธาน ก.ค.ศ. หรือเลขาธิการ 
ก.ค.ศ. โดยกรณีที่ยื่นอุทธรณ์ส่งผ่านผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยัง
ศึกษาธิการภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
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   1.4 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยเพ่ิมเติม กรณีที่ได้ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย
อย่างร้ายแรงต่อ ก.ค.ศ. ไว้โดยชอบแล้ว ผู้อุทธรณ์จะยื่นเอกสารฐานเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลาก่อน           
ที ่ก.ค.ศ. จะเริ่มพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  โดยอาจยื่น หรือส่งตรงต่อ ก.ค.ศ. 
และให้ ก.ค.ศ. รับไว้พิจารณา 
    1.5 ระยะเวลาและการนับเวลาในการยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง           
โดยแบ่งเป็น 2 กรณี  ดังนี้ 
  1.กรณีที่มีการแจ้งสิทธิให้ด าเนินการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง          
ต่อประธาน ก.ค.ศ. หรือเลขาธิการ ก.ค.ศ. ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่าง
ร้ายแรงภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษ 
  2.กรณีผู้สั่งลงทางวินัยไม่มีการแจ้งสิทธิให้ด าเนินการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย
อย่างร้ายแรงต่อ ก.ค.ศ. และไม่แจ้งระยะเวลาในการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงให้        
ผู้อุทธรณ์ทราบ จะท าให้ระยะเวลาใช้สิทธิของการยื่นอุทธรณ์ค าสั่งขยายออกไปอีก  ถ้ามีการแจ้งสิทธิให้
อุทธรณ์ใหม่ก็จะท าให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งสิทธิ
ครั้งใหม่  แต่ถ้าไม่มีการแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษใหม่สิทธิการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่าง
ร้ายแรงจะขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2547  
 การนับระยะเวลาในการอุทธรณ์  ให้เริ่มนับวันถัดจากวันที่ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อรับทราบ  
ค าสั่งลงโทษ 
 ในกรณี ผู้อุทธรณ์ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งลงโทษ แต่เมื่อได้มีการแจ้งค าสั่งลงโทษ   
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมกับมอบส าเนาค าสั่งลงโทษให้ผู้อุทธรณ์ รวมทั้งท าบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา 
และสถานที่ที่แจ้ง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้วให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็น
วันที่ผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งค าสั่ง 

 ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งลงโทษได้โดยตรง แต่ได้มีการแจ้ง
เป็นหนังสือโดยตรง แต่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือโดยส่งส าเนาลงโทษทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไป
ให้ผู้อุทธรณ์ ณ ที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ โดยส่งส าเนาค าสั่งลงโทษไปให้สองฉบับเพ่ือให้ผู้อุทธรณ์เก็บไว้หนึ่ง
ฉบับ และให้ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปีที่รับทราบค าสั่งลงโทษส่งกลับคืนมาเพ่ือเก็บไว้เป็น
หลักฐานหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่า       
ผู้อุทธรณ์ได้รับเอกสารดังกล่าว หรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับส าเนาค าสั่งลงโทษฉบับที่ให้ผู้อุทธรณ์
ลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปีที่รับทราบค าสั่งลงโทษกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งค าสั่งแล้ว 
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 ถ้าวันสุดท้ายแห่งการนับเวลาตรงกับวันหยุดราชการให้นับวันเริ่มเปิดท าการใหม่เป็นวันสุดท้าย
แห่งการนับเวลานั้น  ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์น าหนังสือมายื่นด้วยตนเอง ให้ถือวันที่ยื่นได้ประทับตรารับและ
ลงทะเบียนไว้ เป็นหลักฐานเป็นวันที่ยื่นหนังสืออุทธรณ์ และหากผู้ อุทธรณ์ส่งหนังสืออุทธรณ์            
ทางไปรษณีย์ ต้องถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสื อเป็นวันส่งหนังสือ
อุทธรณ ์
 เมื่อ ก.ค.ศ. ได้พิจารณาหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์แล้วเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ท าเป็นหนังสือ
สาระส าคัญถูกต้องครบถ้วน และอยู่ภายในก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ก็ให้รับอุทธรณ์ดังกล่าวไว้พิจารณา
วินิจฉัย 
 หากหนังสืออุทธรณ์มีข้อบกพร่อง หรือมีข้อความที่อ่านไม่เข้าใจ หรือผิดหลงอันเห็นได้ชัดว่า
เกิดจากความรู้ หรือความเลินเล่อของคู่กรณีให้เจ้าหน้าที่แนะน าให้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
 
การพิจารณาข้อกฎหมายในส านวนการสอบสวนและค าอุทธรณ์ 
 เมื่อรับอุทธรณ์ไว้พิจารณาแล้ว ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ด าเนินการขอส านวนการสอบสวนทางวินัย     
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ผู้อุทธรณ์สังกัดอยู่ เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาของ  ก.ค.ศ      
เว้นแต่ จะได้มีการรายงานการด าเนินการทางวินัย มายัง ก.ค.ศ. เมื่อได้รับส านวนการสอบสวน       
ทางวินัยแล้ว จะต้องพิจารณาตรวจสอบข้อกฎหมายในส านวนการสอบสวน และค าอุทธรณ์ในประเด็น
ปัญหาข้อกฎหมายของผู้อุทธรณ์ ดังนี้ 
 1.ตรวจสอบกระบวนการด าเนินการทางวินัย 
    1.1 ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเป็นผู้มีอ านาจตามกฎหมายหรือไม่ 
    1.2 คณะกรรมการสอบสวนมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด หรือไม่ 
    1.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุว่าเป็นวินัยไม่ร้ายแรง หรืออย่างร้ายแรง
หรือไม ่
    1.4 มีการแจ้งข้อกล่าวหา และอธิบายข้อกล่าวหา หรือไม่ 
    1.5 มีการแจ้งข้อกล่าวหา และรับทราบข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหาหรือไม่ 
    1.6 การสอบปากค าพยานเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่  
    1.7 มีการประชุมกรรมการสอบสวนตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ 
    1.8 การออกค าสั่งลงโทษทางวินัยสั่งโดยผู้ที่มีอ านาจหรือไม่ 
    1.9 ค าสั่งลงโทษระบุเหตุผล ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
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ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจของผู้ออกค าสั่ง หรือไม่ 
    1.10 ค าสั่ งลงโทษทางวินัยเป็นเรื่องเดียวกับที่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา และสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา หรือไม่ 
 2.ตรวจสอบอ านาจการพิจารณาทางปกครอง 
    ตรวจสอบกรณีที่มีเหตุท าให้เจ้าหน้าที่ท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ หรือมีเหตุอันมี
สภาพร้ายแรงที่อาจท าให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง ตามาตรา 13 และมาตรา 16 แห่งพระราช        
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อันจะท าให้การพิจารณาทางปกครองนั้น ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งอาจเกิดข้ึนได้ในหลายกรณี และหลายกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ดังนี้ 
    2.1 คณะกรรมการสอบสวนกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
    2.2 คณะกรรมการสอบสวนวินัยเข้ามาเป็นอนุกรรมการ หรือกรรมการและร่วมพิจารณา    
ในชั้นวินิจฉัยความผิด และก าหนดโทษ ก.ค.ศ. 
 3.ตรวจสอบค าอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย 
    3.1 การคัดค้านผู้พิจารณา  
  ในกรณีที่ผู้ อุทธรณ์มีการคัดค้านผู้พิจารณาอุทธรณ์ว่ามีเหตุที่จะท าการพิจารณา      
ทางปกครองไม่ได้ ตามข้อ 6 ของกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 
ด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
  3.1.1 รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษมีส่วนได้เสียในการ
กระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 
  3.1.2 มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์ 
  3.1.3 เป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ 
  3.1.4 เป็นผู้กล่าวหา หรือคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดา 
หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหา 
 โดยการคัดค้านอนุกรรมการ หรือกรรมการผู้ พิจารณาอุทธรณ์นั้น ผู้ อุทธรณ์ต้องแสดง
ข้อเท็จจริง ที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือแจ้งเพ่ิมเติมเป็นหนังสือก่อนที่ ก.ค.ศ.   
เริ่มพิจารณาอุทธรณ์ 
 เมื่อมีเหตุ หรือมีการคัดค้านแล้ว อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นจะขอถอนตัวไม่ร่วมพิจารณา
อุทธรณ์นั้นก็ได้ ถ้าอนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นมิได้ขอถอนตัวให้อนุกรรมการ หรือกรรมการที่
เหลืออยู่นอกจากอนุกรรมการ หรือกรรมการผู้ถูกคัดค้านพิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน หากเห็นว่า
ข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ ให้แจ้งอนุกรรมการ หรือกรรมการผู้นั้นทราบ และมิให้ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้น 
เว้นแต่จะพิจารณาเห็นว่าการให้อนุกรรมการ หรือกรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจะเป็น 
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ประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะท าให้ได้ความจริง และเป็นธรรมจะให้อนุกรรมการ หรือกรรมการผู้นั้น     
ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้ 

     3.2 อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย 
        ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์มีการอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมาย ก.ค.ศ. จะต้องพิจารณา และ     

มีความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายของผู้อุทธรณ์ด้วย 
        เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า กระบวนการด าเนินการทางวินัยชอบด้วยกฎหมาย

แล้ว จะต้องพิจารณาในข้อเท็จจริงต่อไป แต่หากเห็นว่า กระบวนการด าเนินการทางวินัยขั้นตอนใด     
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือค าอุทธรณ์ฟังขึ้นในปัญหาข้อกฎหมายจะต้องพิจารณามีมติให้ไปด าเนินการ
ใหม่ให้ถูกต้องต่อไป 
 
การพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริง 
  ก.ค.ศ. ต้องพิจารณาอุทธรณ์จากส าเนาการสืบสวน หรือการพิจารณาเบื้องต้นของ
ผู้บังคับบัญชา ส านวนการสอบสวนทางวินัย หรือส านวนของ ป.ป.ช. หรือองค์กรตรวจสอบตาม
กฎหมายอ่ืน และในกรณีจ าเป็นอาจขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานอ่ืน หรือให้บุคคลใด หรือ
หน่วยงานในมาชี้แจงเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาได้ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับหนังสืออุทธรณ์ 
น ามาพิจารณาหักล้างชั่งน้ าหนักพยาน 
  ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ก.ค.ศ. ให้นัดให้ผู้อุทธรณ์    
มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ก.ค.ศ. โดยให้แจ้งให้ผู้สั่งลงโทษทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลง
แก้ก็ให้มาแถลงด้วยตนเอง หรือมอบหมายเป็นหนังสือให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้   
ต่อที่ประชุม ก.ค.ศ. ครั้งนั้นได้แต่อย่างไรก็ดี หาก ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่า การแถลงการณ์ด้วยวาจา    
ไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ 
  ทั้งนี้ หากให้ผู้ อุทธรณ์แถลงการณ์ก็ให้น าค าแถลงการณ์ด้วยวาจาประกอบการ
พิจารณาโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค าอุทธรณ์ด้วย 
  ในกรณีที่ ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะต้องสอบสวนใหม่ หรือสอบสวน
เพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์แห่งความถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ก็มีอ านาจสอบสวนใหม่ หรือ
สอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจ าเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ให้สอบสวนใหม่ หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได้ 
  ในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติม ถ้า ก.ค.ศ. หรือ คณะกรรมการสอบสวน    
ที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้น เห็นสมควรส่งประเด็นหรือข้อส าคัญใดที่ต้องการทราบไปสอบสวน 
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พยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่ หรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีอ านาจก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญนั้น
ส่งไปเพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่ หรือเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นท าการ
สอบสวนแทนได้ 
 
การพิจารณามีมติ 
  ก.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์วินัยอย่างร้ายแรง คือปลดออก หรือไล่ออกแล้วเสร็จ 
สามารถมีมติได้ ดังนี้ 

1.ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้อง และเหมาะสมกับความผิดแล้วให้มีมติให้ยกอุทธรณ์ 
2.ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ 

ได้กระท าผิด ควรได้รับโทษหนักขึ้น ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักข้ึน 
  3.ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์
ได้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ควรได้รับโทษเบาลง ให้มีมติให้ลดโทษเป็นสถานโทษที่เบาลง 
  4.ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์
ได้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ซึ่งเป็นการกระท าผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ ให้มีมติให้สั่งงด
โทษโดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
  5.ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่าการกระท าของผู้อุทธรณ์ไม่เป็น
ความผิดวินัย หรือพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดวินัยให้มีมติให้ยกโทษ 
  6.ถ้าเห็นว่าข้อความในค าสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้มีมติ ให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม 
  7.ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่ากรณีมีมูล
ที่ควรกล่าวหาว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมติให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา 98 วรรคสอง และด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
  8.ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่
ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. หรือเห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการด าเนินการทางวินัยตาม
มาตรา 98    วรรคสอง แล้ว ให้มีมติให้เพ่ิมโทษเป็นปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 
  9.ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์       
มีกรณีที่สมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือให้ออกจากราชการตามมาตรา 110(4) มาตรา 
111 หรือ มาตรา 112 ให้มีมติให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งกรรมการสอบสวน และด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 
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  10.ถ้าเห็นสมควรด าเนินการโดยประการอ่ืนใด เพ่ือให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย 
และมีความเป็นธรรมให้มีมติให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
 
การแจ้งผลพิจารณาอุทธรณ์ 
  ก.ค.ศ. ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้ว ก.ค.ศ. ด าเนินการ ดังนี้ 
  1.แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของ             
ผู้อุทธรณ์เพื่อแจ้งผู้บังคับบัญชาผู้ออกค าสั่งลงโทษ 
  2.แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์พร้อมทั้งแจ้งสิทธิการฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย  การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง    
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย และผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ 

ทั้งนี้ เมื่อผู้อุทธรณ์ได้มีการยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว หากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์         
ยังไม่เสร็จสิ้น ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์โดยท าเป็นหนังสือยื่นหรือส่งตรงต่อ ก.ค.ศ. ก็ได้ เมื่อได้    
ถอนอุทธรณ์แล้ว การพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ 
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การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 
 
 
 
 

 
   
 .  

 
 
 

 
 
                                                                   

                                                                   ไปยัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อุทธรณ ์ ผู้อุทธรณ์ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ถูกลงโทษปลดออก  ไล่ออก  โดยค าสั่งของ 
1.ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
2.ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการขา้ราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา  

(ก.ค.ศ.) 

พิจารณามีมต ิ

ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ตอ่ไปไม่ได้ 

ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมต ิ

พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 90 วัน 
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