
1 

 

เร่ืองการอุทธรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา 

 
               การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 9 ในส่วนของการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 121 
มาตรา 122 และมาตรา 124 วรรคหน่ึง มีการออก  กฎ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยการอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์ พ.ศ. 2550 มาใช้บังคับ โดยผลบังคับตามบทบัญญัติทางกฎหมายน้ีมีผลกระทบต่อ
ขา้ราชการครู เม่ือถูกลงโทษทางวินัยส าหรับการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ให้รายงานการ
ด าเนินการทางวินัยตามขั้นตอนและส้ินสุดเม่ือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เห็นชอบด้วย แต่การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ปัจจุบันเม่ือผูส้ั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยา่งร้ายแรง ได้เปล่ียนแปลงเป็นศึกษาธิการจงัหวดัซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้เห็นชอบ
ตามที่ คณะกรรมการฯ เสนอโดยไม่ เปล่ียนแปลงต้องรายงานไปยงั ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา                 
จึงเห็นได้ว่าจากเดิมหน่วยงานที่ มีหน้าที่พิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา       
ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการศึกษาธิการ
จงัหวดั (กศจ.) ตามค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เร่ือง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  

              ดงันั้น ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดบัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา
จึงควรไดรั้บความรู้ในเร่ืองการอุทธรณ์ตามนัยพระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ประกอบกบั กฎ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยการอุทธรณ์และการ
พจิารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 ในสภาพปัจจุบนัน้ี ดงัน้ี 

1. การพิจารณาอุทธรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  1. คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยยอ่วา่ “ก.ค.ศ.” 
ใหมี้อ านาจหนา้ที่ ดงัน้ี  
  1) เป็นผูอ้อก กฎ ก.ค.ศ.  ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เม่ือได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
  2) เป็นผูพ้จิารณาวนิิจฉยัปัญหาที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการใชบ้งัคบัตามกฎหมายน้ี             
เม่ือ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใด ให้หน่วยงานทางการศึกษาปฏิบติัตามนั้น 
  3) เป็นผูก้  าหนดมาตรฐาน และใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินการทางวนิยั การ
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกขต์ามที่ก  าหนดในกฎหมายน้ี  
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  4) กรณีที่ปรากฏวา่ ส่วนราชการ หน่วยงานทางการศึกษา กศจ. คณะอนุกรรมการ
หรือผูมี้หนา้ที่ตามกฎหมายน้ี ไม่ปฏิบติัตามกฎหมายหรือปฏิบติัการโดยไม่ถูกตอ้งและไม่เหมาะสม 
หรือปฏิบตัิการโดยขดัหรือแยง้กบักฎหมาย กฎ ก.ค.ศ.  ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์วธีิการและ
เงื่อนไข ตามที่ ก.ค.ศ.  ก าหนด ให ้ก.ค.ศ.  มีอ านาจยบัย ั้งการปฏิบตัิการดงักล่าวไวเ้ป็นการชัว่คราว 
เม่ือ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใด ใหส่้วนราชการ หน่วยงานการศึกษา กศจ. คณะอนุกรรมการหรือ          
ผูมี้หนา้ที่ตามกฎหมายน้ีปฏิบติัตามนั้น 
  2. คณ ะกรรมก ารศึกษ าธิก ารจังห วัด  (กศจ .)  จาก เดิ ม เป็ นหน้ าที่ ข อ ง 
คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพื้นที่การศึกษา เรียกโดยยอ่ว่า 
"อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” มีอ านาจหน้าที่พิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองการด าเนินการทางวนิัย การออก
จากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์ตามที่ก  าหนดในกฎหมายน้ี ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงจาก 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั เรียกโดยย่อว่า 
“กศจ.” ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเป็นองค์กรในการพิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาลงมา 
 
2.การอุทธรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1. ความหมายของการอุทธรณ์ 

 การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผูถู้กลงโทษทางวนิยัร้องขอใหผู้มี้อ  านาจหนา้ที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว ้ไดย้กเร่ืองขึ้นพจิารณาใหม่ใหเ้ป็นไปในทางที่เป็นคุณแก่ผูถู้กลงโทษ 
 2. วัตถุประสงค์ของการอุทธรณ์ 

 เพือ่ตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้  านาจของผูบ้งัคบับญัชา โดยเปิดโอกาสใหผู้ถู้กลงโทษ
ทางวนิยัไดร้้องขอความยติุธรรมจากการใชอ้  านาจดงักล่าว ซ่ึงมี กศจ.  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ 
ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี เป็นผูพ้ิจารณาวนิิจฉัย 

 3. การอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษทางวินัย 

  ในกระบวนการบริหารงานบุคคล ไม่วา่จะเป็นกระบวนการบริหารงานบุคคลใน
ระบบราชการหรือเอกชน เม่ือไดมี้การสรรหาบุคคลเขา้ท างานแลว้ หน่วยงานจะตอ้งดูแลใหบุ้คคล
เหล่านั้นไดป้ฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการที่จะท าใหบุ้คคลดงักล่าวอยูป่ฏิบติังานกบั
หน่วยงานนาน ๆ นั้น ยอ่มหนีไม่พน้หลกัการใหข้วญัและก าลงัใจแก่เขา ดูแลให้เขาเกิดความมัน่ใจ
วา่ งานที่เขาท าอยูน่ั้น มีความมัน่คง หากจะมีการกระท าผดิ ผูก้ระท าผดิกค็วรจะตอ้งไดรั้บการ
พจิารณาลงโทษดว้ยความรอบคอบและเป็นธรรม มีโอกาสที่จะแกไ้ขปรับปรุงตนเองเพือ่สร้างความ
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เขา้ใจอนัดีต่อกนัระหวา่ง    ผูบ้งัคบับญัชากบัผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ผูท้ี่ถูกออกจากงานไปแลว้ ก็ควร
จะมีโอกาส     ร้องขอใหผู้มี้อ  านาจหนา้ที่ตามกฎหมาย ไดย้กเร่ืองที่ด าเนินการใหต้นออกจากงาน
ขึ้นมาพจิารณาใหม่โดยการอุทธรณ์ ซ่ึงหากเขาไดรั้บความยติุธรรมเพยีงพอจากกระบวนการ
ดงักล่าว ยอ่มเป็นที่หวงัไดว้า่ จะช่วยให้เขามีขวญัและก าลงัใจในอนัที่จะปฏิบติัหนา้ที่ต่อไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด 
  ปัจ จุบันการอุทธรณ์ ส าห รับข้าราชการค รูและบุ คลากรทางการศึกษา                           
ตอ้งด าเนินการตามหลักเกณฑท์ี่บญัญตัิไวใ้น พระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 9 มาตรา 121- มาตรา 126 ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการใน
รายละเอียดเก่ียวกบัการอุทธรณ์ หรือวธีิการพจิารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ เช่น ก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ 
การนับระยะเวลาอุทธรณ์ การท าหนังสืออุทธรณ์ หรือวิธีการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ เป็นตน้ จึง
ตอ้งบังคับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไวใ้น กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และวิธีการ
พิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 124 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  3.1) ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ 
  ผูมี้สิทธิอุทธรณ์ ไดแ้ก่ผูถู้กลงโทษทางวนิยั 
   1) โทษ (วนิยัไม่ร้ายแรง) ไดแ้ก่ โทษภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือนและลด
เงินเดือน1 
   2) โทษ (วนิยัอยา่งร้ายแรง) ไดแ้ก่ โทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ 
  3.2) การอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษ (วินัยไม่ร้ายแรง) 
   การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ (วินัยไม่ร้ายแรง) หมายถึง การอุทธรณ์ค าสั่ง
ลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือนและลดเงินเดือน กรณีกระท าผดิวนิยัไม่ร้ายแรง (มาตรา 121) 
   1) หลักเกณฑ์เฉพาะการอทุธรณ์ค าส่ังลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง 
   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดให้อุทธรณ์ต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่  ก.ค.ศ. ตั้ ง  หรือ ก.ค.ศ. 
แลว้แต่กรณี กล่าวคือ 
    1.1) การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนและลด
เงิน เดื อน  ขอ งข้ าราชก ารค รูแล ะบุ ค ล าก รท างก ารศึ กษ าสั งกั ด เขตพื้ น ที่ ก าร ศึ กษ า                                  
ที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจา้สังกดั เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือค าสั่งของ
ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสัง่ตามมติของ กศจ. เป็นผูส้ัง่ลงโทษให ้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.    
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    1.2) การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนและลด
เงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาที่ผูมี้อ  านาจ            
สั่งลงโทษสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามมาตรา 100 วรรคหน่ึง และ                   
วรรคสาม (ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูอ้  านวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี) 
เป็นผูส้ัง่ลงโทษใหอุ้ทธรณ์ต่อ กศจ. 
   1.3)  การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ มิได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ซ่ึงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
ปลดักระทรวงหรือตามมติของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เป็นผูส้ัง่ลงโทษใหอุ้ทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.    
    1.4) การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มิไดส้ังกดัเขตพื้นที่การศึกษาซ่ึงปลดักระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ                               
อธิบดี หรือต าแหน่งที่เรียกช่ืออยา่งอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเท่าอธิการบดีหรือต าแหน่งที่เรียกอยา่งอ่ืนซ่ึง
มีฐานะเทียบเท่าผูอ้  านวยการสถานศึกษาหรือต าแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าให้
อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง และให ้อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เป็นผูพ้จิารณา        
   2) หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการอทุธรณ์ค าส่ังลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง    
   นอกจากจะต้องด าเนินการตามหลักกฎหมายดังกล่าวแล้ว ยงัจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก  าหนดใน กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์ พ.ศ. 2550 ด้วย ซ่ึงตาม  กฎ ก.ค.ศ. ฉบับดังกล่าว ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปในการ
อุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษวนิยัไม่ร้ายแรงไวใ้นสาระส าคญั ดงัน้ี 
   2.1) สิทธิของผูอุ้ทธรณ์ สามารถแยกสิทธิของผูอุ้ทธรณ์ ได้เป็น 5 เร่ือง 
ดงัน้ี 
    2.1.1) การตรวจหรือคดัรายงานการสอบสวน (สว.6) 
    2.1.2) การตรวจหรือคดับนัทึกถอ้ยค าบุคคล พยาน หลกัฐานอ่ืน 
หรือเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ผูอุ้ทธรณ์จะตอ้งท าเร่ืองเสนอขอต่อผูมี้อ  านาจสั่งลงโทษ เช่นเดียวกบักรณี
ขอตรวจหรือคดัรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผูส้อบสวน แต่การจะ
อนุญาตให้ตรวจหรือคดับนัทึกถอ้ยค าบุคคล พยานหลกัฐานอ่ืน หรือเอกสารที่เก่ียวขอ้งหรือไม่นั้น 
อยู่ในดุลยพินิจของผูมี้อ  านาจสั่งลงโทษดังกล่าวที่จะอนุญาตหรือไม่ก็ได้ โดยให้พิจารณาถึง
ประโยชน์ในการรักษาวินัยของขา้ราชการ ตลอดจนเหตุผลและความจ าเป็นเป็นเร่ือง ๆ ไป เช่น 
ความปลอดภยัของพยาน ฯลฯ เป็นตน้ และตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดว้ย  
    2.1.3) การคดัคา้นอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ หรือ
กรรมการผูพ้ิจารณาอุทธรณ์  ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิคดัคา้นอนุกรรมการ หรือกรรมการผูพ้จิารณาอุทธรณ์   
ถา้ผูน้ั้นมีเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
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     1) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระท าผดิวนิยัที่ผูอุ้ทธรณ์       
ถูกลงโทษ 
     2) มี ส่วนได้เสี ยในการกระท าผิดวินั ยที่ ผู ้อุทธรณ์                   
ถูกลงโทษ 
     3) มีสาเหตโุกรธเคืองผูอุ้ทธรณ์ 
     4) เป็นผูบ้งัคบับญัชาผูส้ัง่ลงโทษ 
     5) เป็นผูก้ล่าวหา หรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผูสื้บสนัดาน 
หรือพีน่อ้งร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดากบัผูก้ล่าวหา 
    การคดัคา้นอนุกรรมการหรือกรรมการผูพ้ิจารณาอุทธรณ์นั้ น 
ตอ้งแสดงขอ้เท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคดัคา้นไวใ้นหนังสืออุทธรณ์ หรือแจง้เพิ่มเติมเป็นหนังสือ
ก่อนที่ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แลว้แต่กรณี เร่ิมพจิารณาอุทธรณ์ 
    เม่ือมีเหตุหรือมีการคัดค้านตามวรรคหน่ึง อนุกรรมการหรือ
กรรมการผูน้ั้น จะขอถอนตวัไม่ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้ ถา้อนุกรรมการหรือกรรมการผูน้ั้น
มิได้ขอถอนตัว ให้อนุกรรมการหรือกรรมการที่เหลืออยู่นอกจากอนุกรรมการหรือกรรมการ                   
ผูถู้กคดัคา้น พจิารณาขอ้เทจ็จริงที่คดัคา้นหากเห็นวา่  ขอ้เทจ็จริงนั้นน่าเช่ือถือ ให้แจง้อนุกรรมการ
หรือกรรมการผูน้ั้ นทราบ และมิให้ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้ น เวน้แต่จะพิจารณาเห็นว่า การให้
อนุกรรมการหรือกรรมการผูน้ั้ นร่วมพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะ                  
จะท าใหไ้ดค้วามจริงและเป็นธรรมจะให้ อนุกรรมการหรือกรรมการผูน้ั้นร่วมพจิารณาอุทธรณ์ก็ได ้
    2.1.4) การส่งเอกสารหลกัฐานเพิม่เติม 
    เม่ือไดย้ืน่หรือส่งหนังสืออุทธรณ์ไวแ้ลว้  ผูอุ้ทธรณ์จะยืน่หรือส่ง
ค  าแถลงการณ์หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่  กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่  ก.ค.ศ. ตั้ ง หรือ ก.ค.ศ.                    
เร่ิมพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ โดยยืน่หรือส่งตรงต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่
กรณี  
    2.1.5) การขอแถลงการณ์ดว้ยวาจา 
    ในการอุทธรณ์ ถ้าผูอุ้ทธรณ์ประสงค์จะแถลงด้วยวาจาในการ
พิจารณาของ  กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี   ให้แสดงความประสงคไ์วใ้น
หนังสืออุทธรณ์หรือจะท าเป็นหนังสือต่างหากก็ได ้แต่ตอ้งยืน่หรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วย
วาจานั้นต่อ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. โดยตรงภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ไดย้ืน่หรือส่งหนงัสืออุทธรณ์ 
   นอกจากน้ี เม่ือได้ยื่นอุทธรณ์แล้ว ผูอุ้ทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ก่อนที่ 
กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จส้ินก็ได ้โดยท า
เป็นหนังสือยืน่หรือส่งตรงต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ  ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เม่ือไดถ้อน
อุทธรณ์แลว้ การพจิารณาอุทธรณ์ใหเ้ป็นอนัระงบั 
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   3) วิธีการอุทธรณ์ 
   3.1) อุทธรณ์ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดรั้บแจง้ค  าสัง่ 
   3.2) ให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้ น จะอุทธรณ์แทนผู ้อ่ืนหรือ
มอบหมายใหผู้อ่ื้นอุทธรณ์แทนไม่ได ้
   3.3) ให้ท  าเป็นหนังสือแสดงขอ้เทจ็จริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ใหเ้ห็น
วา่ ไดถู้กลงโทษโดยไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอยา่งไร และลงลายมือช่ือและที่อยู่
ของผูอุ้ทธรณ์ 
   3.4) ถ้าผูอุ้ทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในการพิจารณาของ 
กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณีให้แสดงความประสงคไ์วใ้นหนังสืออุทธรณ์ 
หรือจะท าเป็นหนังสือต่างหากก็ได ้แต่ตอ้งยืน่หรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ดว้ยวาจานั้นต่อ กศจ. 
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. โดยตรงภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดย้ืน่หรือส่งหนงัสืออุทธรณ์ 
   3.5) การอุทธรณ์ต่อ กศจ. ให้ท  าหนังสืออุทธรณ์ถึงประธาน กศจ.หรือ 
ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และยืน่ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน หรือ
ส่วนราชการที่ท  าหนา้ที่เลขานุการของ อ.ก.ค.ศ. นั้น แลว้แต่กรณี 
        การอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ให้ท  าหนังสืออุทธรณ์ถึงประธาน ก.ค.ศ. หรือ 
เลขาธิการ ก.ค.ศ. และยืน่ที่ส านกังาน ก.ค.ศ. 
       ก ารยื่น ห รือ ส่ งหนั งสื อ อุทธรณ์  ผู ้อุ ทธรณ์ จะยื่น ห รือ ส่ งผ่ าน 
ผูบ้งัคบับญัชาก็ได้ และให้ผูบ้งัคบับญัชานั้นส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยงัผูอ้  านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงาน หรือส่วนราชการที่ท  าหน้าที่เลขานุการของ กศจ. หรือหน่วยงาน
หรือส่วนราชการที่ท  าหน้าที่เลขานุการของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี ภายใน
สามวนัท าการนบัแต่วนัที่ไดรั้บหนงัสืออุทธรณ์ 
       อน่ึง กรณีที่ผูอุ้ทธรณ์จะส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณียใ์ห้ถือว่า              
วนัที่ท  าการไปรษณียต์น้ทางออกใบรับฝาก เป็นหลกัฐานฝากส่งหรือวนัที่ท  าการไปรษณียต์น้ทาง
ประทบัตรารับที่ซองหนงัสือ เป็นวนัส่งหนงัสืออุทธรณ์  
   3.6) กรณีที่ผูถู้กลงโทษได้ยา้ยหรือโอนไปสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือส่วนราชการอ่ืน ใหย้ืน่อุทธรณ์ต่อ กศจ. ที่ผูอุ้ทธรณ์ไดย้า้ยหรือโอนไปสงักดันั้น 
   กรณีตวัอยา่งการท าหนงัสืออุทธรณ์ ต่อ กศจ. ดงักล่าว                              
โดยใชค้  าขึ้นตน้วา่  
           “เรียน ประธาน กศจ........” หรือโดยใชค้  าขึ้นตน้วา่                                                                                             
           “เรียน ประธาน กศจ............ ” (ผา่นผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา.......) 

  4) ผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  
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   4.1) กรณีอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ให ้ก.ค.ศ. เป็นผูพ้จิารณา 
   4.2) กรณีอุทธรณ์ต่อ กศจ. ให ้กศจ. เป็นผูพ้ิจารณา 
   4.3) กรณีอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ให้  อ.ก.ค.ศ.ที่                        
ก.ค.ศ. ตั้ง เป็นผูพ้จิารณา 
   เม่ือ ก.ค.ศ. หรือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่  ก.ค.ศ. ตั้ง  ไดมี้มติเป็นประการใด
แลว้ ใหผู้มี้อ  านาจตามมาตรา 53 สัง่หรือปฏิบติัไปตามนั้น และแจง้ใหผู้อุ้ทธรณ์ทราบ (ตามมาตรา 
124) 
   อน่ึง ก.ค.ศ. หรือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  แลว้แต่กรณี                      
ตอ้งพจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั (ตามมาตรา 122) 

  5) การพิจารณาของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง หรือ ก.ค.ศ. 

  การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
หรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี พจิารณาขอ้เท็จจริงจากส านวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องตน้ 
ตามมาตรา 95 และส านวนการด าเนินการทางวินัย ตามมาตรา 98 หรือส านวนการไต่สวนของ 
ป.ป.ช. หรือตามกฎหมายอ่ืนที่บญัญัติให้ฟังขอ้เท็จจริงตามนั้น และในกรณีจ าเป็นและสมควร                
ขอเอกสารและหลักฐานที่ เก่ียวข้องเพิ่มเติม รวมทั้ งค  าช้ีแจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ หรือขอให้ผู ้แทนหน่วยราชการ 
รัฐวสิาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษทั ขา้ราชการหรือบุคคลใด ๆ มาใหถ้อ้ยค าหรือ
ช้ีแจงเพือ่ประกอบการพจิารณาได ้
  ในกรณีที่ผูอุ้ทธรณ์ขอแถลงการณ์ดว้ยวาจา หาก กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่า การแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์            
จะใหง้ดการแถลงการณ์ดว้ยวาจาก็ได ้
  ในกรณีที่นัดให้ผูอุ้ทธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจง้ให้ผูด้  ารง
ต าแหน่งที่สั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงแก้หรือ
มอบหมายเป็นหนงัสือใหข้า้ราชการที่เก่ียวขอ้ง เป็นผูแ้ทนมาแถลงแกต่้อที่ประชุมคร้ังนั้นได ้ทั้งน้ี 
 
ใหแ้จง้ล่วงหน้าตามควรแก่กรณี และเพือ่ประโยชน์ในการแถลงแกด้งักล่าว ใหผู้ด้  ารงต าแหน่งที่สั่ง
ลงโทษหรือเพิม่โทษหรือผูแ้ทนเขา้ฟังค  าแถลงการณ์ดว้ยวาจาของผูอุ้ทธรณ์ได ้
  ในการพิจารณาอุทธรณ์  ถ้า กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่  ก .ค.ศ. ตั้ ง หรือ ก.ค.ศ. 
เห็นสมควรที่จะตอ้งสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์แต่งความถูกตอ้งและ
เหมาะสมตามความเป็นธรรม ให้มีอ านาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเร่ืองนั้นได้ตาม
ความจ าเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนให้สอบสวนใหม่หรือ
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สอบสวนเพิม่เติมแทนก็ได ้หรือก าหนดประเด็นหรือขอ้ส าคญั ที่ตอ้งการทราบส่งไปให้ผูส้อบสวน
เดิมท าการสอบสวนเพิม่เติมได ้
  ในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม ถา้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
หรือ ก.ค.ศ. หรือคณะกรรมการสอบสวนที่ไดรั้บแต่งตั้ง เห็นสมควรส่งประเด็นหรือขอ้ส าคญัใดที่
ตอ้งการทราบไปสอบสวนพยานหลกัฐานซ่ึงอยูต่่างเขตพื้นที่การศึกษา ใหมี้อ านาจก าหนดประเด็น
หรือขอ้ส าคญันั้นส่งไปเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานในทอ้งที่หรือต่างเขต
พื้นที่การศึกษานั้น ท าการสอบสวนแทนได ้
  6) การพิจารณาวินิจฉัยส่ังการอุทธรณ์ 
  เม่ือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี  ไดพ้ิจารณาวนิิจฉัย
สัง่การอุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษทางวนิยัที่อุทธรณ์แลว้ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
   1) ถา้เห็นว่า การสัง่ลงโทษถูกตอ้งและเหมาะสมกบัความผิดแลว้ ให้มีมติ
ยกอุทธรณ์ 
   2) ถา้เห็นว่า การสั่งลงโทษไม่ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัความผิด และเห็น
วา่ ผูอุ้ทธรณ์ไดก้ระท าผดิวนิยัไม่ร้ายแรง แต่ควรไดรั้บโทษหนกัขึ้น ใหมี้มติเพิม่โทษเป็นสถานโทษ
หรืออตัราโทษที่หนกัขึ้น 
   3) ถา้เห็นว่า การสั่งลงโทษไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสมกบัความผิด และ
เห็นวา่ ผูอุ้ทธรณ์ไดก้ระท าผดิวินัยไม่ร้ายแรง ควรไดรั้บโทษเบาลง ให้มีมติลดโทษเป็นสถานโทษ
หรืออตัราโทษที่เบาลง 
   4) ถา้เห็นวา่ การสัง่ลงโทษไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสมกบัความผดิ และ
เห็นวา่ ผูอุ้ทธรณ์ไดก้ระท าผดิวนิยัไม่ร้ายแรง ซ่ึงเป็นการกระท าผดิวนิยัเล็กนอ้ยและมีเหตุอนัควร   
งดโทษ ใหมี้มติใหส้ัง่งดโทษโดยใหท้  าทณัฑบ์นเป็นหนงัสือหรือวา่กล่าวตกัเตือนกไ็ด ้
   5) ถ้าเห็นว่า การสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่า การกระท าของ                        
ผูอุ้ทธรณ์ไม่เป็นความผิดวนิยัหรือพยานหลกัฐานยงัฟังไม่ไดว้า่ ผูอุ้ทธรณ์กระท าผดิวนิยั ให้มีมติยก
โทษ 
   6) ถ้าเห็นว่า ข้อความในค าสั่งลงโทษ ไม่ถูกต้องหรือไม่ เหมาะสม                        
ใหมี้มติใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลขอ้ความใหเ้ป็นการถูกตอ้งเหมาะสม 
   7) ถา้เห็นว่า การสั่งลงโทษไม่ถูกตอ้งหรือหรือไม่เหมาะสมกบัความผิด 
และเห็นว่า กรณี มีมูลที่ควรกล่าวหาว่า ผู ้อุทธรณ์กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ มีมติให้
ผูบ้งัคบับญัชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 98 วรรคสอง และด าเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป 
   8) ในกรณีที่เห็นวา่ เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง กรณีความผดิ ที่ปรากฏ
ชดัแจง้ตามที่ก  าหนดใน กฎ ก.ค.ศ. หรือเห็นวา่ ผูอุ้ทธรณ์กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง  และไดมี้การ
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ด าเนินการทางวนิยั ตามมาตรา 98 วรรคสอง แลว้ ใหมี้มติให้เพิม่โทษเป็นปลดออกหรือไล่ออกจาก
ราชการ 
   9) ถา้เห็นว่า การสั่งลงโทษไม่ถูกตอ้งหรือหรือไม่เหมาะสมกบัความผิด 
และเห็นว่า ผูอุ้ทธรณ์มีกรณีที่สมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือให้ออกจากราชการ ตาม
มาตรา 110(4) มาตรา 111 หรือมาตรา 112 ให้มีมติให้ผูบ้งัคบับญัชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
และด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
   10) ถ้าเห็นสมควรด าเนินการโดยประการอ่ืนใด เพื่อให้มีความถูกตอ้ง
ตามกฎหมายและมีความเป็นธรรม ใหมี้มติใหด้ าเนินการไดต้ามควรแก่กรณี 
  การออกจากราชการของผูอุ้ทธรณ์ ไม่เป็นเหตุที่จะยติุการพจิารณาอุทธรณ์ แต่จะมี
มติตาม 2) หรือ 8) มิได ้และถา้เป็นการออกจากราชการเพราะตายจะมีมติตาม 7) หรือ 8) มิได ้
  ในกรณีที่มีผูถู้กลงโทษทางวนิัยในความผิดที่ไดก้ระท าร่วมกนั และ เป็นความผิด
ในเร่ืองเดียวกัน โดยมีพฤติการณ์แห่งการกระท าอยา่งเดียวกัน เม่ือผูถู้กลงโทษคนใดคนหน่ึงใช้
สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษดงักล่าว และผลการพิจารณาเป็นคุณแก่ผูอุ้ทธรณ์ แมผู้ถู้กลงโทษคนอ่ืน
จะไม่ไดใ้ชสิ้ทธิอุทธรณ์ หากพฤติการณ์ของ ผูไ้ม่ไดใ้ชสิ้ทธิอุทธรณ์ เป็นเหตุในลกัษณะคดีกนัเป็น
เหตุเดียวกบักรณีของผูอุ้ทธรณ์แล้ว ให้มีมติให้ผูท้ี่ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ ไดรั้บการพิจารณาการ
ลงโทษใหมี้ผลในทางที่เป็นคุณเช่นเดียวกบัผูอุ้ทธรณ์ดว้ย 
  7) การส่ังการตามมติ  
  เม่ือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี ไดมี้มติแลว้ ให้ผูมี้
อ  านาจตามมาตรา 53 สัง่หรือปฏิบติัให้เป็นไปตามมตินั้น และเม่ือไดส้ั่งหรือปฏิบติัตามมติดงักล่าว
แลว้ ใหแ้จง้ใหผู้อุ้ทธรณ์ทราบดว้ย 
  8) รูปแบบการวินิจฉัย 
  การจัดท ารายงานการประชุมและการจัดท ามติของ กศจ. ห รือ  อ .ก.ค .ศ.                 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการจดัให้มีเหตุผลไวใ้นค าวินิจฉัยด้วย ตามนัย
พระราชบญัญตัิวธีิปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 
 
  9) สิทธิของผู้ถูกยกอุทธรณ์หรือถูกเพิ่มโทษ 
  ในกรณีที่ผูมี้อ  านาจตามมาตรา 53 ได้สั่งยกอุทธรณ์ สั่งเพิ่มโทษเป็นสถานโทษ
หรืออตัราโทษที่หนกัขึ้น สั่งลดโทษหรือสั่งงดโทษ  ผูอุ้ทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปมิได ้เวน้แต่สั่งเพิ่ม
โทษเป็นโทษปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการ ผูอุ้ทธรณ์มี
สิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกขไ์ดต้ามมาตรา 122 แลว้แต่กรณี ไดอี้กชั้นหน่ึง 
  10) ผลหลังจากส่ังการอุทธรณ์ 
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  กรณีสัง่ยกอุทธรณ์ มีผลเท่ากบัผูอุ้ทธรณ์ถูกลงโทษตามค าสัง่เดิมของ 
ผูบ้งัคบับญัชานั้น  
  กรณีสั่งเพิ่มโทษ ค  าสั่งเพิ่มโทษมีผลลบล้างค  าสั่งลงโทษเดิมของผูบ้งัคบับญัชา 
(ค  าสัง่ลงโทษเดิมเป็นอนัยกเลิก) และถือวา่ ผูอุ้ทธรณ์ถูกลงโทษตามค าสัง่เพิม่โทษนั้น 
  กรณีสั่งลดโทษ ค  าสั่งลดโทษมีผลลบล้างค  าสั่งลงโทษเดิมของ ผูบ้ ังคบับญัชา 
(ค  าสัง่ลงโทษเดิมเป็นอนัยกเลิก) และถือวา่ ผูอุ้ทธรณ์ถูกลงโทษตามค าสัง่ลดโทษนั้น 
  กรณีสั่งยกโทษ ค  าสั่งยกโทษมีผลลบล้างค  าสั่งลงโทษเดิมของ ผูบ้งัคับบัญชา 
(ค  าสัง่ลงโทษเดิมเป็นอนัยกเลิก) และถือวา่ ผูอุ้ทธรณ์ไม่เคยถูกลงโทษในกรณีนั้น 
 
 3.2.2 การอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษ (วินัยอย่างร้ายแรง) 
 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ (วนิยัอยา่งร้ายแรง) หมายถึง การอุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษปลดออก
จากราชการหรือไล่ออกจากราชการ 
 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง มาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บญัญติัให้ผูถู้กลงโทษมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 
และให้ ก.ค.ศ. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนั ซ่ึงการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
นอกจากจะตอ้งด าเนินการตามหลักกฎหมายดังกล่าวแล้ว ยงัจะตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก  าหนดใน กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 อีกดว้ย ซ่ึง
ตาม กฎ ก.ค.ศ. ฉบบัดงักล่าว ไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์ทัว่ไปในการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ (วินัยอยา่ง
ร้ายแรง) ไวใ้นสาระส าคญั ดงัน้ี 
  (1) สิทธิของผู้อุทธรณ์ 
  สิทธิของผูอุ้ทธรณ์ค าสั่งลงโทษ (วินัยอย่างร้ายแรง) สามารถแยกสิทธิของผู ้
อุทธรณ์ไดเ้ป็น 5 เร่ือง เช่นเดียวกบัสิทธิของผูอุ้ทธรณ์ค าสัง่ลงโทษ (วนิยัไม่ร้ายแรง)  
  (2) วิธีการอุทธรณ์ 
  วธีิการอุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษวนิัยอยา่งร้ายแรง ไดก้  าหนดวธีิการไวเ้ช่นเดียวกบัการ
อุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษวนิยัไม่ร้ายแรง 
 
  (3) ผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยส่ังการอุทธรณ์ 
  ก.ค.ศ. เป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงซ่ึงในทาง
ปฏิบัติ ก.ค.ศ. จะตั้ ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเก่ียวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ขึ้ นมาท าการแทน                    
เม่ือ อ.ก.ค.ศ.วิสามญัเก่ียวกบัการอุทธรณ์และการร้องทุกข ์ไดพ้ิจารณาอุทธรณ์เสร็จแลว้ ถา้เห็นว่า 
อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้ น สมควรยกอุทธรณ์ หรือเห็นว่า อุทธรณ์ฟังขึ้นทั้ งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน 
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สมควรเปล่ียนแปลงค าสัง่เดิม ลดโทษ หรือ ยกโทษ หรือเห็นวา่ อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น และตอ้งเพิม่โทษ
ใหไ้ดม้าตรฐานระดบัการลงโทษ ก็จะมีมติใหด้ าเนินการตามนั้น 
  เม่ือ ก.ค.ศ.มีมติเป็นประการใด ผู ้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปมิได้ และแจ้งให ้                   
ผูอุ้ทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ พร้อมทั้ งแจ้งให้ส่วนราชการที่ เก่ียวข้องทราบ หรือด าเนินการ                      
ใหเ้ป็นไปตามมติ ก.ค.ศ. โดยเร็ว 
  ในการพจิารณาอุทธรณ์ของ ก.ค.ศ. หรือ ของ อ.ก.ค.ศ.วสิามญัเก่ียวกบัการอุทธรณ์
และการร้องทุกข ์ซ่ึงท าการแทน ก.ค.ศ. นั้น ไดก้  าหนดวิธีการไวเ้ช่นเดียวกบัการพิจารณาอุทธรณ์
ค าสัง่ลงโทษวนิยัไม่ร้ายแรง  
  (4) การพิจารณาวินิจฉัยส่ังการอุทธรณ์     
  ในกรณีที่ ก.ค.ศ. พจิารณาเห็นว่า การสั่งลงโทษนั้นถูกตอ้ง และเหมาะสมกบักรณี
ความผดิแลว้ ก็จะมีมติใหย้กอุทธรณ์ 
   ในกรณีที่ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่า การสั่งลงโทษนั้นไม่ถูกตอ้ง หรือไม่เหมาะสม
กบักรณีความผดิแลว้ ก็จะมีมติใหเ้พิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ ให้ผูอุ้ทธรณ์กลบัเขา้รับราชการ หรือให้
ผูบ้งัคบับญัชาเปล่ียนแปลงค าสัง่เดิม ตามควรแก่กรณี 
  (5) ผลหลังจากส่ังการอุทธรณ์ 
  เม่ือ ก.ค.ศ.มีมติเป็นประการใด ผูอุ้ทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปมิได ้ส านักงาน  ก.ค.ศ.
ตอ้งแจง้มติให้ผูอุ้ทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแจง้ให้ผูมี้อ  านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบติั
ไปตามนั้น (ตามมาตรา 124) ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ ของ อ.ก.ค.ศ.วิสามญัเก่ียวกบัการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข ์ซ่ึงท าการแทน ก.ค.ศ.มีมติให้ยกอุทธรณ์  ก็จะมีผลเท่ากบัผูอุ้ทธรณ์ถูกลงโทษตาม
ค าสัง่เดิมของผูบ้งัคบับญัชา 
  ในกรณี ก.ค.ศ. หรือ ของ อ.ก.ค.ศ.วิสามญัเก่ียวกบัการอุทธรณ์และการร้องทุกข ์            
มีมติให้เพิม่โทษ ลดโทษ หรือเปล่ียนแปลงค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาเดิม เม่ือหน่วยงานทางการศึกษา
ไดด้ าเนินการตามมติ ก.ค.ศ. หรือ ของ อ.ก.ค.ศ.วิสามญัเก่ียวกบัการอุทธรณ์และการร้องทุกข ์แลว้ 
ค  าสัง่ใหม่ก็จะลบลา้งค  าสัง่เดิมของผูบ้งัคบับญัชา และถือว่า ผูอุ้ทธรณ์ถูกลงโทษตามค าสั่งใหม่ เช่น 
นาย ก. อุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษไล่ออก และ ก.ค.ศ. หรือ ของ อ.ก.ค.ศ.วสิามญัเก่ียวกบัการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข ์ซ่ึงท าการแทน ก.ค.ศ. มีค  าสัง่ใหล้ดโทษลงเป็น ปลดออก หรือมีค  าสั่งให้เปล่ียนแปลง
ค าสั่ งลงโทษเป็นการสั่งให้ออกจากราชการ เพราะเป็นผู ้มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่                   
ถูกสอบสวน ผูมี้อ  านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ตอ้งสั่งใหเ้ป็นไปตามนั้น และถือวา่ นาย ก. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกจาก
ราชการ นาย ก. จะเป็นผูถู้กลงโทษปลดออก หรือเป็นผูถู้กให้ออกจากราชการ เพราะเป็นผูมี้มลทิน
หรือมวัหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนตามค าสัง่ใหม่ 
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  ในกรณี ก.ค.ศ. หรือ ของ อ.ก.ค.ศ.วิสามญัเก่ียวกบัการอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
ซ่ึงท าการแทน ก.ค.ศ. มีมติให้ยกโทษ หรือให้ลดโทษ ลงเป็นสถานเบา คือ โทษภาคทัณฑ ์                
ตดัเงินเดือนหรือลดเงินเดือน และให้ผูอุ้ทธรณ์กลับเขา้รับราชการ ก็ให้หน่วยงานทางการศึกษา               
สั่งให้ผู ้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการในต าแหน่งเดิม หรือ ต  าแหน่งในระดับเดียวกันที่ต้องใช้
คุณสมบติัเฉพาะที่ผูน้ั้นมีอยู ่
 

แหล่งที่มา 

1. พระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547                     
    และที่แกไ้ขเพิม่เติม 
2. พระราชบญัญตัิวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
2. กฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการอุทธรณ์และการพจิารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 
3. กฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยอ านาจการลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือน หรือลดเงินเดือน                      
    พ.ศ. 2561  
4. ค  าสัง่หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เร่ือง การปฏิรูปการศึกษา                     
    ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
5. คู่มือการปฏิบติังาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 “เร่ือง การพจิารณาอุทธรณ์ ร้องทุกข ์ 
    และร้องเรียนขอความเป็นธรรม” ภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์ และร้องทุกข ์ส านกังาน          
    ก.ค.ศ. 
6. หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว18 ลงวนัที่ 26 มิถุนายน 2560                                  
    เร่ือง แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากร                        
    ทางการศึกษา 
 
 
 
 


