
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี 

 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 



คำนำ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปราบการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน

และ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอว่าการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชน ทุกภาค
ส่วนต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุ่งสร้าง
คนเก่งคนดี ดำรงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสังคมที่มีเสถียรภาพ สามารถพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่งคง รวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นของ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษา
เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสำคัญของการ
เตรียมการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริต จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในเขตพ้ืนที่การศึกษา"ป้องกันการทุจริต" เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่ง
เป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของประเทศชาติให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

           เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดีเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นการเผยแพร่ให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย และผู้ที่สนใจ
ได้ศึกษา หาความรู้โดยสามารถใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานทางกฎหมายและทางวินัยก่อให้เกิดความชัดเจน
ในกระบวนการดำเนินการตามระเบียบ กฎมายที่ถูกต้องรวมทั้งเกิดทักษะการคิดที่มีวินัย ซ่ือสัตย์ สุจริต
ตลอดจนเป็นเกณฑ์การประเมินเพ่ือรองรับเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย อีกทางหนึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อ
ส่วนรวมไม่เพียงแต่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่รวมถึงผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 



กลุ่มกฎหมายและคดี สพม. หนองคาย 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม นำสู่สังคมโลกอนาคตที่ยั่งยืน 
 
พันธกิจ (Mission) 
เปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัยและ

นำไป พัฒนาในด้านการดำเนินการทางวินัยเชิงรุกได้อย่างทัว่ถึง โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
 
เป้าประสงค์ (Goals) 

          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย และสถานศึกษาในสังกัดมีความเข้มแข็ง
ในการบริหารงานวินัยเชิงรุก โดยจัดระบบการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา   

 
ค่านิยม (Value) 
๑. ทำงานเป็นทีมอย่างสามัคคี 
2. ปฏิบัติอย่างเที่ยงตรง ใช้ความรู้ความสามารถ 
3. เป็นกันเองคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนา ปรึกษา ไกล่เกลี่ย ป้องปรามการกระทำผิดวินัย 
4. ศึกษาค้นคว้าเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง 
๕. ตอบโจทย์ได้ทุกประเด็นคำถาม 
 
อัตลักษณ์ (Identity) 
เอกภาพ ความเป็นสากล เป็นมิตรกับทุกคน 

 
 
                                        
 
 
 



 
 
 
 
       ประเภทของเอกสาร             :           คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 

                           ชื่อเอกสาร                        :           การปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑. ชื่องาน 
การปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคด ี

2. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับนิติกรในการดำเนินคดีของรัฐให้แก่หน่วยงานราชการสถานศึกษารวมทั้ง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
๓. ของเขตของงาน 

ครอบคลุมตั้งแต่การดำเนินคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย จนกระทั่งคดีถึงที่สุด 
และยังรวมถึงการบังคับคดีหรือมาตรการบังคับทางปกครอง การดำเนินการเพ่ือหาผู้รับผิดทางละเมิดเรียกค่า
สินไหมทดแทน อีกท้ังต้องดำเนินการให้เป็นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
๔. คำจำกัดความ 
              - 
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย แก่หน่วยงานและสถานศึกษา รวมถึงข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนผู้มารับบริการในเรื่องอ่ืนๆ ด้วย 

๒ รับเรื่องจากโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวกับคดี
ปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย (ท่ีมาขอความช่วยเหลือ) 

๓ เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ 
๔. รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานอัยการเพ่ือ

จัดพนักงานอัยการให้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย ที่หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี รวมทั้งการดำเนินการอ่ืนๆ ตามกระบวนการพิจารณาคดี จนกระทั่ง
ศาลมีคำสั่ง หรือคำพิพากษาและรวมไปถึงการอุทธรณ์และฎีกาคำสั่งหรือคำพิพากษาจนคดีถึงที่สุด 

๕. รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำคำฟ้องในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือคำให้การในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีให้ใช้
กับ หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือส่งศาลปกครอง และดำเนินการ อ่ืนตามกระบวนวิธีพิจารณา
คดีจนคดถีึงท่ีสุด 

๖. การบังคับคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการสืบทรัพย์หรือหลักทรัพย์ของ
ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพ่ือการบังคับคดี 

๗.แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการหาตัวผู้รับผิดทางละเมิดรวมทั้งค่ าสินไหมทดแทนกรณีเกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. ๒๕3๙ รวมทั้ง 
การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙ 

๘ การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รวมถึงการเข้าตรวจดูและคัดสำเนาเอกสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
หมายเหตุ : บทบาทอำนาจหน้าที่ในเรื่องการดำเนินงานวินัย และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น 
เป็นเรื่องเฉพาะของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น ไม่เก่ียวกับข้าราชการในหน่วยงาน อ่ืนๆ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
๗. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
           - 
๘ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๑. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / ประมวลกฎหมายอาญา 
๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
๓. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๔ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕ พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๗, พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕3๙ 
๘. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ   

เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๙. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
1๐. กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
                             ประเภทของเอกสาร      :     คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
                            ชื่อเอกสาร                 :     การดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากร 

                   ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
 

ลำดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เตรียมการนำเสนอต่อ

คณะกรรมการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

ไม่เกิน ๓ วัน สรุปประเด็นและข้อเท็จจริงที่
ปรากฏตามหนังสือร้องเรียน  

 

นิติกร 

2 ประชุมคณะกรรมการจัดการ
เรื่อง ร้องเรียน  

 

ไม่เกิน 1 วัน นำเสนอประเด็นและข้อเท็จจริง ที่
ปรากฏตามหนังสือร้องเรียน 
ประกอบการพิจารณาของ 
คณะกรรมการว่าจะรับเรื่อง  
ร้องเรียนไว้ดำเนินการต่อไป หรือไม่  

 

นิติกร 

3 ตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง  
 

ไม่เกิน 15 วัน แสวงหาข้อเท็จจริงและ รวบรวม
พยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องกับข้อ
ร้องเรียน เพ่ือชี้มูลในเบื้องต้น  

นิติกรหรือ 
ผู้ที่ได้รับ 

มอบหมาย 

4 สรุปผลการตรวจสอบสืบสวน ไม่เกิน 5 วัน เขียนรายงานผลการ ตรวจสอบ/
สืบสวนโดยมี ข้อเท็จจริงและเอกสาร
หลักฐานประกอบพร้อมข้อพิจารณา 

นิติกรหรือ 
ผู้ที่ได้รับ 

มอบหมาย 
5 ประชุมคณะกรรมการจัดการ

เรื่อง ร้องเรียน 
ไม่เกิน 1 วัน พิจารณาว่าควรยุติเรื่องหรือดำเนินการ

ทางวินัยต่อไป 
นิติกร 

6 เสนอรายงานผลการประชุม 
คณะกรรมการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ต่อผู้อำนวยการ     
สำนักงานเขตพ้ืนที่ มัธยมศึกษา 
หนองคาย พิจารณา 

ไม่เกิน ๓ วัน นำเสนอประเด็นและ ข้อเท็จจริงที่ได้
จากการ ตรวจสอบ/สืบสวนพร้อม 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
จัดการเรื่องร้องเรียน 

นิติกร 

7 แจ้งผลการร้องเรียนต่อผู้ร้อง
กรณียุติเรื่อง 

ไม่เกิน ๓ วัน ทำหนังสือแจ้ง นิติกร 

8 เตรียมการดำเนินการทางวินัย 
กรณี มีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระทำผิดวินัย 

ไม่เกิน ๓ วัน ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ
สอบสวน และมีหนังสือแจ้งผู้ที่ 
เกี่ยวข้อง 

นิติกร 

 
 
 

 
 
 
 



 
ลำดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

9 สอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง  
 
  สอบสวนวินัยร้ายแรง 

ไม่เกิน 90 วัน 
 
ไม่เกิน 180 
วัน 

ดำเนินการสอบสวนตาม 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน 
พิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐ 
สรุปประเด็นและข้อเท็จจริงที่ 
ปรากฏตามหนังสือร้องเรียน 

คณะกรรมการ 
สอบสวนวินัย 
ไม่ร้ายแรง 
คณะกรรมการ 
สอบสวนวินัย 
ร้ายแรง 

 

10 ตรวจสำนวนการดำเนินการ
ทางวินัย 

ไม่เกิน 30 วัน ตรวจสอบว่าดำเนินการถูกต้อง    
สมบูรณหรือไม่ 

นิติกร 

11 เสนอสำนวนการดำเนินการ
ทางวินัยต่อ ผอ.สพม.
หนองคาย พิจารณา 

ไม่เกิน 3 วัน เขียนรายงานที่มีทั้งข้อเท็จจริงข้อ
กฎหมายพร้อมความเห็น 
ของคณะกรรมการสอบสวน 
และความเห็นของกลุ่มกฎหมายและ
คดี 

นิติกร 
 

12 เสนอรายงานการดำเนินการ
ทางวินัยต่อที่ประชุม กศจ.
หนองคาย พิจารณา 

ไม่เกิน 3 วัน เสนอรายงานที่มีทั้ง 
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
พร้อมความเห็นของ 
คณะกรรมการสอบสวน 
ความเห็นของ 
ผู้อำนวยการการกลุ่ม 
กฎหมายและคดี 
ความเห็นของรอง ผอ.สพม. 
หนองคาย 
และความเห็นของ 
ผอ.สพม. หนองคาย 

นิติกร 
 

13 รายงานการดำเนินการทาง
วินัย ไม่ร้ายแรงไปยัง
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือ 
ก.ค.ศ. กรณีวินัยอย่างร้ายแรง 

ไม่เกิน 3 วัน ส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมมติ 
กศจ.หนองคาย 

นิติกร 

 
 
 
 
 

 



 
๑. ชื่องาน 

การดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับนิติกรในการดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
๓. ขอบเขตของงาน 

ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมวินัยและป้องปรามให้กระทำผิด ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียนสืบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง และ ไม่
ร้ายแรง การดำเนินการทางวินัยสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ในการ
ดำเนินการนี้กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔7 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมเท่านั้น 
๔. คำจำกัดความ 

๔.๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

๔.๒ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง กศจ.หนองคาย 
๔.3 ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ หมายถึงผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา ๕๓ แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๕ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๕.1 การส่งเสริมวินัยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
          ๕.1.1 ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับวินัยและระเบียบกฎหมายแก่ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัด 
๕.๑.๒ ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

รวมถึงการป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยด้วย 
๕.1.3 จัดทำหรือเผยแพร่หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวินัยให้แก่สถานศึกษาในสังกัด 

๕.๒ การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๕.๒.๑ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียนหรือปรากฏเป็นข่าว

ในสื่อมวลชน หรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระทำผิด 
๕.๒.๒ ตรวจสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชายุติเรื่อง 

แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็เสนอให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่
ร้ายแรง 

๕.๒.๓ คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 
๒๕๕0 

๕.2.๔ เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.๖ พร้อมสำนวนการสอบสวน ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าผิดวินัยให้ออกคำสั่งลงโทษทางวินัย ตาม
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๔9 
 



 
๕.๒.๕ รายงานการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๔ (1)แห่งพระราชบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
        ๕.๒.๕.๑ กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินการทางวินัยตามข้อ 1.๔ แล้วให้

ตรวจเสนอรายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณา เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ได้รับรายงานแล้วเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมก็มี
อำนาจสั่งงดโทษลดโทษ เพิ่มโทษ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในคำสั่งเดิมได้ และหากเห็นว่ากรณีเป็นการ
กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็มีอำนาจหรือแจ้งผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรงได้ เมื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่แล้วให้เสนอหรือ
รายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณามีมติเป็นประการใด
ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ หรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการไปตามนั้นแล้วรายงาน
การดำเนินการทางวินัยพร้อมสำนวนการสอบสวนไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
พิจารณาหากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานมีความเห็นแย้งกับมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ก็ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ.เพ่ือพิจารณาต่อไป ถ้าเห็นด้วย กับมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาก็ถือว่าการ
ดำเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด ถ้า ก.ค.ศ.มีมติเปลี่ยนแปลงการ ลงโทษหรือมีความเห็นเป็นประการใดผู้มี
อำนาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น 

๕.๓ การดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๕.๓.๑ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียน หรือปรากฏเป็น

ข่าวในสื่อมวลชนหรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระทำผิด 
๕.๓.๒ ตรวจสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชายุติเรื่อง 

แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยร้ายแรง ก็เสนอให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ แต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 

๕.๓.3 คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 
๒๕๕0 

๕.๓.๔ เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.๖ พร้อมสำนวนการสอบสวนให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าผิดวินัยก็ให้ดำเนินการดังนี้ 

               ๕.๓.๔.๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมี
ความเห็นพ้องกันในระดับโทษไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดื อน) ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ หรือผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกคำสั่ งลงโทษให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการ
ลงโทษภาคทัณฑ์ตัด เงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยวิธีการ
ออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ ทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ จากนั้นรายงาน
ให้ ก.ค.ศ.พิจารณา ในกรณีที่ ก.ค.ศ. มีมติประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือ
ปฏิบัติไปตามมต ิ

      ๕.๓.๔.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมี
ความเห็นในระดับโทษแย้งหรือต่างกัน (ระดับโทษร้ายแรงกับระดับโทษไม่ร้ายแรง) ให้นำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนที่การศึกษาพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติเป็นประการใด ให้ผู้สั่ง
แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕3 สั่ง หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ 

 
 



 
      ๕.๓.๔.๓ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนมี

ความเห็นพอ้งกันในระดับโทษว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ปลดออก หรือไล่ออก) ให้นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติเป็นประการใดให้ผู้
สั่งแต่งตั้งคณะกรมการสอบสวนหรือผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่ง หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 

              ๕.๓.๔.4 รายงานการดำเนินงานวินัยพร้อมสำนวนการสอบสวนให้ ก.ค.ศ.พิจารณา
ตาม มาตรา 1๐๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔7 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๕.๔ การสั่งพักราชการ 
      ๕.๔.1 เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญา และมีเหตุตามกฎ ก.ค.ศ.ฉบับที่ ๒๒
(พ.ศ.๒๕๔2) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดำเนินการเพ่ือให้เป็นไปตาม
ผลการสอบสวนพิจารณา และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. ๒๕๓๙) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน เช่น ถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการสอบสวนพิจารณาหรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
ขึ้น ฯลฯ  

       ๕.๔.๒ ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกคำสั่งพักราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรอฟัง
ผลการสอบสวนพิจารณา 

๕.๕ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
       ๕.๕.๑ เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำผิตอาญา ซึ่งเป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการ
ตามข้อ ๓ และผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีที่เป็น
เหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว 

       ๕.๕.๒ ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕3 ออกคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออก
จาก ราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
๗. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

๗.๑ แบบ สว.๓ (แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง) 
๗.๒ แบบ สว.๒ (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ ๒๓) 
๗.๓ แบบ สว.๓ (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ

กล่าวหาตามข้อ ๒4) 
๓.๔ แบบ สว.๔ (บันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา) 
๗.๕ แบบ สว.๕ (บันทึกถ้อยคำพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา) 
๗.๖ แบบ สว.๖ (รายงานการถูกสอบสวน) 
๗.๗ แบบ พอค.1 (ให้พักราชการ) 
๗.๘ แบบ พอค.2 (ให้ออกจากราชการไว้ก่อน) 
๗.๙ แบบ พอค.๓ (ให้กลับโดยไม่มีความผิด) 
๗.1๐ แบบ พอค.๔ (ให้กลับโดยมีความผิด) 
๗.๑1 แบบฟอร์มอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๘ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
๘.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข 
๘.๒ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘.๓ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๘.๔ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๘.๕ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วย "ออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครุและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” 
๘.๖ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วย การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๔๘ 
๘.๗ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๘.๘ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒2 (พ.ศ.๒๕๔๒) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

และการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา 
๘.๙ กฎ ก.พ.ฉบับที่ 11 (พ.ศ. ๒๕๓๙) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้

ก่อน 
๘.1๐ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 

นายสาส์นลิขิตชัย  พลไธสง               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

คณะทำงาน 

1. นายนริศ  มงคล                         ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

๒. นายประหยัด  เถื่อนหมื่นไวย          พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่นิติกร 
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