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คำนำ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปราบการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอว่าการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชน ทุกภาคส่วนต้อง
ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุ่งสร้างคนเก่งคนดี 
ดำรงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสังคมที่มีเสถียรภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่งคง รวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นของประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ 
ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในเขตพ้ืนที่การศึกษา"ป้องกันการ
ทุจริต" เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของประเทศชาติให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

           เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดีเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นการเผยแพร่ให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย และผู้ที่สนใจได้
ศึกษา หาความรู้โดยสามารถใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานทางกฎหมายและทางวินัยก่อให้เกิดความชัดเจนใน
กระบวนการดำเนินการตามระเบียบ กฎมายที่ถูกต้องรวมทั้งเกิดทักษะการคิดที่มีวินัย ซ่ือสัตย์ สุจริต ตลอดจนเป็น
เกณฑ์การประเมินเพ่ือรองรับเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
อีกทางหนึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวมไม่ เพียงแต่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่รวมถึงผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วย 
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กลุ่มกฎหมายและคดี สพม. หนองคาย 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม นำสู่สังคมโลกอนาคตที่ยั่งยืน 
 
พันธกิจ (Mission) 
เปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัยและนำไป 

พัฒนาในด้านการดำเนินการทางวินัยเชิงรุกได้อย่างทั่วถึง โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
 

เป้าประสงค์ (Goals) 
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย และสถานศึกษาในสังกัดมีความเข้มแข็งใน

การบริหารงานวินัยเชิงรุก โดยจัดระบบการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา   
 

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



 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

                    ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน  
                    ชื่อเอกสาร : กระบวนการดำเนินการทางวินัย   

 

 

 

 

 

 
 

 

 



1. กระบวนงาน 
     การดำเนินการทางวินัย 
2. วัตถุประสงค์ 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดี ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงให้ทราบสาระสำคัญในเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ และสามารถใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ชัดเจน เข้าใจง่าย ทันสมัยเป็นธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
3. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมวินัยและป้องปรามมิให้กระทำผิด ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงและไม่
ร้ายแรง การดำเนินการทางวินัยสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนคู่มือการ
ดำเนินการทางวินัยฉบับนี้ มีขอบเขตการดำเนินการในกรณีการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย และสถานศึกษาในสังกัด 
4. คำจำกัดความ 
          การดำเนินการทางวินัย หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินกระบวนการทั้งหลายอัน
ตามท่ีกฎหมายและระเบียบกำหนด ซึ่งผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต้องตำเนินการไปเพ่ือจะทราบข้อเท็จจริงและ
พิสูจน์ความผิด รวมทั้งความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาตลอดจนการพิจารณาสั่งลงโทษ ซึ่งกระบวนการทางวินัยจะ
เริ่มตั้งแต่ การตั้งเรื่องกล่าวหา การสอบสวน การพิจารณาความผิด การกำหนดโทษ และการสั่งลงโทษ     
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย 
          กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  
          ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 หมายถึง ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาดรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
          5.1 กรณีวินัยไม่ร้ายแรง ดามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
                 (1) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดามแบบ สว.1 โดยผู้บังคับบัญชา ตามมาตรา 24หรือ
มาตรา 27 แล้วแต่กรณีเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง 
                 (2) ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
                 (3) ขั้นตอนการสอบสวนของคณะกรรมการ (ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ขยายเวลาได้ไม่
เกิน 30 วัน)  
                      - ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาข้อกล่าวหาและวางแนวทางการสอบสวน การ
ประชุมต้องจัดทำรายงานการประชุมไว้ด้วย 
 



 
                      - แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามแบบ สว. 2 และให้ทำบันทึกถ้อยคำของ
ผู้ถูกกล่าวหาตามแบบ สว.4 ว่ายอมรับหรือปฏิเสธข้อกล่าวหา กรณีปฏิเสธให้ดำเนินการต่อไป 
                      - สอบสวนพยานฝ่ายกล่าวหา ตามแบบ สว.5  
                      - ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาว่าพยานหลักฐานที่รวบรวมได้สนับสนุนข้อ
กล่าวหาหรือไม่ ถ้าเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอก็ให้ จัดทำ สว. 3 
                      - แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามแบบ สว.3 
                      - สอบพยานหลักฐานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาตามแบบ สว. 4 
                      - ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาซึ่งน้ำหนักพยานหลักฐาน แล้วจัดทำรายงานการ 
สอบสวนตามแบบ สว.6 เสนอผู้สั่งแต่งตั้งต่อไป 
                   (4) ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ภายใน 30 วัน ถ้าเห็นว่ากรณีผิดวินัย 
ไม่ร้ายแรงให้พิจารณาโทษ และออกคำสั่ง ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทาง 
วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 
                   (5) การรายงานการดำเนินการทางวินัย 
                        - กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงแล้ว ให้รายงานผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย พิจารณาตามอำนาจหน้าที่  ตามมาตรา 104 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และเมื่อพิจารณาแล้วให้รายงานไป
ยัง กศจ.จังหวัดหนองคาย พิจารณา หากมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 (ศึกษาธิการจังหวัด
หนองคาย) ดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น แล้วรายงานการดำเนินการ ทางวินัยไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อพิจารณา 
                       - กรณีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย สั่งลงโทษทางวินัยแล้ว
ให้เสนอศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เพ่ือตรวจสำนวนแล้วนำเสนอความเห็นต่อ กศจ.จังหวัดหนองคาย พิจารณา 
หากมีมติเป็นประการใดแล้วให้ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น แล้วรายงานการ
ดำเนินการทางวินัยไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณา 
           5.2 กรณีวินัยร้ายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
                  (1) การแต่งตั้งคณะกรมการสอบสวนตามแบบ สว.1 โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา 53 
(ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย) 
                  (2) ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งคำสั่งฯ ให้ผู้ถูกกล่าวหาและคณะกรรมการสอบสวน
ทราบ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
                 (3) ขั้นตอนการสอบสวนของคณะกรรมการ (ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ขยายเวลาได้
ไม่เกินครั้งละ 60 วันแต่รวมแล้วไม่เกิน 240 วัน) 
                      (3.1) ประธานกรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อ วัน เตือน ปีที่รับทราบคำสั่ง 
 
 



                      (3.2) ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาข้อกล่าวหาและวางแนวทางการสอบสวน 
การประชุมต้องจัดทำรายงานการประชุมไว้ด้วย 
                      (3.3) แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามแบบ สว. 2 แจ้งสิทธิของผู้ถูก
กล่าวหา พร้อมกับถามผู้ต้องหาว่าจะรับสารภาพหรือไม่โดยให้ทำบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหาตามแบบ สว. 4 
การดำเนินการตามข้อ(3.1) - (3.3) ต้องดำเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวน
รับทราบคำสั่ง 
                     (3.4) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่ าวโดยการสอบสวนพยานฝ่ายกล่าวหา
ดำเนินการตามแบบ สว. 5 (กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่รับสารภาพ)และประชุมเพ่ือพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใด
สนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็นความผิดวินัยกรณีใดตามมาตราใด 
ดำเนินการตาม (3.4) ต้องดำเนินการภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แจ้ง สว.2 
                    (3.5) แจ้งข้อกล่าวหาที่ปรากฏพยานหลักฐาน และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้
ถูกกล่าวหาทราบ (สว. 3) และถามผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความประสงค์จะยื่นคำชี้แจงเป็นหนังสื่อ หรือจะให้ถ้อยคำต่อ
คณะกรรมการสอบสวน โดยต้องดำเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ี
กลา่วหาตามข้อ (3.4) แล้วเสร็จ 
                    (3.6) สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา โดยต้องดำเนินการ ภายใน 60 วัน 
นับแต่วันดำเนินการตาม (3.5) เสร็จ 
                    (3.7) ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมด เพ่ือลงมติว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยหรือไม่ 
ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรง ผิดกรณีใด มาตราใด ควรได้รับโทษสถานใด หรือหย่อน
ความสามารถตามมาตรา 111 หรือมีมลทินหรือมัวหมองตามมาตรา 112 
                    (3.8) ทำบันทึกรายงานการสอบสวน ตามแบบ สว.6  
                    (3.9) เสนอสำนวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกาสอบสวน  (ศึกษาธิการจังหวัด
หนองคาย) การดำเนินการตามข้อ(3.7) - (3.9) ต้องดำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่ วันที่ดำเนินการตามข้อ 
(3.6) แล้วเสร็จ 
           (4) ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมฯ (ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย) พิจารณาตรวจสำนวนถ้าเห็นว่า
การสอบสวนถูกต้องสมบูรณ์ ต้องให้ความเห็นไว้ในสำนวนว่ามีความเห็นอย่างไร เห็นด้วยกับกรรมการสอบสวน
หรือไม่ และควรลงโทษสถานใด เพราะเหตุใด 
               (4.1) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวน และศึกษาธิการจังหวัดหนองคายมีความเห็นเป็นกรณีผิดวินัย
ไม่ร้ายแรงให้ ศธจ. สั่งให้ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษแล้วให้ส่งกลับไป ศธจ. เพ่ือ
เสนอ กศจ.จังหวัดหนองคาย พิจารณา เมื่อพิจารณาแล้วมีมติเป็นประการใต้ให้ ศธจ. สั่งหรือดำเนินการให้เป็นไป
ตามมติ กศจ. แล้ว รายงานไปสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อพิจารณาต่อไปพิจารณา 
              (4.2) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน และ/หรือศึกษาธิการจังหวัดหนองคายมีความเป็นว่าเป็นกรณี
ความผิดวินัยร้ายแรง และเห็นควรลงโทษ ให้ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายเสนอ กศจ.จังหวัดหนองคาย     
พิจารณามีมติ เมื่อมีมติเป็นประการใดแล้วให้สั่งหรือดำเนินการให้เป็นไปตามมติ แล้วให้ศึกษาธิการจังหวัด
หนองคาย รายงานการดำเนินการทางวินัยต่อ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา 



 
6. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
          การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย และสถานศึกษาในสังกัด ใช้แบบฟอร์มตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
          6.1 แบบ สว.1 (แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงร้ายแรง) 
          6.2 แบบ สว. 2 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ 23) 
          6.3 แบบ สว.3 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา) 
          6.4 แบบ สว. 4 (บันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา) 
          6.5 แบบ สว. 5 (บันทึกถ้อยคำพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา) 
          6.6 แบบ สว. 6 (รายงานการสอบสวน) 
7. กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
          กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
          กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 
          กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 
          กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2561 
          ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา พ.ศ. 2548 
          ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 
          คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
          หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206/ว 18 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
          คู่มือการดำเนินการทางวินัยสำหรับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดทำโดยสำนักพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
          คู่มือการดำเนินการทางวินัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา จัดทำโดยสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนผังการปฏิบัติงาน FLOW CHART 
 

1. การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง (ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน) 
2. การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง(ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เป็นผู้มี
อำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน) 
3. การดำเนินการทางวินัยร้ายแรง (กรณีคณะกรรมการฯ และศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เห็นว่าผิดวินัยไม่
ร้ายแรง) 
4. การดำเนินการทางวินัยร้ายแรง(กรณีคณะกรรมการฯ และ/หรือ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เห็นว่าผิดวินัย
ร้ายแรง) 
5. กระบวนการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
6. ขั้นตอนกระบวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
 

                  ประเภทเอกสาร : คูม่อืขัน้ตอนการดำเนินงาน  

          ชื่อเอกสาร : การดำเนนิคดขีองรฐั และความรบัผดิทางละเมดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. กระบวนงาน 
     การดำเนินคดีของรัฐและความรับผิดทางละเมิด 
2. วัตถุประสงค์ 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดี ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ดำเนินคดีของรัฐและความรับผิดทางละเมิดให้ทราบสาระสำคัญในเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ และ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ชัดเจน เข้าใจง่าย ทันสมัยเป็น
ธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 
3. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมตั้งแต่การดำเนินคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย จนกระทั่งคดีถึงที่สุดและยัง
รวมถึงการบังคับคดีหรือมาตรการบังคับทางปกครอง การดำเนินการเพ่ือหาผู้รับผิดทางละเมิดเรียกค่าสินไหม
ทดแทน อีกท้ังต้องดำเนินการให้เป็นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
4. คำจำกัดความ 
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย 
          กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  
          ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 หมายถึง ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาดรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
         ๑. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย แก่หน่วยงานและสถานศึกษา รวมถึงข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนผู้มารับบริการในเรื่องอ่ืนๆ ด้วย  
         ๒. รับเรื่องจากโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และหน่วยงานที่เกี่ยวกับคดี 
ปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย (ที่มาขอความช่วยเหลือ)  
         ๓. เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ  
         ๔. รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานอัยการเพ่ือจัด
พนักงานอัยการให้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี รวมทั้งการดำเนินการอ่ืนๆ ตามกระบวนการพิจารณาคดี จนกระทั่งศาลมีคำสั่งหรือคำ
พิพากษาและรวมไปถึงการอุทธรณ์และฎีกาคำสั่งหรือคำพิพากษาจนคดีถึงที่สุด  
         ๕. รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำคำฟ้องในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือคำให้การในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีให้ใช้กับ
หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือส่งศาลปกครอง และดำเนินการอื่นตามกระบวนวิธีพิจารณาคดีจนคดี 
ถึงท่ีสุด  
         ๖. การบังคับคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการสืบทรัพย์หรือหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตาม
คำพิพากษาเพ่ือการบังคับคด ี 
         ๗. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการหาตัวผู้รับผิดทางละเมิดรวมทั้งค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมทั้งการใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  



 
         ๘. การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รวมถึงการเข้าตรวจดูและคัดสำเนาเอกสาร  
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
 
หมายเหตุ : บทบาทอำนาจหน้าที่ในเรื่องการดำเนินงานวินัย และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น  
นั้น เป็นเรื่องเฉพาะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น ไม่เก่ียวกับข้าราชการในหน่วยงาน  
อ่ืนๆ 
           
6. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
          - 
7. กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
          ๑. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / ประมวลกฎหมายอาญา  
          ๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
          ๓. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
          ๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
          ๕. พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
          ๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
          ๗. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
          ๘. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ  
เจ้าหน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙  
          ๙. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
          ๑๐. กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนผังการปฏิบัติงาน FLOW CHART 

 

 

 



คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 

นายสาส์นลิขิตชัย  พลไธสง     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

คณะทำงาน 

 นายนริศ  มงคล            นติิกร ชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
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