
 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ค ำน ำ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปราบการทุจริตของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน                 

และ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอว่าการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชน ทุกภาคส่วน
ต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุ่งสร้างคนเก่ง     
คนดี ด ารงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสังคมที่มีเสถียรภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่งคง รวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นของประเทศชาติอย่าง
ยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริต จึงด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต  ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน                         
และปราบปรามการทุจริต ของประเทศชาติให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนของ     
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดีเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการเผยแพร่ให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และผู้ที่สนใจได้
ศึกษา หาความรู้โดยสามารถใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานทางกฎหมายและทางวินัยก่อให้เกิดความชัดเจน                 
ในกระบวนการด าเนินการตามระเบียบ กฎมายที่ถูกต้องรวมทั้งเกิดทักษะการคิดที่มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจน
เป็นเกณฑ์การประเมินเพ่ือรองรับเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา        
เขต 15 อีกทางหนึ่งผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือปฏิบัติ งานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม          
ไม่เพียงแต่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่รวมถึงผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              กลุ่มกฎหมายและคดี 
                             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ 

        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน



กลุ่มกฎหมายและคด ีสพม. เขต 15 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ โดยกลุ่มกฎหมายและคดี เป็นองค์กรหลัก                  

ในการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวินัยเชิงรุกให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
ในสังกัดได้มีความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยอย่างถูกต้องและทั่วถึง ยึดหลักคุณธรรมและ จริยธรรม                  
น าการบริหารงานวินัยภายใต้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

พันธกิจ (Mission) 
เปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ได้รับความรู้ความเข้าใจในเร่ืองวินัย                       

และน าไป พฒันาในด้านการด าเนินการทางวินยัเชิงรุกได้อย่างทัว่ถึง โดยประสานความร่วมมือกบัทกุภาคส่วน 

เป้าประสงค์ (Goals) 
ภายในปี ๒๕๖๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และสถานศ ึกษาในสังกัด                

มีความเข้มแข็งในการบริหารงานวินัยเชิงรุก โดยจัดระบบการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา และจะลดอัตรา                  
การร้องเรียนลงร้อยละ ๕๐ 

ค่านิยม (Value) 
๑. ท างานเป็นทีมอย่างสามัคคี 
๒. ปฏิบัติอย่างเที่ยงตรง ใช้ความรู้ความสามารถ 
๓. เป็นกันเอง คิด ริเริม สร้างสรรค์ พัฒนา ปรึกษา ไกล่เกลี่ย ป้องปรามการกระท าผิดวินัย 
๔. ศึกษาค้นคว้าเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง 
๕. ตอบโจทย์ได้ทุกประเด็นค าถาม 



 
 
 
 

ประเภทของเอกสาร : คูมื่อขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ช่ือเอกสาร : การปฏิบตังิานกลุม่กฎหมายและคดี



๑. ชื่องาน 
การปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี 

๒. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการด าเนินคดีของรัฐให้แก่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา              

รวมทั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ 

๓. ของเขตของงาน 
ครอบคลุมตั้งแต่การด าเนินคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย จนกระท่ังคดีถึงที่สุด และ

ยังรวมถึงการบังคับคดีหรือมาตรการบังคับทางปกครอง การด าเนินการเพ่ือหาผู้ รับผิดทางละเมิด                  
เรียกค่าสินไหมทดแทน อีกท้ังต้องด าเนินการให้เป็นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

๔. ค าจ ากัดความ 
- 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย แก่หน่วยงานและสถานศึกษา รวมถึงข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนผู้มารับบริการในเรื่องอ่ืนๆ ด้วย 
๒. รับเรื่องจากโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวกับคดี 

ปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย (ท่ีมาขอความช่วยเหลือ) 
๓. เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ 
๔. รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังส านักงานอัยการ    

เพ่ือจัดพนักงานอัยการให้ว่าต่างหรือแกต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย ที่หน่วยงานของรัฐหรือ     
เจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนๆ ตามกระบวนการพิจารณาคดี จนกระทั่ง
ศาลมคี าสั่ง หรือค าพิพากษาและรวมไปถึงการอุทธรณ์และฎีกาค าสั่งหรือค าพิพากษาจนคดีถึงที่สุด 

๕. รวบรวมพยานหลักฐานและจัดท าค าฟ้องในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือค าให้การในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี                      
ให้ใช้กับ หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือส่งศาลปกครอง และด าเนินการอ่ืนตามกระบวนวิธี
พิจารณาคดีจนคดถีึงท่ีสุด 

๖. การบังคับคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการสืบทรัพย์หรือหลักทรัพย์ของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเพ่ือการบังคับคดี 

๗. แต่งตั้ งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการหาตัวผู้ รับผิดทางละเมิดรวมทั้ งค่าสินไหมทดแทน                      
กรณี เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญั ติค วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่                     
พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมทั้ง การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๘. การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลขาวสารของทางราชการ รวมถึงการเข้าตรวจดูและคัดส าเนาเอกสาร 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 หมายเหตุ : บทบาทอ านาจหน้าที่ในเรื่องการด าเนินงานวินัย และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ตามที่กล่าวมาข้างต้น 
           เป็นเรื่องเฉพาะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น ไม่เก่ียวกับข้าราชการใน 
                หนว่ยงาน อ่ืนๆ



 ผู้บังคับบัญชา
พิจารณา 
 สั่งการ 

๖. Flow chart กำรปฏิบัตงิำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

รับเรื่องจากโรงเรยีน สพฐ. และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวกับ 
คดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีลม้ละลาย 

ใหค้ าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับ 
ระเบียบกฎหมายและนิติกรรม 

พิจารณาเปิดเผยข้อมลู 
ข่าวสารของทางราชการ 

บังคับคดีหรือใช้มาตรการ 
บังคับทางปกครอง การ
สืบหาหลักทรัพย ์

รวบรวมหลักฐาน /  
ขอความอนุเคราะห์ 
พนักงานอัยการว่าต่าง 
แก้ต่างและด าเนินการอื่น 
จนคดีแพ่ง อาญาและ 
ล้มละลายถึงที่สุด 

รวบรวมพยานหลักฐาน/ 
จัดท าค าฟ ้องค าให้การ และ
ด าเนินการอื่น จนกระทั่ง
คดีปกครองถึงที่สุด 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
เพื่อหาผู้ต้องรับผิด  
ทางละเมดิรวมทั้งค่า 
สินไหมทดแทน 



 
๗. แบบฟอร์มที่ใช้ 

- 
๘. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๑. ประมวลกฎหมายแพ ่งและพาณิชย์ / ประมวลกฎหมายอาญา 
๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
๓. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕. พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ และท ี ่แก ้ไขเพ ิ่มเติม 
๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๗. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๘. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ 
    เจ้าหน้าที่  พ.ศ. ๒๕๓๙                                     
๙. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๐. กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทของเอกสาร : คูมื่อขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ช่ือเอกสาร : การด าเนินงานวินยัข้าราชการครูและบคุลากร 

 ทางการศกึษา



ขั้นตอนการจัดการเรือ่งร้องเรียน 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ 

 
ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. เตรียมการน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
จัดการเรื่องร้องเรียน 

ไม่เกิน ๓ วัน สรุปประเด็นและข้อเท็จจริงที่ 
ปรากฏตามหนังสือร้องเรียน 

นิติกร 

๒. ประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่อง 
ร้องเรียน 

ไม่เก ิน ๑ วัน น าเสนอประเด็นและข้อเท็จจริง 
ที่ปรากฏตามหนังสือร้องเรียน 
ประกอบการพิจารณาของ 
คณะกรรมการว่าจะรับเรื่อง 
ร้องเรียนไว้ด าเนินการต่อไป 
หรือไม่ 

นิติกร 

๓. ตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง ไม่เกิน ๑๕ 
วัน 

แสวงหาข้อเท็จจริงและ รวบรวม
พยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องกับข้อ
ร้องเรียน 
เพ่ือชี้มูลในเบื้องต้น 

นิติกรหรือ 
ผู้ที่ได้รับ 

มอบหมาย 

๔. สรุปผลการตรวจสอบสืบสวน ไม่เก ิน ๕ วัน เขียนรายงานผลการ 
ตรวจสอบ/สืบสวนโดยมี 
ข้อเท็จจริงและเอกสาร 
หลักฐานประกอบพร้อม 
ข้อพิจารณา 

นิติกรหรือ 
ผู้ที่ได้รับ 

มอบหมาย 

๕. ประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่อง 
ร้องเรียน 

ไม่เก ิน ๑ วัน พิจารณาว่าควรยุติเรื่องหรือ 
ด าเนินการทางวินัยต่อไป 

นิติกร 

๖. เสนอรายงานผลการประชุม 
คณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน 
ต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
มัธยมศึกษา เขต 15 พิจารณา 

ไม่เก ิน ๓ วัน น าเสนอประเด็นและ ข้อเท็จจริง
ที่ได้จากการ ตรวจสอบ/สืบสวน
พร้อม ความเห็นของ
คณะกรรมการ 
จัดการเรื่องร้องเรียน 

นิติกร 

๗. แจ้งผลการร้องเรียนต่อผู้ร้องกรณี 
ยุติเรื่อง 

ไม่เก ิน ๓ วัน ท าหนังสือแจ้ง นิติกร 

๘. เตรียมการด าเนินการทางวินัย กรณี 
มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 

ไม่เก ิน ๓ วัน ออกค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ
สอบสวน และมีหนังสือแจ้งผู้ที ่
เกี่ยวข้อง 

นิติกร 



 
ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

๙. สอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 
 
 
สอบสวนวินัยร้ายแรง 

ไม่เกิน ๙๐ 
วัน 
 

ไม่เก ิน ๑๘๐ 

ด าเนินการสอบสวนตาม 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน 
พิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐ 
สรุปประเด็นและข้อเท็จจริงที่ 

คณะกรรมการ 
สอบสวนวินัย 
ไม่ร้ายแรง 

คณะกรรมการ 
 วัน ปรากฏตามหนังสือร้องเรียน สอบสวนวินยั 
   อยา่งร้ายแรง 

๑๐. ตรวจส านวนการด าเนินการทางวินัย ไม่เก ิน ๓๐ ตรวจสอบว่าด าเนินการ นิติกร 
  วัน ถูกต้องสมบูรณหรือไม  

๑๑. เสนอส านวนการด าเนินการทางวินัย ไม่เก ิน ๓ วัน เขียนรายงานที่มีทั้งข้อเท็จจริง นิติกร 
 ต่อ ผอ.สพม.เขต 15 พิจารณา  ข้อกฎหมายพร้อมความเห็น  
   ของคณะกรรมการสอบสวน  
   และความเห็นของงานวินัย  
   และนิติการ  

๑๒. เสนอรายงานการด าเนินการทางวินัย ไม่เก ิน ๓ วัน เสนอรายงานที่มีทั้ง 
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
พร้อมความเห็นของ 
คณะกรรมการสอบสวน 
ความเห็นของงานวินัยและ 
นิติการ ความเห็นของ 
ผู้อ านวยการการกลุ่ม 
บริหารงานบุคคล 
ความเห็นของรอง ผอ.สพม.  
เขต 15 
และความเห็นของ 
ผอ.สพม. เขต 15 

นิติกร 
 ต่อที่ประชุม กศจ.นราธิวาส,  

ปัตตานี, ยะลา 
  

 พิจารณา   
    
    
    
    
    
    
    
    

๑๓. รายงานการด าเนินการทางวินัย        
ไมร่้ายแรงไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
หรือ ก.ค.ศ. กรณีวินัยอย่างร้ายแรง 

ไม่เก ิน ๓ วัน ส่งส านวนการสอบสวนพร้อมมติ 
กศจ.นราธิวาส,ปัตตานี, ยะลา 

นิติกร 
 
 
 

     
    
     



 
 

๑. ชื่องาน 
การด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทาส าหรับนิติกรในการด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
๓. ขอบเขตของงาน 

ครอบคล ุมตั ้งแต ่การส ่งเสร ิมว ิน ัยและป ้องปรามม ิให ้กระทำผ ิด ให ้แก ่ข ้าราชการคร ูและบ ุคลากร               
ทางการศ ึกษา ตลอดจนร ับเรื ่องร ้องเร ียนส ืบสวนข ้อเท ็จจร ิง แต ่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวนทางว ิน ัย
ร ้ายแรง และ ไม ่ร ้ายแรง การด าเนินการทางว ิน ัยสิ ้นส ุด รวมถ ึงการสั ่งพ ักราชการและการสั ่งให ้ออกจาก
ราชการไว ้ก ่อน ในการด าเนินการนี ้กล ่าวถ ึงเฉพาะในส ่วนของข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา                         
ตามพระราชบ ัญญ ัต ิระเบ ียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ ึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเตมิเท ่านั้น 
๔. ค าจ ากัดความ 

๔.๑ ผู้อ านวยการการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการการส านักงานเขตพ้ืนที่        
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

๔.๒ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง  กศจ.นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา 
๔.๓ ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ หมายถึง ผู้มีอำนาจสั่ งบรรจุและแต่งตั้ งตาม  มาตรา ๕๓ แห่ ง 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๕.๑ การส่งเสริมวินัยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
๕.๑.๑ ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับวินัยและระเบียบกฎหมายแก่ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัด 
๕.๑.๒ ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา                  

รวมถึงการป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยด้วย 
๕.๑.๓ จัดท าหรือเผยแพร่หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวินัยให้แก่สถานศึกษาในสังกัด 

๕.๒ การด าเนินการทางว ินัยไม ่ร้ายแรงข้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศึกษา 
๕.๒.๑ เสนอแต่งตั้ งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียนหรือปรากฏ                         

เป็นข่าวในสื่อมวลชน หรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระท าผิด 
๕.๒.๒ ตรวจส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณี ไม่มีมูลก็ เสนอผู้บั งคับบัญชา                             

ยุติเรื่อง แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็เสนอให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
ไม่ร้ายแรง 
                ๕.๒.๓ คณะกรรมการด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.
๒๕๕๐                             

๕.๒.๔ เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.๖ พร้อมส านวนการสอบสวน ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าผิดวินัยให้ออกค าสั่งลงโทษทางวินัย ตามระเบียบ 
ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนพ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 
 



๕.๒.๕  รายงานการด าเนินการทางว ิน ัยตามมาตรา  ๑๐๔  (๑) แห ่งพระราชบ ัญญ ั ต ิแห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ ึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเติม ดังนี้ 

  ๕.๒.๕.๑ กรณ ีผู้อ านวยการการสถานศ ึกษาด าเนินการทางว ิน ัยตามข ้อ ๑.๔ แล ้วให ้
ตรวจเสนอรายงานผู้อ านวยการการส าน ักงานเขตพ ื ้นที่การศึกษาเพ ื ่อพ ิจารณา.เมื่อผู้อ านวยการการสำน ักงาน       
เขตพ ื ้นที่การศึกษา ได ้ร ับรายงานแล ้วเห ็นว ่าการย ุติเรื ่อง การงดโทษ หรือการสั ่งลงโทษไม ่ถูกต ้องหร ือไม ่เหมาะสม 
ก็มีอำนาจสั ่งงดโทษ ลดโทษ เพ ิ ่มโทษ หร ือเปลี ่ยนแปลงแก ้ไขข ้อความในค าสั ่งเด ิมได้ และหากเห ็นว ่ากรณ ีเป ็น
การกระท าผิดวินัยอย ่าง ร ้ายแรง ก ็ม ีอำนาจหร ือแจ ้งผู ้ม ีอ านาจตามมาตรา ๕๓ แต ่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวน
ว ิน ัยอย ่างร ้ายแรงได้ เมื ่อ ผู้อ านวยการการส าน ักงานเขตพ ื ้นที่การศึกษาได ้พ ิจารณาตามอ านาจหน ้าที่แล้วให้เสนอ
หร ือรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ ื ้นที่ การศึกษาพ ิจารณา เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ ื ้นที่การศึกษาพ ิจารณามีมติเป ็นประการใด
ให ้ผู ้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ หร ือ ผู้อ านวยการการส านักงานเขตพ ื้นที่การศ ึกษาด าเนินการไปตามนั้นแล ้วรายงาน
การด าเนินการทางวิน ัยพร ้อมส านวนการสอบสวนไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณา 
หากส านักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้น พ ื ้นฐานมีความเห ็นแย ้งกับมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ ื ้นที่การศึกษา ก็ให ้รายงาน
ไปย ัง ก.ค.ศ.เพ ื ่อพ ิจารณาต ่อไป ถ ้าเห ็นด ้วย ก ับมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ ื ้นที ่การศ ึกษาก ็ถ ือว ่าการด าเนินการทางว ิน ัย
กรณ ีนี ้สิ ้นส ุด ถ ้า ก.ค.ศ.ม ีมต ิเปลี ่ยนแปลงการ ลงโทษหร ือมีความเห็นเป ็นประการใดผู ้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ 
หรือผู้อ านวยการการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น 

๕.๓ การด าเนินการทางว ินัยอย ่างร้ายแรงข้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศึกษา 
๕.๓.๑ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียน หรือปรากฏเป็นข่าว  

ในสื่อมวลชนหรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระท าผิด 
๕.๓.๒ ตรวจส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชา ยุติเรื่อง                 

แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยร้ายแรง ก็เสนอให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 

๕.๓.๓ คณะกรรมการด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕ 
๕.๓.๔ เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.๖ พร้อมส านวนการสอบสวนให้ผู้สั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการดังนี ้
๕.๓.๔.๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคระกรรมการสอบสวน                       

มีความเห็นพ้องกันในระดับโทษไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน) ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ หรือผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ออกค าสั่งลงโทษให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัด เงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่ง
เกี่ยวกับการลงโทษ ทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  จากนั้นรายงานให้ ก.ค.ศ. 
พิจารณา ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. มีมติประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติไปตามมติ 

๕.๓.๔.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน                       
มีความเห็นในระดับโทษแย้งหรือต่างกัน (ระดับโทษร้ายแรงกับระดับโทษไม่ร้ายแรง) ให้น าเสนอ อ.ก.ค.ศ.       
เขตพ้ืนที่ การศึกษาพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติเป็นประการใด ให้ผู้สั่ง
แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่ง หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ 

๕.๓.๔.๓ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน            
มีความเห็นพ้องกันในระดับโทษว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ปลดออก หรือไล่ออก) ให้ น าเสนอ อ.ก.ค.ศ.              
เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติเป็นประการใด                                       
ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่ง หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 



๕.๓.๔.๕ รายงานการด าเนินงานวินัยพร้อมสำนวนการสอบสวนให้ ก.ค.ศ.พิจารณา                   
ตาม มาตรา ๑๐๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗                    
และท่ีแก้ไข เพ่ิมเติม 

๕.๔ การสั่งพักราชการ 
๕.๔.๑ เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากร                 

ทางการศึกษาหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญา และมีเหตุตามกฎ ก.ค.ศ.ฉบับที่ ๒๒                
(พ.ศ.๒๕๔๒) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผล 
การสอบสวนพิจารณา และกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาก 
ราชการไว้ก่อน เช่น ถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการสอบสวนพิจารณาหรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น ฯลฯ แล้ว 

๕.๔.๒ ผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๕๓  ออกค าสั่งพักราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรอฟัง
ผลการสอบสวนพิจารณา 

๕.๕ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
๕.๕.๑ เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากร                  

ทางการศึกษาหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญา ซึ่งเป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตาม       
ข้อ ๓ และผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุ                  
ที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว 

๕.๕.๒ ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ออกค าสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                      
ออกจาก ราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา 



 
ผู้บังคับบัญชาสั่ง 
ตามอ านาจหน้าที่ 

รายงานตามมาตรา ๑๐๔ (๑) 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

๖. Flow Chart กำรปฏิบัตงิำน      

 
 
 

 
 

 
 

 

 

ยุติเรื่อง 

มีกรณีกล่าวหา โดยการร้องเรยีน เป็นข่าวทางสื่อมวลชน 
ผู้บังคับบัญชาพบเห็น หรือไดรับรายงานจากหน่วยงานอื่น 

ส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

ไม่มมีูล มีมูล 

 
 
 
 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ 
พิจารณาส านวน 

ไม่ผดิวินัย ผิดวินัย 

ให้ออกจากราชการไว้ก่อน พักราชการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนวินัยอย่างรา้ยแรง 

ยุติเรื่อง 



๗. แบบฟอร์มที่ใช้ 
๗.๑ แบบ สว.๑ (แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง) 
๗.๒ แบบ สว.๒ (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ ๒๓) 
๗.๓ แบบ สว.๓ (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 

ตามข้อ ๒๔) 
๗.๔ แบบ สว.๔ (บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา) 
๗.๕ แบบ สว.๕ (บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา) 
๗.๖ แบบ สว.๖ (รายงานการถูกสอบสวน) 
๗.๗ แบบ พอค.๑ (ให้พักราชการ) 
๗.๘ แบบ พอค.๒ (ให้ออกจากราชการไว้ก่อน) 
๗.๙ แบบ พอค.๓ (ให้กลับโดยไม่มีความผิด) 
๗.๑๐ แบบ พอค.๔ (ให้กลับโดยมีความผิด) 
๗.๑๑ แบบฟอร์มอ ื่นๆ ที่เก ี่ยวข ้อง 

๘. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
๘.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข 
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. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๘.๕ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วย

ด้วยวีธีทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ีออกค าสั่งเก ี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข ้าราชการครูและบ ุคลากร 

 
๒๕๔๘ 

๘.๖ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวนออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
 
๘.๗ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๘.๘ กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ.๒๕๔๒) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

และการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา 
 ๘.๙ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

๘.๑๐ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสังการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 


