คู่มือ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของนิติกร

กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คานา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปราบการทุจริต ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอว่าการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชน ทุกภาคส่วนต้อง
ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุ่งสร้างคนเก่ งคนดี
ดารงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมที่มีเสถียรภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศให้ ก้าวหน้ าอย่ างมั่ งคง รวมทั้งการแก้ ปั ญ หาเรื่องการทุ จริตคอรัป ชั่น ของประเทศชาติอย่ างยั่งยื น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนส่ วนใหญ่ของประเทศ
ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสาคัญของการเตรียมการด้ านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จึงดาเนินโครงการเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสานึกความซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของประเทศชาติให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนของเขตพื้นที่การศึกษา
เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงานของนิติกรเล่มนี้ จัดทาขึ้น
เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่ น เขต ๓ และผู้ที่
สนใจได้ศึกษา หาความรู้โดยสามารถใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานทางกฎหมายและทางวินัยก่อให้เกิดความชัดเจน
ในการกระบวนการดาเนิ น การตามระเบี ย บ กฎมายที่ ถูก ต้อ งรวมทั้ งเกิ ด ทั กษะการคิด ที่ มี วินั ย ซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริต
ตลอดจนเป็ น เกณฑ์ ก ารประเมิ น เพื่ อ รองรั บ เป็ น เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสุ จ ริ ต ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ อีกทางหนึ่งผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมไม่เพียงแต่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่รวมถึงผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วย
นายสมส่วน สาสิม
นิติกรชานาญการ
ผู้จัดทา
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

กลุ่มกฎหมายและคดี สพป. ขอนแก่น เขต ๓
วิสัยทัศน์ (Vision)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต ๓ โดยกลุ่ ม กฎหมายและคดี
เป็ น องค์ กรหลั กในการพัฒ นาและส่ งเสริมสนับสนุนการบริห ารงานวินัยเชิงรุกให้ แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสั งกัดได้ มีความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยอย่ างถูกต้องและทั่วถึง ยึดหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมนาการบริหารงานวินัยภายใต้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

พันธกิจ (Mission)
เปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัยและนาไป
พัฒนาในด้านการดาเนินการทางวินัยเชิงรุกได้อย่างทั่วถึง โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ (Goals)
ภายในปี ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ และสถานศึกษาใน
สังกัด มีความเข้มแข็งในการบริหารงานวินัยเชิงรุก โดยจัดระบบการกระจายอานาจสู่สถานศึกษา และจะลดอัตรา
การร้องเรียนลงร้อยละ ๕๐

ค่านิยม (Value)
๑. ทางานเป็นทีมอย่างสามัคคี
๒. ปฏิบัติอย่างเที่ยงตรง ใช้ความรู้ความสามารถ
๓. เป็นกันเอง คิด ริเริม สร้างสรรค์ พัฒนา ปรึกษา ไกล่เกลี่ย ป้องปรามการกระทาผิดวินัย
๔. ศึกษาค้นคว้าเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง
๕. ตอบโจทย์ได้ทุกประเด็นคาถาม

ประเภทของเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คูม่ ือขั้นตอนการดาเนินงาน
งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ

๑. ชื่องาน
งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางสาหรับนิติกรในการดาเนินคดีของรัฐให้แก่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา รวมทั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓
๓. ของเขตของงาน
ครอบคลุมตั้งแต่การดาเนินคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย จนกระทั่งคดีถึงที่สุด
และยังรวมถึงการบังคับคดีหรือมาตรการบังคับทางปกครอง การดาเนินการเพื่อหาผู้รับผิดทางละเมิดเรียกค่า
สินไหมทดแทน อีกทั้งต้องดาเนินการให้เป็นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
๔. คาจากัดความ
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย แก่หน่วยงานและสถานศึกษา รวมถึงข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนผู้มารับบริการในเรื่องอื่นๆ ด้วย
๒. รับเรื่องจากโรงเรียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวกับคดี
ปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย (ที่มาขอความช่วยเหลือ)
๓. เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ
๔. รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสานักงานอัยการเพื่อ
จัดพนักงานอัยการให้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย ทีห่ น่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้า
ที่ของรัฐฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี รวมทั้งการดาเนินการอื่นๆ ตามกระบวนการพิจารณาคดี จนกระทั่งศาลมีคาสั่งหรือ
คาพิพากษาและรวมไปถึงการอุทธรณ์และฎีกาคาสั่งหรือคาพิพากษาจนคดีถึงที่สุด
๕. รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทาคาฟ้ องในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือคาให้การในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีให้ใช้กับ
หน่วยงานราชการหรือเจ้ าหน้าที่ของรัฐ เพื่อส่งศาลปกครอง และดาเนินการอื่นตามกระบวนวิธีพิจารณาคดีจนคดี
ถึงที่สุด
๖. การบังคับคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการสืบทรัพย์หรือหลักทรัพย์ของ
ลูกหนี้ตามคาพิพากษาเพื่อการบังคับคดี
๗. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการหาตัวผู้รับผิดทางละเมิดรวมทั้งค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมทั้ง
การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๘. การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลขาวสารของทางราชการ รวมถึงการเข้าตรวจดูและคัดสาเนาเอกสาร
ตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
หมายเหตุ : บทบาทอานาจหน้าที่ในเรื่องการดาเนินงานวินัย และการอุทธรณ์รอ้ งทุกข์ ตามที่กล่าวมาข้างต้น
นั้น เป็นเรื่องเฉพาะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับข้าราชการในหน่วยงาน
อื่นๆ

๖. Flow chart การปฏิบัติงาน
เริ่มต้น

ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายและนิติกรรม

รับเรื่องจากโรงเรียน สพฐ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับ
คดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย

ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาส่ง

พิจารณาเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ

แต่งตัง้ คณะกรรมการ
เพื่อหาผู้ต้องรับผิด
ทางละเมิดรวมทั้งค่า
สินไหมทดแทน

รวบรวมพยานหลักฐาน/
จัดทาคาฟ้องคาให้การ
และดาเนินการอื่น
จนกระทั่งคดีปกครอง
ถึงที่สุด

บังคับคดีหรือใช้มาตรการ
บังคับทางปกครอง
การสืบหาหลักทรัพย์

รวบรวมหลักฐาน /
ขอความอนุเคราะห์
พนักงานอัยการว่าต่าง
แก้ต่างและดาเนินการอื่น
จนคดีแพ่ง อาญาและ
ล้มละลายถึงทีส่ ดุ

๗. แบบฟอร์มที่ใช้
๘. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๑. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / ประมวลกฎหมายอาญา
๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๕. พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๗. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๘. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๙. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๐. กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คูม่ ือขั้นตอนการดาเนินงาน
การดาเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ลาดับ
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
๑. เตรียมการนาเสนอต่อคณะกรรมการ ไม่เกิน ๓ วัน สรุปประเด็นและข้อเท็จจริงที่
จัดการเรื่องร้องเรียน
ปรากฏตามหนังสือร้องเรียน
๒. ประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่อง
ไม่เกิน ๑ วัน นาเสนอประเด็นและข้อเท็จจริง
ร้องเรียน
ที่ปรากฏตามหนังสือร้องเรียน
ประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการว่าจะรับเรื่อง
ร้องเรียนไว้ดาเนินการต่อไป
หรือไม่
๓. ตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง
ไม่เกิน ๑๕ แสวงหาข้อเท็จจริงและ
วัน
รวบรวมพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน
เพื่อชี้มูลในเบื้องต้น
๔. สรุปผลการตรวจสอบสืบสวน
ไม่เกิน ๕ วัน เขียนรายงานผลการ
ตรวจสอบ/สืบสวนโดยมี
ข้อเท็จจริงและเอกสาร
หลักฐานประกอบพร้อม
ข้อพิจารณา
๕. ประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่อง
ไม่เกิน ๑ วัน พิจารณาว่าควรยุติเรื่องหรือ
ร้องเรียน
ดาเนินการทางวินัยต่อไป
๖. เสนอรายงานผลการประชุม
ไม่เกิน ๓ วัน นาเสนอประเด็นและ
คณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการ
ต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
ตรวจสอบ/สืบสวนพร้อม
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
ความเห็นของคณะกรรมการ
เขต 3 พิจารณา
จัดการเรื่องร้องเรียน
๗. แจ้งผลการร้องเรียนต่อผู้ร้องกรณี
ไม่เกิน ๓ วัน ทาหนังสือแจ้ง
ยุติเรื่อง
๘. เตรียมการดาเนินการทางวินัย กรณี
ไม่เกิน ๓ วัน ออกคาสั่งแต่งตั้ง
มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
คณะกรรมการสอบสวน
และมีหนังสือแจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง
๙. สอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
ไม่เกิน ๙๐ ดาเนินการสอบสวนตาม
วัน
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐

ผู้รับผิดชอบ
นิติกร
นิติกร

นิติกรหรือผู้ที่
ได้รับ
มอบหมาย
นิติกรหรือผู้ที่
ได้รับ
มอบหมาย
นิติกร
นิติกร

นิติกร
นิติกร

คณะกรรมการ
สอบสวนวินัย
ไม่ร้ายแรง

ลาดับ

ผังกระบวนการ
สอบสวนวินัยร้ายแรง

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
ไม่เกิน ๑๘๐ สรุปประเด็นและข้อเท็จจริงที่
วัน
ปรากฏตามหนังสือร้องเรียน

๑๐.

ตรวจสานวนการดาเนินการทางวินัย

๑๑.

เสนอสานวนการดาเนินการทางวินัย
ต่อ ผอ.สพป.ขก. ๓ พิจารณา

๑๒.

เสนอรายงานการดาเนินการทางวินัย
ต่อที่ประชุม กศจ. ขอนแก่น
พิจารณา

๑๓.

รายงานการดาเนินการทางวินัยไม่
ร้ายแรงไปยังสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือ ก.ค.ศ. กรณีวินัยอย่างร้ายแรง

ไม่เกิน ๓๐ ตรวจสอบว่าดาเนินการ
วัน
ถูกต้องสมบูรณหรือไม
ไม่เกิน ๓ วัน เขียนรายงานที่มีทั้งข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมายพร้อมความเห็น
ของคณะกรรมการสอบสวน
และความเห็นของงานวินัย
และนิติการ
ไม่เกิน ๓ วัน เสนอรายงานที่มีทั้ง
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสอบสวน
ความเห็นของงานวินัยและ
นิติการ ความเห็นของ
ผู้อานวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
ความเห็นของรอง ผอ.สพป.
ขก. ๓ และความเห็นของ
ผอ.สพป.ขก. ๓
ไม่เกิน ๓ วัน ส่งสานวนการสอบสวน
พร้อมมติ กศจ.ขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
สอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง
นิติกร
นิติกร

นิติกร

นิติกร

๑. ชื่องาน
การดาเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางสาหรับนิติกรในการดาเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓
๓. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมวินัยและป้ องปรามมิให้กระทาผิด ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษา ตลอดจนรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น สื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย ร้ า ยแรง และ
ไม่ร้ายแรง การดาเนินการทางวินัยสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ ออกจากราชการไว้ ก่อนในการ
ดาเนิ น การนี้ กล่ าวถึงเฉพาะในส่ ว นของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบั ญ ญั ติระเบี ยบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น
๔. คาจากัดความ
๔.๑ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓
๔.๒ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ก.ศ.จ. จังหวัดขอนแก่น
๔.๓ ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ หมายถึง ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา ๕๓ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๕.๑ การส่งเสริมวินัยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
๕.๑.๑ ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับวินัยและระเบียบกฎหมายแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
๕.๑.๒ ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึง
การป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัยด้วย
๕.๑.๓ จัดทาหรือเผยแพร่หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวินัยให้แก่สถานศึกษาในสังกัด
๕.๒ การดาเนินการทางวินัยไม่รา้ ยแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕.๒.๑ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียนหรือปรากฏเป็นข่าวใน
สื่อมวลชน หรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระทาผิด
๕.๒.๒ ตรวจสานวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชา ยุติเรื่อง แต่
ถ้าเป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยไม่รา้ ยแรงก็เสนอให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่รา้ ยแรง
๕.๒.๓ คณะกรรมการดาเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.
๒๕๕๐
๕.๒.๔ เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.๖ พร้ อมส านวนการสอบสวน ให้ ผู้ สั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าผิดวินัยให้ออกคาสั่งลงโทษทางวินัย ตามระเบียบ
ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘
ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนพ.ศ. ๒๕๔๙
๕.๒.๕ รายงานการด าเนิ น การทางวิ นั ย ตามมาตรา ๑๐๔ (๑) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

๕.๒.๕.๑ กรณี ผู้อานวยการสถานศึกษาดาเนินการทางวินัยตามข้ อ ๑.๔ แล้วให้ ตรวจ
เสนอรายงานผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณา เมื่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับรายงานแล้วเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็มีอานาจสั่งงดโทษ
ลดโทษ เพิ่มโทษ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในคาสั่งเดิมได้ และหากเห็นว่ากรณีเป็นการกระทาผิดวินัยอย่ าง
ร้ายแรง ก็มีอานาจหรือแจ้ งผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่ างร้ายแรงได้ เมื่อ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้พิจารณาตามอานาจหน้าที่แล้วให้เสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณามีมติเป็นประการใดให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ หรือ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการไปตามนั้นแล้วรายงานการดาเนินการทางวินัยพร้อมสานวนการ
สอบสวนไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณา หากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความเห็นแย้งกับมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ก็ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาต่อไป ถ้าเห็นด้วย
กับ มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาก็ถือว่ าการดาเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด ถ้า ก.ค.ศ.มีมติเปลี่ยนแปลงการ
ลงโทษหรือมีความเห็นเป็นประการใดผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้อง
ดาเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น
๕.๓ การดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕.๓.๑ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียน หรือปรากฏเป็นข่าวใน
สื่อมวลชนหรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระทาผิด
๕.๓.๒ ตรวจสานวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชา ยุติเรื่อง แต่
ถ้าเป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยร้ายแรง ก็เสนอให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
๕.๓.๓ คณะกรรมการดาเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
๕.๓.๔ เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.๖ พร้อมสานวนการสอบสวนให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าผิดวินัยก็ให้ดาเนินการดังนี้
๕.๓.๔.๑ ในกรณี ที่ คณะกรรมการสอบสวนและผู้ สั่ งแต่ งตั้งคระกรรมการสอบสวน มี
ความเห็นพ้องกันในระดับโทษไม่รา้ ยแรง (ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน) ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ออกคาสั่งลงโทษให้ เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัด
เงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ
ทางวินั ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ จากนั้นรายงานให้ ก.ค.ศ. พิจารณา ในกรณี ที่
ก.ค.ศ. มีมติประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติไปตามมติ
๕.๓.๔.๒ ในกรณี ที่ คณะกรรมการสอบสวนและผู้ สั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมี
ความเห็นในระดับโทษแย้งหรือต่างกัน (ระดับโทษร้ายแรงกับระดับโทษไม่ ร้ายแรง) ให้นาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาความผิดและกาหนดโทษ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติเป็ นประการใด ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่ง หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ
๕.๓.๔.๓ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้ สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มี
ความเห็นพ้องกันในระดับโทษว่ าเป็นความผิดวินัยอย่ างร้ายแรง (ปลดออก หรือไล่ออก) ให้นาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้น ที่การศึกษาพิจารณาความผิดและกาหนดโทษ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติเป็ นประการใด ให้ ผู้สั่ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่ง หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

๕.๓.๔.๕ รายงานการดาเนินงานวินัยพร้อมสานวนการสอบสวนให้ ก.ค.ศ.พิจารณา ตาม
มาตรา ๑๐๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๕.๔ การสั่งพักราชการ
๕.๔.๑ เมื่อมีการแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่ างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือมีกรณี ถูกฟ้ องคดีอาญา หรือต้ องหาว่ากระทาผิ ดอาญา และมีเหตุตามกฎ ก.ค.ศ.ฉบับที่ ๒๒
(พ.ศ.๒๕๔๒) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดาเนินการเพื่อให้ เป็นไปตามผล
การสอบสวนพิจารณา และกฎ ก.พ.ฉบั บ ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ ออกจาก
ราชการไว้ก่อน เช่น ถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการสอบสวนพิจารณาหรือจะก่ อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น ฯลฯ
แล้ว
๕.๔.๒ ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ออกคาสั่งพักราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรอฟังผล
การสอบสวนพิจารณา
๕.๕ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๕.๕.๑ เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาผิดอาญา ซึ่งเป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตาม ข้อ
๓ และผูม้ ีอานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่อาจถูก
สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว
๕.๕.๒ ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ออกคาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา

๖. Flow Chart การปฏิบตั งิ าน
ส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

มีกรณีกล่าวหา โดยการร้องเรียน เป็นข่าวทางสื่อมวลชน
ผู้บังคับบัญชาพบเห็น หรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
มีมูล

ไม่มีมลู

แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
พักราชการ

แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

ให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ยุติเรื่อง

ผู้บังคับบัญชาสั่ง
ตามอานาจหน้าที่

ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓
พิจารณาสานวน
ผิดวินัย

ไม่ผดิ วินัย

เห็นพ้องในระดับ
โทษไม่รา้ ยแรง

เห็นแย้งกัน
ในระดับโทษ

ยุติเรื่อง
เห็นพ้องในระดับ
โทษร้ายแรง

รายงานตามมาตรา ๑๐๔ (๑)
ก.ศ.จ. พิจารณา

สพฐ.พิจารณา
ผู้มีอานาจ
สั่งลงโทษ

ก.ศ.จ.
พิจารณา

ผู้มีอานาจสั่งหรือปฏิบตั ิตามมติ

กรณีแย้งกับมติ ก.ศ.จ.

รายงานตามมาตรา ๑๐๔ (๒)

ก.ค.ศ.พิจารณา

ก.ศ.จ.
พิจารณา

วินัยสิ้นสุด

กรณีเห็นด้วยกับมติ ก.ศ.จ.
(วินัยสิ้นสุด)

๗. แบบฟอร์มที่ใช้
๗.๑ แบบ สว.๑ (แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่รา้ ยแรง/ร้ายแรง)
๗.๒ แบบ สว.๒ (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ ๒๓)
๗.๓ แบบ สว.๓ (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
ตามข้อ ๒๔)
๗.๔ แบบ สว.๔ (บันทึกถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหา)
๗.๕ แบบ สว.๕ (บันทึกถ้อยคาพยานของฝ่ายกล่าวหา/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 แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๘.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙
๘.๕ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๘.๖ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘
๘.๗ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘.๘ กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ.๒๕๔๒) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
และการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา
๘.๙ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน
๘.๑๐ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสังการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

