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1.  ชื่องาน 
การดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 

และพนักงานราชการ 

๒.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับนิติกรในการดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  

ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

๓.  ขอบเขตของงาน 
ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมวินัยและป้องปรามมิให้กระทำผิด ให้แก่ข้าราชการครูและ บุคลากร

ทางการศึกษา ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทางวินัยร้ายแรง
และไม่ร้ายแรง การดำเนินการทางวินัยสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ ออกจากราชการไว้ก่อน 

ในการดำเนินการนี้ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 และที่แก่ไขเพิ่มเติม เท่านั้น 
ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการดำเนินงานวินัยของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง ชั่วคราว ที่ใช้
ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก 

๔.  คำจำกัดความ 
4.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา ประถมศึกษา และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
  4.2 อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง กศจ.ขอนแก่น 
  4.3  ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 หมายถึง ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา 53  
แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก่ไขเพ่ิมเติม 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

        5.1.1  ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับวินัยและระเบียบกฎหมายแก่ข้าราชการครู 
และบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัด 

        5.1.2  ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
รวมทั้งการป้องกันไมให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยด้วย 

            5.1.3  จัดทำหรือเผยแพร่หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวกับวินัยให้แก่สถานศึกษาในสังกัด 
 

 5.2. การดำเนนิการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.2.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียนหรือปรากฏ  

เป็นข่าวในสื่อมวลชน หรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระทำผิด 
5.2.2 ตรวจสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชายุติ  

เรื่อง แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็เสนอให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 

5.2.3 คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 



พ.ศ.2550 
5.2.4 เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6 พร้อมสำนวนการสอบสวน ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าผิดวินัยให้ออกคำสั่งลงโทษทาง วินัย ตาม
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
พ.ศ.2548 ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน 
พ.ศ.2549 

5.2.5 รายงานการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา 104 (1) แห่งพระราชบัญญัติ  
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก่ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

5.2.5.1 กรณีผ ู ้อำนวยการสถานศ ึกษาดำเน ินการทางว ิน ัยตามข ้อ 1.4 แล ้วให้   
ตรวจเสนอรายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณา เมื่อผู้อำนวยการสำนักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานแล้วเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม  
ก็มีอำนาจสั่งงดโทษ ลดโทษ เพ่ิมโทษ หรือเปลี่ยนแปลงแก่ไขข้อความในคำสั่งเดิมได้ และหากเห็นว่ากรณีเป็น
การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็มีอำนาจหรือแจ้งผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอย่างร้ายแรงได้ เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่แล้ว ให้เสนอ
หรือรายงาน กศจ.ขอนแก่น พิจารณา เมื่อ  กศจ.ขอนแก่น พิจารณามีมติเป็นประการใดให้ผู้มีอำนาจตาม
มาตรา 53 หรือผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินไปตามนั้น แล้วรายงานการดำเนินการทาง
ว ิน ัยพร ้อมสำนวนการ สอบสวนไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานเพื ่อพิจารณา  
หากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นแย้งกับมติ กศจ.ขอนแก่น ก็ให้รายงานไปยัง  
ก.ค.ศ.เพื่อ พิจารณาต่อไป ถ้าเห็นด้วยกับมติ กศจ .ขอนแก่น ก็ถือว่าการดำเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด  
ถ้า ก.ค.ศ.มีมติเปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือมีความเห็นเป็นประการใด  ผู ้มีอำนาจตามมาตรา 53 หรือ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น 

5.2.5.2 กรณีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการทางวินัยตาม ข้อ 1.4 
เองแล้วให้รายงาน กศจ.ขอนแก่น พิจารณา เมื่อ กศจ.ขอนแก่น  พิจารณามีมติเป็นประการใดให้ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการไปตามนั้น แล้ว รายงานการดำเนินการทางวินัยพร้อมสำนวนการ
สอบสวนไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานเพื่อพิจารณา หากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นแย้งกับมติ กศจ .ขอนแก่น ก็ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาต่อไป ถ้า
เห็นด้วยกับมติ กศจ.ขอนแก่น ก็ถือว่าการดำเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด ถ้า ก .ค.ศ.มีมติเปลี่ยนแปลงการ
ลงโทษหรือมี ความเห็นเป็นประการใด ผู ้มีอำนาจตามมาตรา 53 หรือผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ต้อง ดำเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น 

 5.3 การดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  5.3.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียน หรือปรากฏเป็นข่าว
ในสื่อมวลชนหรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระทำผิดตรวจสำนวนการ
สืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชายุติ เรื่อง แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ก็เสนอให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
  5.3.2 คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 

 



5.3.3 เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6 พร้อมสำนวนการสอบสวนให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าผิดวินัยก็ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

5.3.3.1 ในกรณีที ่คณะกรรมการสอบสวนและผู ้สั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการ สอบสวน        
มีความเห็นพ้องกันในระดับโทษไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน) ให้ ผู ้สั ่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการหร ื อผ ู ้ ม ี อ ำนาจตามมาตรา  53 ออกคำส ั ่ ง ล ง โทษให ้ เ ป ็ น ไปตามกฎ  ก .ค .ศ .  
ว่า ด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2549 ประกอบกับระเบียบ ก.ค.ศ.
ว ่าด ้วยว ิธ ีการออกคำส ั ่ งเก ี ่ยวก ับการลงโทษทางว ิน ัยข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา  
พ.ศ. 2548 จากนั ้นรายงานให้ กศจ . ขอนแก่น พิจารณา ในกรณีที่ กศจ.ขอนแก่น  มีมติประการใด             
ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น 

5.3.3.2 ในกรณีที ่คณะกรรมการสอบสวนและผู ้ส ั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวน มี
ความเห็นในระดับโทษแย้งหรือต่างกัน(ระดับโทษร้ายแรงกับระดับโทษไม่ร้ายแรง) ให้นำเสนอ กศจ.ขอนแก่น   
พิจารณาความผิดและกำหนดโทษ เมื่อ กศจ.ขอนแก่น มีมติเป็นประการใด ให้ผู ้สั ่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน   หรือ  ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น 

5.3.3.3 ในกรณีที ่คณะกรรมการสอบสวนและผู ้ส ั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการ สอบสวนมี
ความเห็นพ้องกันในระดับโทษว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ปลดออก หรือไล่ออก) ให้นำเสนอ          
กศจ.ขอนแก่น พิจารณาความผิดและกำหนดโทษ เมื่อ กศจ . ขอนแก่น มีมติเป็นประการใด ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่ง หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น 

5.3.4 รายงานการดำเนินงานวินัยพร้อมสำนวนการสอบสวนให้ ก.ค.ศ.พิจารณา ตาม 
มาตรา  

104 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  

5.4. การสั่งพักราชการ 
  5.4.1 เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและ บุคลากร

ทางการศึกษาหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญา และมีเหตุตามกฎ ก .ค.ฉบับที่ 22 
(พ.ศ.2542) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการ ดำเนินการเพื่อให้เ ป็นไป
ตามผลการสอบสวนพิจารณา และกฎ ก.พ.ฉบับที่ 11(พ.ศ.2539) ว่าด้วยการ สั่งพักราชการและการสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน เช่น ถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการสอบสวนพิจารณา หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยขึ้น ฯลฯ แล้ว 

  5.4.2 ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งพักราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรอ
ฟังผลการสอบสวนพิจารณา 

5.5 การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 5.5.1 เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและ บุคลากร 

ทางการศึกษาหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญา ซึ่งเป็นเหตุที่อาจถูก สั่งพักราชการ
ตามข้อ 3 และผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือ การพิจารณาคดีที่
เป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว 

5.5.2 ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ออก
จากราชการไว้ก่อนเพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

๗.๑ แบบ สว.1 (แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง) 
๗.๒ แบบ สว.2 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ 23) 
๗.๓ แบบ สว.3 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ กล่าวหา     
 ตามข้อ 24) 
๗.๔ แบบ สว.4 (บันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา) 
๗.๕ แบบ สว.5 (บันทึกถ้อยคำพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา) 
๗.๖ แบบ สว.6 (รายงานการถูกสอบสวน) 
๗.๗ แบบ พอค.1 (ไห้พักราชการ) 
๗.๘ แบบ พอค.2 (ไห้ออกจากราชการไว้ก่อน) 
๗.๙ แบบ พอค.3 (ไห้กลับโดยไม่มีความผิด) 
๗.๑๐ แบบ พอค.4 (ไห้กลับโดยมีความผิด) 
๗.๑๑ แบบฟอร์มอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
๘.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก่ไขเพ่ิมเติม 
๘.๒ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
๘.๓ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 
๘.๔ คำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษา สั่ง ณ วันที่ 3    
 เมษายน พ.ศ.2560 
๘.๕ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 
๘.๖ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวธิีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร  
 ทางการศึกษา พ.ศ. 2548 
๘.๗ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวนัออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 
๘.๘ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ     
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
๘.๙   กฎ ก.ค.ศ.ว่ด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555 
๘.๑๐ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 



 
 


