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ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 

 
 
 

 



ค าน า 
คู่มือการปฏิบัติงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการ

ปฏิบัติงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โดยคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าวได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการ
ด าเนินงาน ขั้นตอนกระบวนการ ระยะเวลาในการจัดการวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 
เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
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สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 

ชื่องาน            1 

วัตถุประสงค์           1 

ขอบเขตของงาน           1 

ค าจ ากัดความ           1 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน        1 - 6 

ขั้นตอนการพิจารณา กรณีข้าราชการครูและบุคลากร       
ทางการศึกษาถูกร้องเรียนกล่าวหา         7 
แบบฟอร์มที่ใช้           8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัตงิานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

1. ชือ่งาน 
 การด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 

2. วัตถุประสงค ์

 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5     

3. ขอบเขตของงาน 

ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมวินัยและป้องปรามมิให้กระท าผิด ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียนสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงและ 
ไม่ร้ายแรง การด าเนินการทางวินัยสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ ออกจากราชการไว้ก่อน 

ในการด า เนินการนี้  กล่ าวถึ ง เฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้น 
ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการด าเนินงานวินัยของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง ชั่วคราว ที่ก าหนดไว้
เป็นหลักการโดยเฉพาะ 

4. ค าจ ากัดความ 

 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 5.1 การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1. ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับวินัยและระเบียบกฎหมายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

 2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งการป้องกัน
ไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยด้วย 

 3. จัดท าหรือเผยแพร่หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวกับวินัยให้แก่สถานศึกษาในสังกัด 

 5.2. การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียนหรือปรากฏ เมื่อมีการ
ร้องเรียน เมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชามีค าสั่งให้ด าเนินการทางวินัย  

 2. ตรวจส านวนการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชายุติเรื่อง  แต่ถ้า
เป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็เสนอให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 

 3. คณะกรรมการด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 

 



 4. กรณีการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง เมื่อสอบสวนทางวินัยแล้วเสร็จให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอ
ส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ หากผู้สั่งแต่งดั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า ควรยุติเรื่องหรืองดโทษ (ตามมาตรา ๙๙) ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน    
สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป หากเห็นว่าเป็นกรณีกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงควร
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
ตามมาตรา ๑๐o วรรคหนึ่งและวรรคสาม ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน 
หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕:๔๙ แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป  

 5. การรายงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา  ตาม
อ านาจหน้าที่ โดยสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ ลดเงินเดือน แล้วแต่กรณี แล้ว 
ให้ด าเนินการดังนี้ 
 1) กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รายงาน ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามอ านาจหน้าที่แล้ว          
ให้รายงานไปยังศึกษาธิการจังหวัดเพื่อตรวจสอบส านวนแล้วน าเสนอความเห็บให้ กศจ. พิจารณา เมื่อ กศจ. 
พิจารณามีมติประการใด และได้มีการด าเนินการตามมติดังกล่าวแล้ว ให้ศึกษาธิการจังหวัด รายงานการด าเนินการ
ทางวินัยต่อหัวหน้าส่วนราชการ (สพฐ.) พิจารณาต่อไป ตามมาตรา ๑๐๔ (๑) ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่องการบริหารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 
2560 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในถูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
 2) กรณีผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน        ให้
รายงานไปยังศึกษาธิการจังหวัดเพื่อตรวจสอบส านวนแล้วน าเสนอความเห็นให้ กศจ. พิจารณา เมื่อ กศจ. พิจารณา
มีมติประการใด และได้มีการด าเนินการตามมติดังกล่าวแล้ว ให้ศึกษาธิการจังหวัดรายงาน การด าเนินการทางวินัย
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ (สพฐ.) พิจารณาต่อไป มาตรา 10๔ (๑) ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่องการบริหารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และ
ค าสั่ ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในถูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
 5.3 การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียน เมื่อได้รับรายงานจาก
หน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชามีค าสั่งให้ด าเนินการทางวินัย  
 2. ตรวจส านวนการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชายุติเรื่อง    แต่ถ้า
เป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็เสนอให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา 53     แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
 3. คณะกรรมการด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 
 4. กรณีการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อสอบสวนแล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการสอบสวน    
เสนอส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยเดิม เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ตามข้อ ๔๓, 
๔๔, ๔๕ และ ๔๖ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยเดิมส่งเรื่องให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด) พิจารณาสั่งส านวน ตามข้อ ๔๐ ของกฎ 
ก.ค.ศ. ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่องการบริหารราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในถูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ต่อไปดังนี้ 
 1) กรณีผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด) และคณะกรรมการสอบสวน เห็นว่าควรยุติเรื่อง
หรืองดโทษ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ แล้วรายงานการด าเนินการ



ทางวินัยต่อไป หากเห็นว่าเป็นกรณีกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงควรสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน    หรือลด
เงินเดือน ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด) ส่งเรื่องให้ผู้สั่งแต่งดั้ง กรรมการสอบสวนวินัยเดิม สั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน แล้วส่งเรื่องหรือส านวน ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการ
จังหวัด) เพื่อรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป 
 2) กรณีผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด) หรือคณะกรรมการสอบสวน              หรือทั้ง
ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด) และคณะกรรมการสอบสวน เห็นว่าเป็นกรณีกระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด) มิความเห็นเรื่องโทษว่าสมควรลงโทษปลดออก           
หรือไล่ออกจากราชการ แล้วเสนอเรื่องให้ กศจ. พิจารณามีมติ และเมื่อ กศจ. มีมติเป็นประการใดแล้ว               
ให้ผู้มีอ านาจ ตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งลงโทษหรือด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น แล้วรายงานการ
ด าเนินการทางวินัยต่อไป 

 5.4. การสั่งพักราชการ 
 1. เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือ
มีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญา และมีเหตุตามกฎ ก.ค.ศ. ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2542)          
ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวน
พิจารณา และกฎ ก.พ.ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2539) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน     
 2. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งพักราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรอฟ้งผลการ
สอบสวนพิจารณา 
 5.5 การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 1. เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือ
มีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญา ซึ่งเป็นเหตุที่อาจถูก สั่งพักราชการ ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือ การพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จ
โดยเร็ว 
 2. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกจากราชการไว้
ก่อน เพื่อรอฟ้งผลการสอบสวนพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
6. ขั้นตอนการพิจารณา กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกร้องเรียนกล่าวหา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

เรื่องร้องเรียน 
ร้องเรียนด้วยตนเองโดยยื่นหนังสือร้องเรียน สพป.ชม.5 / ไปรษณีย์ 

พิจารณาเหตุแห่งการกระท าโดยแยกพิจารณาเป็น 
การกระท าความผิดวินัยไม่ร้ายแรง / วินัยร้ายแรง 

เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขต ฯ พิจารณา 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง 

วินัยไม่ร้ายแรง วินัยร้ายแรง 

ด าเนินการระหว่างการพจิารณา 

ยุติเรื่อง ด าเนินการทางวินัย 

 ด า เ นิ น ก า ร ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
พิจารณา การพักราชการ / การให้
ออกจากราชการไว้ก่อน 

 รายงานผลการด า เนินการให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขต ฯ รับทราบ 
และแจ้งผูเ้กี่ยวข้อง 

 รายงานผลด าเนินการให้ผู้อ านวยการ
ส า นั ก ง า น เ ขต  ฯ  รั บท ร า บ  เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า           
และรายงานเสนอส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อ
พิจารณาลงโทษตามพฤติการณ์แห่งการกระท า
ความผิด ที่ก าหนดไว้ 
 วินัยไม่ร้ายแรง 
1. ภาคทัณฑ์ 
2.ตัดเงินเดือน 
3.ลดขั้นเงินเดือน 
 วินัยร้ายแรง 
1.ปลดออก 
2.ไล่ออก 
 



 

 7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 1. แบบ สว.1 (แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง) 
 2. แบบ สว.2 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ 23) 

 3. แบบ สว.3 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา        
ตามข้อ 24) 

 4. แบบ สว.4 (บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา) 
 5. แบบ สว.ร (บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา) 
 6. แบบ สว.6 (รายงานการถูกลอบสวน) 
 7. แบบ พอ ค.1 (ให้พักราชการ) 
 8. แบบ พอ ค.2 (ให้ออกจากราชการไว้ก่อน) 
 9. แบบ พอ ค.3 (ให้กลับโดยไม่มีความผิด) 
 10. แบบ พอ ค.4 (ให้กลับโดยมีความผิด) 
 11. แบบฟอร์มอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 8 เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 2. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
 3. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏขัดแจ้ง พ.ศ. 2549 
 4. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549 

 5. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่งเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา พ.ศ. 2548 

 6. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 
 7. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานกรด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ ข้าราชการครู 
และ บุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2551 
 8. กฎ ก.ค. ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
และการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา 

 9. กฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2539) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 10. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เก่ียวข้อง 

 11. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่องการบริหารราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 
 12. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในถูมิภาคของ            
กระทรวงศกึษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 


