คู่มือการปฏิบัติงานวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5

คานา
คู่มือการปฏิบัติงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบั บนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โดยคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าวได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการ
ดาเนิ น งาน ขั้ น ตอนกระบวนการ ระยะเวลาในการจัดการวิ นัย ข้า ราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพึงพอใจ
มากที่สุด

กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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ทางการศึกษาถูกร้องเรียนกล่าวหา
แบบฟอร์มที่ใช้
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คู่มือการปฏิบัตงิ านวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
1. ชือ่ งาน
การดาเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการดาเนินงานวิ นัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมวินัยและป้ องปรามมิให้กระทาผิด ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียนสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงและ
ไม่ร้ายแรง การดาเนินการทางวินัยสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ ออกจากราชการไว้ก่อน
ในการด าเนิ น การนี้ กล่ า วถึ ง เฉพาะในส่ ว นของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้น
ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการดาเนินงานวินัยของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจาและลูกจ้าง ชั่วคราว ที่ กาหนดไว้
เป็นหลักการโดยเฉพาะ
4. คาจากัดความ
“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

ตาม

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับวินัยและระเบียบกฎหมายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งการป้องกัน
ไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัยด้วย
3. จัดทาหรือเผยแพร่หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวกับวินัยให้แก่สถานศึกษาในสังกัด
5.2. การดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบ สวน สอบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียนหรื อปรากฏ เมื่อมีการ
ร้องเรียน เมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชามีคาสั่งให้ดาเนินการทางวินัย
2. ตรวจสานวนการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชายุติเรื่อง แต่ถ้า
เป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็เสนอให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
3. คณะกรรมการดาเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550

4. กรณีการดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง เมื่อสอบสวนทางวินัยแล้วเสร็จให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอ
ส านวนการสอบสวนต่อ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวน เพื่ อพิจ ารณาตามอานาจหน้า ที่ หากผู้ สั่ งแต่งดั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า ควรยุติเรื่องหรืองดโทษ (ตามมาตรา ๙๙) ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ แล้วรายงานการดาเนินการทางวินัยต่อไป หากเห็นว่าเป็นกรณีกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงควร
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ผู้มีอานาจสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
ตามมาตรา ๑๐o วรรคหนึ่งและวรรคสาม ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕:๔๙ แล้วรายงานการดาเนินการทางวินัยต่อไป
5. การรายงานการดาเนินการทางวินัย ไม่ร้ายแรง เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ตาม
อานาจหน้าที่ โดยสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ ลดเงินเดือน แล้วแต่กรณี แล้ว
ให้ดาเนินการดังนี้
1) กรณีผู้ อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้ สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รายงาน ผู้ อานวยการ
ส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึกษา เมื่ อผู้ อ านวยการส านักงานเขตพื้น ที่การศึก ษาพิ จารณาตามอานาจหน้า ที่แล้ ว
ให้ร ายงานไปยั งศึกษาธิการจั งหวัดเพื่อตรวจสอบสานวนแล้ วนาเสนอความเห็บให้ กศจ. พิจารณา เมื่อ กศจ.
พิจารณามีมติประการใด และได้มีการดาเนินการตามมติดังกล่าวแล้ว ให้ศึกษาธิการจังหวัด รายงานการดาเนินการ
ทางวินัยต่อหัวหน้าส่วนราชการ (สพฐ.) พิจารณาต่อไป ตามมาตรา ๑๐๔ (๑) ประกอบกับคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่องการบริหารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม
2560 และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในถูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
2) กรณีผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ให้
รายงานไปยังศึกษาธิการจังหวัดเพื่อตรวจสอบสานวนแล้วนาเสนอความเห็นให้ กศจ. พิจารณา เมื่อ กศจ. พิจารณา
มีมติประการใด และได้มีการดาเนินการตามมติดังกล่าวแล้ว ให้ศึกษาธิการจังหวัดรายงาน การดาเนินการทางวินัย
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ (สพฐ.) พิจารณาต่อไป มาตรา 10๔ (๑) ประกอบกับคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่องการบริหารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และ
ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 19/2560 เรื่ อ งการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในถู มิ ภ าคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
5.3 การดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียน เมื่อได้รับรายงานจาก
หน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชามีคาสั่งให้ดาเนินการทางวินัย
2. ตรวจสานวนการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชายุติเรื่อง แต่ถ้า
เป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็เสนอให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา 53 แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
3. คณะกรรมการดาเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
4. กรณีการด าเนิ น การทางวินั ยอย่า งร้า ยแรง เมื่อสอบสวนแล้ ว เสร็ จ ให้คณะกรรมการสอบสวน
เสนอสานวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยเดิม เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ตามข้อ ๔๓,
๔๔, ๔๕ และ ๔๖ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยเดิมส่งเรื่องให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด) พิจารณาสั่งสานวน ตามข้อ ๔๐ ของกฎ
ก.ค.ศ. ประกอบกับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่องการบริหารราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในถูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ต่อไปดังนี้
1) กรณีผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด) และคณะกรรมการสอบสวน เห็นว่าควรยุติเรื่อง
หรืองดโทษ ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ แล้วรายงานการดาเนินการ

ทางวินัยต่อไป หากเห็นว่าเป็นกรณีกระทาผิ ดวินัยไม่ร้า ยแรงควรสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลด
เงินเดือน ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด ) ส่งเรื่องให้ผู้สั่งแต่งดั้ง กรรมการสอบสวนวินัยเดิม สั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน แล้วส่งเรื่องหรือสานวน ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการ
จังหวัด) เพื่อรายงานการดาเนินการทางวินัยต่อไป
2) กรณีผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด) หรือคณะกรรมการสอบสวน
หรือทั้ง
ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด) และคณะกรรมการสอบสวน เห็นว่าเป็นกรณีกระทาผิดวินัยอย่าง
ร้ า ยแรงให้ ผู้ มี อ านาจตามมาตรา ๕๓ (ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ) มิ ค วามเห็ น เรื่ อ งโทษว่ า สมควรลงโทษปลดออก
หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ แล้ ว เสนอเรื่ อ งให้ กศจ. พิ จ ารณามี ม ติ และเมื่ อ กศจ. มี ม ติ เ ป็ น ประการใดแล้ ว
ให้ผู้มีอานาจ ตามมาตรา ๕๓ (ศึกษาธิการจังหวัด) สั่งลงโทษหรือดาเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น แล้วรายงานการ
ดาเนินการทางวินัยต่อไป
5.4. การสั่งพักราชการ
1. เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือ
มีก รณีถู ก ฟ้อ งคดี อ าญา หรื อต้ อ งหาว่ า กระท าผิ ด อาญา และมี เ หตุ ต ามกฎ ก.ค.ศ. ฉบับ ที่ 22 (พ.ศ.2542)
ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวน
พิจารณา และกฎ ก.พ.ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2539) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2. ผู้ มีอานาจตามมาตรา 53 ออกคาสั่ งพักราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรอฟ้งผลการ
สอบสวนพิจารณา
5.5 การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
1. เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือ
มีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาผิดอาญา ซึ่งเป็นเหตุที่อาจถูก สั่งพักราชการ ผู้มีอานาจตามมาตรา 53
พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือ การพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จ
โดยเร็ว
2. ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ออกคาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกจากราชการไว้
ก่อน เพื่อรอฟ้งผลการสอบสวนพิจารณา

6. ขั้นตอนการพิจารณา กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกร้องเรียนกล่าวหา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

เรื่องร้องเรียน
ร้องเรียนด้วยตนเองโดยยื่นหนังสือร้องเรียน สพป.ชม.5 / ไปรษณีย์
เสนอผู้อานวยการสานักงานเขต ฯ พิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง
พิจารณาเหตุแห่งการกระทาโดยแยกพิจารณาเป็น
การกระทาความผิดวินัยไม่ร้ายแรง / วินัยร้ายแรง
ดาเนินการทางวินัย

ยุติเรื่อง

วินัยไม่ร้ายแรง
รายงานผลการด าเนิ น การให้
ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขต ฯ รั บ ทราบ
และแจ้งผูเ้ กี่ยวข้อง

วินัยร้ายแรง
ด า เ นิ น ก า ร ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
พิ จ ารณา การพั ก ราชการ / การให้
ออกจากราชการไว้ก่อน

รายงานผลด าเนิ น การให้ ผู้ อ านวยการ
ส า นั ก ง า น เ ข ต ฯ รั บ ท ร า บ เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า
และรายงานเสนอสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อ
พิ จ ารณาลงโทษตามพฤติ ก ารณ์ แ ห่ ง การกระท า
ความผิด ที่กาหนดไว้
วินัยไม่ร้ายแรง
1. ภาคทัณฑ์
2.ตัดเงินเดือน
3.ลดขั้นเงินเดือน
วินัยร้ายแรง
1.ปลดออก
2.ไล่ออก

7. แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบ สว.1 (แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง)
2. แบบ สว.2 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ 23)
3. แบบ สว.3 (บั น ทึ กการแจ้ งและรับ ทราบข้อ กล่ า วหาและสรุป พยานหลั กฐานที่ส นับ สนุ นข้ อกล่ า วหา
ตามข้อ 24)
4. แบบ สว.4 (บันทึกถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหา)
5. แบบ สว.ร (บันทึกถ้อยคาพยานของฝ่ายกล่าวหา/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. แบบฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้อง
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.ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549
5. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2548
6. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
7. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานกรดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ ข้าราชการครู
และ บุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2551
8. กฎ ก.ค. ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
และการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา
9. กฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2539) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
10. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง
11. คาสั่งหัว หน้ า คณะรั กษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่องการบริหารราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
12. คาสั่ งหัว หน้ า คณะรั กษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในถูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2561

