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การสืบสวนข้อเท็จจริง
การสืบสวน หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องต้นในมูลกรณี ที่มีการ
กล่าวหา หรือสงสัยว่าข้าราชการผู้ใดอาจกระทาความผิดจริงหรือไม่ เพียงใด เพื่อจะได้ดาเนินการทางวินัยต่อไป
วิธีการสืบสวน
วิธีการสืบสวนไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดกาหนดรูปแบบของการดาเนินการไว้ ดังนั้น การสืบสวน
อาจจะดาเนินการโดยวิธีการใดก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพของเรื่องที่จะทาการสืบสวนว่าควรจะใช้วิธีอย่างใดจึงจะ
เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงของเรื่องที่สืบสวน เช่น อาจดาเนินการเอง หรืออาจตั้งเป็นคณะกรรมการ หรือ
มอบหมายให้ผู้ใดไปดาเนินการ หรือ ส่งประเด็นไปให้หน่วยงานหรือผู้ที่เชื่อถือได้สืบสวนให้ก็ได้ การสืบสวนอาจ
กระทาได้ทั้งโดยทางลับและโดยเปิดเผย
การสืบสวนโดยทางลับ ได้แก่ การสืบสวนที่ดาเนินการไปโดยมิให้ผู้กระทาผิดหรื อ ผู้ถูกสงสัยว่า
เป็นผู้กระทาผิดรู้ตัวถึงเรื่องที่จะทาการสืบสวน โดยใช้กลวิธีที่เหมาะสม เช่น เข้าไปพูดคุยโดยปกติธรรมดา หว่าน
ล้อมให้เข้ามาในประเด็นที่ต้องการทราบ หรือทาทีเป็นเข้าไปศึกษาถึงวิธีการดาเนินการหรือการปฏิบัติงาน และ
ขอดูเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยไม่ทันรู้ตัวหรือจะมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เพื่อที่จะ
ได้ทราบถึงความเคลื่อนไหว หรือข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ว่ามีแนวโน้มพอที่จะเชื่อได้ว่าใครเป็น
ผู้กระทาผิด หรือผู้นั้นได้กระทาความผิดจริงหรือไม่
การสืบสวนโดยเปิดเผย ได้แก่ การหาข้อเท็จจริงโดยวิธีแจ้งหรือแสดงให้ผู้ถูกสงสัย หรือผู้ถูก
กล่าวหาทราบถึงประเด็นแห่งความผิด และขอให้เข้าชี้แจงแสดงเหตุผลแก้ข้อกล่าวหา โดยปกติผู้สืบสวนจะต้อง
รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่หรือข้อมูลต่างๆ ไว้ก่อน เพื่อสะดวกในการที่จะชี้หรือยืนยันถึงข้อกล่าวหานั้น
กรณีใดจะสมควรสืบสวนโดยเปิดเผยหรือโดยทางลับนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับเรื่องที่จะสืบสวน ความ
ร้ายแรงแห่งกรณี ตลอดจนความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใน
กรณีที่มีผู้ร้องทุกข์หรือร้องเรียนกล่าวหาโดยอ้างพยานหลักฐานแน่ชัด จะใช้วิธีการสืบสวนโดยเปิดเผยก็ได้ แต่หาก
เป็นกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทาผิดหรือมีผู้ร้องเรียนโดยกล่าวหาลอย ๆ หากดาเนินการสืบสวนโดยเปิดเผยอาจ
เป็นการเอิกเกริก ถ้าผู้ถูกกล่าวหามิได้กระทาผิดเลยย่อมทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือถ้าหากเป็นผู้กระทาผิดจริงจะ
เป็นช่องทาง ให้ผู้กระทาผิดไหวตัวหรือรู้ตัว และอาจจะทาลายหลักฐานหรือเสี้ยมสอนพยานให้ใช้ถ้อยคาบิดเบือน
ได้ จึงจาเป็นที่จะต้องดาเนินการสืบสวนโดยวิธีลับมิให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานรู้ตัวหรือเตรียมการล่วงหน้าได้ หรือ
ถ้าหากสืบสวนแล้วปรากฏว่าไม่เป็นความจริงตามข้อกล่าวหา ก็จะได้ไม่ทาให้ผู้ถูกกล่าวหาเสียชื่อเสียง
ประเภทของการสืบสวน
การสืบสวนมี ๒ ประเภท คือ
๑. การสืบสวนที่ไม่เป็นการดาเนินการทางวินัย
๒. การสืบสวนที่เป็นการดาเนินการทางวินัย

-2๑. การสืบสวนที่ไม่เป็นการดาเนินการทางวินัย ได้แก่ การสืบสวนก่อนการดาเนินการทางวินัย
เมื่อมีกรณีสงสัยว่าข้าราชการอาจกระทาผิดวินัย เป็นการสืบสวนเพื่อพิจารณาว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
ผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่ ตามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ หากข้อเท็จจริงฟังได้ว่า กรณีมีมูล ก็ต้องดาเนินการทางวินัยต่อไป แต่ถ้าผลการสืบสวนปรากฏว่ากรณี
ไม่มีมูลก็ต้องยุติเรื่อง ในกรณีที่ยุติเรื่องในชั้นของการสืบสวนนี้ไม่ต้องมีการรายงานตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ
รายงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ประการใด แต่อาจต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามสายงานการบังคับบัญชา
กรณีที่มีการกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาผิด วินัย
ซึ่งการกล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยนั้น อาจมีที่มาอันเป็นมูลกรณีแห่งเรื่องที่กล่าวหาปรากฏขึ้นได้หลายทาง เช่น
๑) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาพบว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระทาผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐาน ใน
เบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยทันที เช่น ผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระทาผิดก็อาจสั่งให้ผู้นั้น
ชี้แจงหรือรายงานข้อเท็จจริง และอาจสืบสวนพยานผู้รู้เห็นประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูล
กรณีเกิดขึ้นจริง ก็สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ขึ้นสอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรมต่อไป
๒) กรณีที่มีการร้องเรียนด้วยวาจา ให้จดปากคาและให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี
พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา แล้วดาเนินการให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยอาจตั้ง
กรรมการสืบสวน หรือสั่งให้บุคคลใดไปสืบสวน หรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามก็ได้ หากเห็นว่า กรณีมีมูลก็
ต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป
๓) ส าหรับ กรณี ที่มี การร้ องเรีย นเป็น หนั ง สื อ ผู้บั ง คั บ บัญ ชาต้อ งสื บสวนในเบื้อ งต้ นก่ อ น
หากเห็นว่าไม่มีมูลก็สั่งยุติเรื่อง ถ้าเห็นว่ามีมูลก็สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป ในกรณีที่หนังสือร้องเรียนไม่
ลงลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียนเข้าลักษณะของบัตรสนเท่ห์ ซึ่งมีหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร
๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษ
ข้าราชการ และการสอบสวนเรื่ องราวร้ องเรี ยนกล่าวโทษข้าราชการว่ ากระทาผิ ดวินั ย ในข้อ ๑ กล่ าวว่ า
“เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องราวกล่าวโทษข้าราชการ ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับทางราชการ หากเป็นบัตร
สนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น ”
กรณีเช่นนี้ผู้บังคับบัญชาก็ควรสืบสวนข้อเท็จจริงให้ได้ความว่า กรณีมีมูลตามบัตรสนเท่ห์หรือไม่
๔) ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นแจ้งมาให้ทราบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทาผิดวินัยหรือสงสัยว่ากระทาผิดวินัย เช่น ได้รับแจ้งจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักงาน
เลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ หรือสานักงาน ก.ค.ศ. เป็นต้น (กรณี สตง., ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด
อาจดาเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสืบสวนหรือตั้ง กรรมการสอบสวนข้อเท็ จจริง ขึ้นอีก ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น)

-3๒. การสืบสวนซึ่งเป็นการดาเนินการทางวินัย ได้แก่ การสืบสวนกรณีเป็นความผิดที่ปรากฏชัด
แจ้ง โดยที่มาตรา ๙๘ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ บัญญัติว่า “ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดาเนินการทางวินัยโดย
ไม่สอบสวนก็ได้” และตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏ ชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒ (๒) กาหนดกรณี
ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา เกินกว่า ๑๕ วัน ผู้บังคับบัญชาต้องดาเนินการสืบสวนก่อน
หากปรากฏว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่
ปฏิบัติ ตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และกรณี เป็นความผิดที่ปรากฏชัด
แจ้ง จึงต้องเสนอเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี พิจารณาโดยไม่
สอบสวนก็ได้
ตัวอย่างการสืบสวน
การสืบสวนซึ่งเป็นการดาเนินการทางวินัย ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.
๒๕๔๙ ข้อ ๒ (๒) กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีละทิ้งหน้าที่
ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน ซึ่งกฎหมายกาหนดให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการสืบสวนให้
ได้ความจริงก่อนว่าการละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ของทางราชการหรือไม่ ผู้บังคับบัญชาจะดาเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใด
ไปสืบสวนก็ได้ หรือส่งประเด็นไปให้หน่วยงานหรือผู้ที่เชื่อถือได้สืบสวนให้ก็ได้
วิธีดาเนินการ
๑. สอบถามข้อเท็จจริงจากเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างาน
๒. ติดตามไปที่บ้านพัก สอบถามญาติหรือเพื่อนบ้าน
๓. กรณีมีภูมิลาเนาอยู่ต่างถิ่นอาจส่งประเด็นไปให้ หรือสอบถามข้อเท็จจริง ไปยัง หน่วยงาน
การศึกษาในถิ่นที่เป็นภูมิลาเนาของข้าราชการผู้นั้น
การดาเนินการควรจดบันทึกปากคาของผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักฐานและเพื่อให้ทราบเหตุผลที่
แท้จริงของการไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วจึงบันทึกสรุปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากการสืบสวน
ตัวอย่างการสืบสวนกรณียังไม่รู้ตัวผู้ถูกกล่าวหา
กรณีเงินขาดบัญชี จากการตรวจสอบพบว่าเงินขาดบัญชีไปจานวนหนึ่ง การสืบสวน จึงมีประเด็น
ว่าเงินดังกล่าวไปอยู่ที่ไหน ใครเป็นผู้รับเงินไป ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาเงิน อาจดาเนินการโดย
สอบปากคาผู้เกี่ยวข้องถึงวิธีปฏิบัติว่ามีขั้นตอนการดาเนินการในเรื่องการเงินอย่างไร เงินดังกล่าวน่าจะหายไปใน
ขั้นตอนใด และตรวจสอบเอกสารการรับเงินว่าใครเป็นผู้รับเงินแล้วมีการลงบัญ ชีและส่งมอบให้แก่ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในเรื่องนั้นอย่างไร หรือไม่
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๑. การดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
๑) รับเรื่องร้องเรียน หรือเรื่องกล่าวหากระทาผิดวินัย ประพฤติมิชอบหรือประพฤติตนไม่
เหมาะสมอื่นใด
๒) พิจารณาเรื่องร้องเรียนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
๒.๑ กรณีระบุชื่อผู้ร้อง หรือหากไม่ระบุชื่อผู้ร้องแต่มีพยานหลักฐานและพยานแวดล้อม
ที่ชัดแจ้งให้ดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
๒.๒ กรณีไม่ระบุชื่อผู้ร้องและไม่ปรากฏพยานหลักฐานและพยานแวดล้อมที่ชัดแจ้ง อาจ
พิจารณาสั่งยุติเรื่อง
๓) การดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง ผู้บังคับบัญชามีอานาจดาเนินการตามมาตรา ๙๕
ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาอาจสืบสวนข้อเท็จจริงเอง หรือจะมอบหมายให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงดาเนินการก็ได้
๔) ผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
รายงานการดาเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๕) กรณีไม่มีมูลกระทาผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งยุติเรื่อง
๖) กรณีมีมูลกระทาผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการสืบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
หรือไม่ร้ายแรง แล้วแต่กรณีตามมาตรา ๙๘ แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
๒. แนวทางปฏิบัตเิ กีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ
๑) ให้ถือเป็นความลับของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาบัตรสนเท่ห์เฉพาะรายที่
ระบุหลักฐานแน่ชัด โดยให้สืบสวนทางลับและปกปิดชื่อผู้ร้อง ถ้าเห็นว่าไม่มีมูลให้ยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ามีมูลเป็น
กรณีความผิดทางวินัยให้ดาเนินการสอบสวนทางวินัยต่อไป
๒) ในการสืบสวนสอบสวนต้องให้ความคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลหากเจ้าหน้าที่
ผู้สืบสวนทาละเมิด หน่วยงานต้องรับผิดชอบ
๓.ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
๑) มาตรา ๙๘ แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
๒) หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑
๓) หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗
๔) หนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๔.๓๓/ว๖๘๑๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
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(ครุฑ)
คาสั่ง………….(ระบุชื่อสถานศึกษา)
ที่……../…(เลข พ.ศ…………)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
---------------------------ด้วยมีบัตรสนเท่ห์/หนังสือร้องเรียนกล่าวหาว่า………………(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)………………
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา ตาแหน่ง……………………….โรงเรียน……………………. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ รับเงินเดือนในอันดับ ค.ศ…….ขั้น……………………บาท /หรือ ด้วยปรากฏ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น ว่า..............................มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ…………………………………
………………………………………………………
เพื่อประโยชน์ในการให้ได้ มาซึ่งข้อเท็จจริง และแสวงหามูลกรณีในเรื่ องดังกล่ าว และรวบรวม
พยานหลั ก ฐานในเบื้ อ งต้ น ประกอบการพิ จ ารณา อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๙๕ วรรคห้ า แห่ ง
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
๑)…………(ระบุชื่อและตาแหน่ง)..................…………….. ประธานกรรมการ
๒)…………(ระบุชื่อและตาแหน่ง)…………..…………….….. กรรมการ
๓)…………(ระบุชื่อและตาแหน่ง)................…………..…. กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่สืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงตามมูลกรณีข้างต้น ว่า มี
มูลข้อเท็จจริงเพียงใด และรายงานเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียน...................... พิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่………… เดือน……………………..พ.ศ………………
(ลงชื่อ)…………………………..
(ระบุชื่อผู้สั่งแต่งตั้ง)
ตาแหน่ง……………………………..
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รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง
วันที่ ..... เดือน .................... พ.ศ.๒๕......
เรื่อง การสืบสวนข้อเท็จจริงกรณี.....................................................................................................................
เรียน ................................................................
ตามที่…………………………......................................ได้แต่ง ตั้ ง คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
กรณี………………................................................................................................นั้น
ประธานกรรมการ ได้รับสาเนาบันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและลงนามรับทราบบันทึก
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ........ เดือน ............................ พ.ศ. ......... และได้ดาเนินการ
สืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏรายละเอียดข้อเท็จจริงที่สืบสวน ดังนี้
๑. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก.....................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒. คณะกรรมการสืบสวนได้ดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
พยานบุคคล
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
พยานเอกสาร
.......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
๓. คณะกรรมการสืบสวนได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า จากพยานหลักฐานที่ปรากฏรับฟัง
สรุปเป็นข้อเท็จจริงได้ ดังนี้
(สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบสวน รวมทั้งระบุพยานหลักฐานที่สนับสนุน (ถ้ามี) กรณีมีประเด็น
ร้องเรียนหลายประเด็น มิอ าจสรุปข้อเท็จจริง ในเรื่อ งเดียวกันได้ ให้สรุปข้อเท็จ จริง แยกในแต่ละประเด็น )
.......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

-7๔. ความเห็นของคณะกรรมการสืบสวน พิจารณาแล้วเห็นว่า…………………………………………...
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(สรุปความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้บังคับบัญชา/ผู้สั่งแต่งตั้งฯ)...................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และพร้อมนี้ได้เสนอสานวนการสืบสวนมาด้วยแล้ว
(ลงชื่อ)..................(ลายมือชื่อ)............. ประธานกรรมการ
(.................................................)
(ลงชื่อ)..................(ลายมือชื่อ)............. กรรมการ
(.................................................)
(ลงชื่อ)..................(ลายมือชื่อ)............. กรรมการและเลขานุการ
(.................................................)

หมายเหตุ
๑. การสืบสวนข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรา ๙๕ วรรคห้า แห่ง พระราชบัญ ญัติ ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
๒. กรณีกระบวนการดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงตามข้อ ๑ มิได้กาหนดแบบแผนหรือแนวทาง
ปฏิบัติ ขั้น ตอนวิธีก ารไว้ เป็นการเฉพาะและมีม าตรฐานในการปฏิ บั ติร าชการต่ ากว่ าหลั กเกณฑ์ที่ กาหนดใน
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ให้ถือปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง
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การดาเนินการทางวินยั
สาหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วินยั คือ กฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษ กล่าวอีกนัยหนึ่ง
วินยั หมายถึง การควบคุมความประพฤติของคนในองค์การให้เป็นไปตามแบบแผนที่พึงประสงค์
วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้อบัญญัติที่กาหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ ตามหมวด
6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 82 – มาตรา 97
การลงโทษทางวินัยข้าราชการ เป็นกระบวนการสาคัญอันหนึ่งในการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิภ าพของข้ า ราชการ และมี จุ ดมุ่ ง หมายเพื่ อ ธารงศั กดิ์ ศ รี ข อง
ข้าราชการด้วย การลงโทษทางวินัยถูกนามาใช้เป็นมาตรการเชิงลบ ควบคู่กับการให้รางวัลซึ่งเป็นมาตรการเชิงบวก
ภายใต้แนวความคิดว่า ข้าราชการที่ดีมีประสิทธิภาพควรได้รับการยกย่องและให้รางวัลเพื่อเป็นกาลังใจและเป็น
ตัวอย่างที่ดี ข้าราชการที่กระทาความผิดสมควรได้รับ การลงโทษตามควรแก่ กรณี เพื่อ มิให้เป็นเยี่ ยงอย่างแก่
ข้าราชการอื่น
ความผิดทางวินยั
มี 5 สถาน ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ก. วินัยไม่ร้ายแรง
1. ภาคทัณฑ์
2. ตัดเงินเดือน
3. ลดขัน้ เงินเดือน
ข. วินัยร้ายแรง
4. ปลดออก
5. ไล่ออก
การว่ากล่าวตักเตือนหรือการทาทัณฑ์บน ไม่ถือว่าเป็นโทษทางวินัย ใช้ในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อย
และมี เ หตุ อั น ควรงดโทษ เช่ น เป็ น ความผิ ด เล็ ก น้ อ ยและเป็ น ความผิ ด ครั้ ง แรก การว่ า กล่ า วตั ก เตื อ นนั้ น
ผู้บังคับบัญชาอาจเรียกมาว่ากล่าวตักเตือนมิให้กระทาความผิดเช่นนั้นอีก หรือให้พึงระมัดระวังโดยไม่ต้องทาเป็น
หนังสือ แต่อาจมีการบันทึกหมายเหตุประจาวันของหน่วยงานหรือของผู้บังคับบัญชา สาหรับการทาทัณฑ์บนนั้น
กฎหมายกาหนดให้ทาเป็นหนังสือ (มาตรา 100 วรรคสอง)
โทษภาคทัณฑ์ ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับต้อง
ถูกลงโทษตัดเงินเดือน สาหรับโทษภาคทัณฑ์ไม่ต้องห้ามการเลื่อนขั้นเงินเดือน
โทษตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน ใช้ลงโทษในความผิดที่ไม่ถึงกับเป็นความผิดร้ายแรง และไม่ใช่
กรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อย

-12โทษปลดออกและไล่ออก ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดวินัยร้ายแรงเท่านั้น โดยให้พิจารณาโทษตาม
พฤติการณ์แห่งการกระทาหรือความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลด
โทษก็ได้ โดยต้องวางโทษก่อนว่ากรณีกระทาผิดนั้นเป็นความผิดกรณีใด สมควรลงโทษสถานใด แต่มีเหตุอันควร
ลดหย่อนอย่างไร เช่น ไม่เคยกระทาความผิดมาก่อน กระทาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แก้ไขบรรเทาความเสียหาย คุณ
ความดี ฯลฯ จึงลดหย่อนโทษเป็นโทษสถานใด อย่างไรก็ดี หากเป็นความผิดวินัยร้ายแรง มาตรา 99 ห้ามลดโทษ
ต่ากว่าปลดออก สาหรับเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า
15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย คณะรัฐมนตรีมีมติไว้ว่าควรลงโทษไล่
ออก ทั้ง 2 กรณี ความผิดฐานทุจริตนั้น แม้จะนาเงินที่ทุจริตไปมาคืนก็ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ
การสั่งให้ออกจากราชการ ไม่ใช่โทษทางวินัย
วินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่
1. ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจ ริต เสมอภาค และเที่ย งธรรม ต้องมีความวิริย ะ
อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจและหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงาน
การศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการ
5. ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ แต่ ถ้ าเห็ นว่ า การปฏิ บัติ ต ามค าสั่ ง นั้น จะท าให้ เสี ย หายแก่ ราชการ หรื อจะเป็ นการไม่ รัก ษา
ประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน 7 วันเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งก็ได้ และ
เมื่อเสนอความเห็นแล้วถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติ
ตาม
6. ไม่ตรงต่อเวลา ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
7. ไม่ป ระพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแ ก่ผู้เรียน ชุ มชน สัง คม ไม่สุ ภาพเรียบร้อยและรั กษาความ
สามัคคี ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมงาน ไม่ต้อนรับหรือให้ความสะดวก ให้ความ
เป็นธรรมต่อผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
8. กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความจริง
9. กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาประโยชน์อันอาจทาให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
10. เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น ใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

-1311. ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชน อาศัยอานาจและหน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคลกลุ่มบุคคลหรือ
พรรคการเมืองใด
12. กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
13. ไม่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ไม่ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
กระทาผิดวินัย หรือละเลย หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย
หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต
วินัยร้ายแรง ได้แก่
1. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
2. จงใจไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ แบบแผนของทางราชการและหน่ ว ยงานการศึ ก ษา
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของ
ทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
3. ขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
4. ละทิ้งหน้าที่ หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง
5. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
6. กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่าง
ร้ายแรง
7. กลั่น แกล้ ง กล่ าวหา หรื อร้ องเรีย นผู้ อื่น โดยปราศจากความจริ ง เป็น เหตุใ ห้ผู้ อื่นได้รั บความ
เสียหายอย่างร้ายแรง
8. กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาประโยชน์อันอาจทาให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตาแหน่งหน้าที่ราชการ โดยมุ่ง หมายจะให้เป็นการซื้อขาย หรือใ ห้ไ ด้รับแต่ง ตั้ง ให้ดารง
ตาแหน่ง หรือวิ ทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย หรือเป็นการกระทาอันมีลักษณะเป็นการให้หรือได้มาซึ่ ง
ทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบ
9. คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิ ชอบ หรือนาเอาผลงานทางวิชาการของ
ผู้อื่น หรือจ้าง วาน ใช้ผู้อื่นทาผลงานทางวิชาการ เพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การเลื่อน
ตาแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
10. ร่วมดาเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดทาผลงานทางวิชาการ
ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผู้อื่นนาผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุง การกาหนดตาแหน่ง เลื่อน
ตาแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ หรือให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น
11. เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดาเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียง
ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้ง การส่ง เสริม สนับสนุน หรือชักจูง ให้ผู้อื่นกระทาการในลักษณะ
เดียวกัน

-1412. กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุกโดยคาพิพากษาถึง ที่สุดให้
จาคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือลหุโทษ หรือ
กระทาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
13. เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด
14. เล่นการพนันเป็นอาจิณ
15. กระทาการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของตนหรือไม่
ผลของการกระทาผิดวินยั
1. ถูกสอบสวนลงโทษ
2. ถูกงดพิจารณาความดีความชอบ
3. ขาดความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนบุคคลทั่วไป
4. ไม่ได้รับการส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการเท่าที่ควร
5. เกิดความเดือดร้อนทั้งตนเองและครอบครัว
6. เกิดความเสียหายทั้งตนเองและทางราชการ
7. เสื่อมเสียชื่อเสียง
8. ไม่ได้รับบาเหน็จบานาญถ้าถูกลงโทษไล่ออก
9. อาจต้องรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง
ข้อควรทราบเกีย่ วกับวินยั ข้าราชการ
1. ไม่มีอายุความ
2. ยอมความกันไม่ได้
3. ไม่อาจชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิด
4. กรณีถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง แม้ออกจากราชการไปแล้วก็สอบสวนต่อไปได้
5. กรณีถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง ต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน
6. กรณีถูกฟ้องคดีอาญาต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
7. ถ้าถูกลงโทษหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ จะไม่ได้รบั การเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่ถูกลงโทษ
8. ถ้าถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจะไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่มีการรอ
9. โทษปลดออก มีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญเสมือนลาออก
10. เมื่ อ มี ก ารกล่ า วหาหรื อ กรณี เ ป็ น ที่ ส งสั ย ว่ า ผู้ ใ ดกระท าผิ ด วิ นั ย โดยยั ง ไม่ มี พ ยานหลั ก ฐาน
ผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาหรือไม่ ถ้า เห็นว่ามีมูลต้องดาเนินการ
ทางวินัยทันที ถ้าเห็นว่าไม่มีมูลจึงจะยุติเรื่องได้
11. การละเลยหรื อมีพฤติ กรรมปกป้อง ช่วยเหลือ มิ ให้ผู้กระทาผิ ดถูกลงโทษ หรือปฏิบั ติหน้า ที่
ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย

-1512. การดาเนินการทางวินัยทั้งร้ายแรงและไม่ร้ายแรง ต้องตั้งกรรมการสอบสวนทุกกรณีเว้นแต่กรณี
เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
13. “โดยทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเอง
หรือผู้อื่น “ประโยชน์” ในที่นี้หมายถึง ทรัพย์สินและไม่ใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับบริการ การอนุญาต อนุมัติ
14. คาว่า “กรณีมีมูล” หมายความว่า มีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระทาผิดวินัยเกิดขึ้นแล้ว

การดาเนินการทางวินยั
การดาเนินการทางวินัย หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินการในการออกคาสั่งลงโทษ ซึ่ง
เป็นขั้ นตอนที่ มีล าดับ ก่อนหลังต่ อเนื่ องกั น อัน ได้แ ก่ การตั้ง เรื่อ งกล่า วหา การสืบสวนสอบสวนการพิจ ารณา
ความผิดและกาหนดโทษและการสั่งลงโทษ รวมทั้งการดาเนินการต่าง ๆ ในระหว่างการสอบสวนพิจารณา เช่น
การสั่งพัก การสั่งให้ออกไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา เป็นต้น
ทั้งนี้ การสืบสวนเพื่อพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่ ตามมาตรา
95 ยังไม่ถือว่าเป็นการดาเนินการทางวินัย การสืบสวนที่ถือว่าเป็นการดาเนินการทางวินัย ได้แก่ การสืบสวนกรณี
ที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งกฎหมายกาหนดให้ต้องสืบสวนก่อน
หลักการดาเนินการทางวินยั เบือ้ งต้น
1. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระทาผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้น
อยู่แล้ว ผู้บังคับบัญชาก็สามารถดาเนินการทางวินัยได้ทันที เช่น ผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระทาผิด ก็อาจสั่งให้ผู้
นั้นชี้แจงหรือรายงานข้อเท็จจริง และอาจสืบสวนพยานผู้รู้เห็นประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีมูลกรณีเกิดขึ้นจริง ก็สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรมต่อไป
2. กรณีที่มีการร้องเรียนด้วยวาจา ให้จดปากคาและให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี
พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา แล้วดาเนินการให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยตั้ ง
กรรมการสืบสวน หรือสั่งให้บุคคลใดไปสืบสวน หรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามก็ได้ หากเห็นว่ากรณีมีมูลที่
ควรกล่าวหา ก็ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป
3. สาหรับกรณีที่มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ ผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนในเบื้องต้นก่อน หากเห็นว่าไม่
มีมูลก็สั่งยุติเรื่อง ถ้าเห็นว่ามีมูลก็สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป ในกรณีที่หนังสือร้องเรียนไม่ลงลายมือชื่อ
และที่อยู่ของผู้ร้องเรียน หรือเป็นการร้ องเรียนที่ไม่ปรากฏตัวตนของผู้ร้องเรียน หรือไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่
แน่นอนจะเข้าลักษณะของบัตรสนเท่ห์ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีห้ามมิให้รับฟังเพราะจะทาให้ข้าราชการเสียขวัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่
การสืบสวนตามข้อ 1 – ข้อ 3 นี้ ยังไม่ถือเป็นการดาเนินการทางวินัย หากสืบสวนแล้วเห็นว่า ไม่มี
มูลและยุติเรื่องก็ไม่ต้องรายงานการดาเนินการตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานการดาเนินการทางวินัยและ
การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 แต่อาจต้องรายงานผู้บังคับบัญชา
ตามสายงานการบัง คับ บัญ ชา หากเป็น กรณีมี มูล และมี คาสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนแล้ ว จึง เป็ นการ
ดาเนินการทางวินัยที่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกาหนดต่อไป

-16ขัน้ ตอนการดาเนินการทางวินยั
1. การตัง้ เรือ่ งกล่าวหา
การตั้งเรื่องกล่าวหา เป็นการตั้งเรื่องดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย มาตรา 98 กาหนดให้ผู้บัง คับบัญ ชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดาเนินการ
สอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า ผู้ตั้งเรื่องกล่าวหาคือผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา กรณีที่
เป็นการกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจบรรจุ และแต่งตั้งตามมาตรา 53 เป็นผู้มี
อานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
สาหรับกรณีที่เป็นการกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บัง คับบัญ ชาชั้นต้นคือ ผู้อานวยการ
สถานศึกษา สามารถแต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้าราชการในโรงเรียนได้ทุกคน แม้ว่าจะไม่มีอานาจบรรจุและแต่งตั้ง
ก็ตาม เว้นแต่กรณีที่เป็นการช่วยปฏิบัติราชการจะมีเพียงอานาจการบังคับบัญชา แต่ไม่มีอานาจดาเนินการทางวินัย
หรือสั่งลงโทษ กรณีเช่นนี้ จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเป็นผู้ดาเนินการ คาสั่งให้ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา
เรื่องที่กล่าวหา และรายชื่อของคณะกรรมการสอบสวน โดยไม่ต้องระบุมาตราหรือกรณีความผิด
เรื่องที่กล่าวหา หมายถึง การกระทาหรือพฤติการณ์แห่งการกระทาที่กล่าวอ้างว่า ผู้ถูกกล่าวหา
กระทาผิดวินัย
การตั้งเรื่องกล่าวหานี้เป็นขั้นตอนที่จาเป็นไม่ว่าจะเป็นกรณีความผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็ตาม
จะต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยในเรื่องใด เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหารู้ตัวและมีโอกาส
ชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้
“เรื่ องที่ กล่ า วหา” นั้ น ไม่ใ ช่ กรณี กระทาผิ ด แต่เ ป็น เรื่อ งราวหรื อ การกระท าที่ก ล่ าวอ้ างว่ าผู้ ถู ก
กล่าวหากระทาผิด ดังนั้น ในการตั้งเรื่ องกล่าวหาในคาสั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนจึง ควรระบุแต่เพีย ง
เรื่องราวหรือการกระทาที่กล่าวอ้างว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดเท่านั้น ไม่ควรระบุมาตราว่าด้วยวินัยหรือกรณี
ความผิด การระบุมาตราว่าด้วยวินัยหรือกรณีความผิดนั้น ควรปล่อยให้เป็นเรื่องของคณะกรรมการสอบสวนและผู้
มีอานาจพิจารณาโทษที่จะพิจารณาปรับบทความผิด หากหลังจากได้สอบสวนพิจารณาข้อเท็จจริง ถ้าผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนไปกาหนดบทมาตราว่ าด้ว ยวินั ย หรือกรณี ความผิด ไว้ใ นคาสั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการ
สอบสวนเสียแต่แรกแล้ว อาจกลายเป็นการจากัดขอบเขตของการสอบสวนให้อยู่เฉพาะในบทมาตราว่าด้วยวินัย
หรือกรณีความผิดที่กาหนดไว้ ถ้าพบการกระทาผิดที่เกินกว่านั้นจะเกิดปัญหาว่าเป็นการสอบสวนเรื่องอื่น หรือ
พิจารณาลงโทษในเรื่องอื่น ฉะนั้น คาสั่งตั้งกรรมการสอบสวนจึงควรระบุแต่เพียงเรื่องราวหรือการกระทาที่กล่ าว
อ้า งว่ า ผู้ ถู ก กล่า วหากระท าความผิ ด โดยไม่ ร ะบุ บ ทมาตราว่ า ด้ ว ยวิ นั ย หรื อ กรณีค วามผิ ด เมื่อ สอบสวนแล้ ว
คณะกรรมการสอบสวนและผู้มีอานาจพิจารณาโทษจึงจะพิจารณาจากพยานหลักฐานว่าเรื่องที่กล่าวหานั้น ฟัง
ข้อเท็จจริงได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดในเรื่องนั้นอย่างไร แล้วปรับบทเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด
2. การแจ้งข้อกล่าวหา
การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบเป็นสาระสาคัญที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องกระทา ดังที่มาตรา
98 บัญญัติว่า “...ในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้
ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหา”

-17การแจ้งข้อกล่าวหาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนที่จะต้องแจ้ง และอธิบายข้อกล่าวหาที่
ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าผู้ถู กกล่าวหาได้กระทาการใด เมื่อใด อย่างไร รวมทั้งแจ้งให้
ทราบด้วยว่าในการสอบสวนนี้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และมี
สิทธิที่จะให้ถ้อยคาหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือนาพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหา
การแจ้ง ดังกล่าวคือการทาบันทึกตามแบบ สว.3 โดยทาเป็น 2 ฉบับ ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบแล้ว
มอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ อีกหนึ่งฉบับเก็บไว้ในสานวนการสอบสวน
“ข้อกล่าวหา” ที่จะต้องแจ้งและอธิบายให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ คือ กรณีและพฤติการณ์แห่งการกระทา
ที่อ้างว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาความผิดซึ่งจะต้องอยู่ในวงกรอบขอบเขตของ “เรื่องที่กล่าวหา” โดยอธิบายเรื่องที่
กล่าวหาให้ชัดเจนขึ้นพอที่ผู้ถูกกล่าวหาจะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ เช่น อธิบายว่าผู้ถูกกล่าวหาทาอะไรและทา
อย่างไรในเรื่องที่กล่าวหา ทั้งนี้ เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ถูกเรื่องตรงประเด็น
3. การสอบสวน
การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดาเนินการทั้งหลายอื่นเพื่อจะทราบข้อเท็จจริง
และพฤติการณ์ต่าง ๆ หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา เพื่อให้ไ ด้ความจริง และความยุติธรรมและเพื่อที่จะ
พิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยจริงหรือไม่ ถ้ากระทาผิดจริงก็จะได้ลงโทษผู้กระทาผิดวินัยนั้น
การสอบสวนแม้ว่าจะเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง มาตรา 98 กาหนดให้ต้องสอบสวนทุก
กรณีและต้องดาเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกาหนด
ข้อยกเว้น
มาตรา 98 วรรคท้าย บัญญัติว่า “ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กาหนด ในกฎ ก.ค.ศ.จะ
ดาเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้”
กรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
กาหนดไว้ดังนี้
ก. การกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่
(1) กระทาความผิดอาญาจนต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทาผิด และผู้บังคับบัญชาเห็นว่า
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดแล้ว
(2) กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญ ชา หรือ ให้ถ้อยคารับ
สารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และได้มีการบันทึกถ้อยคารับสารภาพเป็นหนังสือ
ข. การกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่
(1) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนักกว่าจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้
จาคุก หรือลงโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน และผู้บังคับบัญชาได้
ดาเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ
(3) กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยคารับ
สารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และได้มีการบันทึกถ้อยคารับสารภาพเป็นหนังสือ

-183.1) ผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กรณีวินัยไม่ร้ายแรง : ผู้บังคับบัญชาตามที่กฎหมายกาหนด
กรณีวินัยร้ายแรง : (1) ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53
(2) ผู้บังคับบัญชาเหนือผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 100
วรรคหก
(3) ผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับรายงานตามมาตรา 104
(4) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด นายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 98
3.2) องค์ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการสอบสวน
ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา (พ.ศ.2550) ข้อ 3 กาหนดให้คณะกรรมการ
สอบสวนประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งดารงตาแหน่งระดับไม่ต่ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา และ
กรรมการอย่างน้อยอีก 2 คน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ ในกรณีจาเป็นจะให้มีผู้ช่ว ยเลขานุการด้วยก็
ได้ และต้องมีผู้ดารงตาแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการ
ดาเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดาเนินการทางวินัย อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นกรรมการสอบสวน
สรุปคือ คณะกรรมการต้องมี
(1) อย่างน้อย 3 คน
(2) เป็นข้าราชการ
(3) ประธานต้องดารงตาแหน่ง/วิทยฐานะไม่ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา
(4) ในคณะกรรมการต้องมีผู้ดารงตาแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย
หรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดาเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดาเนินการทางวินั ย
เป็นกรรมการสอบสวนอย่างน้อย 1 คน
ค าว่ า “ผู้ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการด าเนิ น การทางวิ นั ย ” หมายถึ ง ผู้ ที่ เ คยเป็ น กรรมการ
สอบสวน หรือเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย
3.3) คาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน ต้องระบุ
(1) เป็นคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง
(2) ชื่อและตาแหน่ง/วิทยฐานะของผู้ถูกกล่าวหา
(3) เรื่องที่กล่าวหา
(4) ชื่อและตาแหน่ง/วิทยฐานะของคณะกรรมการสอบสวน
เนื่องจากกฎหมายกาหนดให้ต้องตั้งกรรมการสอบสวนทั้งวินัยร้ายและไม่ร้ายแรง จึงควรระบุ
ให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง เนื่องจากจะต้องใช้กฎสอบสวน
ฉบับเดียวกัน และต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหา

-193.4) การแจ้งให้ผู้ถกู กล่าวหาและคณะกรรมการสอบสวนทราบ
เมื่อได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
(1) แจ้งคาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่
รับทราบไว้เป็นหลักฐาน ในการนี้ให้มอบสาเนาคาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับด้วย ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบได้ หรือ ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับทราบคาสั่ง ให้ส่งสาเนาคาสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูก
กล่าวหาตามที่อยู่ที่ปรากฏหลักฐานของทางราชการ เมื่อล่วงพ้น 15 วันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้
ถูกกล่าวหาได้ทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
(2) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ประธานและกรรมการทราบ พร้อมทั้งส่ง
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาให้ประธานกรรมการและให้ลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปีที่รับทราบไว้เป็น
หลักฐานด้วย
ลาดับขัน้ ตอนการสอบสวน
1. ประธานกรรมการลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ที่รับทราบคาสั่ง
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแนวทางการสอบสวน (ข้อ 16)
พิจารณาเรื่องที่กล่าวหา กาหนดข้อกล่าวหา
3. แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ (สว.2) ข้อ 20
แจ้งสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา
-ถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะรับสารภาพหรือไม่
4. -รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา
(กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่รับสารภาพ)
-ประชุมเพื่อพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุน
ข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาการใด เมื่อใด
อย่างไร และเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด
5. -แจ้งข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
-ถามความประสงค์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นคาชี้แจง
เป็นหนังสือ หรือจะให้ถ้อยคาต่อคณะกรรมการ (สว.3)

15 วัน นับแต่
วันทราบคาสัง่

60 วัน นับแต่
แจ้ง สว.2
15 วัน นับแต่
วันดาเนินการตามข้อ 4

6. –สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา

60 วัน นับแต่

7. ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อลงมติว่าผู้ถูก
กล่าวหากระทาผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดร้ายแรง
หรือไม่ร้ายแรง ผิดกรณีใด มาตราใด ควรได้รับโทษสถานใด
หรือหย่อนความสามารถตามมาตรา 111 หรือมีมลทินหรือ
มัวหมองตามมาตรา 112
8. ทาบันทึกรายงานการสอบสวน (ข้อ 39)
9. เสนอสานวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

วันทีด่ าเนินการตามข้อ 5
30 วัน นับแต่
วันทีด่ าเนินการตามข้อ 6
5

-20หมายเหตุ
1. รวมระยะเวลาการสอบสวนตามที่กฎ ก.ค.ศ. กาหนด 180 วัน
2. สามารถขยายเวลาได้ตามความจาเป็นในแต่ละขั้นตอน ครั้งละไม่เกิน 60 วัน
3. หากดาเนิ น การไม่ แ ล้ วเสร็ จ ภายใน 240 วั น ประธานกรรมการต้ อ งรายงานให้ ผู้สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาทราบ เพื่อติดตามเร่งรัดการสอบสวน
อนึ่ง สาหรับการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ข้อ 21 กาหนดให้ดาเนินการให้เสร็จภายใน 90 วัน หากไม่
เสร็จให้ขยายได้ไม่เกิน 30 วัน โดยนาขั้นตอนตามข้อ 20 มาใช้โดยอนุโลม
การสอบสวนทางวินัยเป็นการค้นหาข้อเท็จจริง หรือแสวงหาความจริงให้ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิด
ตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ ซึ่งเป็นระบบไต่สวน โดยถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของผู้ถูกกล่าวหาด้วย
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนเสร็จแล้ว ต้องทารายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6 โดยสรุปความเห็น
ว่ามีความเห็นอย่างไร ยกเหตุผลประกอบว่ าเพราะเหตุใดจึงเห็นเช่นนั้น กรณีที่เห็นว่าผิดให้ระบุด้วยว่าเห็นว่าผิด
ร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง หากเป็นความผิดวินัยร้ายแรงต้องเสนอให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก จะเสนอโทษต่ากว่า
ปลดออกไม่ได้
3.5) ความเห็นของผู้สงั่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน

ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องตรวจสอบว่า คณะกรรมการสอบสวน
ดาเนินการถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือไม่ หากเห็นว่าตอนใดไม่ถูกต้องก็สั่งให้ไปทาเสียให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ได้ และผูส้ งั่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องแสดงความเห็นไว้ในรายงานการสอบสวนว่า
มีความเห็นอย่างไร เห็นด้วยกับกรรมการสอบสวนหรือไม่ และควรลงโทษสถานใด เพราะเหตุใด
ในกรณีที่เป็นการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าคณะกรรมการสอบสวน หรือผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง (หรือทั้ง 2 ฝ่าย เห็นว่าร้ายแรง)
ต้องนาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา แต่ถ้าทั้ง 2 ฝ่าย เห็นว่าไม่ร้ายแรง ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนสั่งลงโทษได้ตามอานาจของตนเอง หากโทษที่จะลงนั้นเกินอานาจตามที่กฎ ก.ค.ศ. กาหนด จะต้องเสนอ
สานวนไปยังผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจ ซึ่งผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานก็อาจพิจารณาลงโทษได้ตามความเหมาะสม
เมื่อสั่งลงโทษแล้วจึงรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา กรณีเช่นนี้เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
เห็นชอบแล้ว ต้องรายงานไปยัง ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาต่อไป
4. การสัง่ พักราชการ
การสั่งพักราชการ คือ การสั่งให้ข้าราชการพ้นจากตาแหน่งระหว่างการสอบสวนพิจารณาทางวินัย
หรือระหว่างถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา และงดเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่จ่ายเป็น
รายเดือน ตลอดจนเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ไว้ก่อน ทั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ จะไม่ให้ผู้นั้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อ
ป้องกันมิให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา หรือมิให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น หรือเพื่อมิให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการในประการอื่น และถ้าการสอบสวนพิจารณาฟังข้อเท็จจริงได้ว่า เป็นการกระทาผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ก็จะได้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันพักราชการ

-21หลักเกณฑ์และวิธกี าร
การสั่งพักราชการมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 103 และในระหว่างที่ ก.ค.ศ. ยัง
มิได้ออกกฎ ก.ค.ศ. จึงให้นากฎ ก.ค.ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2542) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
1) กรณีที่อาจสั่งพัก
(1) มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน
(2) มีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
คาว่า “ต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา” หมายถึง ถูกพนักงานสอบสวนกล่าวหาว่า
ได้กระทาความผิดอาญา โดยตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว แต่ยังมิได้ถูกฟ้องศาล
2) เหตุที่จะสั่งพัก
(1) กรณีที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทา
ความผิดอาญา นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติ หรือพฤติการณ์อันไม่
น่าไว้วางใจ และผู้มีอานาจสั่งพักราชการพิจารณาเห็นว่า ถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่
ราชการ หรือ
(2) มีพ ฤติก ารณ์ ที่แสดงว่ าถ้า ให้ ผู้นั้น คงอยู่ในหน้า ที่ราชการจะเป็ นอุป สรรคต่อ การสอบสวน
พิจารณา หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น
(3) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมขัง หรือต้องจาคุกมาเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 15 วันแล้ว
(4) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน และต่อมามีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทาความผิดอาญา
ในเรื่องที่สอบสวน หรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทาความผิดอาญา และ
ผู้มีอานาจเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิพากษาได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
กรณีข้าราชการถูกตั้งกรรมการสอบสวนในความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือต้องหาคดีอาญา หรือ
ถูกฟ้องคดีอาญา ไม่จาเป็นต้องสั่งพักราชการทุกราย ถ้าเห็นว่าถึงแม้จะให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการระหว่างถูก
สอบสวนก็ไ ม่เสียหายแก่ราชการ หรือถ้าเห็นว่าผู้นั้นไม่มีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน
พิจารณา หรือจะไม่ก่อให้ เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นแต่ประการใด จะไม่สั่งพักราชการก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นอยู่ใน
ระหว่างถูกควบคุมหรือขัง หรือถูกจาคุกมาเป็นเวลาเกินกว่า 15 วันแล้ว กฎหมายบังคับให้ต้องสั่งพักราชการเพราะ
ผู้นั้นไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้
3) ระยะเวลาการสั่งพักราชการ
การสั่งพักราชการจะต้องสั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา
คาว่า “สอบสวนพิจารณา” มีความหมาย ดังนี้
(1) ในกรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หมายถึง ผู้บังคับบัญชาได้มีคาสั่งลงโทษ
หรือคาสั่งอย่างใดที่เป็นการวินิจฉัยแล้วว่าผู้นั้นกระทาผิดหรือมิได้กระทาผิดอย่างไร
(2) ในกรณีต้องหาคดีอาญา หมายถึง การสอบสวนของพนักงานสอบสวนและการพิจารณาของ
พนักงานอัยการแจ้งคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง
(3) ในกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หมายถึง การพิจารณาของศาลจนคดีถึงที่สุด

-224) ต้องพักทุกเรื่องทุกกรณี
กรณีที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายสานวน หลายคดี ต้องสั่งพักทุกสานวนทุกคดี ถ้าภายหลัง
ปรากฏมีกรณีเพิ่มขึ้นก็ต้องสั่งพักกรณีที่เพิ่มขึ้นนั้นด้วย
5) วันพักราชการ
ห้ามมิให้สั่งพักย้อนหลังไปก่อนวันออกคาสั่ง เว้นแต่
(1) กรณีถูกควบคุม ขัง หรือต้องจาคุก ให้สั่งย้อนไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขังหรือต้องจาคุกได้
(2) กรณีที่สั่งพักไว้แล้ว แต่ต้องสั่งใหม่ เพราะคาสั่งเดิมไม่ถูกต้องให้ย้อนไปตามคาสั่งเดิม หรือวันที่
ควรต้องพัก
(3) กรณีที่สั่งพักไว้แล้ว ภายหลังมีกรณีที่ต้องสั่งพักเพิ่มขึ้นให้สั่งพักย้อนไปตามกรณีแรก
6) ผู้มีอานาจสั่งพักราชการ
คือ ผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 98 วรรคสอง ผู้มีอานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา 53 ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา 100 วรรคหก นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดและผู้บังคับบัญชาที่
ได้รับรายงานตามมาตรา 104
7) คาสั่งพักราชการ
คาสั่งต้องทาเป็นหนังสือระบุชื่อ กรณีและเหตุที่สั่งให้พักราชการ
8) การแจ้งคาสั่ง
ต้องแจ้งและส่งสาเนาคาสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบโดยพลัน แต่ถ้าไม่อาจแจ้งหรือแจ้งแล้วไม่ยอมรับทราบ
ให้ปิดสาเนาไว้ ณ ที่ทาการของผู้นั้น หรือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
9) ผลของการถูกสั่งพัก
(1) ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง แต่ไม่ขาดจากอัตราเงินเดือน
(2) ไม่อาจสั่งย้ายไปดารงตาแหน่งอื่นได้
(3) มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.
10) การสั่งให้ผู้ถูกพักราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หมายถึง การสั่งให้ผู้ นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการและแต่ง ตั้งให้ดารงตาแหน่ง อีกครั้งหนึ่ง
หลังจากให้พ้นจากตาแหน่งไปชั่วคราว มาตรา 103 บัญญัติว่า “ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้น
มิได้กระทาผิดหรือกระทาผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ และไม่มีกรณีที่ จะต้องออก
จากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้มีอานาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งและวิทยฐานะเดิม หรือ
ตาแหน่งเดียวกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและวิทยฐานะนั้น ทั้งนี้ ให้นามาตรา
100 วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม...”
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(1) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ตามความร้ายแรง
แห่ง กรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ไ ด้ แต่ห้ามลดโทษต่ากว่าปลดออก
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาให้เสนอเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึ ก ษาพิ จารณา เมื่ อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษามีม ติ เป็ น ประการใดให้ผู้ มี อานาจสั่ ง บรรจุ ห รือ ผู้ สั่ง ตั้ ง
กรรมการสอบสวนสั่งไปตามนั้น
(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทาผิดวินัยและไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุใด ๆ ก็
ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งหรือวิทยฐานะเดิม หรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า และผู้นั้นมี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง หรือมาตรฐานตาแหน่ง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ ถ้าเป็นตาแหน่งที่มีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษ ต้องกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง
(3) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยยังไม่ถึงขั้นเป็นความผิดวินัยร้ายแรงที่จะลงโทษปลดออก
หรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่ต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณี
(4) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยยัง ไม่ถึง ขั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่มีกรณีที่
จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้สั่งลงโทษย้อนไปก่อนวันที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่นนั้ น โดยไม่
ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(5) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทาผิดวินัยแต่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้สั่ง
ให้ออกจากราชการด้วยเหตุนั้นโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การจ่ายเงินเดือนของผู้ถูกสั่งพักราชการ พระราชบัญญัติเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ
พ.ศ. 2502 ให้จ่ายดังนี้ เมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุด
(1) ไม่ผิดให้จ่ายเต็ม
(2) ผิดแต่ไม่ถึงออกจ่ายครึ่งหนึ่ง
(3) ผิดถึงออกไม่จ่าย
คดีหรือกรณีถึงที่สุด มีนัยดังนี้
(1) ถ้าเป็นคดีในศาล คดีถึงที่สุดเมื่อศาลได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดแล้ว
(2) ถ้าถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย กรณีจะถึงที่สุดเมื่อการสอบสวน
พิจารณาเสร็จและรายงานผลการสอบสวนนั้นไปยัง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.
แล้วแต่กรณี และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. มีมติเป็นอย่างไรถือเป็นที่สุด
(3) กรณีที่มีการอุทธรณ์/ร้องทุกข์คาสั่งลงโทษ กรณีจะถึงที่สุดเมื่อได้มีการพิจารณาอุทธรณ์/ร้อง
ทุกข์แล้ว
5. การให้ออกจากราชการไว้กอ่ น
การให้อ อกจากราชการไว้ก่อ น คือ การให้ ข้าราชการผู้มีก รณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวิ นัยอย่า ง
ร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญาออกจากราชการ
ขาดจากตาแหน่ง และอัตราเงินเดือนระหว่างการสอบสวนพิจารณา เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา

-24การให้ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นผลให้พ้นจากตาแหน่งและอัตราเงินเดือน ซึ่งอาจแต่งตั้งผู้อื่นดารง
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือนนั้นได้
หลักเกณฑ์การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(1) มีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการได้
(2) จะต้องเป็นกรณีที่ผู้มีอานาจพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนหรือพิจารณากรณีหรือคดีนั้นจะไม่แล้ว
เสร็จโดยเร็ว
ขั้นตอนและวิธีการเช่นเดียวกับการสั่งพักราชการ ในกรณีที่มีการสั่งพักราชการไว้แล้วแต่มีเหตุอันควร
ต้องสั่ง ให้ออกจากราชการไว้ก่อน จะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนอีกชั้ นหนึ่ง ก็ไ ด้ โดยสั่ง ให้ออกตั้ง แต่วันพั ก
ราชการเป็นต้นไป
ผลของการสัง่ ให้ออกจากราชการไว้กอ่ น
(1) ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ย่อมพ้นสภาพการเป็นข้าราชการและต้องออกจากราชการไป
ชั่วคราว แต่เป็นการออกจากราชการที่ไม่เด็ดขาด จะต้องมีการสั่ง การอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อสอบสวนพิจารณา
เสร็จแล้วอีกชั้นหนึ่ง
(2) ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ได้
(3) อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นมาแทนในตาแหน่งนั้นได้ แต่ต้องคานึงด้วยว่ าหากผลการสอบสวนพิจารณา
เสร็จแล้วปรากฏว่า ผู้นั้นมิได้กระทาผิดหรือกระทาผิดแต่ไ ม่ถึงต้องออกจากราชการ จะมีตาแหน่งอื่นในระดับ
เดียวกันรองรับหรือไม่
การสั่งให้กลับเข้ารับราชการและการจ่ายเงินเดือนของผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเป็นไป
เช่นเดียวกับผู้ถูกสั่งพักราชการ
การพิจารณาความผิดและกาหนดโทษ
การพิจารณาความผิดและกาหนดโทษ หมายถึง การพิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิด
วินัยหรือไม่ หากกระทาผิดเป็นความผิดกรณีใด ตามมาตราใด และควรจะลงโทษในสถานใดหรือไม่ การพิจารณา
ความผิดและกาหนดโทษ เป็นกระบวนการที่จะต้องกระทาโดยผู้มีอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด และจะ
กระทาได้ต่อเมื่อได้ทราบข้อเท็จจริงของเรื่องที่กล่าวหาโดยกระจ่างชัด เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยความผิดและ
กาหนดโทษได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการสอบสวน เว้นแต่ กรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่
กฎ ก.ค.ศ.กาหนด ข้อเท็จจริงอาจได้จากการสืบสวน หรือจากการรวบรวมข้อมูล แล้วแต่กรณี
ผู้มอี านาจพิจารณาความผิดและกาหนดโทษ
ผู้มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาความผิดและกาหนดโทษ ได้แก่
1) ผู้บังคับบัญชาตามที่กฎหมายกาหนด
2) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
3) ก.ค.ศ.

-25ก. ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง : ผู้มีอานาจพิจารณาความผิดและกาหนดโทษ ได้แก่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่งลงโทษ
*
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549 ซึ่งกาหนดให้
1) ผู้อานวยการสถานศึกษา หรือตาแหน่ง ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า มีอานาจสั่ง ลงโทษ
ภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 5% เป็นเวลาไม่เกิน 1 เดือน
2) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ามี
อานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5% เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่
เกิน 1 ขั้น
3) นายกรั ฐมนตรี ในฐานะหั ว หน้า รั ฐ บาล รั ฐมนตรีเ จ้ า สั ง กั ด ปลั ด กระทรวง เลขาธิ ก าร อธิ บ ดี
อธิการบดี หรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่า มีอานาจลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงิ นเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 5% เป็นเวลาไม่
เกิน 3 เดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 ขั้น
ข. ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้มีอานาจพิจารณาความผิดและกาหนดโทษ ได้แก่
1) ก.ค.ศ. : สาหรับตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาแหน่งอธิการบดี ตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ และผู้ซึ่ง กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันกับผู้ดารง
ตาแหน่งดังกล่าว
2) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง : สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่งยกเว้นตาแหน่งตามข้อ 1)
หลักการพิจารณาความผิด
การพิจารณาความผิด มีหลักในการพิจารณาดังนี้
1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การพิจารณาโดยยึดกฎหมายเป็นหลัก การกระทาใดจะเป็นความผิดทางวินัย
ต้องมีกฎหมายบัญญัติว่า การกระทานั้นเป็นความผิดถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติว่า การกระทานั้นเป็นความผิดทาง
วินัย ก็ไม่สามารถลงโทษเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการกระทานั้นได้ในการพิจารณาว่าการกระทาใดเป็นความผิด
วินัยกรณีใด จะต้องเข้าองค์ประกอบของการกระทาความผิดกรณีนั้นด้วย เช่น กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ มี
องค์ประกอบคือ
- มีหน้าที่ราชการต้องปฏิบัติ
- ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
- เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้
1) มีหน้าที่ราชการต้องปฏิบัติ หมายถึง มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดหรือหน้าที่ตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง หน้าที่จากผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือหน้าที่จากการสมัครใจเข้าผูกพั นตนเองยอมรับเป็นหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบ
2) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ หมายถึง การจงใจกระทาหรือการจงใจ
ละเว้นไม่กระทาในสิ่งที่กฎหมายกาหนดให้ต้องกระทา “โดยมิชอบ” หมายถึง มิชอบด้วยกฎหมายระเบียบของทาง
ราชการ คาสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือมติคณะรัฐมนตรี
*

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 78 ก. วันที่ 1 สิงหาคม 2549 มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 2 สิงหาคม 2549

-263) เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้
“ประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่เป็นคุณแก่ผู้รับ อาจหมายถึงทรัพย์สินและมิใช่ทรัพย์สิน เช่น อาจ
เป็นการบริการ การได้รับความสะดวก รวดเร็ว การอนุญาต การอนุมัติ
“มิควรได้” หมายถึง มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
หากเป็นประโยชน์ที่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ย่อมไม่เข้าองค์ประกอบกรณีทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ ถ้ า ไม่ ค รบองค์ ป ระกอบความผิ ด ของกรณี ใ ด ก็ ไ ม่ เ ป็ น ความผิ ด ตามกรณี นั้ น หากข้ อ เท็ จ จริ ง เข้ า
องค์ประกอบกรณีใด ตามมาตราใด ก็ปรับบทความผิดไปตามกรณีนั้น มาตรานั้น และลงโทษไปตามความผิดนั้น
แต่อย่างไรก็ดี การพิจารณาความผิดโดยคานึงถึงหลักนิติธรรมแต่เพียงอย่างเดียว อาจไม่ถูกต้อง
เหมาะสมตามความเป็นจริง หรือตามเหตุผลที่ควรจะเป็น เช่น กรณีผู้บริหารโรงเรียนไม่นาเงินค่าใช้จ่ายที่เหลือจาก
โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) หรือโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาคืนเข้าบัญชีธนาคาร
และได้นาเงินไปใช้ในกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินมาแสดง เพื่อหักล้างยอดเงิน
ทางบัญ ชีของโรงเรียนให้ตรงกับยอดเงินทางบัญ ชีของธนาคาร แสดงว่าอาจนาเงินไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
กรณีเช่นนี้ถ้าพิจารณาตามหลักนิติธรรมโดยเคร่งครัด ก็ต้องปรับบทความผิดเป็นทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เพราะ
1) มี ห น้า ที่ ราชการ 2) ปฏิบั ติ หรื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติห น้า ที่ ราชการโดยมิช อบ 3) เพื่ อ ให้ ตนเองหรือ ผู้ อื่น ได้
ประโยชน์ที่มิ ควรได้ เข้ าองค์ประกอบความผิดกรณีทุ จริ ตต่อ หน้า ที่ราชการ ตามมาตรา 84 วรรคสาม แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แล้ว ความผิดดังกล่าวกฎหมาย
บัญ ญัติว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งมาตรา 99 บัญ ญัติว่า ในกรณีที่กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้อง
ลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนผ่อนโทษห้ามมิให้ลดโทษต่ากว่าปลดออก และในกรณีทุจริต
ต่อหน้าที่ราชการนั้น มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ ว 234 ลงวันที่
24 ธันวาคม 2536 กาหนดว่า ควรลงโทษไล่ออกจากราชการ กรณีนี้หากพิจารณาตามหลักนิติธรรมโดยเคร่งครัด
แล้ว จะต้องลงโทษถึงไล่ออก หรือปลดออก ซึ่งอาจไม่ถูกต้องตามเหตุและผลที่ควรจะเป็น จึงต้องนาหลักมโนธรรม
มาประกอบการพิจารณาด้วย
2. หลักมโนธรรม ได้แก่ การพิจารณาให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงธรรมตามความเป็นจริงและตามเหตุ
และผลที่ควรจะเป็น หมายถึง การพิจารณาความผิดไม่ควรคานึงถึง แต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้น แต่ควร
คานึงถึงความยุติธรรมด้วย

*

“ความยุติธรรม” ได้แก่ เรื่องที่บุคคลในสังคมซึ่งเป็นบุคคลที่มีเหตุผลมีความรู้สึกผิดชอบเชื่อมั่นว่า
เป็นเรื่องที่ชอบธรรม (: ลอร์ด เดนนิ่ง) เช่น ตามตัวอย่างดังกล่าวในข้อ 1 การพิจารณาวินิจฉัย จะต้องคานึงถึง
สภาพความเป็นจริงของเรื่องนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร กล่าวคือ แม้จะไม่มีหลักฐานการใช้จ่ายเงินมาแสดง เพื่อหักล้าง
ยอดเงินทางบัญชีของโรงเรียนให้ตรงกับยอดเงินทางบัญ ชีของธนาคารซึ่ง อาจเป็นเพราะความบกพร่องในการ
ควบคุมระบบการเงิน หากฟังได้ ว่าผู้นั้นไม่มีประวัติเสื่อมเสียทางการเงิน และปรากฏว่าโรงเรียนได้มีการสร้างรั้ว
คอนกรีต ศาลาอเนกประสงค์ สวนหย่อม และโครงการกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ตามที่กล่าวอ้างจริง โดยไม่มีเงิน
งบประมาณจากทางราชการอุดหนุน ลาพังเงินบริจาคอย่างเดียวไม่เพียงพอ จึงจาเป็นต้องบริหารจัดการเพื่อให้
*

คานิยามคาว่า “ความยุตธิ รรม” ของ ลอร์ด เดนนิ่ง รวมคาบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย หน้า 307
ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส

-27บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโรงเรียน การกระทาแม้จะขัดต่อระเบียบของทางราชการ แต่หากมิได้ทาให้เกิด
ความเสียหายต่อโรงเรียน หรือมิได้ทาให้เด็กนักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันหรืออาหารเสริม (นม) แต่
อย่างใด กรณีเช่นนี้ยังไม่อาจฟังเป็นเรื่องทุจริต จะเป็นเพียงการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ดังนั้น การ
พิจารณาความผิดจึงต้องอาศัยหลักนิติธรรมและหลักมโนธรรมประกอบกัน จึงจะเกิดความถูกต้องและเป็นธรรม
เป็นการใช้กฎหมายให้เกิดความยุติธรรม
หลักการพิจารณาการกาหนดโทษ
การพิจารณากาหนดโทษมีหลักที่ควรคานึงถึง ดังนี้
1. หลักนิติธรรม คือ การคานึงถึงระดับโทษตามที่กฎหมายกาหนด
- ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง : โทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณีถ้ามีเหตุอัน
ควรลดหย่อน อาจลดหย่อนโทษได้แต่ต้องไม่ต่ากว่าปลดออก
- ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง : โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ถ้ามีเหตุอันควร
ลดหย่อน จะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้
- กรณีความผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษโดยให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
ในการลดหย่อนโทษ ผู้ บังคับบั ญ ชาต้องวางโทษก่อนว่ าควรลงโทษสถานใด แต่มีเหตุอันควร
ลดหย่อนโทษอย่างไรจึงให้ลงโทษสถานใด หรือให้ลดหย่อนเป็นสถานใด
เหตุลดหย่ อ นโทษ ได้แ ก่ เป็ นความผิ ดครั้ ง แรก ไม่เ กิ ดความเสีย หาย บรรเทาความเสี ยหาย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ คุณความดี เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเห็ นว่าควรไล่ออกจาก
ราชการเท่านั้น โดยเห็นว่า การนาเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ
2. หลักมโนธรรม คือ การพิจารณากาหนดโทษให้เหมาะสมตามควรแก่กรณี เช่น ความผิดร้ายแรงก็
ต้องกาหนดโทษร้ายแรง ความผิดไม่ร้ายแรงก็ต้องกาหนดโทษไม่ร้ายแรง ให้เหมาะสมกับกรณีความผิด
3. หลักความเป็นธรรม คือ ต้องพิจารณากาหนดโทษโดยเสมอหน้ากัน ใครทาผิดก็ต้องถูกลงโทษไม่
มีการยกเว้น ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง กระทาผิดอย่างเดียวกันควรต้องลงโทษเท่ากัน อย่างไรก็ดีแม้จะเป็นความผิด
อย่างเดียวกันแต่พฤติการณ์แห่งการกระทาอาจไม่เหมือนกัน โทษจึงอาจแตกต่างกันได้ เช่น
- ลักษณะของการกระทาผิด
- ผลแห่งการกระทาผิด
- คุณความดี
- การรู้หรือไม่รู้ว่าการกระทานั้นเป็นความผิด
- การให้โอกาสแก้ไขปรับปรุงตนเอง
- เหตุเบื้องหลังการกระทาผิด
- สภาพของผู้กระทาผิด

-284. นโยบายของทางราชการ ผู้ บัง คับ บัญ ชาควรจะได้ รับ ทราบนโยบายของทางราชการในการ
ปราบปรามกวดขันการกระทาผิดต่าง ๆ เพื่อนามาเป็นหลักในการใช้ดุลพินิจกาหนดระดับโทษให้ได้มาตรฐานตาม
นโยบายของทางราชการ เช่น
- ยาเสพติด
- ทุจริตคอรัปชั่น
- ละเมิดสิทธิเด็ก
- ทุจริตการสอบคัดเลือก
การลงโทษ
การลงโทษ เป็นมาตรการหนึ่งในการรักษาวินัย นอกเหนือจากการส่งเสริมให้ข้าราชการมีวินัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทาผิดวินัย และเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การ
ลงโทษทางวินัยมีผลดีในแง่เป็นการปรามไว้ไม่ให้ผู้อื่นกล้ากระทาผิดเพราะกลัวถูกลงโทษ แม้ว่าการลงโทษจะเป็น
มาตรการที่พึงใช้เป็นลาดับสุดท้ายในการรักษาวินัย แต่ก็เป็นมาตรการที่สาคัญและจาเป็น
ทั้งนี้ การลงโทษทางวินัยมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นการตอบโต้หรือแก้แค้นผู้กระทาผิดวินัย ดังจะ
เห็นได้จากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 97 บัญญัติว่า
“การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทาเป็นคาสั่ง วิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไป
ตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติ
หรือโดยโทสะจริตหรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด ในคาสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทาผิดวินัยในกรณีใด ตาม
มาตราใด และมีเหตุผลอย่างใดในการกาหนดสถานโทษเช่นนั้น” หากแต่มีจุดมุ่งหมายดังนี้ คือ
1. เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน จุดมุ่งหมายนี้ปรากฏจาก บทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตราต่าง ๆ ดังนี้
มาตรา 82 บัญญัติว่า “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อ
ห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ”
มาตรา 95 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชามีวินัย”
และวรรคเจ็ด บัญญัติว่า “ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ และตามหมวด 7
หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือ เพือ่ มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่
สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย”
ตามกฎหมายดังกล่าว แสดงจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการลงโทษผู้กระทาผิดวินัยโดย
เคร่ง ครั ด เพื่ อ รัก ษาความศัก ดิ์ สิท ธิ์ข องกฎหมาย หรื อเพื่ อ เป็ น การปรามผู้ กระทาผิด และปรามมิ ให้ ผู้อื่ นเอา
เยี่ยงอย่าง ให้ข้าราชการทุกคนสังวรไว้ว่าถ้ากระทาผิดวินัยจะต้องถูกลงโทษ

-292. เพื่อรักษามาตรฐานความประพฤติ ขวัญ กาลังใจ และประสิทธิภาพของข้าราชการจุดมุ่งหมายนี้
ปรากฏตามมาตรา 95 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า “การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระทา
โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกาลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะ
เสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปในทางที่มีวินัย”
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บังคับบัญชา การฝึกอบรม การส่งเสริมให้มีการพัฒนา จะทาให้
ข้าราชการมีความระมัดระวังในการรักษามาตรฐานความประพฤติและรู้สึกว่ามีความเป็นธรรมในระบบราชการ ทา
ให้มีขวัญและกาลังใจในการที่จะประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีและตั้งใจทางานให้เกิดผลดี ซึ่งเป็นผล
สะท้อนถึงประสิทธิภาพของข้าราชการ
3. เพื่อจูงใจให้ข้าราชการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น การลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดจะทาให้ผู้ถูก
ลงโทษยอมรับและเกิดความสานึกในสิ่งที่ได้กระทา จะเป็นทางจูงใจให้ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น
4. เพื่อรักษาชื่อเสียงของทางราชการและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อทางราชการ ทางหนึ่งที่จะ
รั ก ษาชื่ อ เสี ย งและความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ ทางราชการ ก็ คื อ การท าให้ ข้ า ราชการมี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี
ประสิทธิภาพในการทางานโดยสม่าเสมอ
ผู้มอี านาจสัง่ ลงโทษ
ผู้มี อ านาจสั่ ง ลงโทษต้ อ งเป็ น ผู้ บั ง คั บ บัญ ชาตามกฎหมาย หมายถึ ง มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ว่ า เป็ น
ผู้บังคับบัญชา เช่น
- กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
- กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
- กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
- กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันการศึกษา
ฯลฯ
ผู้บังคับบัญชาที่จะมีอานาจสั่งลงโทษนั้น ต้องเป็นผู้ดารงตาแหน่ง ที่กฎหมายบัญ ญัติ ให้มีอานาจ
ลงโทษ ถ้ากฎหมายไม่ได้บัญญัติให้มีอานาจลงโทษไว้ แม้จะเป็นผู้บัง คับบัญ ชาตามกฎหมายก็ไม่มีอานาจลงโทษ
เช่น รองปลัดกระทรวง รองเลขาธิการ รองอธิบดี รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการ
สถานศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย แต่ตาแหน่งดังกล่าวกฎหมายมิได้ให้อานาจสั่งลงโทษ เว้นแต่จะได้รับ
มอบอานาจจากผู้มีอานาจลงโทษ หรือเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้มีอานาจลงโทษ
การสั่งลงโทษวินัยร้ายแรงหรือการสั่งลงโทษตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง
หรือ ก.ค.ศ. ผู้มีอานาจสั่งลงโทษตามมติคือ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วแต่กรณี
คาสั่งลงโทษ : ต้องทาเป็นหนังสือให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทาผิดวินัยในกรณีใดตามมาตราใด และมี
เหตุผลอย่างใดในการกาหนดสถานโทษเช่นนั้น
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การลงโทษข้าราชการที่กระทาผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องคานึงถึงขั้นตอนในการดาเนินการก่อน
การสั่งลงโทษ และอานาจในการสั่งลงโทษตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ไม่กระทาการนอกเหนืออานาจของตน การสั่ง
ลงโทษที่มิได้กระทาตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด เป็นการสั่งลงโทษที่ไม่ถูกต้อง
ต้องดาเนินการเสียใหม่ให้ถูกต้อง ได้แก่
(1) การสั่งลงโทษเกินอานาจ ในกรณีที่กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอานาจการลงโทษให้อานาจผู้อานวยการ
สถานศึกษาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน ถ้าสั่งลงโทษเกินอานาจที่กฎหมายกาหนด
ไว้ ย่อมเป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มีผลใช้บังคับ เว้นแต่เป็นการสั่งลงโทษตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งลงโทษได้แม้โทษนั้นจะเกินอานาจ เนื่องจาก
เป็นการสั่งตามมติ มิได้เป็นการสั่งโดยอาศัยอานาจของตนเอง แต่ทั้งนี้อัตราโทษต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
เช่น โทษตัดเงินเดือน ตัดได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5% เป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ไม่
เกิน 1 ขั้น ซึ่งเป็นอัตราโทษที่มีกฎหมายกาหนดไว้แล้ว มิฉะนั้นจะเป็นการสั่งลงโทษที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(2) ต้องเป็นโทษตามที่กฎหมายกาหนด หมายถึง ผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัย หรือหลักเกณฑ์การลงโทษ
ทางวินัยต้องใช้บังคับแก่ผู้ใด ผู้นั้นย่อมต้องมีสิทธิได้รู้ว่ามีโทษใดบ้างที่จะนามาใช้บังคับแก่การกระทาของตน เช่น
โทษตัดเงินเดือนกฎหมายกาหนดให้ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน 5% เป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน ตามอานาจ
ของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน 1 ขั้น ไม่อาจลงโทษนอกเหนือกว่าที่กฎหมาย
กาหนด หรือเกินกว่าอัตราโทษที่กฎหมายกาหนดได้ เช่น ลงโทษตัดเงินเดือน 10% หรือลดขั้นเงินเดือน 2 ขั้น
เพราะกฎหมายมิได้กาหนดอัตราโทษดังกล่าวไว้ในกรณีที่เป็นการสั่งตามมติก็เช่นเดียวกัน แม้จะเป็นการสั่งตามมติ
ก็ต้องเป็นโทษและอัตราโทษตามที่มีกฎหมายกาหนดไว้แล้ว ไม่อาจมีมตินอกเหนือไปจากที่กฎหมายกาหนดไว้ได้
มิฉะนั้นจะเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคาสั่งที่สั่งตามมติก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มีผลใช้บังคับ
(3) ผู้สั่งลงโทษมิใช่ผู้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานอาจมีข้าราชการจากหลายหน่วยงานมาทางาน
ร่วมกัน เช่น ข้าราชการครูโรงเรียน ก. ไปช่วยราชการโรงเรียน ข. ผู้บริหารโรงเรียน ข. มิใช่ผู้บังคับบัญชาของผู้ไป
ช่วยราชการ จึงไม่มีอานาจสั่งลงโทษ มีเพียงอานาจการบังคับบัญชาเท่านั้น
(4) การสั่งลงโทษโดยไม่ได้ตั้งกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎ
ก.ค.ศ. หรื อมิไ ด้นาเสนอองค์ค ณะพิ จารณา ในกรณี ที่คณะกรรมการสอบสวนหรือ ผู้สั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่า เป็นความผิดวินัยร้ายแรง
(5) การสั่งลงโทษห้ามสั่งย้อนหลัง เว้นแต่กรณีที่มีการพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
หรือเป็นกรณีที่ให้ย้อนได้ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการออกคาสั่ง
(6) สภาพการเป็นข้าราชการ การสั่งลงโทษจะมีผลใช้บังคับได้ต่อเมื่อ ผู้นั้นยังมีสภาพเป็นข้าราชการ
อยู่ แต่สาหรับกรณีที่มีการกล่าวหาในเรื่องวินัยร้ายแรง หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา หรือถูกฟ้องคดีอาญา
อยู่ก่อนที่ผู้นั้นจะออกจากราชการ แม้ผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว มาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก็ให้อานาจดาเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นต่อไปได้ เว้น แต่จ ะ
เป็น การออกจากราชการเพราะตาย ถ้ า ผลการสอบสวนปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า เป็ น ความผิ ด วิ นั ย ร้ า ยแรง
ผู้บังคับบัญชายังมีอานาจสั่งลงโทษไล่ออก ปลดออกย้อนหลังได้ เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นความผิดวินัยไม่
ร้ายแรง เมื่อผู้นั้นออกจากราชการไปแล้ว กฎหมายให้ง ดโทษเสียได้ (มาตรา 102) สาหรับในกรณีที่ผู้นั้นตายใน
ระหว่างการสอบสวนผู้บังคับบัญชาไม่อาจสั่งลงโทษได้ ต้องสั่งยุติเรื่อง
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การรายงานการดาเนินการทางวินยั
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 กาหนดให้กระบวนการดาเนินการทางวินัยและการรายงานการดาเนินการ
ทางวินัยและการออกจากราชการเสร็จสิ้นที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการ
ดาเนินการทางวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง โดยแยกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา กับไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรณี ที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาก็จะรายงานสิ้นสุดที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา กรณีไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจะรายงานสิ้นสุดที่ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ดังนี้
1. กรณีวินัยไม่ร้ายแรง : เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาได้ดาเนินการทางวินัยหรือสั่งลงโทษทางวินัยแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนแล้ว กรณีที่อยู่ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ต้องรายงานการดาเนินการทางวินัยนั้นไปยังผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรณีที่มิได้สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา ให้รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการ หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าโทษที่จะลงสูงเกินกว่าอานาจของตน ให้
รายงานไปยังผู้มีอานาจ เมื่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงาน ต้อง
ตรวจสอบการดาเนินการว่าถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่ รวมถึงคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนและคาสั่งลงโทษถูกต้องหรือไม่ การปรับข้อเท็จจริงกับบทกฎหมายถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องก็ให้แก้ไข
ให้ถูกต้องและผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานอาจเปลี่ยนแปลงโทษได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ระดับโทษต้องไม่
เกินอานาจของตน
คาสั่งลงโทษเป็นคาสั่งทางปกครอง เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาผู้ใดแล้ว ต้องดาเนินการแจ้งคาสั่งลงโทษให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว พร้อมทั้งต้องแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ให้ผู้ถูก
ลงโทษทราบว่าสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อใครได้ภายในกี่วัน ในกรณีที่เป็นการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงที่
ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษด้วยอานาจของตนเอง สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์คาสั่งต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.
ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง แล้วแต่กรณี ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง ซึ่งอาจเป็นการให้ลงลายมือชื่อ และ
วัน เดือน ปี ที่รับทราบคาสั่ง ในทางปฏิบัติจะให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบในคาสั่งลงโทษนั้นเอง และให้ผู้ถูก
ลงโทษเก็บไว้ 1 ฉบับ และเก็บรวมไว้ในสานวน1 ฉบับ หากเป็นการแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ต้องเป็นไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ หากไม่มีการแจ้งสิทธิดังกล่าวอายุความอุทธรณ์จะขยายเป็น 1 ปี
เมื่อมีการสัง่ ลงโทษแล้วก็ต้องรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง พิจารณา
ตามมาตรา 104 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานเห็นว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็มีอานาจสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้ ตามมาตรา 104 (1) ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53
หรือไม่ก็ตาม เมื่อดาเนินการแล้วจึงเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามมาตรา 100 วรรคสี่ ยกเว้น
ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ต้องรายงานผู้มีอานาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา 53
ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ ต้องเสนอ
อุทธรณ์ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง พิจารณาทันที อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรื
ออ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง อาจพิจารณาเพิ่มโทษ ลดโทษ ได้ตามความเหมาะสมหากเห็นว่าโทษที่ลงนั้นเหมาะสมแล้ว
ให้ยกอุทธรณ์ และให้ถือว่าเป็นการพิจารณารายงานการดาเนินการทางวินัยแล้ว การอุทธรณ์นี้ให้ถือเป็นที่สุดจะ
อุทธรณ์ต่อไปไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นการเพิ่มโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออก ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ได้อีกครั้งหนึ่ง

-322. กรณีวินัยร้ายแรง : การดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต้องผูกโยงกับอานาจบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา 53 หมายความว่า การดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงเป็น
อานาจของผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53 เว้นแต่จะเป็นข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกาหนด เช่น
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ซึ่งมิได้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53 แต่มาตรา 98 วรรคห้า ให้อานาจสั่ง
แต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ หรือผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับรายงานตามมาตรา 104 (1) หรือผู้บังคับบัญชาตามมาตรา 100 วรรคหก
ในกรณีที่ผู้อานวยการสถานศึกษาดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาซึ่ ง อยู่ ใ นอ านาจการบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตามมาตรา 53 (4) หากฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง หมายถึ ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เห็นว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ต้องเสนอ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง พิจารณา ในกรณีที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาต้องเสนอผ่าน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา กรณีเช่นนี้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจมี
ข้อสังเกต หรือเห็นว่ายังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ก็แนะนาให้ทาให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้แต่จะสั่งเป็นอย่างอื่นไม่ได้ เมื่อ อ.ก.ค.
ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง มีมติเป็นประการใดก็ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่งบรรจุหรือผู้ สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วแต่กรณี สั่งไปตามนั้น
การใช้ดุลพินิจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ต้องอยู่ภายในกรอบของ
กฎหมายไม่สามารถใช้ดุลพินิจได้ตามอาเภอใจ มิฉะนั้นจะเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบหรือโดยไม่สุจริต และเป็น
มติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น มาตรา 99 บัญญัติว่า กรณีที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องลงโทษปลดออก
หรือไล่ออก จะลดหย่อนโทษได้ไม่ต่ากว่าปลดออก หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง มีมติ
ให้ลงโทษในความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ลดหย่อนโทษเป็นต่ากว่ าปลดออก มติเช่นนี้ เป็นมติที่ขัดต่อกฎหมาย
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ควรลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลด
ขั้นเงินเดือน เนื่องจากกฎหมายบัญญัติให้การลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง เป็นอานาจของผู้บังคับบัญชาที่สามารถสั่งได้
เอง มิได้บัญญัติให้เป็นอานาจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง เพียงแต่ไม่ตัดอานาจของ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ที่จะมีมติให้ลงโทษดังกล่าวได้ ดังนั้น การที่ อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตัง้ จะมีมติให้ลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงได้ก็เพียงเท่าที่มีกฎหมายกาหนดไว้แล้วเท่านั้น
โดยที่กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549 ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2549 ได้กาหนดอัตราโทษตัดเงินเดือนไว้สูงสุดไม่เกิ น 5% เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน และ
อัตราโทษลดขั้นเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 1 ขั้น หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง มีมติให้
ลงโทษเกินกว่าอัตราโทษตามที่กฎหมายกาหนด เช่น มีมติให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือน 2 ขั้น ต้องถือว่าเป็นมติที่ไ ม่
ชอบด้วยกฎหมาย และคาสั่งลงโทษตามมตินั้นก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน เพราะเป็นอัตราโทษที่กฎหมาย
ไม่ได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ การสั่งลงโทษตามมติไม่ผูกติดกับอานาจทั่วไปในการสั่งของผู้บังคับบัญชา เพราะเป็นการสั่ง
โดยอาศั ย อ านาจตามมาตรา 100 วรรคห้ า หรื อ มาตรา 104 วรรคสาม ตั ว อย่ า งเช่น กรณี ที่ ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาแล้วเห็นชอบกับระดับโทษ และรายงาน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา แต่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาแล้ว มีมติให้เพิ่มโทษเป็นลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น เช่นนี้ ผู้อานวยการสถานศึกษาก็สามารถสั่ง
ลงโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ตามมติได้

-33กรณีที่ต้องรายงานหรือส่งเรื่องไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา มีดังต่อไปนี้
1. กรณีที่เป็นการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรง แล้วมิได้ลงโทษตามมติ หรือมิได้ดาเนินการตามมติ เช่น กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นพ้องกันว่า ไม่เป็นความผิดหรือเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงผู้บังคับบัญชาก็อาจสั่งยุติ
เรื่อง งดโทษ หรือสั่งลงโทษที่อยู่ในอานาจของตนเองได้ตามควรแก่กรณีสาหรับกรณีเช่นนี้เมื่อรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้งแล้ว จะต้องรายงานไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาด้วย (ข้อ 7 และข้อ 8)
2. กรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 110 (4) หรือมาตรา 111 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แล้วมิได้สั่งให้ออกตามมติเมื่อ
รายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้งแล้ว จะต้องรายงานไปยัง ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาต่อไป
(ข้อ 11)
3. กรณีที่เป็นการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือการให้ออกจากราชการแก่ผู้ดารงตาแหน่งที่มี
วิท ยฐานะเชี่ย วชาญพิเ ศษ ตาแหน่ง ผู้อ านวยการส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ต าแหน่ง อธิ การบดี ตาแหน่ ง
ศาสตราจารย์ และผู้ซึ่งกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกับผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว (ข้อ 11)
4. กรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการทางวินัย หรือสั่งให้ออก จาก
ราชการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา (ข้อ 4 ข้อ 7และข้อ 8 วรรค
ท้าย)
5. กรณีที่เป็นการดาเนินการของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด (ข้อ 12)
6. กรณีที่ ก.ค.ศ. เห็นสมควรให้จัดส่งสานวนไปเพื่อพิจารณา (ข้อ 15 วรรคท้าย)
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การอุทธรณ์
ความหมาย
การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ถูกกระทบสิทธิจากคาสั่งของฝ่ายปกครองใช้สิทธิโต้แย้งขอให้เพิกถอน
หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขคาสั่ง
มาตรา 121 และมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 บัญญัติให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งลงโทษต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ที่
ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน
การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
1. เงื่อนไขในการอุทธรณ์
1.1 ผู้อุทธรณ์
ต้องเป็นผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยและไม่พอใจผลของคาสั่งลงโทษ ผู้อุทธรณ์ ต้องอุทธรณ์เพื่อ
ตนเองเท่านั้น ไม่อาจอุทธรณ์แทนผู้อื่นได้
1.2 ระยะเวลาอุทธรณ์
ผู้อุทธรณ์ต้องอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษ
1.3 การอุทธรณ์
การอุทธรณ์ต้องทาเป็นหนังสือถึงประธาน ก.ค.ศ. หรือประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
หรือ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ แล้วแต่กรณี พร้อมลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ส่งที่สานักงานก.ค.ศ. สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ หรือจะส่งผ่านผู้บังคับบัญชาก็ได้ การส่งหนังสืออุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์อาจนามายื่น
เองหรื อ ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ก็ไ ด้ ในกรณี ที่ส่ ง หนั ง สื อ อุ ทธรณ์ ท างไปรษณี ย์ จ ะถื อ วั นที่ ที่ ท าการไปรษณี ย์ ต้ น ทาง
ประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันส่งหนังสืออุทธรณ์ ดังนั้นหนังสืออุทธรณ์ที่ส่งทางไปรษณีย์ผู้รับหนังสือจะต้อง
แนบซองหนังสือไว้กับหนังสืออุทธรณ์นั้นด้วย
1.4 หนังสืออุทธรณ์
หนังสืออุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่า ได้ถูก
ลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร พร้อมเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี)
1.5 การขอแถลงการณ์ด้วยวาจา
ผู้อุทธรณ์มีสิทธิขอแถลงการณ์ด้วยวาจามาในหนังสืออุทธรณ์ หรือยื่นขอภายใน 30 วัน นับ
แต่วันยื่นหนังสืออุทธรณ์ ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา สานักงาน ก.ค.ศ.จะมีหนังสือแจ้งกาหนดวัน
เวลาที่ ก.ค.ศ. จะพิจารณาอุทธรณ์ และจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้ออกคาสั่งลงโทษให้มาแถลงแก้ในวันที่มี
การพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งหากผู้บังคับบัญชาไม่ประสงค์จะแถลงแก้ก็ได้ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ ก.ค.ศ. ทราบ
1.6 การอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง
การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนที่ผู้บังคับบัญชาสั่งด้วย
อานาจของตนเอง ต้องอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ เว้นแต่ การสั่งลงโทษ
ตามมติให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.
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การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ต้องอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ทั้งนี้ การ
ร้องทุกข์คาสั่งให้ออกจากราชการ หรือคาสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ก็ต้องร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.
เช่นเดียวกัน
2. การพิจารณาอุทธรณ์
ในการพิจารณาอุทธรณ์ของ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ
จะพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายและความชอบด้วยข้อเท็จจริง ดังนี้
2.1 ผู้ออกคาสั่งกระทาโดยมีอานาจหรือนอกเหนืออานาจหรือไม่
2.2 กระทาโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ โดยพิจารณาการปรับข้อเท็จจริงกับตัวบทกฎหมาย
2.3 กระทาโดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการที่เป็นสาระสาคัญหรือไม่
2.4 ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้องเหมาะสมแล้ว ให้ยกอุทธรณ์
2.5 ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษยังไม่ถูกต้องเหมาะสม ก็อาจเพิ่มโทษหรือลดโทษได้
2.6 ถ้าเห็นว่าไม่มีความผิดให้ยกโทษ
กรณีที่เห็นว่าการดาเนินการไม่ถูกต้อง ก็สั่งให้ดาเนินการใหม่ให้ถูกต้อง เช่น กรณีที่เห็นว่าเป็นมูล
กรณีวินัยร้ายแรง แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ก็มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยร้ายแรงได้
3. อุทธรณ์ที่ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้
อุทธรณ์ที่ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ตามกฎหมาย คือ
3.1 อุทธรณ์ที่ยื่นเกิน 30 วัน
3.2 อุทธรณ์ที่ผู้อุทธรณ์ไม่ลงลายมือชื่อในหนังสืออุทธรณ์
3.3 อุทธรณ์ที่เป็นการอุทธรณ์แทนผู้อื่น
3.4 อุทธรณ์ที่ไม่มีสาระ ตามข้อ 1.4
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การร้องทุกข์
ความหมาย
การร้องทุกข์ หมายถึง ผู้ถูกกระทบสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคาสั่งของฝ่ายปกครองหรือ
คับข้องใจจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา ใช้สิทธิร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมขอให้เพิกถอนคาสั่ง หรือทบทวนการ
กระทาของฝ่ายปกครอง หรือของผู้บังคับบัญชา
มาตรา 122 และมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 บัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. และผู้ซึ่งเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็น
ธรรม หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา หรือกรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวน มีสิทธิร้อง
ทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง หรือก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน
หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องทุกข์
1. ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เหตุที่จะร้องทุกข์
2.1 ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
2.2 ถูกสั่งพักราชการ
2.3 ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.4 ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือคับข้องใจจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา
2.5 ถูกตั้งกรรมการสอบสวน
3. วิธีการร้องทุกข์
3.1 การร้องทุกข์ ให้ร้องทุกข์สาหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นไม่ได้
3.2 ให้ร้องทุกข์เป็นหนังสือลงลายมือชื่อพร้อมที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้
ทราบ หรือควรทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ ยกเว้นกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือคับข้องใจจากการกระทาของ
ผู้บังคับบัญชา อาจร้องทุกข์ด้วยวาจาเพื่อปรึกษา หรือแก้ข้อคับข้องใจต่อผู้บังคับบัญชาของตนก่อนได้ แต่หากไม่
พอใจจึงร้องทุกข์เป็นหนังสือต่อไปก็ได้
3.3 หนังสือร้องทุกข์ต้องมีข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมาย และเหตุผลในการร้องทุกข์
3.4 ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิขอแถลงการณ์ด้วยวาจา
3.5 การร้องทุกข์ตามข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. การร้องทุกข์ตามข้อ 2.4
และ 2.5 ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
3.6 การยื่นหนังสือร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์อาจนามายื่นเองหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ โดยถือวันที่ที่
ไปรษณีย์ประทับตรารับที่ซองเป็นวันส่งหนังสือร้องทุกข์
4. การพิจารณาร้องทุกข์
4.1 ถ้าเห็นว่าคาสั่งถูกต้องเหมาะสมแล้วให้ยกคาร้องทุกข์
4.2 ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องเหมาะสมก็อาจเพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
4.3 ถ้าเห็นว่าการดาเนินการไม่ถูกต้อง ก็อาจสั่งให้ดาเนินการใหม่ให้ถูกต้อง

-37-

ภาคผนวก

การร้ องทุกข์

ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน และต้องเป็นการกระทา ของผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ ผอ.สพท. ลงมา
*ภายใน 30 วัน นับแต่ทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์

ผู้ร้องทุกข์

ร้องทุกข์ต่อ กศจ.
(อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา( เดิม))

ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53
สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น

มติ กศจ.
เป็นที่สุด

ทาเป็นหนังสือถึง
ประธาน กศจ.

เมื่อ กศจ. พิจารณาแล้วให้มีมติ (ข้อ ๑๔ (๑) – (๔))
- ยกคาร้องทุกข์
- เพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติ หรือให้ข้อแนะนา

ตามที่เห็นสมควร
- ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณี
- ไม่รับคาร้องทุกข์

แจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ภายใน 90 วัน

ยื่นที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เลขานุการ กศจ.
หรือส่งผ่านผู้บังคับบัญชา

ให้ กศจ.พิจารณา
ให้แ ล้วเสร็จภายใน
30 วัน

คู่มือการปฏิบัติงาน : กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เชียงราย เขต ๔

คู่มือการปฏิบัติงาน : กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เชียงราย เขต ๔

คู่มือการปฏิบัติงาน : กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เชียงราย เขต ๔

คู่มือการปฏิบัติงาน : กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เชียงราย เขต ๔

คู่มือการปฏิบัติงาน : กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เชียงราย เขต ๔

คู่มือการปฏิบัติงาน : กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เชียงราย เขต ๔

คู่มือการปฏิบัติงาน : กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เชียงราย เขต ๔

คู่มือการปฏิบัติงาน : กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เชียงราย เขต ๔

คาสั่งมอบหมายการปฏิบัตหิ น้าที่ของกลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือการปฏิบัติงาน : กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เชียงราย เขต ๔

คู่มือการปฏิบัติงาน : กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เชียงราย เขต ๔

