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บทที่ 1
บททั่วไป
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลและ
วิชาชีพครูถือเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีบทบาทหน้าที่สาคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสร้างเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสาคัญต่ออนาคตของประเทศชาติให้มี ความเจริญเติบโต
ทั้งทางด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถและทัศนคติที่ดีงาม ไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของชาติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงถือเป็นกลไกที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาของประเทศ
อันจะนาพาไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป จากบทบาทหน้าที่และความสาคัญดังกล่าว ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครู ซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติ นอกจากจะเป็นผู้ให้ความรู้แล้วยังต้อง
เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็กและเยาวชน ในการประพฤติปฏิบัติ ตนด้านคุณธรรมและจริยธรรมอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันมี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจานวนเกือบ 5 แสนคน การที่จะให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นผู้มีวินัย จึงมีความจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น การดาเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจึงเป็นมาตรการหนึ่งที่สาคัญในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อานวยความยุติธรรม รักษาและเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นคนดีมีวินัยและมีคุณภาพ และไม่ต้องการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีลักษณะไม่พึงประสงค์อยู่ในวงการวิชาชีพครู
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 ได้กาหนดให้ มีองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งของหน่วยงานการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นข้าราชการในสังกัด
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการกระจายอานาจ
การบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้ว ยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากาหนดให้มีองค์กรซึ่งทาหน้าที่บริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียกว่า “คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” เรียกโดยย่อว่า “ก.ค.ศ.” โดยมีสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ “สานักงาน ก.ค.ศ.” เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
การดาเนินงานของ ก.ค.ศ.
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ต่อมาได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ปรับปรุงองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ ก.ค.ศ. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย
(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
ศึก ษาธิก าร เลขาธิก าร ก.พ. เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้ น ฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคุรุสภา
(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการศึกษา และด้านกฎหมายด้านละหนึ่งคน
ให้ เ ลขาธิ ก าร ก.ค.ศ. เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และให้ เ ลขาธิ ก าร ก.ค.ศ. แต่ ง ตั้ ง
ข้าราชการในสานักงาน ก.ค.ศ. จานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
นอกจากนี้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังกาหนดให้มีองค์กรรองรับการกระจายอานาจ โดยให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษา” และคณะอนุกรรมการประจาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา” รวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ในส่วนราชการ ดูแลงานบริหารงานบุคคลในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึก ษาที่ สั ง กัด ตามกรอบแนวทางและนโยบายของส่ ว นกลาง ซึ่ง ต่ อมาได้มี ค าสั่ งหั ว หน้ าคณะรัก ษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 กาหนดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” และให้ยุบเลิก
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง
ให้โอนอานาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ไปเป็นของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ และคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้ยกเลิกคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และให้โอนอานาจ
หน้าทีข่ อง กศจ. ตามคาสั่งดังกล่าวไปเป็นอานาจหน้าที่ของ กศจ. ตามคาสั่งนี้
บทบาทและอานาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ.
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 19 กาหนดให้ ก.ค.ศ. มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
(2) กาหนดนโยบาย วางแผน และกาหนดเกณฑ์อัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งให้ความเห็นชอบจานวนและอัตราตาแหน่งของหน่วยงานการศึกษา
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(3) เสนอแนะและให้ คาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในกรณีที่ค่าครองชีพเปลี่ ยนแปลงไปมาก
หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่เหมาะสม
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ
สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม
(4) ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
(5) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตี ค วามปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการใช้ บั ง คั บ พระราชบั ญ ญั ติ นี้
เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้วให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น
(6) พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) ก าหนดวิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการจ้ า งเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ในตาแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา รวมทั้งกาหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
(8) ส่ งเสริ ม สนั บสนุ นการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกาลั งใจ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นแก่ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
(10) พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
(11) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้คาปรึกษา แนะนาและชี้แจงด้านการบริหารงานบุคคล
แก่หน่วยงานการศึกษา
(12) กาหนดมาตรฐาน พิจ ารณา และให้คาแนะนาเกี่ย วกับ การดาเนิน การทางวินัย
การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(13) กากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล ตรวจสอบ และ
ปฏิบั ติการตามพระราชบั ญญัตินี้ ในการนี้ให้ มีอานาจเรียกเอกสารและหลั กฐานจากหน่ว ยงานการศึกษา
ให้ผู้แทนของหน่วยงานการศึกษา ข้าราชการ หรือบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอานาจออกระเบียบ
ข้อบังคับ รวมทั้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา ข้าราชการ หรือบุคคลใดรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในอานาจหน้าที่ไปยัง ก.ค.ศ.
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(14) ในกรณีที่ ปรากฏว่าส่ วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศึกษา
คณะอนุกรรมการหรือผู้มี หน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติการ
โดยไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ ก.ค.ศ. มีอานาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกล่าวไว้ เป็นการชั่วคราว
เมื่ อ ก.ค.ศ. มี ม ติ เ ป็ น ประการใดแล้ ว ให้ ส่ วนราชการ หน่ วยงานการศึ กษา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ นที่ การศึ กษา
คณะอนุกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น
(15) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกาหนดอัตรา
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับ
(16) กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการต่าง ๆ ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
(17) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด
และควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(18) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
การดาเนินงานของ ก.ค.ศ.
เนื่องจากลักษณะโครงสร้างของ ก.ค.ศ. เป็นไปในรูปของคณะกรรมการ ฉะนั้น การดาเนินงานต่าง ๆ
ของ ก.ค.ศ. เกี่ย วกับ การบริ หารงานบุ คคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงจาเป็นต้องมี
หน่วยงานสานักงาน ก.ค.ศ. เป็นเจ้าหน้าที่ดาเนินการ และมีอนุกรรมการวิสามัญคณะต่าง ๆ ซึ่ง ก.ค.ศ. ตั้งขึ้น
ตามมาตรา 17 เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ” ทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นและวินิจฉัย
เรื่องต่าง ๆ แทน ก.ค.ศ.
อ.ก.ค.ศ.วิสามัญคณะต่าง ๆ ที่ ก.ค.ศ. ตั้งขึ้น เพื่อทาการแทน ก.ค.ศ. นั้น มีบทบาทอย่างมาก
ในการเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ และพิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ค.ศ. จึงต้องพิจารณา
แต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลอย่างแท้จริง เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 กาหนดให้ ก.ค.ศ. มีอานาจแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญ เพื่อทาการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. ดังต่อไปนี้
(1) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
(2) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ
(3) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นอกจาก อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ทั้ ง 3 คณะดังกล่าวแล้ว ก.ค.ศ. อาจแต่งตั้ ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญอื่ น
เพื่อทาการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. หรือทาหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการอื่นที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบีย บข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ได้ ทั้งนี้ อ.ก.ค.ศ. วิส ามัญ แต่ละคณะมีจานวนไม่เกิน
สิบห้าคน ประกอบด้วย
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(1) ประธานอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการใน ก.ค.ศ. เว้นแต่มีเหตุผลความจาเป็น
อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่เป็นกรรมการใน ก.ค.ศ. เป็นประธานอนุกรรมการก็ได้
(2) อนุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินสิบเอ็ดคน ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ สู ง ในด้ านการบริ ห ารทรั พยากรบุคคล ด้า นการศึก ษา ด้ านกฎหมาย และด้ านอื่น ๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญคณะนั้น
(3) อนุกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จานวนสองคน
ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้ าราชการในสานักงาน ก.ค.ศ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
และอาจแต่งตั้งข้าราชการในสานักงาน ก.ค.ศ. จานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ในปัจจุบัน ก.ค.ศ. มีมติตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ รวม 11 คณะ ดังนี้
1. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล มีอานาจและ
หน้าที่ทาการแทน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการเสนอแนะและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอแนะนโยบาย วางแผน และกาหนดเกณฑ์อัตรากาลังของ
ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษารวมทั้ง ให้ ความเห็ นชอบจานวนและอัตราตาแหน่งในหน่วยงาน
การศึกษา พิจารณา จัดทา และพัฒนาร่างกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และ
พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา
กาหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษารวมทั้งกาหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน พิจารณารับรอง
คุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกาหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับรวมทั้ง
พิจารณาเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการต่าง ๆ ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พิจารณาดาเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐ รวมทั้งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
เฉพาะกิจเพื่อดาเนินการตามอานาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. นี้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
2. อ.ก.ค.ศ. วิสามั ญเกี่ยวกับการเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติ ราชการ มี อานาจ
และหน้าที่ทาการแทน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการเสนอแนะ และให้คาปรึกษาต่อ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับนโยบายการวางระบบ
กลไก และการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการในการพัฒนาและการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และ
จรรยาบรรณข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา พิจ ารณาและให้ ข้ อ เสนอแนะกรณีที่ ค่ า ครองชี พ
เปลี่ยนแปลงไปมาก หรือการจัดสวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยังไม่เหมาะสม เพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเรื่องปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ
สวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลสาหรับข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมต่อไป พิจารณา
จัดทาและพัฒนาร่างกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพ การให้ค่าตอบแทน การให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาจัดทาและพัฒนา
ร่างนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ กลไก และมาตรการในการพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี เสริมสร้างวินัย
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คุณธรรม และจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ ขวัญกาลังใจ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษา พิ จารณาด าเนิ นการเกี่ ยวกั บการบริ หารงานบุ คคลของข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
ด้านการพัฒนาเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น
ส่ งเสริ ม สนั บสนุ นการพั ฒนา การเสริ มสร้ างขวั ญ และก าลั ง ใจ และการยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อดาเนินการตามอานาจและหน้าที่ของ
อ.ก.ค.ศ. นี้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
3. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอานาจและ
หน้าที่ทาการแทน ก.ค.ศ. ในส่วนของการบริหารงานบุคคลเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับ
การเสนอแนะและให้คาปรึกษาต่อ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ พิจารณา จัดทา และพัฒนาร่างกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลนอกเหนือจากเกณฑ์ปกติ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นกาลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพิจารณาเกี่ยวกับการบรรจุ และแต่งตั้งบุคคล
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกเหนือจากเกณฑ์ปกติ รวมทั้งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
เฉพาะกิจเพื่อดาเนินการตามอานาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. นี้ และปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
4. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอานาจ
และหน้า ที่ทาการแทน ก.ค.ศ. เกี่ย วกับการเสนอแนะนโยบายและให้คาปรึกษาแก่ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับ การ
บริห ารงานบุค คลของข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา พิจ ารณาการกาหนดกรอบอัต รากาลัง
การกาหนดตาแหน่ง การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเปลี่ยนตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่งและระดับ
ตาแหน่ง การบรรจุผู้ออกจากราชการหรือออกจากงานเข้ารับราชการ การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือน และวินิจฉัยปัญหาในเรื่องดังกล่าวและเสนอ
ก.ค.ศ. พิจารณา ตรวจสอบ กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุ คลากรทางการศึกษาเกี่ย วกับ การกาหนดกรอบอัตราก าลั ง การกาหนดตาแหน่ง การบรรจุและแต่งตั้ ง
การโอน การย้าย การเปลี่ยนตาแหน่ง การแต่งตั้ง การเลื่อนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง การบรรจุผู้ออกจากราชการ
หรือออกจากงานเข้ารับราชการ การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น รวมทั้ ง การด าเนิ น การให้ เ ป็ นไปตามมติ รวมทั้ ง ตั้ ง อ.ก.ค.ศ. วิ ส ามั ญเฉพาะกิ จ
เพื่อดาเนินการตามอานาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. นี้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
5. อ.ก.ค.ศ.วิ ส ามั ญ เกี่ ย วกั บ วิ ท ยฐานะข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
มีอานาจและหน้าที่ทาการแทน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและให้คาปรึกษาแก่ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับ
ระบบวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและวินิจฉัยปัญหาในเรื่องดังกล่าว และเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา
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จัดทา และพัฒนากฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งการประเมินเพื่อดารงไว้ซึ่งวิทยฐานะ ตรวจสอบ
กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับ
วิท ยฐานะของข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการบริ ห ารงานบุค คลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อดาเนินการตามอานาจ
และหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. นี้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
6. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
มีอานาจและหน้าที่ทาการแทน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและให้คาปรึกษาแก่ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับระบบตาแหน่ง
และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2) พิจารณากลั่นกรองการจัดทา
และพัฒนากฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) พิจารณาดาเนินการคาขออนุมัติ
กาหนดตาแหน่ง การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การแต่งตั้ง การเลื่อนตาแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ การตัดโอน
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การกาหนดกรอบอัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา กากับ ดูแล ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการบริ หารงานบุ คคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) รวมทั้ง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อดาเนินการตามอานาจและหน้าที่
ของ อ.ก.ค.ศ. นี้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
7. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีอานาจหน้าที่ทาการแทน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการเสนอแนะและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและการแก้ไข ปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาจัดทา และพัฒนาร่างกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. และระเบียบเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา พิจารณาการขอให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความชอบด้วยกฎหมายของร่างกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแก่สานักงาน ก.ค.ศ. หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
พิจารณาวินิจฉัยและตีความปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งให้คาปรึกษาและพิจารณาตอบข้อหารือในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายแก่สานักงาน ก.ค.ศ.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเรื่องการขอแก้ไขทะเบียนประวัติ เกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจหรือคณะทางานเพื่อดาเนินการตามอานาจและหน้าที่
ของ อ.ก.ค.ศ. นี้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
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8. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ มีอานาจและหน้าที่ทาการแทน ก.ค.ศ.
เกี่ยวกับการเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นต่อ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับปัญหาในการใช้บังคับและการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาเรื่อง
การดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ และการรายงานการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณา
ข้อกฎหมาย หรือข้อหารือเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เสนอแนะแก่ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับมาตรฐานโทษและแนวทางการลงโทษ พิจารณาเรื่องคาร้องเรียนกล่าวโทษ
ที่เกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
เฉพาะกิจเพื่อดาเนินการตามอานาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. นี้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
9. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ มีอานาจและหน้าที่ทาการแทน ก.ค.ศ.
เกี่ยวกับการเสนอแนะแก่ ก.ค.ศ. ในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการใช้บังคับและการแก้ไขปรับกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้ง
การวางระบบและกลไก เกี่ยวกับเรื่องการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณา
เรื่องการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ที่ยื่นต่อ ก.ค.ศ. ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
เห็นว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา กศจ. เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง กระทาการหรือมีมติขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือมีมติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิจารณา
เรื่องการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการที่เป็นงานเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และเรื่อง
การดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มิได้ใช้สิทธิ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ ซึ่งได้กระทาความผิดร่วมกับผู้ให้สิทธิอุทธรณ์และร้องทุกข์ด้วย รวมทั้ง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
เฉพาะกิจเพื่อดาเนินการตามอานาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. นี้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
10. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอานาจและหน้าที่ทาการแทน ก.ค.ศ.
เกี่ยวกับการพิจารณาตรวจสอบข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในเรื่องการร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นต่อ ก.ค.ศ. หรือที่ตรวจพบเอง
ในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา กศจ. เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ปฏิบัติการหรือมีมติโดยไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมหรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับ
กฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ยกเว้นกรณีร้องทุกข์
เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย การพักราชการ และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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โดยให้มีอานาจสืบสวน สอบสวน และสรุปข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาภายใน
สามสิบวันทาการ พิจารณาและมีมติยับยั้งการปฏิบัติการหรือการปฏิบัติตามมติเป็นการชั่วคราวในกรณีที่ส่วนราชการ
หน่วยงานการศึกษา กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง คณะอนุกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้ง หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ หรือปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม และหากปล่อยเนิ่นช้าไปจะเกิดความเสียหาย
แก่ราชการ ดาเนินการสืบสวน สอบสวนในกรณีที่มีการร้องเรียนกล่าวหาว่าอนุกรรมการ ใน กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่
ก.ค.ศ. ตั้ง หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบั ติหน้ าที่โดยมิชอบ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และเสนอต่อ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา รายงานและดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมทั้งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
เฉพาะกิจเพื่อดาเนินการตามอานาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. นี้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
11. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการกากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล
มีอานาจและหน้ าที่ ทาการแทน ก.ค.ศ. เกี่ ยวกับ การเสนอแนะนโยบายเกี่ ยวกั บ การวางระบบและกลไก
การตรวจติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กากับ
ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา กศจ. เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง และองค์คณะบุคคลที่มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตามมติของ ก.ค.ศ.
และกฎหมายว่าด้ว ยการบริ ห ารงานบุ คคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา และประเมินผล
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการ
รายงานการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบ
ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อดาเนินการ
ตามอานาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. นี้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
การดาเนิ นงานของ อ.ก.ค.ศ.วิส ามัญ ทั้ง 11 คณะดังกล่ าว นับว่าเป็นการแบ่งเบาภาระ
ในการดาเนินงานของ ก.ค.ศ. เป็นอย่างมาก และทาให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
บทบาทและอานาจหน้าที่ของสานักงาน ก.ค.ศ.
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 20
บัญญัติว่า “ให้มีสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยย่อว่า “สานักงาน ก.ค.ศ.”
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยย่อว่า “เลขาธิการ ก.ค.ศ.”
ซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
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สานักงาน ก.ค.ศ. มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ.
(2) วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการจัดระบบบริหารราชการในหน่วยงานการศึกษา
(3) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(4) พัฒนาระบบข้อมูล และจัดทาแผนกาลังคนสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(5) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และบริหารเงินทุน ตลอดจนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานการศึกษา
และเขตพื้นที่การศึกษา
(8) จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เสนอ ก.ค.ศ.
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย”
บทบาทและอานาจหน้าที่ของ กศจ.
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึ กษาธิ การ ลงวั นที่ 3 เมษายน 2560 ให้ ยกเลิ กค าสั่ งหั วหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ
ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
และให้โอนบรรดาอานาจหน้าที่และการดาเนินการใด ๆ ตามอานาจหน้าที่ของ กศจ. ตามคาสั่งดังกล่าว ไปเป็นของ
กศจ. ตามคาสั่งนี้ โดยกาหนดให้ ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”
ประกอบด้วย
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ
(3) ผู้ แทนส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสานักงานส่ งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ
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(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน
(5) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
(6) รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
โดยทีค่ าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ดังกล่าว ให้ กศจ. มีอานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) อานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนดให้เป็นอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
(2) กาหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจั ดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
(3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา
(4) พิ จารณาและให้ ความเห็ นชอบกรอบการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานและตั วชี้ วั ดในการ
ดาเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2
(6) ก ากั บ เร่ งรั ด ติ ดตาม และประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของส่ วนราชการหรื อหน่ วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
(8) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจั งหวัด
ตามข้อ 9
(9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานตามความจาเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา โดยให้นาองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานตามวรรคหนึ่ง ต้องคานึงถึงวงเงิน
งบประมาณที่ได้ รั บ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็ วและไม่ เป็นการเพิ่มขั้ นตอนในการปฏิ บัติหน้าที่
โดยไม่จาเป็น
(10) ปฏิบั ติหน้ าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่ อนตามข้อ 2
มอบหมาย
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รวมทั้งในคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้กาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิการจังหวัด และให้
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
โดยให้ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เป็ นข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา และให้ มี ส านั กงานศึ กษาธิ การภาค และให้ ศึ กษาธิ การภาค
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสานักงานศึกษาธิการภาค รวมทั้ง ก.ค.ศ. ยังได้
กาหนดให้สานักงานศึกษาธิการภาค และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานการศึกษา ซึ่ง ก.ค.ศ.
สามารถกาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีในหน่วยงานดังกล่าวได้
นอกจากนี้ยังได้กาหนดให้ศึกษาธิการจังหวั ด โดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 53 (3) และ (4)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลเป็น
การเปลี่ยนอานาจการสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 (3) ซึ่งเดิม เป็นของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และตามมาตรา 53 (4) ซึ่งเดิมเป็นของผู้อานวยการสถานศึกษามาเป็นของศึกษาธิการจังหวัด และเปลี่ยนองค์กร
การบริหารงานบุคคลในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มาเป็น การบริหารงานบุคคล
ในเขตจังหวัด โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งในส่วนของการดาเนินการทางวินัยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาจึงเปลี่ยนผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามาเป็นของศึกษาธิการจังหวัด และถ่ายโอนอานาจการพิจารณา
ดาเนินการทางวินัยและการพิจารณารายงานการดาเนินการทางวินัย จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มาเป็นของ กศจ.
สาหรับการดาเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ที่มิได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอานาจการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการนั้น
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คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ
จานวน 11 คณะ

กศจ.
จานวน 76 คณะ

1. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบ
บริหารงานบุคคล
2. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
3. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
5. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
6. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2)
7. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
8. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ
9. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
10. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการร้องเรียน
ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
11. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการกากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารงานบุคคล

อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
จานวน 3 คณะ

1. อ.ก.ค.ศ.สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. อ.ก.ค.ศ.สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
3. อ.ก.ค.ศ.สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

หมายเหตุ : สาหรับกรุงเทพมหานครให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษา
ในภูมิภาคทาหน้าที่เป็น กศจ.

บทที่ 2
วินัย และการรักษาวินัย
ความหมายของวินัย
คาว่า “วินัย” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ระเบียบ แบบแผน
และข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ
ในทางการบริ ห ารนั้ น “วิ นัย ” มีค วามหมายไปในหลายลั กษณะ เช่น ลั กษณะที่เป็นการ
ควบคุมตนเอง (Self Control) โดยมุ่งพิจารณาวินัยในแง่การพัฒนาตนเอง เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับความจาเป็น
และความต้องการ ซึ่งเรียกว่า อัตวินัย (Self Discipline)
วินัยข้าราชการอาจแยกพิจารณาได้เป็น 2 ความหมายคือ
1. หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความประพฤติที่ทางราชการกาหนดให้ข้าราชการ
ยึดถือและปฏิบัติ
2. หมายถึง ลั ก ษณะเชิ งพฤติกรรมที่ข้า ราชการแสดงออกมาในทางที่ถู กที่ควร เป็นการ
ควบคุมตนเองให้แสดงพฤติกรรมที่ถูกระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือแบบแผนที่ทางราชการกาหนดไว้
ดังนั้น วินัยจึงหมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือแบบแผนความประพฤติที่ควบคุ ม
พฤติกรรมของคนในองค์กรให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกที่ควรที่ราชการพึงประสงค์
การรักษาวินัย
การรั กษาวินั ย หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบัติตามข้อกาหนดทางวินัย ตามที่กฎหมาย
บั ญ ญั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ระมั ด ระวั ง ดู แ ล ปู อ งกั น ไม่ ฝุ า ฝื น หรื อ หลี ก เลี่ ย ง หากพบว่ า มี ก ารกระท าผิ ด
ผู้บังคับบัญชาต้องดาเนินการทางวินัยทันที เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่น การรักษาวินัยที่ดีนั้น นอกจากเกิด
จากตัวข้าราชการเองที่จะต้องเรี ยนรู้ สานึก และตระหนักในหน้าที่แล้ ว ผู้ บังคับบัญชาก็จะต้องทาตัวเป็น
แบบอย่างที่ดี ดูแล ส่งเสริม และพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยด้วย
บทบาทของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการรักษาวินัย
(1) เสริมสร้างและพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัย
(2) ปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย
(3) ดาเนินการทางวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
วัตถุประสงค์ของการรักษาวินัย
(1) เพื่อส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของข้าราชการ และรักษาประโยชน์ของราชการ
(2) เพื่อธารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของข้าราชการด้วยลักษณะของวินัย
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ลักษณะของวินัย
วินัยมีลักษณะเป็นข้อบัญญัติ เพื่อควบคุมและส่งเสริมให้ข้าราชการอยู่ในกรอบแห่งความประพฤติ
อันดีงาม ระเบียบวินัยโดยทั่วไปมีไว้เพื่อให้บุคคลในสังคมปฏิบัติร่วมกันในทิศทางและแนวทางเดียวกัน เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ สันติ เคารพในสิทธิและหน้าที่ของกันและกัน
วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้อบัญญัติที่กาหนดเป็นข้อห้ามและ
ข้อปฏิบัติตามหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรา 82 ถึงมาตรา 97 ซึ่งอาจแยกได้ดังนี้
มาตรา 82 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้าม
และข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
มาตรานี้กาหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
บทบัญญัติที่เป็นข้อห้ามและถือปฏิบัติในเรื่องวินัยอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ทั้งในและนอกเวลาราชการ แต่ทั้งนี้
การกระทาผิดวินัยตามบทบัญญัติดังกล่าวต้องเป็นความผิดที่ได้ทาในขณะที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา แต่หากผู้ใดได้กระทาความผิดก่อนมีสถานภาพเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หรือก่อนบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย่อมไม่อาจถือเป็นความผิดวินัยและ
นามาสั่งลงโทษทางวินัยได้ แต่อาจจะถือว่าเป็นผู้ ขาดคุณสมบัติทั่วไปในการรับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ หากเข้าเหตุตามที่กฎหมายกาหนด และหากปรากฏภายหลังเข้ารับราชการก็อาจต้อง
ถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยพลัน เพราะเหตุขาดคุณสมบัติได้
กรณีตัวอย่าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อครั้งเป็นพนักงานราชการ กระทาการทุจริตสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และต่อมาหลังจากได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรงตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 24 (8) และมีมูลความผิดอาญา
ฐานเป็นเจ้าพนักงานกระทาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 มาตรา 161 และมาตรา 162 (1)
และ (4) ประกอบมาตรา 86 การกระทาดังกล่าวจึงถือเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอั นดีสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู
ซึ่งเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 จึงต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(มติ อ.ก.ค.ศ. วิส ามั ญ เกี่ย วกั บ การอุ ท ธรณ์ แ ละการร้ องทุ ก ข์ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ที่
11 มกราคม 2562)
มาตรา 83 ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต้ อ งสนั บ สนุ น การปกครอง
ในระบอบประชาธิ ปไตยอัน มีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่านั้น
มาตรานี้ มี ความมุ่งหมายให้ ข้ าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษามีห น้าที่ ต้องปฏิบั ติ
ใน 2 ประการคือ
1. สนั บ สนุ น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัต ริย์ทรงเป็น ประมุ ข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2. วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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การสนั บสนุ น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจอาจแสดงออกมาได้ทั้งกายและวาจา การกระทา
ที่ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ถือเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง เว้นแต่การกระทาผิด
ดังกล่าวจะเป็นความผิดทางอาญา และผู้นั้นได้รับโทษจาคุกหรือ โทษที่หนักกว่าจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรืออาจตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปในการเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ซึ่ ง จะต้ อ งถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการ หากมี พ ฤติ ก ารณ์ ไ ม่ เ ลื่ อ มใสในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ท รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือถูกสั่งให้ออก
จากราชการฐานประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งต้องปรับบทให้เหมาะสมโดยคานึง
ถึงข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป
นอกจากนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังมีหน้าที่ ต้องวางรากฐานให้เกิดระบอบ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น ให้นักเรียนได้รับความรู้หรือจัดกิจกรรม
ในโรงเรียนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จัดให้มีสภานักเรียน หรืออาจมีการจัดให้มีการเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน เป็นต้น
มาตรา 84 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริ ยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่รั กษาประโยชน์ของ
ทางราชการ และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจและหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับ
ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรานี้กาหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ดูแลเอาใจใส่ รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
อย่างเคร่งครัด มิให้อาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการหาผลประโยชน์โดยมิชอบ รวมทั้งไม่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
มาตรา 84 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ซึ่งพิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้
1. มีหน้าที่ราชการ
2. ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม
3. ไม่มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร
4. ไม่ดูแลเอาใจใส่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
5. ไม่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
หน้าที่ราชการ หมายถึง งานที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ หน้าที่ที่เกิดขึน้ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายที่กาหนดให้อานาจไว้เป็นการเฉพาะ และหมายความ
รวมถึงการไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่ราชการโดยตรง โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง หรือตามที่
ได้รับมอบหมายนั้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ถ้าข้าราชการผู้ใดกระทาการอันเป็นการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ย่อมถือเป็นการกระทาผิดวินัยในหน้าที่
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การพิจารณาว่า ข้าราชการมีหน้าที่ราชการในเรื่องใด พิจารณาได้ดังนี้
1. กฎหมาย หรือระเบียบ กาหนดให้ตาแหน่งใดมีหน้าที่ในเรื่องใดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
2. มาตรฐานตาแหน่ง ได้กาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งต่าง ๆ ตลอดจนลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติไว้
3. คาสั่งหรือการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา ที่ให้ปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากมาตรฐาน
ต าแหน่ ง ถ้ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง หรื อ มอบหมายให้ ข้ า ราชการผู้ ใ ดปฏิ บั ติ ภ ายในขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข อง
ผู้บังคับบัญชา ก็ย่อมเป็นหน้าที่ราชการของผู้ที่ได้รับคาสั่งหรือได้รับมอบหมาย การมอบหมายอาจทาเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือมอบหมายด้วยวาจา หรือมอบหมายโดยพฤตินัยอย่างอื่นก็ได้
4. โดยพฤตินัย พิจารณาจากการที่ข้าราชการสมัครใจเข้าผูกพันตนเองยอมรับว่าเป็นหน้าที่ราชการ
ของตน โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ปรากฏว่าเพียงพอที่จะถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้นั้นหรือไม่
ซื่อสัตย์ หมายถึง การปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ไม่คดโกง หรือไม่หลอกลวง
สุจริต หมายถึง การปฏิบัติด้วยความมุ่งหมายด้วยความตั้งใจที่ดี ชอบด้วยทานองคลองธรรม
ซื่อสัตย์ หมายถึง การปฏิบัติโดยไม่ลาเอียง (เลือกปฏิบัติแก่ฝุายใดฝุายหนึ่ง เป็นการเฉพาะ)
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกย่องให้ครูเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพชั้นสูง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่คุรุสภากาหนดไว้เป็นข้อบังคับอย่างเคร่งครัดด้วย
กรณีตัวอย่าง
1. การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะกรรมการในสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ถ้ากระทาการใดให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หน่วยงานต้นสังกัดก็สามารถ
ดาเนินการทางวินัยได้ ดังที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยวินิจฉัยไว้ในเรื่องเสร็จที่ 322/2549 ว่าการจัด
สวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
มี วั ตถุ ป ระสงค์ ในการช่ ว ยเหลื อ และอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ข้ า ราชการเพื่ อประโยชน์ แ ก่ การด ารงชี พ
นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการเป็นกรณีปกติหรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการ ทั้งนี้ ตามบทนิยามคาว่า “สวัสดิการภายในส่วนราชการ” ในข้อ 4 โดยเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ
ในการริเริ่ม ดาเนินการ หรือสนับสนุนให้มีการดาเนินการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการจัดสวัสดิการในส่วนราชการตามกฎหมายใดเป็นการเฉพาะ การดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับสวัสดิการก็ยังคงต้องอยู่ในบังคับของระเบียบนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายเฉพาะนั้นด้วย ตามข้อ 6
วรรคสอง ดังนั้น การจัด สวัส ดิก ารของข้า ราชการไม่ว่า จะเป็น การจัด ตั้ง ขึ้น ตามหลัก เกณฑ์ข องระเบีย บ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 หรือตามกฎหมายเฉพาะให้ถือว่าเป็น
การจั ด สวั ส ดิ ก ารข้ า ราชการเช่ น เดี ย วกั น และย่ อ มได้ รั บ การสนั บ สนุ น หรื อ การอ านวยความสะดวกจาก
ส่วนราชการด้วยกันทั้งสิ้น เช่น การให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่ให้สวัสดิการภายใน
ส่วนราชการโดยถือเป็นการปฏิบัติราชการตามข้อ 16 ซึ่งอาจได้รับการพิจารณาความดีความชอบหรือมีความรับผิด
ทางวินัย หรือการอนุมัติให้ใช้ที่ดิน ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ การใช้น้า กระแสไฟฟูา หรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่นของ
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ส่วนราชการตามข้อ 17 รวมทั้งการสนับสนุนการดาเนินการจากส่วนราชการในกรณีอื่นไม่ว่าจะเป็นการรับรอง
ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือการหักเงินเดือนของข้าราชการหรือลูกจ้างเพื่อชาระค่าหุ้น
สหกรณ์ ด้ว ยเหตุนี้ การจั ดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการครู แม้ว่าจะจั ดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญั ติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 แต่ก็เป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการในการดารงชีพ
นั่นเอง จึงอยู่ ในความหมายของการจัดสวัสดิการข้าราชการ ตามข้อ 6 วรรคสอง และข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน
เป็นกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์ย่อมเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ 16 ด้วย
2. กรณีข้าราชการตารวจที่ผู้บังคับบัญชามีคาสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
ในเรื่องที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจปลอมแปลงเอกสารสัญญากู้เงินสหกรณ์ และใช้เอกสารปลอม
ยื่น กู้ยืม ต่อ สหกรณ์ เป็น เหตุใ ห้ส หกรณ์แ ละสมาชิก ที่ถูก ปลอมลายมือ ชื่อ เสีย หาย จนศาลปกครองสูงสุด
มีคาพิพากษาว่าการที่ผู้ฟูองคดีดารงตาแหน่งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจพังงา จากัด มีหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารคาขอกู้เงินของสมาชิกแต่กลับอาศัยอานาจหน้าที่ของตนปลอมแปลงเอกสารกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจพังงา จากัด ในนามบุคคลอื่นและรับเงินจานวนดังกล่าวไปเป็นของตน การกระทาของผู้ฟูองคดีเป็นการ
ไม่รักษาชื่อเสียงและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ของตน ประกอบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจพังงา
จากัด เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่ อเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตารวจพังงา การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟูองคดี
ในสหกรณ์อ อมทรั พย์ ตารวจพั งงา จ ากัด จึงเป็นการปฏิบั ติราชการ (ศาลปกครองสู ง สุ ดได้ มีคาพิ พากษา
คดีหมายเลขแดง ที่ อ. ๑๓๕/๒๕๕๔)
3. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้รับเลือกเป็น
ประธานกรรมการ รองประธาน คณะกรรมการ ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ หรือผู้มีตาแหน่งหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หากไปดาเนินการใด ๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ ถือได้ ว่าเป็นการปฏิบัติ
หรื อละเว้น การปฏิบัติห น้าที่จนก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงแก่ส หกรณ์ออมทรัพย์ครูและสมาชิก
สหกรณ์ฯ แล้ว พฤติการณ์ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีกระทาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
อย่ างร้ ายแรง (อ.ก.ค.ศ. วิส ามัญเกี่ย วกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
มาตรา 84 วรรคสอง เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้
1. มีอานาจหน้าที่ราชการ
2. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจหน้าที่ราชการที่ตนดารงอยู่
3. หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ประโยชน์ หมายถึง สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณกับผู้รับอาจเป็น
ทรัพย์สินเงินทอง หรือการอื่นใดที่เป็นผลได้ตามต้องการ แม้ประโยชน์จะได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
ก็ตามก็อาจเป็นความผิดได้ เช่น การให้การอานวยความสะดวกในการมาติดต่อราชการเป็นพิเศษแก่ผู้ที่นา
สิ่งของหรือเงินทองมาให้เป็นค่าตอบแทน
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มาตรา 84 วรรคสาม เป็ นการกาหนดลั กษณะความผิ ด วินั ยที่ ร้า ยแรง ในกรณี ทุจ ริ ต
ต่อหน้าที่ราชการ การที่ จ ะพิ จ ารณาว่ า การกระท าผิ ด วิ นั ย เช่ น ใดจะเป็ น การกระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง
กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่นั้น ต้องเข้าองค์ประกอบดังนี้
1. ต้องมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ
2. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
3. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้
4. โดยมีเจตนาทุจริต
หน้าที่ราชการ มีความหมายเช่นเดียวกันกับความใน มาตรา 84 วรรคหนึ่งที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นลักษณะของการกระทาที่ข้าราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติโดยได้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการไปแล้วหรือได้มีการกระทาการตามหน้าที่ไปแล้ว แต่การปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นไม่หมาย
รวมถึงการปฏิบัติ ในการใช้สิทธิเบิกจ่ายเงินที่ทางราชการให้สิทธิเบิกได้ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
ละเว้นการปฏิบัติ หน้ าที่ราชการ หมายถึ งมีหน้าที่ ราชการที่จะต้องปฏิ บัติ แต่ ไม่ปฏิบัติ หรื อ
งดเว้นไม่กระทาการตามหน้าที่ โดยจงใจหรือเจตนาไม่ปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นการพลั้งเผลอหรือเข้าใจผิด
การที่ไม่ ป ฏิบั ติห รื องดเว้ นไม่กระทาการตามหน้ าที่ จะเป็นความผิ ดกรณีทุจริต ต่อหน้า ที่
ราชการก็ต่อเมื่อได้กระทาโดยเป็ นการจงใจที่จะไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยปราศจากอานาจที่จะอ้างได้
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ และจะต้องเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย
มิชอบ หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คาสั่งของผู้บังคับบัญชา
มติคณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือทานองคลองธรรม ซึ่งแยกพิจารณาได้ ดังนี้
1) มิ ชอบด้ วยกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ค าสั่ งของผู้ บั งคั บบั ญชา หรื อมติ คณะรั ฐมนตรี
หมายถึง ปฏิบัติโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ หรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ หรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
หรือมติคณะรัฐมนตรีกาหนดไว้
2) มิชอบด้วยแบบธรรมเนียมของทางราชการ หมายถึง ปฏิบัติโดยไม่เป็นไปตามแบบธรรมเนียม
ของทางราชการ หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ
3) มิชอบด้วยทานองคลองธรรม หมายถึง กระทาในทางที่ไม่ถูกไม่ควร หรือไม่กระทาในทาง
ที่ถูกที่ควร
ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยถูกต้องตามกฎหมาย และตามทานองคลองธรรมทุกประการแล้ว
ต่อมาภายหลังได้รับประโยชน์ส่วนตัว เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นในลักษณะ “ของขวัญ” หรือที่เรียกกันว่า
“กินตามน้า” ไม่เข้าลักษณะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ จึงไม่เป็นความผิดกรณีทุจริตต่อหน้าที่
ราชการตามมาตรา 84 วรรคสาม แต่อาจเป็นความผิด กรณีอื่น เช่น ประพฤติชั่วได้
มีเจตนาพิเศษเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ การปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบที่จะเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการได้นั้น ต้องเป็นการกระทาเพื่อให้ตนเอง
หรือผู้อื่นได้ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดด้วย
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ผู้อื่น หมายถึง ใครก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือข้ าราชการด้วยกัน ที่จะได้รับประโยชน์
จากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของข้าราชการผู้นั้น
ประโยชน์ หมายถึง สิ่งที่ เป็นผลดี หรือผลที่ เป็นคุณแก่ผู้รับ หรือผลที่ได้ตามความต้องการ
ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับบริการ ความสะดวกสบายหรือ
สิทธิพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น
มิควรได้ หมายถึง ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น
ในกรณีที่มีกฎหมาย มาตรฐานทั่วไป กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งใดกาหนดให้ข้าราชการได้รับประโยชน์
ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นก็เป็นประโยชน์อันควรได้โดยชอบธรรม หรือโดยชอบด้วยเหตุผล แต่ต้องมิใช่
เรีย กร้องเอาเกินกว่าที่ควรจะได้ ถ้าเป็นการเรียกร้องเอาเกินกว่าที่จะพึงได้แล้ว ก็เป็นการได้รับประโยชน์
ที่มิควรได้ด้วยเช่นเดียวกัน
โดยมีเจตนาทุจริต คือการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเอง
หรือผู้อื่น
ทั้งนี้ ในการพิจารณาความผิดในกรณีเช่นนี้ จะต้องพิจารณาโดยรอบคอบให้ได้ความหรือ
ปรากฏหลักฐานแจ้งชัด เพราะความผิดกรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการเป็นความผิดที่ร้ายแรงมาก ซึ่งทางราชการ
ไม่พึงประสงค์ที่จะให้บุคคลผู้ประพฤติเช่นนี้อยู่ในราชการ ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ควรลงโทษไล่ออกจากราชการ การนาเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานีอื่นใด
ไม่เป็ นเหตุ ลดหย่ อนโทษลงเป็ น ปลดออกจากราชการ ตามมติค ณะรัฐ มนตรี ตามหนั งสื อส านัก เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536
ความผิดกรณีใช้สิทธิขอเบิกเงินจากทางราชการเป็นเท็จ โดยเจตนาทุจริต ฉ้อโกงเงินของทางราชการ
อย่ างแน่ ชั ด เช่ น การเบิ กเงิ น ค่ าเบี้ ย เลี้ ยง ค่ าพาหนะเดิ นทาง และเงิ นอื่ นในท านองเดี ย วกั น อั น เป็ น เท็ จ
เป็นความผิ ดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่ว ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/ว 8 ลงวันที่
26 กรกฎาคม 2536 ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ เนื่องจากไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
กรณี ทุ จริ ตในการสอบให้ ลงโทษสถานหนั ก มติ คณะรั ฐมนตรี ตามหนั งสื อส านั กเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0401/ว 50 ลงวันที่ 12 เมษายน 2511 จะเข้ากรณีทุจริตตามมาตรานี้หรือไม่ ต้องดูว่า
ผู้ กระท ามี หน้ าที่ ราชการหรื อไม่ หากเป็ นผู้ เข้ าสอบกระท าการทุ จริ ตในการสอบเป็ นความผิ ดวิ นั ยร้ ายแรง
ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
กรณีตัวอย่าง
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาศัยโอกาสที่ตนมีตาแหน่งหน้าที่ ทาการเบิกถอน
เงินงบประมาณโครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นม) ของทางโรงเรียนมาเก็บไว้รักษาไว้กับ ตัว เอง
เพื่อ แสวงหาประโยชน์ใ ห้กับ ตนเองหรือ ผู้อื่น โดยมิช อบ ย่อ มเป็น การทุจ ริต ต่อ หน้า ที่ร าชการและจงใจ
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การทีผ่ ู้บังคับบัญชา
มีคาสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงชอบแล้ว (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.814/2558)
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2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน ยืมเงินงบประมาณ
ออกมาใช้ จานวน 24 สัญญา รวมเป็ นเงินทั้งสิ้นจานวน 840,261 บาท โดยไม่ระบุ ว ัต ถุป ระสงค์ใ นการยืม
และไม่มีก ารส่ง ใช้เ งิน ยืม ทั้ง ที่เ จ้าหน้า ที่การเงินได้บัน ทึก แย้ง แล้ว ว่า ไม่ส ามารถยืมได้เ นื่องจากยัง ไม่ไ ด้
ส่ง ใช้เงิน ยืม ครั้ง ก่อ น และควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิด ชอบโครงการเป็นผู้ยืม แต่ก็ยัง คงสั่ง การให้เ จ้า หน้า ที่
การเงิน ด าเนิน การเบิก เงิน ยืม มาให้ และเมื่อ ได้รับ เงิน ยืม ไปแล้ ว ไม่ป รากฏว่า ได้นาเงิน ยืม ไปใช้จ่า ย
ในราชการ พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณี ปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี
หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 84 วรรคสาม
และมาตรา 85 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรา 85 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย
ของรัฐบาล โดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการโดยจงใจไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บแบบแผนของ
ทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อ หรื อ
ขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรานี้กาหนดเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐ โดยถือประโยชน์สูงสุดของ
ผู้เรียน และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการไม่ให้เกิดความเสียหาย เป็นวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลดี
มีประสิทธิภาพหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ หากข้าราชการปฏิบัติหน้าที่โดยฝุาฝืนกฎหมาย ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาลแล้ว ย่อมทาให้ราชการเกิดความเสียหาย ทั้งนี้
การปฏิบัติหน้าที่ราชการหมายความรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยตรง และการปฏิบัติหน้าที่ราชการทั่วไป
หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดให้ข้าราชการต้องปฏิบัติด้วย
มาตรา 85 วรรคหนึ่ ง เป็ น ความผิ ด วิ นั ย ไม่ ร้ า ยแรงพิ จ ารณาซึ่ ง พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบ
ความผิดได้ดังนี้
1. มีหน้าที่ราชการ
2. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ และหน่วยงาน
การศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล โดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน
3. เกิดความเสียหายแก่ราชการ
หน้าที่ราชการ นอกจากความหมายเช่นเดียวกับ มาตรา 84 คือ หน้าที่ราชการตามตาแหน่ง
และหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายแล้ว ยังหมายถึงหน้าที่ราชการทั่วไปที่กฎหมายกาหนดให้ข้าราชการ
ทุกคนต้องปฏิบัติ เช่น ข้าราชการมีสิทธิขอลากิจ ลาปุวย หรือลาพักผ่อนได้ ตามระเบียบว่าด้วยการลา
ในขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการด้วย การหยุดราชการเพราะปุวย แต่ไม่ส่ง
ใบลาตามระเบียบการลา ถือเป็นความผิดตามมาตรานี้
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นโยบายของรัฐบาล หมายถึง
1. นโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา
2. นโยบายที่ได้กาหนดหรือสั่งการเป็นการเฉพาะเรื่อง
3. นโยบายพิเศษหรือนโยบายเฉพาะกิจที่รัฐบาลมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ
นโยบายของรัฐบาลในลักษณะดังกล่าว ข้าราชการจะต้องทราบและตอบสนองเพื่อให้นโยบาย
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
กรณีตัวอย่าง
1. คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดที่มีอานาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ หน่วยงานทางปกครองก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี การกาหนดหลักเกณฑ์
เรื่องใดที่ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีย่อมถือว่าเป็นการกระทา ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.89/2549)
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงโทษนักเรียนที่หนีเรียน โดยการใช้โซ่ล่ามนักเรียนไว้
กับต้นไม้ภายในโรงเรียน และจัดให้มีการประกาศทางเครื่องขยายเสียงเพื่อให้นักเรียนคนอื่นๆ ไปดูนักเรียน
ที่ถูกล่ามโซ่ว่าเป็นตัวประหลาด เป็นกรณีกระทาความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ไม่ได้กากับดูแลให้การดาเนินการเปิดซองสอบราคาเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึก ษา
มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ แต่ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
รวมทั้งต้องปฏิบัติตามขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสาคัญตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ ราชการ
ด้วยความระมัดระวัง เอาใจใส่ระมัดระวัง รักษาประโยชน์ของทางราชการ และในประการสาคัญต้องไม่ประมาท
เลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ครั้งที่ 4/๒๕๖1
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561)
มาตรา 85 วรรคสอง กาหนดถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบี ย บ แบบแผนของทางราชการ และหน่ว ยงานการศึกษา มติคณะรัฐ มนตรี หรือนโยบายของรัฐ บาล
ประมาทเลินเล่อ ขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งพิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้
1. มีหน้าที่ราชการ
2. จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ และหน่วยงานการศึกษา
มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล
3. ประมาทเลินเล่อ หรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ
4. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
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จงใจ หมายความว่าตั้งใจ หมายใจ เจตนา
จงใจ ตามความในวรรคสองนี้ แม้ การไม่ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ยบของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายรัฐบาลนั้น จะไม่ได้มุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือไม่อาจ
เล็งเห็นผลของการกระทานั้นว่าจะเสียหายแก่ราชการได้ก็ตาม ถ้าการกระทาโดยรู้สานึกในการกระทานั้น
ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแล้ว ก็เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรานี้
ประมาท และเลินเล่อ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
ประมาท หมายความว่า ขาดความรอบคอบ ขาดความระมัดระวัง
เลินเล่อ หมายความว่า ขาดความระวัง หรือไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระทา
ดังนั้น ประมาทเลินเล่อ จึงหมายความว่า ขาดความระมัดระวัง ไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระทา
พลั้งเผลอ หลงลืม
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือในเรื่องที่มีหน้าที่ราชการจะต้องปฏิบัติโดยไม่มีเจตนาจะให้
เกิดความเสี ยหาย การประมาทเลิ นเล่อซึ่งเป็นความผิ ดทางวินัยจะต้องเป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่
ราชการ การประมาทเลินเล่อมีได้ทั้ง “กระทา” และ “ละเว้นการกระทา”
สาหรับความเสียหายที่ทางราชการได้รับอาจเป็นความเสียหายที่สามารถคานวณเป็นราคา
หรือเป็นความเสียหายที่เกิดกับภาพพจน์ชื่อเสียงของทางราชการก็ได้
กรณีตัวอย่าง
1. ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น ยื ม เงิ น
งบประมาณออกมาใช้จานวน 24 สัญ ญา โดยไม่ระบุวัตถุประสงค์ในการยืม และไม่มีการส่งใช้เงินยืม ทั้งที่
เจ้าหน้าที่การเงินได้บันทึกแย้งแล้วว่า ไม่สามารถยืมได้เนื่องจากยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืมครั้งก่อน และควรให้ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ยืม แต่ก็ยังคงสั่งการให้เจ้าหน้าที่การเงินดาเนินการเบิกเงินยืมมาให้ และเมื่อได้รับเงินยืม
ไปแล้ว ไม่ปรากฏว่าได้นาเงินยืมไปใช้จ่ายในราชการ พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีทุจริต
ต่อหน้ าที่ ร าชการ และกรณีป ฏิ บั ติห น้ าที่ ราชการโดยจงใจไม่ปฏิ บั ติต ามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 84 วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน ได้ปลอมลายมือชื่อ
ข้า ราชการครู ในโรงเรี ย น และดาเนิ น การซ่ อ มแซมระบบไฟฟูา เปลี่ ย นแปลงวั ส ดุ อุ ปกรณ์ ห ลายรายการ
โดยดาเนินการไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมกับราคา วัสดุอุปกรณ์ไม่ได้คุณภาพตามสัญญาจ้าง ส่อไปในทางทุจริต
หาประโยชน์อันมิควรได้ พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม และมาตรา ๘๕
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีจงใจ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง
การที่ผู้บังคับบัญชาสั่งเพิ่มโทษจากโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นโทษไล่ออกจากราชการนั้น เหมาะสมกับ
กรณีความผิดแล้ว (อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ที่ทาการแทน ก.ค.ศ.) ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
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มาตรา 86 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่า
การปฏิบัติต ามคาสั่งนั้น จะทาให้เ สีย หายแก่ร าชการ หรือจะเป็น การไม่รักษาประโยชน์ ของทางราชการ
จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายในเจ็ดวัน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว
ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม
การขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ
โดยชอบด้ ว ยกฎหมายและระเบี ย บของทางราชการ อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ เ สี ย หายแก่ ร าชการย่ า งร้ า ยแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรานี้ ก าหนดให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการในหน้าที่โดยชอบ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเสนอให้ผู้บังคับบัญชา
ทบทวนคาสั่งนั้นได้ ถ้าเห็นว่าการปฏิบัตินั้นจะทาให้เสียหายหรือไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ โดยต้อง
เสนอความเห็นเป็นหนังสือให้ทบทวนคาสั่งภายใน 7 วัน หากผู้บังคับบัญชายืนยันตามคาสั่งเดิมก็ต้องปฏิบัติตาม
การที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัยตามมาตรา 86 วรรคหนึ่ง
เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบได้ดังนี้
1. มีคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
2. ผู้สั่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย
3. สั่งในหน้าที่ราชการ
4. เป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
5. มีเจตนาไม่ปฏิบัติตามคาสั่งนั้น โดยขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง
สาหรับการกระทาที่ขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้ว ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ และเป็นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง มาตรา 86 วรรคสอง กาหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มีคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
คาสั่ง หมายถึง การบอกกล่าวให้กระทาหรือให้ปฏิบัติ ซึ่งคาสั่งของผู้บังคับบัญชาไม่จาเป็นต้องสั่ง
ตามรูปแบบของทางราชการ เป็นหนังสือหรือเป็นลายลักษณ์อักษร อาจเป็นการสั่งด้วยวาจาก็ได้
2. ผู้สั่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหมายถึ ง ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ เ ป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เช่ น
ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่ง
ส่วนราชการ เป็นต้น หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือมอบอานาจจากผู้มีอานาจตามกฎหมาย ให้เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงาน หรือสถานศึกษา ทั้งนี้ จะต้องเป็นการมอบหมายหรือมอบอานาจ
ตามที่กฎหมายบัญญัติให้มอบได้
กฎหมายที่กาหนดการบังคับบัญชา มีดังนี้
(1) พระราชบั ญญัติร ะเบี ยบบริห ารราชการแผ่ นดิ น พ.ศ. 2534 ซึ่งได้กาหนดตาแหน่ ง
ผู้บังคับบัญชาทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกาหนดให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
มีอานาจบังคับบัญชาข้าราชการฝุายบริหารทุกตาแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม
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(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งกาหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ (มาตรา 12) ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสานักงานปลัดกระทรวง ให้เลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ และ
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือในสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 30) ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 37) ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ (มาตรา 39)
(3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งกาหนดให้
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา (มาตรา 24) ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึ ก ษา (มาตรา 27) ให้ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานการศึ ก ษาที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานที่ ก.ค.ศ. กาหนด (มาตรา 28)
(4) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ให้ศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
ในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ข้อ12) และให้ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 53 (3) และมาตรา (4)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ข้อ 13)
(5) มาตรฐานตาแหน่ง เช่น มาตรฐานตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนด
ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
3. สั่งในหน้าที่ราชการ มีความหมาย 2 ประการ คือ
3.1 ผู้สั่งมีหน้าที่ราชการในเรื่องที่สั่งนั้น หมายถึง เรื่องที่สั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ที่มิใช่งานในหน้าที่ของผู้รับคาสั่งโดยตรง
3.2 สั่งให้ปฏิบัติราชการ หมายถึง ถ้าไม่ใช่เรื่องสั่งให้ปฏิบัติราชการก็ไม่มีความผิดฐาน
ขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชา
4. เป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ หมายความว่า ผู้บังคับบัญชานั้น
ต้องเป็นผู้อยู่ในฐานะที่จะสั่งให้ทาได้ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ และต้องสั่งภายในขอบเขตอานาจ
หน้าที่ของตน ถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งการโดยไม่อยู่ในฐานะที่จะสั่งได้หรือสั่งการนอกเหนืออานาจหน้าที่ของตน
หรือฝุาฝืนกฎหมายและระเบียบของทางราชการแล้ว คาสั่งของผู้บั งคับบัญชาก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม
และถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามก็ไม่ผิดฐานขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชา
ทั้งนี้หากผู้อยู่ใต้บั งคับบัญชาปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นคาสั่ ง
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทาก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ย่อมเป็นการกระทาผิดวินัย
5. มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามคาสั่งนั้น โดยขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง คือ ต้องมีการขัดขืนไม่ทาตามคาสั่ง
หรือทาไม่ตรงตามที่สั่ง หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
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กรณีตัวอย่าง
1. ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา มีส่ว นเกี่ยวข้องกับสมาคมผู้ ปกครองในการ
ดาเนินการให้ผู้ปกครองบริจาคเงินแก่โรงเรียน เพื่อนาไปใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการศึกษาสู่โรงเรียนดีใกล้ บ้าน
(โรงเรียนในฝัน) ปีการศึกษา 2551 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและมาตรการมิให้รับบริจาคเงินในช่วงระยะเวลา
ที่ มี การรั บนั กเรี ยนเข้ าศึ กษาในสถานศึ กษา ท าให้ ผู้ ปกครองได้ รั บความเดื อดร้ อน เป็ นการฝุ าฝื นประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง นโยบายและมาตรการในการรั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2551
ลงวันที่ 31 มกราคม 2551 พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง และมาตรา 86
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และกรณีไม่ปฏิบัติตามคาสั่ งของผู้บังคับบัญชา
การที่ผู้บังคับบัญชามีคาสั่ง ลงโทษภาคทัณฑ์เหมาะสมกับกรณีความผิดแล้ว
2. เป็ น กรณีของข้าราชการตารวจ โดยข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่าขณะที่มีการนาตัว
ผู้ต้องหาและของกลางเข้ ามาในห้องพนักงานสอบสวนนั้น ข้าราชการตารวจผู้นั้นอยู่ในห้องดังกล่าว และได้มี
การนาของกลางซึ่งเป็นยาบ้าจานวน 213 เม็ด เข้ามาวางไว้บนโต๊ะ ย่อมประมาณการได้ว่าของกลางยาบ้า
มีจานวนมากกว่า 8 เม็ด ซึ่งมีความแตกต่างในเชิงปริมาณอยู่มาก การที่ลงบันทึกประจาวันรับคดี โดยระบุว่า
มีของกลางจานวน 8 เม็ด ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและตนเองก็ทราบอยู่ก่อนแล้ว แม้จะกล่าวอ้างว่าในการ
ลงบันทึกประจาวันรับคดีตามหน้าที่นั้น ตนไม่มีอานาจลงบันทึกประจาวันโดยลาพังหรือโดยพลการต้องเขียน
ตามคาสั่งพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในแต่ละคดี แต่เมื่ อรู้อยู่แล้วว่าคาสั่งของพนักงานสอบสวนเป็นคาสั่ง
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบีย บของทางราชการ และการปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าวย่อมทาให้เกิดความ
เสี ย หายแก่ ร าชการหรื อจะเป็ น การไม่รั ก ษาผลประโยชน์ ของทางราชการ แต่แทนที่จะทั กท้ว งหรือ เสนอ
ความเห็นเพื่อให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีทบทวนคาสั่ง แต่กลับปฏิบัติตามคาสั่งโดยดุษฎี พฤติการณ์
เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานกระทาการอันได้เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง (คาพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.548/2554)
มาตรา 87 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้ องตรงต่อเวลาอุทิศเวลาของตน
ให้แก่ทางราชการและผู้เรียนจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้
การละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์ อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง
มาตรานี้กาหนดให้ข้าราชการต้องตรงต่อเวลา และการอุทิศเวลาให้แก่ราชการ เนื่องจาก
ข้าราชการเป็นผู้จัดทาบริการสาธารณะแทนรัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่งต้องมีความต่อเนื่อง
ข้าราชการจึงไม่ใช่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาปกติเท่านั้น แต่ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกเวลาทุกสถานการณ์
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มาตรา 87 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงพิจารณาองค์ประกอบความผิด ได้ดังนี้
1. มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ
2. ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ
3. มีเจตนาละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
อุทิศเวลาของตน หมายถึง การอุทิศเวลาหรือสละเวลาส่วนตนให้แก่ราชการในกรณีทางราชการ
มีงานเร่งด่วนที่จะต้องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการปกติได้ เช่น
ในเวลาหยุ ดพักรั บ ประทานอาหารกลางวันหรือหลั งจากเลิ กเรียน หรือในวันหยุดราชการ ผู้ บังคับบัญชา
ก็ย่อมจะสั่งให้มาทางานในวันหรือเวลานั้น ๆ ได้ ผู้รับคาสั่งจะต้องปฏิบัติตาม จะอ้างว่าเป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบเพราะให้ทางานนอกเวลาราชการหาได้ไม่ หากข้าราชการครูผู้ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติราชการดังกล่าว
หลีกเลี่ยง ขัดขืน หรือไม่ยอมปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการ เป็นความผิดกรณีขัดคาสั่งของผู้บังคับบัญชาตามมาตรา 86 แล้ว ยังเป็นความผิดกรณีไม่อุทิศเวลาของตน
ให้แก่ราชการ ตามมาตรา 87 วรรคหนึ่งด้วย แต่ไม่เป็นการขาดราชการและไม่ต้องลาหยุดราชการวันดังกล่าว
สาหรับวันปิดภาคเรียน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกาหนดเวลาทางานและ
วันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 6 ให้ถือว่าเป็นวันพักผ่อนของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาอาจอนุญาตให้
ข้าราชการหยุดพักผ่อนด้วยก็ได้ แต่ถ้ามีราชการจาเป็นให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการเหมือนการมาปฏิบัติราชการ
ตามปกติ ดังนั้น วันปิดภาคเรียน จึงไม่ใช่วันหยุดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ละทิ้งหน้าที่ราชการ หมายความว่า ไม่อยู่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ซึ่งอาจไม่มาปฏิบัติหน้าที่
ราชการในสถานที่ที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่มาให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานในหน้าที่ หรือมาลงชื่อปฏิบัติงานแล้ว
ออกไปนอกสถานศึกษาโดยไม่ขออนุญาต หรือไม่อยู่ในสถานที่ที่ควรอยู่
ทอดทิ้ง หน้า ที่ร าชการ หมายความว่า มาปฏิบัติห น้าที่ราชการแต่ไม่ส นใจทางานที่ได้รับ
มอบหมาย ตัวอยู่แต่ไม่ทางาน ไม่เอาใจใส่ ไม่เอาเป็นธุระ ไม่นาพา เช่น มาลงชื่อปฏิบัติงานแล้วแต่ไม่สนใจ
ทางานในหน้าที่ของตนให้เรียบร้อยหรือแล้วเสร็จตามเวลา ปล่อยให้งานคั่งค้าง เป็นต้น
อย่างไรก็ดี การที่จะพิจารณาว่าผู้ใดทอดทิ้งหรือละทิ้งหน้าที่ราชการตามมาตรานี้ ผู้นั้นจะต้อง
มีหน้าที่ราชการหรือมีงานที่จะต้องปฏิบัติด้วย เช่น ผู้ที่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ แต่ไม่ไปเรียนไม่เป็นความผิด
กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการ เพราะไม่มีหน้าที่ราชการต้องปฏิบัติ
มาตรา 87 วรรคสอง ได้บัญญัติเกี่ยวกับความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณี ละทิ้งหน้าที่หรือ
ทอดทิ้งราชการไว้ 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1
1. มีหน้าที่ราชการ
2. ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
3. เป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง
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กรณีที่ 2
1. มีหน้าที่ราชการ
2. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน
3. โดยไม่ มี เ หตุ ผ ลอั น สมควรหรื อ โดยมี พ ฤติ ก ารณ์ อั น แสดงถึ ง ความจงใจไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามระเบียบของทางราชการ
คาว่า “หน้าที่ราชการ” มีความหมายเช่นเดียวกับมาตรา 84
ตามกรณีที่ 1 ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่จากัดเงื่อนไขเวลา
ไม่มีเ หตุ ผลอัน สมควร ซึ่งต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไปว่าพฤติการณ์แห่ ง
การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการนั้นมีสาเหตุอย่างไร และมีเหตุผลความจาเป็นถึงขนาดที่จะต้องกระทาผิด
หรือไม่สมควร ถ้ามีเจตนาละทิ้งไปทาธุระในเรื่องส่วนตัว ถือว่า เป็นกรณีไม่มีเหตุผลอันสมควร แต่ถ้าเป็นกรณี
ที่เจ็บ ปุ วยมากในทัน ทีทัน ใดต้องละทิ้งหน้าที่ไปหาแพทย์ทัน ที ถือว่ายังมีเหตุผ ลอันสมควรยังไม่ถึงกับเป็น
ความผิดร้ายแรง
เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ราชการอย่างร้ายแรง
เป็นผลโดยตรงจากเหตุที่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการนั้น เช่น ละทิ้งหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการไปเพียงครึ่งชั่วโมง เป็นเหตุให้มีผู้ลอบวางเพลิงเผาอาคารสถานที่ราชการได้รับความเสียหาย
เป็นอย่างมาก ถือได้ว่าอยู่ในความหมายของความผิดกรณีนี้แล้ว
ตามกรณีที่ 2 กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน นั้น
เป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการต่อเนื่องในคราวเดียวกันโดยไม่มา หรืออยู่ปฏิบัติหน้าที่เลยเป็นเวลาเกินกว่า 15 วันขึ้นไป
การนับวันสาหรับการกระทาผิดวินัยกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น จะต้องนับวันละทิ้งหน้าที่
ราชการติดต่อกันทุกวัน โดยนับรวมวันหยุดราชการซึ่งอยู่ระหว่างวันละทิ้งหน้าที่ราชการด้วย (สานักงาน ก.พ.
ที่ นร 0709.2/28 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545)
กรณีข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันมาแล้ว 15 วัน
วันที่ 16 มาลงชื่อปฏิบัติงานแล้วออกไปนอกสถานศึกษาโดยไม่ขออนุญาตและไม่ได้กลับมาปฏิบัติงานในวันนั้น
ผู้บังคับบัญชาได้ทาบันทึกรายงานไว้เป็นหลักฐาน ก.ค.ศ. เคยวินิจฉัยว่า เป็นกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่ อกัน
เกินกว่า 15 วัน (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ซึ่งทาการแทน ก.ค.ศ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551)
ไม่มีเหตุผลอันสมควร มีความหมายเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง
มีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นกรณีที่ต้อง
พิจารณาจากพฤติการณ์ประกอบกับเจตนาของผู้กระทาผิดเป็นเรื่อง ๆ ไป ในการละทิ้งว่ามีเจตนา หรือจงใจฝุาฝืน
ระเบียบหรือไม่
กรณีข้าราชการถูกจับกุมคุมขังไม่เป็นเจตนาละทิ้งหน้าที่ราชการ ไม่ ต้องยื่นใบลาแต่จะต้อง
รายงานหรือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และเมื่อได้รับการประกันตัวต้องรีบกลับไปปฏิบัติงานทันที
กรณีข้าราชการหายไปเฉย ๆ โดยไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหายไปเพราะเหตุใด ต้องถือว่าเป็น
การละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หากภายหลังปรากฏข้ อเท็จจริงว่าผู้นั้น ถูกลักพาตัว หรือ
ประสบเหตุที่ทาให้ถึงแก่ความตาย ผู้บังคับบัญชาย่อมเปลี่ยนแปลงคาสั่งให้ตรงกับข้อเท็จจริงได้
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กรณีหลบหนีเจ้าหนี้ หรือหลบหนีคดีอาญา เป็นเหตุผลส่วนตัว ไม่อาจรับฟังได้ว่ามีเหตุผล
อันสมควร
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปุวยหนักไม่มาปฏิบัติราชการเกินกว่า 15 วัน
โดยไม่ยื่นใบลาหรือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทั้ง ๆ ที่ในระหว่างเจ็บปุวยอยู่นั้นสามารถแจ้งและลงชื่อในใบลาได้
แต่เมื่อหายปุวยแล้วก็มาทางานและยื่นใบลาปุวย กรณีนี้การหยุดราชการไปนั้นก็มีเหตุผลอันสมควร และตามพฤติการณ์
ก็ยังไม่แสดงถึงเจตนาหรือจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ จึงไม่เป็นความผิดร้ายแรงตามวรรคสองนี้
แต่อาจเป็นความผิดกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการลา หรือแบบธรรมเนียมของทางราชการ ตามมาตรา 85
ซึ่งมิใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในทางกลับกันหากเจ็บปุวยเล็กน้อยแต่หยุดราชการไปนานโดยไม่ลาและ
ไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทั้งที่สามารถมาปฏิบัติราชการได้และไม่มีใบรับรองแพทย์ เป็นความผิดวินัย
ร้ายแรง โทษไล่ออกจากราชการ
ส าหรั บ กรณี ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าไปศึ ก ษาต่ อ
ณ ต่างประเทศ เมื่อครบกาหนดวันเวลาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ยังคงศึกษาต่อโดยไม่ยอมเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กรณีนี้ถ้าปรากฏว่ามีเจตนาละทิ้งหน้าที่ราชการโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการ ถ้าเกินกว่า 15 วัน มีโทษสถานหนักเช่นเดียวกับกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่า 15 วัน โดยไม่ มี
เหตุผลอันสมควร
กรณีข้าราชการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการในวันเดียวกับวันที่ขอลาออก ผู้บังคับบัญชา
ผู้มีอานาจสามารถอนุญาตให้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ขอลาออกได้ และเมื่อผู้บังคับบัญชาได้อนุญาตให้
ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการไปแล้ว ย่อมไม่อาจดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการผู้นั้นในกรณีละทิ้งหน้าที่
ราชการอีกได้ (สานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/ป 673 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2541)
การที่จะพิจารณาว่าข้าราชการที่ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า
15 วัน จะมีเหตุผลอันสมควรหรือไม่นั้น ผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนดูให้เป็นที่แน่ชัดเสียก่อน กรณีดังกล่าว
เข้าลักษณะเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 ข้อ 2 (2)
ซึ่งกาหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนก่อน และสามารถลงโทษได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการ
สอบสวนพิจารณา การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรได้มีมติ
คณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 ว่าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่กลับมา
ปฏิบัติราชการอีกเลย เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการ การนาเงินที่ทุจริต
ไปแล้วมาคืน หรือมีเหตุอันควรปรานีอื่นใด ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ
กรณีตัวอย่าง
1. ข้าราชการได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบงานคดี โดยกาหนดให้รายงาน
ความคืบหน้าทุกเดือนแต่ไม่รายงาน จึงให้ส่งมอบงานคืน และตรวจสอบพบว่ามาลงลายมือชื่อในสมุดลงเวลา
ปฏิ บั ติ ร าชการในตอนเช้ า และในเวลากลั บ แต่ ไ ม่ อ ยู่ ที่ โ ต๊ ะ ท างาน โดยในตอนเช้ า มั ก จะมานั่ ง พู ด คุ ย กั บ
ผู้อานวยการ ตอนสายไปคุยกับพนักงานขับรถยนต์บ้าง ไปห้องสมุดบ้าง พฤติการณ์จึงเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชา
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ได้มอบหมายงานอย่างหนึ่งอย่างใดให้รับผิดชอบ แต่กลับละเลยไม่เอาใจใส่งานดังกล่าว และมาลงชื่อปฏิบัติราชการ
แต่ไม่ปฏิบัติงาน เป็นเหตุให้งานที่ได้รับมอบหมายไม่สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ถือเป็นการขัดคาสั่งและหลีกเลี่ยง
ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งการในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นการกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ. 789/2558)
2. ผู้อานวยการสถานศึกษาถูกสั่งให้มาประจาที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่
ราชการที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552
โดยมิได้มีการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ และไม่ได้มีการยื่นขอลาตามระเบียบของทางราชการ พฤติการณ์เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 87 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและโดยมีพฤติการณ์
อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และกรณีต้องด้วยความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามข้อ 2 (2)
แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 การที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออกจากราชการนั้น
เหมาะสมกับกรณีความผิดแล้ว
มาตรา 88 ข้า ราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษาต้องประพฤติ เ ป็น แบบอย่า งที่ ดี
แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและระหว่าง
ข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ
การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียน หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรานี้ มุ่งหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นแม่พิมพ์ของชาติ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน ชุมชน สังคม รวมทั้งเพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลอันดี ข้าราชการต้องรักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและข้าราชการด้วยกันและ
ประชาชนผู้ มาติดต่อราชการ ด้ว ยความส านึกรับผิ ดชอบหรือความมีจิตสาธารณะรับผิ ดชอบต่อส่ ว นรวม
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และยังต้องไม่การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง
ผู้เรียน หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการอีกด้วย
มาตรา 88 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้
1. มีความประพฤติอันไม่เหมาะสม ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี
2. กระทาการใด ๆ โดยไม่มีความสุภาพเรียบร้อย
3. ไม่รักษาความสามัคคี
4. ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูล
5. ไม่ต้อนรับ ไม่ให้ความสะดวก ไม่ให้ความเป็นธรรม
6. กระทาต่อผู้เรียน เพื่อนข้าราชการ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
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แบบอย่าง หมายถึง เยี่ยงอย่างที่ควรประพฤติตาม หรือควรถือเป็นบรรทัดฐาน การประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีนั้น ต้องดูที่ความประพฤติส่วนตัวโดยต้องดูตาแหน่งหน้าที่ประกอบด้วย
สุภาพเรียบร้อย หมายถึง การแสดงออกทางกิริยาหรือวาจาในลักษณะอ่อนโยน ละมุนละม่อม
รวมทั้งกิริยาวาจาที่ไม่หยาบคายและเหมาะสมแก่บุคคลและสถานที่
การไม่สุภาพเรียบร้อย อาจเป็นการแสดงอออกทางกริยา วาจาไม่เหมาะสม ใช้ถ้อยคาหยาบคาย
ด่าทอ เสียดสีหรือแสดงออกโดยการกระทาทางกาย เช่น เกะกะละลาน เป็นอันธพาล เป็นต้น
รักษาความสามัคคี หมายถึง ความสมัครสมานมีไมตรีที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้าหนึ่งใจเดียว
ในการปฏิบัติราชการ
การไม่รักษาความสามัคคี อาจเป็นการใช้วาจาโต้เถียง ทะเลาะ วิวาท ใช้กาลั งประทุษร้าย
ไม่ปรองดองกัน
ช่วยเหลือเกื้อกูล หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ เพื่อปลดเปลื้องทุกข์หรือ ให้บริการภายใน
ขอบเขตงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ รวมถึงการเผื่อแผ่ เจือจาน อุดหนุน การช่วยเหลือผู้เรียนหรือศิษย์ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการเรียนหรือเรื่องส่วนตัว
การต้อนรับให้ความสะดวก ได้แก่การดูแลเอาใจใส่ เต็มใจที่จะปฏิบัติงาน ให้การต้อนรับด้วย
การมีน้าใจ อานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน หรือประชาชนทีม่ าติดต่อราชการ
ให้ความเป็นธรรม หมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ให้บริการแก่ผู้เรียนและประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการอันเกี่ยวกับหน้าที่ของตน โดยให้บริการ ให้การสงเคราะห์แก่ผู้เรียนและประชาชนทุกคน
ที่มาติดต่ออย่างเสมอหน้า เป็นกลาง
มาตรา 88 วรรคสอง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้
1. มีความประพฤติอันไม่เหมาะสม
2. กระทาการกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงอย่างร้ายแรง
3. เป็นการกระทาต่อผู้เรียน หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
กลั่นแกล้ง หมายถึง การกระทาให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเสียหายด้วยเจตนาร้าย หาความ
ไม่ดีให้ หาอุบายให้ร้ายด้วยวิธีการต่างๆ
ดู หมิ่น หมายถึง การสบประมาท ดูห มิ่ น ดู ถูกว่า ไม่ดีจ ริง หรือไม่ เก่งจริง ตามประมวล
กฎหมายอาญา หมายถึง การแสดงออกทางกิริยาหรือวาจาหรือเขียนเป็นหนังสือหรือภาพอันเป็นการสบประมาท
หรือดูถูกผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งทาให้เขาเสียหาย
เหยียดหยาม หมายถึง การกล่าวถ้อยคาหรือการแสดงกิริยาอาการดูถูกหรือรังเกียจโดย
กดให้ต่าลง
กดขี่ หมายถึง การข่มให้อยู่ในอานาจของตน ใช้อานาจบังคับเอา แสดงอานาจเอา
ข่มเหง หมายถึง ใช้กาลังรังแก แกล้ง ทาให้เดือดร้อน
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การที่จะพิจารณาว่าการกระทาอย่างใดเป็นความผิดกรณีดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหง
ผู้เรียนหรือประชาชนนั้น มีแนวทางวินิจฉัย คือ
1. เป็นการกระทาในฐานะที่เป็นข้าราชการ คือ ผู้กระทาการกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่
หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนนั้น ต้องกระทาโดยแสดงออกว่าตนเป็นข้าราชการ
2. ผู้ถูกกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหง ต้องอยู่ในฐานะผู้เรียนหรือประชาชน
คือ มีฐ านะเป็ น พลเมืองของประเทศไทย ซึ่งมีความสั มพันธ์กับข้าราชการในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ส่วนผู้เรียนและประชาชนเป็นผู้อยู่ในปกครองของรัฐและรับบริการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. เจตนา หรือจงใจ คือ ผู้กระทาได้กระทาโดยเจตนาหรือจงใจที่จะกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม
กดขี่หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนโดยตรง ถ้าหากการกระทานั้นเป็นไปโดยข้าราชการผู้นั้นไม่ได้มีเจตนา
หรือจงใจที่จะกระทาต่อผู้นั้นโดยตรง ก็ไม่เป็นความผิดตามวรรคสองนี้ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาจากพฤติการณ์แห่ง
การกระทานั้นเป็นเรื่อง ๆ ไป
กรณีตัวอย่าง
1. ดูหมิ่น เหยียดหยามผู้เรียนว่าโง่เป็นควาย โง่ทั้งตระกูล ก.ค.ศ. เห็นว่าเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และปิดกั้นพัฒนาการของผู้เรียน (และกระทาผิดกรณีอื่นร่วมด้วย:ปลดออก)
มาตรา 89 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียน
ผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง
การกระทาตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง
มาตรานี้ กาหนดให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่ นแกล้ งร้องเรีย น
กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่เป็นความจริง เช่นร้องเรียนว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาผิดวินัยหรือ
กระทาความผิดอาญา ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จ เนื่องจากการถูกร้องเรียนทาให้
หน่วยงานเสียภาพพจน์และขาดความน่าเชื่อถือ ทั้งยังทาให้เจ้าหน้าที่เสียกาลังใจในการปฏิบัติงาน ไม่กล้า
ตัด สิ น ใจในเรื่ อ งส าคัญ เพราะเกรงจะถู ก ร้ อ งเรี ย น เมื่ อ มี ก ารร้ อ งเรี ย นต้ อ งเข้ า สู่ กระบวนการตรวจสอบ
เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ส่งผลให้ผู้นั้นได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และทางราชการต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
และเสียกาลังเจ้าหน้าที่ในการดาเนินการหาข้อเท็จจริง
มาตรา 89 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้
1. กระทาการที่มีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นในเรื่องที่ไม่เป็นจริง
2. มีเจตนา โดยรู้อยู่แล้วว่าเรื่องที่กล่าวหาหรือร้องเรียนไม่เป็นความจริง
สาหรับ การกลั่นแกล้งกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความจริง เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียหาย
อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 89 วรรคสองกาหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
กรณีตัวอย่าง
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาหญิ ง ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานธุ ร การช านาญงาน
จงใจ เจตนา กระทาการกล่าวหาใส่ความผู้บังคับบัญชาและผู้อื่นโดยข้อความอันเป็นเท็จ กลั่นแกล้งเขียนหนังสือ
ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยไม่ใช้สิทธิตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นการสร้างปัญหา
และสร้างความยุ่งยากให้แก่หน่วยงานและผู้อื่นสร้างความแตกแยกในหมูค่ ณะและใส่ความทั้งที่ไม่มีพยานหลักฐาน
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เป็นการใส่ความเท็จทาให้ผู้อื่นหลงเชื่อตาม กลั่นแกล้งให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับความเสียหาย พฤติการณ์เป็นความผิดวินัย
ไม่ร้ายแรง และกรณีเป็นความผิดเล็กน้อยตามมาตรา 89 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษ
ตัดเงินเดือน ระดับโทษภาคทัณฑ์
มาตรา 90 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระทาการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการ
หาประโยชน์อันอาจทาให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
การกระทาตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทาโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย หรือ
ให้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระทาอันมีลักษณะ
เป็นการให้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
โดยมิชอบ หรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรานี้มีความมุ่งหมายที่จะไม่ให้มีการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ตาแหน่งหรือวิทยฐานะสูงขึ้น รวมถึง
การมีผลประโยชน์จากเรื่องดังกล่าว
มาตรา 90 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้
1. มีตาแหน่งหน้าที่ราชการ
2. กระทาการ หรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์
ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น
3. การกระทานั้น อาจทาให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศั กดิ์ในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการของตน
ประโยชน์ หมายถึง สิ่งที่เป็นคุณแก่ผู้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สิน เงินทอง หรือประโยชน์อย่างอื่น
ที่มิใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับความสะดวก ได้รับบริการเป็นพิเศษ ได้รับตาแหน่ง เป็นต้น และการหาประโยชน์
ตามมาตรานี้อาจจะเป็นการกระทาของตัวข้าราชการเอง หรือเป็นการที่ข้าราชการยอมให้ผู้อื่นกระทาก็ได้
การหาประโยชน์ดังกล่าวจะมีผลกระทบอันเป็นการเสื่อมต่อความเที่ยงธรรม หรือเกียรติศักดิ์
ในตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน แยกได้ 2 กรณี คือ
1. อาจทาให้เสียความเที่ยงธรรม การที่จะพิจารณาว่าการกระทาอย่างใดเป็นการหาประโยชน์อัน
อาจทาให้เสียความเที่ยงธรรมหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาโดยคานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
หน้าที่ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นดารงอยู่ ว่าจะมีกรณีอาจทาให้เสียความเที่ยงธรรมได้ หรือไม่
กรณีกระทาการหาประโยชน์อันอาจทาให้เสียความเที่ยงธรรมนี้ อาจกระทาโดยไม่ได้อาศัยอานาจหน้าที่ราชการ
ของตนก็เป็นความผิดตามมาตรา 90 เพียงมาตราเดียว แต่ถ้ากระทาโดยอาศัยอานาจหน้าที่ราชการของตน
นอกจากจะเป็นความผิดตามมาตรา 90 แล้วยังเป็นความผิดตามมาตรา 84 วรรคสอง ด้วย
2. อาจทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
เกียรติศักดิ์ หมายความว่า ฐานะอันควรได้รับการสรรเสริญ
ดังนั้น การที่ จะพิจารณาว่าการกระทาอย่างใดเป็นการหาประโยชน์อันอาจทาให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาจากตาแหน่งหน้าที่ราชการของผู้นั้น
ประกอบกับพฤติการณ์ในการกระทาของข้าราชการผู้นั้น โดยพิจารณาว่าการกระทาดังกล่าวเป็นการกระทา
ที่ผิดแบบธรรมเนียมของข้าราชการที่ดี อันบุคคลที่อยู่ในฐานะและตาแหน่งเช่นนั้นควรประพฤติปฏิบัติเพียงใด
หรือไม่ โดยคานึงถึงตาแหน่งหน้าที่ที่ผู้นั้นดารงอยู่ว่าอยู่ในฐานะที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ หรือเป็นที่นับถือ
ของประชาชนเพียงใด
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ทั้งนี้ การกระทาตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทาโดยมุ่งหวังให้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
หรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา 90 วรรคสอง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้
1. มีตาแหน่งหน้าที่ราชการ
2. กระทาการหาประโยชน์ด้วยตนเองหรือ ยอมให้ผู้อื่นหาประโยชน์โดยอาศัยชื่อของตนเอง
โดยมิชอบ
3. การหาประโยชน์จะมีผลกระทบเป็นการเสื่อมเสียต่อความเที่ยงธรรม หรือเกียรติศักดิ์ ในตาแหน่ง
หน้าที่ราชการของตน
4. การกระทาเพื่อหาประโยชน์อันมีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
4.1 เป็นการซื้อขาย เพื่อให้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4.2 เป็นการให้ หรือได้มาซึ่งทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบ หรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม
กรณีตัวอย่าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นกรรมการอ่านผลงานทางวิชาการ ได้แสดงตัวว่า
เป็นผู้อ่านผลงานทางวิชาการติดต่อผู้ส่งผลงานทางวิชาการ เรียกรับเงินจากผู้ส่งผลงานทางวิชาการที่ต้องการให้ผลงาน
ได้รับการอนุมัติโดยขอให้ช่วยค่าลงทะเบียนที่กาลังศึกษาต่อหรือขอค่าน้าร้อน น้าชา จานวนหลักหมื่นบาท
ผู้ส่ งผลงานเกรงว่า ผลงานของตนจะไม่ได้รับการอนุมัติ จึงโอนเงินเข้าบัญชีของผู้นั้นตามจานวนดังกล่ าว
พฤติการณ์เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้
ตนเอง หรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 84 วรรคสาม กรณี
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการอันเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 วรรคสอง กรณีกระทาการโดยมีความมุ่งหมายจะให้
ได้รับ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหรื อวิทยฐานะใด โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการกระทาอันมีลั กษณะ
เป็นการให้หรือได้มา ซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
โดยมิ ช อบ ตามมาตรา 90 วรรคสอง และกรณี ก ระท าการอั น ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ ป ระพฤติ ชั่ ว อย่ า งร้ า ยแรง
ตามมาตรา 94 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และกรณีต้องด้วยตามมติคณะรัฐมนตรีแจ้งตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 โทษไล่ออกจากราชการ
มาตรา 91 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน
ทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือนาเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้าง วาน ใช้ผู้อื่นทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ
หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น การฝุาฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมดาเนินการคัดลอกหรือ ลอกเลียนผลงาน
ของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดทาผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผู้อื่น นาผลงาน
นั้นไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรานี้ ประสงค์ที่จะไม่ให้มีการคัดลอกหรือลอกเลียนหรือนาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นไปใช้
หรือจ้าง วาน ใช้ให้ผู้อื่นทาผลงานทางวิชาการ ซึ่งการกระทาดังกล่าวเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงทั้งผู้กระทา
และร่วมดาเนินการ ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่
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มาตรา 91 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้
1. กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
1.1 คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ อันมีเจตนาให้บุคคลอื่น
เข้าใจว่าผลงานนั้นตนกระทาขึ้นด้วยตนเอง ดังมีลักษณะพฤติกรรม ดังต่อไปนี้
- เป็นการคัดลอกหรือลอกเลียนเพื่อนามาใช้ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของผลงานตนเอง
- เป็นการคัดลอกหรือลอกเลียนโดยมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 50 ของผลงานตนเอง
- เป็นการคัดลอกหรือลอกเลียนโดยมิได้มีการอ้างอิงตามวิธีการหรือแบบแผน ซึ่งยอมรับกันทั่วไป
1.2 นาเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาอ้างเป็นของตนเอง หรือนาไปใช้ในนามของตนเอง
1.3 จ้างหรือวาน หรือใช้ผู้อื่นจัดทาผลงานทางวิชาการ
2. เป็นการกระทาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนาผลงานมาเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ การเลื่อนตาแหน่ง
หรือการได้รับเงินเดือนสูงขึ้น
คัดลอก หมายถึง ถ่ายทอด หรือดาเนินการลอก หรือนาเอาผลงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นคาต่อคา หรือโดยถ่ายสาเนาด้วยเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ นาเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
ลอกเลียน หมายถึง การนาข้อความ คาพูด ข้อเขียน ผลการคิดค้นที่มีอยู่แล้วมาทาขึ้นใหม่
จ้าง หมายถึง การตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งรับทาของ หรือกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้
โดยมีค่าตอบแทน
วาน หมายถึง ขอให้ช่วยทา
ใช้ หมายถึง มอบหมาย หรือออกคาสั่งให้กระทาการ
มาตรา 91 วรรคสอง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้
1. ร่วมกระทาการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ
2. รับจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อผู้อื่น ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่
3. เพื่อให้ผู้อื่นนาผลงานที่ลอกเลียนหรือคัดลอก หรือรับจัดทานั้นไปใช้ตามความมุ่งหมาย
ที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง
กรณีตัวอย่าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับจ้างทาผลงานทางวิชาการ และผู้แอบอ้างว่า ผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงอนุญาตให้ติดต่อกับคณะกรรมการอ่านผลงานทางวิชาการเพื่อขอความอนุเคราะห์ ให้ช่วยเหลือในการอ่าน
ผลงานทางวิชาการให้ผ่านการประเมิน เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีค่าใช้จ่าย พฤติการณ์ดังกล่าว เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 91 วรรคสอง และมาตรา 94 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กรณีรับทาผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่เพื่อให้ ผู้อื่น
นาผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการเลื่อนวิทยฐานะ และกรณีกระทาการอื่นใด อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง โทษไล่ออกจากราชการ
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มาตรา 92 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือ
ผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
มาตรานี้มุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ร าชการ
เอาใจใส่ รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ทุ่มเทในการปฏิบัติงานมิให้เป็นตัว กระทาการในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทใด ๆ เป็นสาคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการยึดการรับราชการเป็นอาชีพ โดยไม่มัวกังวลด้วยการแสวงหา
ประโยชน์ในทางอื่น การไปเป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใดในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
ก็จะทาให้ไปทุ่มเทกับกิจการของเอกชนอื่น และปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มที่
ตามมาตรา 92 เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้
1. เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
2. ดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
3. มีส่วนในการกระทา หรือตัดสินใจในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
การพิ จ ารณาว่ าต าแหน่ งใดที่ มี ลั กษณะงานคล้ ายคลึ งกั น กั บ ต าแหน่ ง กรรมการผู้ จั ด การ
หรือผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท นั้นเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไป
ตัวกระทาการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ในที่นี้หมายถึง กรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ ส่วนคาว่า
ผู้ดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน นั้น หมายถึง กรรมการอานวยการหรือผู้อานวยการ เป็นต้น
ตามมาตรา 92 นี้ไม่ต้องห้าม การเป็นกรรมการบริหาร หรือเป็นประธานกรรมการ หุ้นส่วน
ผู้ถือหุ้น หรือที่ปรึกษาในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการที่ดารงตาแหน่งได้เข้าไป
“จัดการ” หรือเป็น “ตัวกระทา” ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทโดยตรงจึงจะต้องห้าม ซึ่งทั้งนี้ จะต้องพิจารณาจาก
หลั กฐานการจดทะเบี ยนและหนั งสื อบริคณห์ ส นธิห้ างหุ้ นส่ว นหรือบริษัท แล้ว แต่กรณี อันเป็นข้อเท็จจริง
ที่จะต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป อนึ่ง การเป็นผู้จัดการมูลนิธิไม่เข้าข้อห้ามตามมาตรานี้
กรณีตัวอย่าง
ข้าราชการ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด โดยเป็นกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพัน
บริษัท และเป็นตัวแทนของบริษัททานิติกรรมในการซื้อขาย กับอีกบริษัทหนึ่ง เป็นความผิดวินัย โทษภาคทัณฑ์
มาตรา 93 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง
ในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยต้องไม่อาศัยอานาจและหน้าที่
ราชการของตนแสดงการฝักใฝุ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใด
ข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษาต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดาเนินการใดๆ
อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่น ที่มีลักษณะเป็น การส่งเสริม การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รวมทั้งจะต้องไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อื่นกระทาการในลักษณะเดียวกัน การดาเนินการที่
ฝุาฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรานี้มีประสงค์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวางตนเป็นกลางทางการเมือง
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการประจาต่อเนื่องไปได้ ไม่ว่าพรรคการเมืองใดจะเข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ
การวางตนเป็ นกลางทางการเมืองนั้น หมายถึ ง เฉพาะในการปฏิ บัติ หน้ าที่ ราชการ และในการ
ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเท่านั้น ที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวางตนเป็นกลาง
ดังนั้น ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ย วเนื่องกับการเมือง ข้าราชการจะอานวยความสะดวก แก่พรรคการเมือง
พรรคหนึ่ งพรรคใดเป็ น พิเศษไม่ได้ หรือจะชักชวนให้ประชาชนสนับสนุนพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง
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โดยเฉพาะก็ทาไม่ได้ แต่ในทางส่วนตัวข้าราชการจะนิยมชมชอบหรือเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดก็ใด แต่ห้าม
การเป็ น กรรมการบริ ห ารพรรคการเมือง และเจ้ าหน้าที่ พรรคการเมือง นอกจากนี้ มาตรานี้ยัง ห้ ามมิใ ห้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการดาเนินการอันเป็น การทุจริตในการเลือกตั้งที่มี
ลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย
ตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้
1. ไม่วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
2. ไม่วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ และ
เป็นการปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชน
3. ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยอาศัยอานาจหน้าที่ของตนอันมีลักษณะของการกระทาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
3.1 แสดงออกให้เห็ นถึงการที่ตนเองมีความฝักใฝุ ทางการเมืองในบุคคล หรือกลุ่มบุคคล
ที่ดาเนินกิจกรรมทางการเมืองหรือพรรคการเมืองใด
3.2 ให้ก ารส่ง เสริม เกื้อ กูล สนับ สนุน แก่บุค คลหรือ กลุ่ม บุค คลที่ดาเนิน กิจ กรรม
ทางการเมืองหรือพรรคการเมือง
ตามมาตรา 93 วรรคสอง เป็นความผิดวินัยออย่างร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิด
ได้ดังนี้
1. ดาเนินการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการดาเนินการอันมีลักษณะเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
2. ดาเนินการใด ๆ ที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือชักจูงให้ผู้อื่นทุจริตในการเลือกตั้งสมาชิก
รัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บ ริห ารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่น ที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
3. กระทาการทุจริตในการเลือกตั้งโดยการซื้อสิทธิหรือการขายเสียง
กรณีตัวอย่าง
1. การยินยอมให้ใช้สถานที่ราชการเพื่อหาเสียงในการเลือกตั้ง หรือดาเนินกิจกรรมทางการเมือง
เฉพาะแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจงโทษภาคทัณฑ์
2. การรับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้มีการเสนอให้เพื่อตอบแทนการลงคะแนนในการ
เลือกตั้งแก่ผู้สมัครรายใดรายหนึ่ง โทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ
มาตรา 94 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษา
เกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทาการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
การกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุ ด
ให้จาคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ หรือกระทาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด
เล่นการพนันเป็นอาจิณ หรือกระทาการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
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มาตรานี้มุ่งควบคุมความประพฤติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้อยู่ในแนวทางที่ดี
ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทาการใด ๆ
ที่เป็นการประพฤติชั่ว เมื่อข้าราชการมีความประพฤติที่ดี เป็นที่ยกย่องของประชาชน ประชาชนก็จะศรัทธาต่อหน่วยงาน
และราชการโดยรวม
ประพฤติชั่ว หมายถึง การกระทาใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของตนเอง หรือเสื่อมเสีย
ต่อเกียรติศักดิ์แห่งตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนเอง
เรื่ อ งการประพฤติชั่ว เป็ นการพิ จารณาถึง พฤติ การณ์ การกระทาและความรู้สึ กของสั งคม
ที่จะต้องพิจารณารายละเอียด ข้อเท็จจริง และพฤติการณ์เป็นเรื่อง ๆ ไปว่า มีผลกระทบต่อเกียรติศักดิ์ของตาแหน่ง
ความรู้สึกของสังคมหรือไม่ โดยไม่จากัดว่าจะทาในตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระทาในฐานะส่วนตัว หากกระทบมาก
ก็เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา 94 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้
1. ไม่รักษาชื่อเสียงของตน
2. ไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
3. กระทาการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
คาว่าประพฤติชั่ว มีความหมายกว้าง ในการพิจารณาว่าการกระทาใดจะเป็นการประพฤติชั่ว
หรื อไม่ ต้องพิจ ารณาจากข้อเท็จ จริ งและพฤติการณ์ แห่ งการกระทาเป็นรายกรณีไปเรื่องการประพฤติชั่ ว
มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1. เกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าทีร่ าชการ
2. ความรู้สึกของสังคม
3. เจตนาที่กระทา
1. เกี ยรติ ศั กดิ์ ของต าแหน่ งหน้ าที่ ราชการ หมายถึ ง ฐานะที่ ได้ รั บการยกย่ องสรรเสริ ญ
ตามตาแหน่งหน้าที่หรือเป็นที่นับถือของประชาชน
โดยพิจารณาจากตาแหน่งหน้าที่ราชการของผู้กระทาประกอบกับพฤติการณ์ในการกระทาของ
ข้าราชการผู้นั้น โดยพิจารณาว่าการกระทาดังกล่าวเป็นการกระทาที่ผิดแบบธรรมเนียมของข้าราชการที่ดี
อันบุคคลที่อยู่ในฐานะและตาแหน่งเช่นนั้นควรประพฤติปฏิบัติเพียงใดหรือไม่ โดยคานึงถึงตาแหน่งหน้าที่ที่ผู้นั้น
ดารงอยู่ว่าอยู่ในฐานะที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ หรือเป็นที่นับถือของประชาชนเพียงใด
2. ความรู้ สึ ก ของสั ง คม เป็ นการกระท าที่ สั ง คมรั ง เกี ย จ หรื อ เป็ นที่ รั ง เกี ย จของสั ง คม
โดยพิจารณาจากความรู้สึกของประชาชนทั่วไปหรือของทางราชการว่ามีความรังเกียจต่อการกระทานั้น ๆ หรือไม่
เพียงใด ซึ่งความรู้สึกรังเกียจของสังคมอาจเปลี่ยนไปตามกาลเวลาได้
3. เป็นการกระทาโดยเจตนา โดยพิจารณาจากเจตนาที่แท้จริงว่าผู้กระทารู้สานึกในการกระทา
และประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทานั้นหรือไม่ หากไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นการประพฤติชั่ว
ตัวอย่างเช่น ขับรถชนคนโดยประมาท ถูกศาลพิพากษาลงโทษจาคุก 1 ปี ปรับ 5,000 บาท โทษจาคุกให้รอการ
ลงโทษไว้มีกาหนด 2 ปี กรณีเช่นนี้จะถือว่าเป็นการประพฤติชั่วหรือไม่นั้น คงไม่ได้พิจารณาที่ผลคือได้รับโทษ
สถานใดเพียงประการเดียว แต่ต้องพิจารณาที่เหตุของการกระทาผิดเป็น สาคัญ หากไม่ปรากฏว่าเหตุเกิดจาก
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ความมึนเมาในขณะขับรถหรือเกิดจากการฝุาฝืนกฎจราจร ก็ไม่เป็นการประพฤติชั่วเพราะกระทาไปโดยไม่มี
เจตนามุ่ ง ร้ า ยต่ อ ส่ ว นตั ว ตามแนวคาวิ นิ จ ฉั ย ของ ก.ค. แต่ ถ้ าปรากฏข้อเท็ จจริ งว่ าได้ กระท าผิ ดฐานขั บรถ
โดยประมาทเป็นอาจิณ อันเป็นการทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการ ก็อาจปรับเป็นความผิด
ฐานประพฤติชั่วได้
มาตรา 94 วรรคสอง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยแยกความผิดไว้ 2 ฐาน
1. กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก
โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุก ซึง่ ไม่ใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือลหุโทษ
2. กรณีกระทาความผิด อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
กรณีแรก พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้
1. กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก หรือโทษที่หนักกว่า
จาคุก (โทษประหารชีวิต) ซึ่งต้องถูกจาคุกจริง ๆ กรณีศาลมีคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุก แต่ให้รอการลงโทษ
ไม่เข้าลักษณะความผิดตามมาตรา 94 วรรคสอง
2. ต้องเป็นคาพิพากษาถึงที่สุด ซึ่งหมายความว่า คาพิพากษาที่ไม่อาจอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปได้อีก
หรือไม่ได้อุทธรณ์หรือฎีกาภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด หรือคาพิพากษาศาลฎีกา
3. ที่ไม่ใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
กรณีต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งความผิดยั งไม่ถึงกับต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งให้ออก
จากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน ตามมาตรา 113 ได้
อนึ่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกจาคุกตามคาสั่งศาลกรณีละเมิดอานาจศาล
ไม่เข้าลักษณะความผิดตามมาตรานี้ ที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องลงโทษปลดออกหรือ ไล่ออกจากราชการ เพราะไม่ใช่
กรณีกระทาความผิดอาญา แต่อาจเป็นการสั่งให้ออกตามมาตรา 113
กรณีที่สอง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ เช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง ที่กล่าวมาข้างต้นดังนี้
1) เกียรติของตาแหน่งข้าราชการ (ดูจากตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ)
2) ความรู้สึกของสังคม และ
3) เจตนาในการกระทา
สาหรับกรณีกระทาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนั้น ต้องพิจารณาเป็นรายกรณี
โดยคานึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระทาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นว่าได้กระทาการอันทาให้
ราชการได้รับความเสียหายกระทบต่อภาพพจน์ถึงขั้นทาให้ เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการ
อย่างร้ายแรงหรือไม่ นั้น โดยพิจารณาจากความรู้สึกของวิญญูชนโดยทั่วไป หรือความรู้สึกของสังคมว่ารู้สึกรังเกียจ
ต่อการกระทานั้น
มาตรา 94 วรรคสาม เป็นความผิดวินัยย่างร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้
1. เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด
2. เล่นการพนันเป็นอาจิณ
3. กระทาการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา
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เสพยาเสพติ ด หมายถึ ง การเสพ รั บ หรื อ น าเข้ า สู่ ร่ า งกายซึ่ ง ของมึ น เมาหรื อ สิ่ ง เสพติ ด
ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น เสพเฮโรอีน ฝิ่น กัญชา เมตแอมเฟตามีนหรือยาบ้า ยาไอซ์ เป็นต้น
ความผิดในมาตรานี้รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุน รวมถึ งชักชวน จาหน่ายให้ผู้อื่นเสพด้วย
ซึ่งการกระทา ดังกล่าวเป็นความผิดในคดีอาญาด้วย
เล่นการพนัน หมายถึง เล่นการพนันเอาทรัพย์สินกัน การพนันมีทั้งประเภทที่กฎหมายห้ามขาด
และประเภทที่จะเล่นได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางการ อย่างไรก็ดี กรณีจะเป็นความผิดตามวรรคสามต่อเมื่อ
เป็นการเล่นเป็นอาจิณ กล่าวคือ เล่นอย่างสม่าเสมอจนเป็นนิสัยเท่านั้น
ล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึงพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นในเรื่องเพศ ไม่ว่าจะเป็นการล่วงละเมิด
ทางกาย การกระทาทางวาจา เช่นคาพูดเกี้ยวพาราสี ใช้สายตาจ้องมอง และการใช้ท่าทีในทางเพศที่ไม่เหมาะสม
รวมไปจนถึงการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ หรือการข่มขืน
การกระทาล่วงละเมิดทางเพศนี้มิได้จากัดว่าต้องกระทาต่อบุคคลต่างเพศกัน หรือกระทาต่อบุคคล
เพศเดียวกันเท่านั้น อย่างไรก็ดี การพิจารณาพฤติกรรมใด ๆ ว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่จะต้องดูจากเจตนา
ของผู้กระทาเป็นสาคัญว่ามีความคิดเจตนาที่เป็นอกุศลจิตทางเพศหรือไม่ เช่น การโอบกอดนักเรียนด้วยความเอ็นดู
ในเวลา สถานที่ และโอกาสอันควร ย่อมแตกต่างกับการโอบกอดนักเรียนในที่ลับตาผู้คนหรือในผับในบาร์ หรือ
ร้ านอาหารที่จ าหน่ ายสุ ร า หรื อในขณะดื่มสุ รา เหล่ านี้ต้องดูเจตนาของผู้ กระทาและพฤติกรรมแวดล้ อ ม
ประกอบด้วย
การล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้อื่น โดยเฉพาะกระทาต่อศิษย์ ผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของตน ถือเป็นการกระทาที่อันตรายร้ายแรงแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้เรียนและเป็นการเสื่อมเสีย
หรือเสียหายร้ายแรงแก่ความเป็นครู โดยครูนอกจากจะมีหน้าที่อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีคนเก่งแล้ว ยังจะต้อง
เป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์และชุมชนตามความคาดหวังของสังคมด้วย
กรณีตัวอย่าง
1. ข้าราชการครู ช ายลงโทษเด็กชายและเด็กหญิงด้วยการตี บีบคอ ตบปาก และตบหน้า
ใช้เด็กนักเรียนทางานอื่นที่ไม่ใช่เป็นงานของนักเรียน (กรอกข้อมูลคอมพิวเตอร์) และให้เด็กนักเรียนชั้น ป.5 – ป.6
ประมาณ 14 คน ตักน้าจากแท็งก์น้าของโรงเรียนไปใส่โอ่งที่บ้านพักครูของตนและกระทาการล่วงละเมิดทางเพศ
ด้วยการจับแก้มและอมอวัยวะเพศเด็กนักเรียนชาย จานวน 8 คน โทษปลดออกจากราชการ
2. ข้าราชการครูชายกระทาชาเราเด็กหญิง ซึ่งเป็นศิษย์ที่อยู่ในความดูแลของตน พฤติการณ์
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีกระทาการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบหรือไม่ตามมาตรา 94 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และกรณีกระทาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ วอย่างร้ายแรงตามมาตรา 94 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โทษไล่ออกจากราชการ
3. ข้าราชการครูชายมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวถึงขั้นได้เสียกับภรรยาของผู้อื่น ทั้งที่มีภรรยา
โดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว และมีพฤติกรรมเมาสุราและวิ่งไล่กอดผู้เสียหาย ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 94 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กรณีกระทาการอื่นใดอั นได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
โทษปลดออกจากราชการ
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4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 2 ราย ได้ออกไปดื่มสุราในเวลาราชการ
และมีอาการมึนเมากลับเข้ามาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการเมาสุราของ
ข้าราชการทั้ง 2 ราย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ หรือเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการ
กรณีจึงไม่ต้องด้วยมติคณะรัฐ มนตรีตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นว 208/2496 ลงวันที่
3 กั นยายน 2496 เรื่ อง แนวทางลงโทษข้ าราชการเล่ นการพนันและเสพสุ รา พฤติ การณ์ เป็นความผิ ด วิ นั ย
ตามมาตรา 94 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่
ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทาการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 เดือน
5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
และเป็นผู้ขับขี่เสพหรือรับเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) พฤติการณ์
เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 94 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โทษปลดออกจากราชการ
มาตรา 95 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย
ปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย และดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีกรณี
อันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บั งคับบัญชามีวินัย ให้กระทาโดยการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกาลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและ
พัฒนาเจตคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย
การปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย ให้กระทาโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์
และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทาผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดาเนินการปูองกันตามควรแก่กรณีได้
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทาผิด
วินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยทันที
เมื่อมีการกล่า วหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรื อกรณีเ ป็นที่สงสัยว่า ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบดาเนินการสืบสวน
หรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ก็ให้ ดาเนินการ
ทางวินัยทันที
การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
ให้ดาเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้และตามหมวด 7 หรื อมีพฤติกรรม
ปกปูอง ช่วยเหลือเพื่อมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โดยไม่สุจริต
ให้ถือว่า ผู้นั้นกระทาผิดวินัย
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มาตรา 95 วรรคหนึ่ง กาหนดหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคลด้านวินัยไว้
3 ประการ ดังนี้
1. เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย
2. ปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย
3. ดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่กระทาผิดวินัย
ทั้งนี้ ถ้าผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว หรือปฏิบัติโดยไม่สุจริต ผู้บังคับบัญชา ผู้นั้น
จะมีความผิดทางวินัย
มาตรา 95 วรรคสอง กาหนดวิธีเสริมสร้างและพัฒ นา ให้ ผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยนั้น
มีแนวทาง ดังนี้
1. ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในการรักษาวินัย
2. ฝึกอบรมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัย
3. สร้างขวัญและกาลังใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย
4. จูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย
5. ดาเนินการอย่างอื่นใดที่จะเสริมสร้างและพัฒนา ทัศนคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย
มาตรา 95 วรรคสาม การปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัยนั้น มีแนวทาง ดังนี้
1. เอาใจใส่สังเกตการณ์ว่าจะมีเหตุอันอาจก่อให้เกิดการกระทาผิดวินัยอย่างใดขึ้นบ้างหรือไม่
2. ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทาผิดวินัย
มาตรา 95 วรรคสี่ และวรรคห้า กาหนด วิธีดาเนินการก่อนดาเนินการทางวินัยไว้ ดังนี้
1. ถ้ามีมูลว่าผู้ อยู่ ใต้บั งคับบัญชาผู้ ใดกระทาผิดวินั ย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ ว
ก็ให้ดาเนินการทางวินัยทันที (วรรคสี่)
2. ถ้ามีผู้กล่าวหาโดยต้องปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือผู้บังคับบัญชาสงสัยว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ผู้ใดกระทาผิดวินัย โดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ผู้บังคับบัญชาต้องรีบสืบสวนหรือพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาหรือไม่ ถ้าไม่มีมูลก็ยุติเรื่องได้ ถ้ามีมูลก็ให้ดาเนินการทางวินัยทันที (วรรคห้า)
สาหรับการดาเนินการทางวินัย ถ้ามีการกล่าวหาว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย ผู้บังคับบัญชา
จะต้องรีบสืบสวนหรือพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาหรือไม่ ถ้าสืบสวนหรือพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีไม่มีมูล
จึงจะยุติเรื่องได้ ทั้งนี้ เพื่อปูองกันมิให้ข้าราชการเสียชื่อเสียงหรือเสียสิทธิประโยชน์ไปโดยไม่สมควร อย่างไรก็ดี
กรณีที่มีผู้กล่าวหาซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้ องสืบสวนหรือพิจารณาดังกล่าวนั้น หมายถึง การกล่าวหาโดยปรากฏ
ตัวผู้กล่าวหาเท่านั้น ถ้าเป็นบัตรสนเท่ห์ก็ไม่จาต้องดาเนินการดังกล่าว
มาตรา 95 วรรคหก การดาเนินการทางวินัย กรณีมีมูล ที่ควรกล่ าวหาว่ากระทาผิดวินัย
กฎหมายกาหนดวิธีดาเนินการไว้ตามหมวด 7 (มาตรา98-มาตรา106)
กรณีมีมูล หมายความว่า มีหลักฐาน หรือที่มาหรือมีต้นเหตุอันเป็นที่มาของเรื่องนั้น ๆ
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มาตรา 95 วรรคเจ็ด กาหนดเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรานี้ หรื อ หมวด 7 หรื อ มี เจตนาปกปู อง ช่ว ยเหลื อ ผู้ ใต้ บั งคั บ บัญ ชามิ ให้ ถู กลงโทษ ซึ่ งพิ จ ารณา
องค์ประกอบความผิดได้ดังนี้
1. เป็นผู้บังคับบัญชา
2. ไม่ดาเนินการทางวินัยทันทีเมื่อมีพยานหลั กฐานเบื้องต้นอันมีมูลว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
กระทาผิดวินัย
3. ปกปูองช่วยเหลือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
4. ดาเนินการโดยไม่สุจริต
มาตรา 96 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดฝุาฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ
ปฏิบัติ ทางวินัยตามที่บัญญัติ ไว้ในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระทาผิดวินัยจักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุ
อันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7
โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดขั้นเงินเดือน
(4) ปลดออก
(5) ไล่ออก
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ
โดยที่คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ข้อ 7 ให้แก้ไขคาว่า “ขั้นเงินเดือน” ในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคาว่า “เงินเดือน” ทุกแห่ง ดังนั้น โทษลดขั้นเงินเดือน
จึงเปลี่ยนเป็น โทษลดเงินเดือน
โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ใช้สาหรับกรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
โทษปลด และโทษไล่ออกจากราชการ ใช้สาหรับกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ผู้ ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ มีสิ ท ธิได้รับเงิ นบาเหน็ จ บานาญตามกฎหมายว่าด้ว ย
บาเหน็จบานาญข้าราชการ เสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ
มาตรา 97 การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ทาเป็นคาสั่ง วิธีการออกคาสั่ง
เกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด
และมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิดในคาสั่งลงโทษให้แสดงว่า
ผู้ถูกลงโทษกระทาผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และมีเหตุผลอย่างใดในการกาหนดสถานโทษเช่นนั้น
มาตรานี้กาหนดวิธีการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ทาเป็นคาสั่ง
2. วิธีการออกคาสั่งเป็นไปตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับ การลงโทษ
ทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
3. ต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด
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4. ต้องไม่เป็นการลงโทษโดยพยาบาท อคติ หรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด
5. คาสั่งลงโทษให้ระบุกรณีกระทาผิดว่ากระทาความผิดตามกรณีใด เป็นความผิดตามมาตราใด
การกระทาต้องครบองค์ประกอบทีน่ ามาปรับบทความผิด
6. เหตุผลในการกาหนดสถานโทษ โดยเหตุผลอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาคัญ ข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง ข้อพิจารณาและสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจ
นอกจากนี้คาสั่งลงโทษทางวินัย ต้องแจ้งกาหนดระยะเวลาอุทธรณ์และสิทธิในการอุทธรณ์ ไว้ด้วย

บทที่ 3
การดาเนินการทางวินัย
การดาเนินการทางวินัย
การดาเนินการทางวินัย หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินการในการลงโทษข้าราชการ
ซึ่งเป็นกระบวนการตามกฎหมายที่จะต้องกระทาเมื่อข้าราชการมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ได้แก่
1. การตั้งเรื่องกล่าวหา
2. การสืบสวนหรือการสอบสวน
3. การพิจารณาความผิดและกาหนดโทษ
4. การลงโทษหรืองดโทษ
5. การดาเนินการในระหว่างดาเนินการทางวินัย เช่น ให้พักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
โดยที่คาสั่งลงโทษทางวินัยเป็นคาสั่งทางปกครอง ขั้นตอนการดาเนินการและการใช้ดุลพินิจ
กาหนดโทษทางวินัย จึงต้องเป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครอง
มาตรา 95 วรรคสี่ เมื่ อปรากฏกรณี มี มู ลที่ ควรกล่ าวหาว่ าข้ าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้น อยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนิน การ
ทางวินัยทันที
วรรคห้า เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและ
บุค ลากรทางการศึกษาผู้ใ ดกระทาผิด วินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบ ดาเนิน การ
สืบ สวนหรือ พิจ ารณาในเบื้องต้น ว่า กรณีมีมูลที่ค วรกล่า วหาว่า ผู้นั้น กระทาผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่า
กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
ก็ให้ดาเนินการทางวินัยทันที
มาตรา 98 วรรคหนึ่ง การดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวิ นัย ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อ
ดาเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักช้า และในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ ได้
เพื่อให้ผู้ถกู กล่าวหามีโอกาสชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหา
จากบทบัญญัติทั้ง 2 มาตราดังกล่าว อาจเห็นได้ว่า ในการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 นั้น
เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
กระทาผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ผู้บังคับบัญชาต้องดาเนินการ สืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่า
กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิดวินั ยหรือไม่ ถ้าผลของการสืบสวนปรากฏว่าเป็นกรณีอันมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นกระทาผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ทางวินัยต่อไปได้
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ขั้นตอนการดาเนินการทางวินัย
การตั้งเรื่องกล่าวหา
การตั้งเรื่องกล่าวหา เป็นการตั้งเรื่องดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย มาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
กาหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดาเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรม
โดยไม่ชักช้า
ผู้ตั้งเรื่องกล่าวหาคือผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา กรณีที่เป็นการกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรง มาตรา 98 วรรคลอง ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เป็นผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาหรับกรณีที่เป็น
การกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น คือ ผู้อานวยการสถานศึกษา สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้ทุกคนในฐานะผู้บังคับบัญชา เว้นแต่กรณีที่เป็น
การช่วยปฏิบัติราชการจะมีเพียงอานาจการบังคับบัญชา แต่ไม่มีอานาจดาเนินการทางวินัยหรือสั่งลงโทษกรณีเช่นนี้
จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเป็นผู้ดาเนินการ
เรื่องที่กล่าวหา หมายถึง การกระทาหรือพฤติการณ์แห่งการกระทาที่กล่าวอ้างว่า ผู้ถูกกล่าวหา
กระทาผิดวินัย
การตั้งเรื่องกล่าวหา หมายถึงการตั้งเรื่องการดาเนินการทางวินัยแก่ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เมื่อมีการร้องเรียนกล่าวหา และผู้บังคับบัญชาได้ดาเนินการสืบสวนพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณี มีมูล
ที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาความผิดวินัย
ข้อกล่าวหา หมายถึง รายละเอียดแห่งการกระทาหรือพฤติการณ์แห่งการกระทาที่กล่าวอ้างว่า
ผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัย โดยอธิบายว่าผู้กกล่าวหากระทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทาอย่างไร เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหา
รู้ตัวและมีโอกาสชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้
ในการตั้งเรื่องกล่าวหานั้นมิใช่ฐานความผิด แต่เป็นเรื่องราวหรือการกระทาที่กล่าวอ้างว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระทาความผิด ฉะนั้นการตั้งเรื่องกล่าวหาควรตั้งให้กว้างไว้ เพียงเพื่อให้รู้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทาอะไรที่เป็นความผิด
และไม่ควรเอากรณีความผิดหรือฐานความผิด หรือมาตราความผิดไปเป็นเรื่องกล่าวหา เพราะจะทาให้เรื่อง
ที่กล่าวหาถูกจากัดไว้ในวงแคบ
การสืบสวน
การสืบสวน หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องต้นในมูลกรณีที่มีการกล่าวหา
หรือสงสัยว่าข้าราชการผู้ใดอาจกระทาความผิดจริงหรือไม่ เพียงใด เพื่อจะได้ดาเนินการทางวินัยต่อไป
วิธีการสืบสวน
วิธีการสืบสวนไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดกาหนดรูปแบบของการดาเนินการไว้ ดังนั้น การสืบสวน
อาจจะดาเนินการโดยวิธีการใดก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพของเรื่องที่จะทาการสืบสวนว่าควรจะใช้วิธีอย่างใด
จึงจะเหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงของเรื่องที่สืบสวนอาจทาได้โดย
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1. ผู้บังคับบัญชาดาเนินการเอง
2. ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
3. มอบหมายให้ผู้ใดไปดาเนินการ เช่น ผู้บังคับบัญชาลาดับรองลงมา หรือเจ้าหน้าที่ที่ไว้วางใจ
4. ส่งประเด็นหรือข้อสาคัญไปให้หน่วยงานหรือผู้ที่เชื่อถือได้สืบสวนให้ก็ได้ เช่น ตารวจ การสืบสวน
อาจกระทาได้ทั้งโดยทางลับและโดยเปิดเผย
การสืบสวนโดยทางลับ ได้แก่ การสืบสวนที่ดาเนินการไปโดยมิให้ผู้กระทาผิดหรือผู้ถูกสงสัยว่า
เป็นผู้กระทาผิดรู้ตัวถึงเรื่องที่จะทาการสืบสวน โดยใช้กลวิธีที่เหมาะสม
การสืบสวนโดยเปิดเผย ได้แก่ การหาข้อเท็จจริงโดยวิธีแจ้งหรือแสดงให้ผู้ถูกสงสัยหรือผู้ถูกกล่าวหา
ทราบถึงประเด็นแห่งความผิด และขอให้เข้าชี้แจงแสดงเหตุผลแก้ข้อกล่าวหาโดยปกติผู้สืบสวนจะต้องรวบรวม
พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่หรือข้อมูลต่าง ๆ ไว้ก่อน เพื่อสะดวกในการที่จะชี้หรือยืนยันถึงข้อกล่าวหานั้น
กรณีใดจะสมควรสื บสวนโดยเปิดเผยหรือโดยทางลับนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับเรื่องที่จะสื บสวน
ความร้ายแรงแห่งกรณี ตลอดจนความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
การสืบสวนทางวินัยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ
1.การสืบสวนก่อนการดาเนินการทางวินัย (ไม่เป็นการดาเนินการทางวินัย)
2.การสืบสวนซึ่งเป็นการดาเนินการทางวินัย
1. การสืบสวนก่อนการดาเนินการทางวินัย ได้แก่ การสืบสวนเมื่อมีกรณีสงสัยว่าข้าราชการ
อาจกระทาผิดวินัย เป็นการสืบสวนเพื่อพิจารณาว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่
ตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หากข้อเท็จจริง
ฟังได้ว่า กรณีมีมูลก็ต้องดาเนินการทางวินัยต่อไป แต่ถ้าผลการสืบสวนปรากฏว่ากรณีไม่มีมูลก็ต้องยุติ
กรณีที่มีการกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาผิดวินัย
ซึ่งการกล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยนั้นอาจมีที่มาอันเป็นมูลกรณีแห่งเรื่องที่กล่าวหาปรากฏขึ้นได้หลายทาง เช่น
1) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาพบว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระทาผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐาน
ในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยทันที
2) กรณีที่มีการร้องเรียนด้วยวาจา ให้จดปากคาและให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี
พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา แล้วดาเนินการให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยอาจตั้ง
กรรมการสืบสวน หรือสั่งให้บุคคลใดไปสืบสวน หรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามก็ได้ หากเห็นว่ากรณีมีมูล
ก็ต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป
3) ส าหรั บ กรณีที่มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ ผู้ บังคับบัญชาต้องสื บสวนในเบื้องต้นก่อน
หากเห็นว่า ไม่มีมูลก็สั่งยุติเรื่อง ถ้าเห็นว่ามีมูลก็สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
4) ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นแจ้งมาให้ทราบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทาผิดวินัยหรือสงสัยว่ากระทาผิดวินัย
2. การสืบสวนซึ่งเป็นการดาเนินการทางวินัย ได้แก่ การสืบสวนกรณีเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
โดยที่มาตรา 98 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
บัญญัติว่า “ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดาเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้”
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และตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 ข้อ 2 (2) กาหนดกรณีละทิ้งหน้าที่
ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน ผู้บังคับบัญชาต้องดาเนินการสืบสวนก่อน หากปรากฏว่า
เป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 87 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และกรณีเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง จึงต้องเสนอเรื่องให้ กศจ.
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี พิจารณาโดยไม่สอบสวนก็ได้
กรณีศึกษา
1. กรณีที่ สตง. แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเห็นควรให้ดาเนินการทางวินัยและในกรณีมี
พฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตหรือมีการใช้อานาจโดยมิชอบ (คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 944/2561)
ได้มีคาวินิจฉัยว่า การดาเนินการทางวินัยไม่มีบทบัญญัติใดกาหนดให้หน่วยรับตรวจต้องดาเนินการทางวินัยโดยผูกพัน
ข้อเท็จจริงตามผลการตรวจสอบของ สตง. จึงต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเภท
ข้าราชการนั้น ๆ ประกอบกับข้อ 6 วรรคหนึ่งแห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณี
เงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546 กาหนดว่า กรณี สตง. ตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุจริตและได้ชี้มูลความผิดแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่ างเคร่งครัด โดยไม่ต้องแต่งตั้ งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงอีก ดังนั้น กรณีปรากฏผลการตรวจสอบ
มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่ามีการทุจริต และระบุถึงตัวเจ้าหน้าที่ที่กระทาผิดว่าได้แก่ผู้ใดพร้อมหลักฐานเบื้องต้น
เกี่ยวกับการกระทาผิดจึงต้องดาเนินการทางวินัยตามกฎหมายและระเบียบ โดยมิต้องตั้งคณะกรรมการสืบสวน
หาข้อเท็จจริ ง สาหรั บกรณีปรากฏผลการตรวจสอบมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่ามีการทุจริต แต่มิได้มีการระบุถึงตัว
เจ้าหน้าที่ผู้กระทาความผิด หน่วยรับตรวจก็ย่อมมีดุลพินิจที่จะตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดว่าข้าราชการกระทาการทุจริต ผู้มีอานาจต้อง
ดาเนินการตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561 ซึ่งกาหนดให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก โดยในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถือว่า
ส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส านวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินั ย
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ

49

แผนภูมิก่อนการดาเนินการทางวินัย
มีกรณีกล่าวหา (ม. 95)

กรณีมีมูลโดยมีพยานหลักฐาน
ในเบื้องต้นอยู่แล้ว (ม. 95 ว.4)

ปรากฏตัวผู้กล่าวหา/กรณีเป็นที่สงสัย
โดยไม่มีพยานหลักฐานในเบื้องต้น (ม. 95 ว.5)
สืบสวน/พิจารณาในเบื้องต้น

มีมูล

ดาเนินการทางวินัย
ร้ายแรง
(มีมูลร้ายแรง)

ผู้มีอานาจตาม ม. 53 ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ม. 98 ว.2)**

ไม่มีมูล

ยุติเรื่อง*
ไม่ร้ายแรง
(มีมูลไม่ร้ายแรง)

ผู้บังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยไม่ร้ายแรง (ม. 98 ว.1)***

*ไม่ต้องรายงานการดาเนินการทางวินัยตามระเบียบ ก.ค.ศ. เพราะถือว่ายังไม่เป็นการดาเนินการทางวินัย
**เว้นแต่กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง/กรณีที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทางวินัย ตามมาตรา 98 ไม่ต้องตั้ง
กรรมการสอบสวน
*** เว้นแต่กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
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การสอบสวน
การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดาเนินการทั้งหลายอื่นเพื่อจะทราบ
ข้อเท็จจริง และพฤติการณ์ต่าง ๆ หรือพิสูจน์ เกี่ยวกับเรื่ องที่กล่าวหาเพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรมและ
เพื่อที่จะพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยจริงหรือไม่ ถ้ากระทาผิดจริงก็จะได้ลงโทษผู้กระทาผิดวินัยนั้น
การสอบสวนทางวินัยเป็นการดาเนินการเพื่อจัดให้มีคาสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสถานภาพ
ของสิทธิและหน้าที่ของบุคคล จึงต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
การสอบสวนทางวินัยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ
1) การสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
2) การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
1) การสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามมาตรา 98 และกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ที่กาหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยแต่งตั้ง
จากข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาหรื อข้ าราชการฝุ ายพลเรือนจ านวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้ว ย
ประธานกรรมการและกรรมการสอบสวนอย่างน้อยอีก 2 คน ให้กรรมการสอบสวนคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ในกรณีจาเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ สาหรับวิธีการสอบสวนให้นาขั้นตอนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
มาใช้โดยอนุโลมกาหนดระยะเวลาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน อาจขอขยายระยะเวลาดาเนินการได้
ตามความจาเป็น แต่ไม่เกิน 30 วัน
2) การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จะต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง สาหรับการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ประธานกรรมการต้องดารงตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา สาหรับตาแหน่งที่มีวิทยฐานะประธานต้องมี วิทยฐานะไม่ต่ากว่า
ผู้ถูกกล่ าวหา โดยกรรมการสอบสวนต้ องมีผู้ดารงตาแหน่ งนิติกรหรื อผู้ได้รับปริ ญญาทางกฎหมายหรือผู้ ได้รับ
การศึกษาอบรมตามหลักสูตรการดาเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดาเนินการทางวินัยอย่างน้อย 1 คน
และแม้ภายหลังประธานจะดารงตาแหน่งหรือมีวิทยฐานะต่ากว่าหรือเทียบได้ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหาก็ไม่กระทบถึง
การได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. 2550 โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันและอาจขอขยายระยะเวลาดาเนินการได้
ตามความจาเป็น ครั้งละไม่เกิน 60 วัน และถ้าไม่แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ต้องรายงาน กศจ./อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
เพื่อติดตามเร่งรัดการดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
การสอบสวน

วินัยไม่ร้ายแรง
- ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
- ดาเนินการสอบสวน ตาม กฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการสอบสวนพิจาณา พ.ศ. 2550
โดยนาหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน
วินัยอย่างร้ายแรง มาใช้โดยอนุโลม

วินัยอย่างร้ายแรง
- ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
- ดาเนินการสอบสวน ตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการสอบสวนพิจาณา พ.ศ. 2550
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กรณีที่อาจไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้
กรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
จะดาเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้ ซึ่งกาหนดไว้ดังนี้
ก. การกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่
(1) กระทาความผิดอาญาจนต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่า ผู้นั้นกระทาผิดและผู้บังคับบัญชา
เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดแล้ว
(2) กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือ ให้ถ้อยคา
รับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และได้มีการบันทึกถ้อยคารับสารภาพเป็นหนังสือ
ข. การกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่
(1) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนักกว่าจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุด
ให้จาคุกหรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน และผู้บังคับบัญชา
ได้ด าเนิ น การสื บ สวนแล้ ว เห็ น ว่าไม่มีเ หตุผ ลอัน สมควร หรือ มีพฤติการณ์อั นแสดงถึ งความจงใจไม่ป ฏิบั ติ
ตามระเบียบของทางราชการ
(3) กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยคา
รับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และได้มีการบันทึกถ้อยคารับสารภาพเป็นหนังสือ
กรณีศึกษา กรณีที่จะเป็นความผิดฐานละทิ้งหน้าราชการ ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกกล่าวหา
ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการและไม่สามารถติดตามตัวได้นับแต่วันแรกที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการและต้องเป็น
เวลาติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน และผู้บังคับบัญชาได้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสอบถาม
จากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อนร่วมงานไปถึงญาติหรือผู้ใกล้ชิดของผู้ถูกล่าวหาเพื่อหาสาเหตุการละทิ้งหน้าที่ราชการ
ว่ามีเหตุอันสมควรหรือไม่ และหากภายหลังผู้ถูกกล่าวหาได้ปรากฏตัวและแสดงตัวให้สามารถทาการสอบสวนได้แล้ว
ผู้บังคับบัญชาจะต้องดาเนินการสอบสวนจากตัวผู้ถูกกล่าวหาเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน
เพื่อต่อสู้แก้ข้อกล่าวหา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายรับฟังความสองฝุาย และสอดคล้องกับมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 207/2557)
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง

ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
- ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทา
ผิดอาญา
- ได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
- ได้รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุก
หรือหนักกว่าจาคุก
- ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน
เป็นเวลาเกินกว่า 15 วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
- ได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
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หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน
การสอบสวนเป็ น กระบวนการที่ ต้ อ งท าตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ฎหมายก าหนด
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนดังนี้
ผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ก) กรณีวินัยไม่ร้ายแรง คือ ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย ได้แก่
(1) ผู้ อ านวยการสถานศึ กษา หรื อต าแหน่ งที่ เรี ยกชื่ ออย่ างอื่ นที่ มี ฐ านะเที ยบเท่ า ซึ่ ง เป็ น
ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระทาผิดวินัย
(2) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระทาผิดวินัย
(3) ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ซึ่ ง เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดผู้กระทาผิดวินัย
(4) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี
หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า หรืออธิการบดี หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาผู้กระทาผิดวินัย
ข) กรณีวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่
(1) ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53
โดยที่คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 13 ได้กาหนดให้ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ
กศจ. เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลเป็นการเปลี่ยนอานาจการสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 (3) ซึ่งเดิม
เป็นของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตามมาตรา 53 (4) ซึ่งเดิมเป็นของผู้อานวยการสถานศึกษา
มาเป็นของศึกษาธิการจังหวัด
(2) ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 ในลาดับชั้นสูงกว่าของผู้ถูกกล่าวหาคนหนึ่งคนใด
ในกรณีที่กระทาผิดวินัยร่วมกันหลายคน (มาตรา 98 วรรคสอง)
(3) ผู้ บั ง คั บ บั ญชาของผู้ มี อ านาจสั่ งบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ง ตามมาตรา 53 ระดับ เหนื อ ขึ้น ไป
(มาตรา 100 วรรคหก)
(4) ผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับรายงานการดาเนินการทางวินัย (มาตรา 104 (1))
(5) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด นายกรัฐมนตรี (มาตรา 98 วรรคห้า)
(6) ก.ค.ศ. (มาตรา 105)
กรณีศึกษา
ผู้ มี อานาจสั่ งแต่ งตั้ ง กรรมการสอบสวน กรณีผู้ อ านวยการส านัก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา
ถูกกล่ าวหาว่ากระทาผิ ดร่ ว มกัน กับ บุ คลากรทางการศึกษาอื่น ในเขตพื้นที่การศึกษาในสั งกัด (คาวินิจฉั ย
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1058/2561) ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง กาหนด กรณีข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากระทาผิดร่วมกัน และในจานวนผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวมีผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓
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ของผู้ ถูกกล่าวหารายใดมีลาดับชั้นสู งกว่าผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ของผู้ ถูกกล่าวหารายอื่น ก็ให้ ผู้บังคับบัญชา
ในลาดับชั้นสูงกว่าดังกล่าว เป็นผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด ดังนั้น เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐานซึ่งเป็ นผู้ มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ของผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
เป็นผู้มีลาดับชั้นสูงกว่าศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ ของบุคลากรทางการศึกษาอื่นในเขตพื้นที่
การศึกษา จึงเป็นผู้มีอานาจผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดทุกราย
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน
ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 ข้อ 3 กาหนดให้คณะกรรมการสอบสวน
ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา สาหรับตาแหน่ง
ที่มีวิทยฐานะ ประธานต้องดารงตาแหน่งและมีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา และกรรมการ
อย่างน้อยอีก 2 คน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ ในกรณีจาเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
และต้องมีผู้ ดารงตาแหน่ งนิ ติกร หรื อผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ ได้รับการฝึ กอบรมตามหลั กสู ตร
การดาเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดาเนินการทางวินัย อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นกรรมการสอบสวน สรุปคือ
การสอบสวน
วินัยไม่ร้ายแรง

วินัยอย่างร้ายแรง

องค์ประกอบ
1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการสอบสวน
(อย่างน้อยอีก 2 คน)
3. กรรมการและเลขานุการ
4. ผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี)
1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการสอบสวน
(อย่างน้อยอีก 2 คน)
3. กรรมการและเลขานุการ
4. ผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี)

คุณสมบัติกรรมการ
ผู้บังคับบัญชาตั้งจากข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาหรือข้าราชการ
ฝุายพลเรือน
1. ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 เป็นผู้สั่ง
แต่งตั้งจากข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาหรือ
ข้าราชการฝุายพลเรือน
2. ประธานกรรมการต้องดารงตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่า
ผู้ถูกกล่าวหา สาหรับตาแหน่งที่มี
วิทยฐานะประธานกรรมการต้อง
ดารงตาแหน่งและมีวิทยฐานะ
ไม่ต่ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่า
ผู้ถูกกล่าวหา
3. กรรมการสอบสวนต้องมีผู้ดารง
ตาแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญา
ทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับการศึกษา
อบรมตามหลักสูตรการดาเนินการ
ทางวินัยตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดหรือ
รับรอง หรือผู้มีประสบการณ์
ด้านการดาเนินการทางวินัย
อย่างน้อย 1 คน
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คาว่า “ผู้มีประสบการณ์ด้านการดาเนินการทางวินัย” หมายถึง ผู้ที่เคยเป็นกรรมการสอบสวน
หรือเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย
กรณีศึกษา
1. คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 118/2551 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ต้องกระทาโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ กรณีที่คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกระทาโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งไม่มีอานาจตามกฎหมายย่อมเป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลทาให้การดาเนินกระบวนการ
ทางวินัยโดยอาศัยผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว เช่น การมีมติและมีคาสั่งลงโทษผู้ที่ถูกสอบสวน
เป็นการดาเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย
2. คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 28/2547 (ประชุมใหญ่) พิพากษาว่า กรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสอบสวนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
3. การที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคาสั่งที่ 169/2551 ลงวันที่ 22กุมภาพันธ์ 2551
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้อุทธรณ์ และผู้ถูกดาเนินการทางวินัย ซึ่งดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุ รี เขต 1 (เดิม) วิทยฐานะรองผู้ อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชานาญการพิเศษ โดยมีนายป. ตาแหน่งผู้อานวยการสานักอานวยการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานกรรมการสอบสวน ซึ่งตาแหน่งดังกล่าว ก.ค.ศ. ก็มิได้เทียบให้ มีวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.2/ว 2 ลงวั น ที่ 9 กุ ม ภาพัน ธ์ 2548 คาสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนวิ นัยอย่างร้ ายแรง
ผู้อุทธรณ์และผู้ถูกดาเนินการทางวินัย จึงเป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วย กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
ข้อ 3 วรรคสอง เป็ นเหตุให้ การสอบสวนทั้งหมดเสี ยไปตาม ข้อ 43 ของกฎ ก.ค.ศ. ฉบับเดียวกัน เมื่อคาสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงไม่ชอบด้วยกฎหมาย การดาเนินการพิจารณาโทษและสั่งลงโทษผู้อุทธรณ์
ซึ่งมีผลมาจากการสอบสวนที่มิชอบด้วยกฎหมายเสียไปทั้งหมด ต้องเพิกถอนคาสั่งลงโทษดังกล่าวแล้วให้ผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ให้ถูกต้องตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
และให้คณะกรรมการสอบสวนชุดใหม่ดาเนินการตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป (มติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับ
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 9/2556 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556)
ทั้ งนี้ ต่ อมา ก.ค.ศ. ได้ มี มติ เที ยบให้ บุ คลากรทางการศึ กษาอื่ นตามมาตรา 38 ค. (2) แห่ ง
พระราชบัญญัติร ะเบีย บข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และข้าราชการพลเรือนสามัญในสถาบันอุดมศึกษา
ตามพระราชบั ญญัติร ะเบีย บข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประโยชน์แก่การดาเนินการทางวินัย ตามตารางเทียบ ดังนี้
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ตารางเทียบตาแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประโยชน์แก่การดาเนินการทางวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตามมาตรา 38 ค (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ในสถาบันอุดมศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
และข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติ
ข้าราชการพลเรือน
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
วิทยฐานะ
ระดับตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ประเภท
อานวยการ ตาแหน่งบริหาร
ทางวิชาการ
บริหาร
วิชาการ
เชี่ยวชาญพิเศษ
ทรงคุณวุฒิ
ระดับสูง
ศาสตราจารย์
อธิการบดี
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญ
ระดับสูง
ระดับต้น
รองศาสตราจารย์ รองอธิการบดี
ชานาญการ
ชานาญการ
ผู้ช่วย
ระดับต้น
พิเศษ
พิเศษ
ศาสตราจารย์
ชานาญการ
ชานาญการ
รูปแบบของคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ต้องระบุ
(1) เป็นคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง
(2) ชื่อและตาแหน่ง/วิทยฐานะของผู้ถูกกล่าวหา
(3) เรื่องที่กล่าวหา
(4) ชื่อและตาแหน่ง/วิทยฐานะของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวน
การตั้งกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนอาจเป็นบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานอื่นหรือสังกัดอื่นก็ได้
โดยอาจมีหนังสือขอตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา หรือข้าราชการฝุายพลเรือนจากสถานศึกษา
หรือหน่วยงานอื่นมาเป็นกรรมการก็ได้
การแจ้งคาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาและคณะกรรมการสอบสวนทราบ
เมื่อผู้บังคับบัญชาได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
(1) แจ้งคาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันที่มีคาสั่ง โดยให้ผู้ถูกกล่าวหา
ลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน ในการนี้ให้มอบสาเนาคาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับด้วย
ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้ หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับทราบคาสั่ง ให้ส่งสาเนาคาสั่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหาตามที่อยู่ที่ปรากฏหลักฐานของทางราชการ เมื่อล่วงพ้น 15 วัน นับแต่วันที่ได้
ดาเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
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(2) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ประธานและกรรมการรับทราบภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วันที่มีคาสั่ง พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาให้ประธานกรรมการและให้ลงลายมือชื่อ
และวัน เดือน ปี ที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย
การแจ้งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
โดยผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

แจ้งผู้ถูกกล่าวหา
- แจ้งคาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วันที่มีคาสั่ง
- ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี
ที่รับทราบคาสั่งไว้เป็นหลักฐาน
- ให้มอบสาเนาคาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ
- ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้ หรือ
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับทราบคาสั่งให้ส่งสาเนา
คาสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
- ล่วงพ้น 15 วัน ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบ
คาสั่ง

ส่งสาเนาคาสั่งให้ประธานและกรรมการ
สอบสวน
- รับทราบภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วันที่มีคาสั่ง
- ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่
กล่าวหา ให้ประธานกรรมการ
- ให้ประธาน ฯ ลงลายมือชื่อ และ
วัน เดือน ปี ที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน

การเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดจานวนกรรมการสอบสวน
เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนอาจเปลี่ยน เพิ่ม
หรือลดจานวนผู้ได้รับแต่งตั้งได้ ถ้าเห็นว่ามีเหตุสมควรหรือจาเป็น โดยแสดงเหตุผลไว้ แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงการสอบสวน
ที่ได้ดาเนินการไปแล้ว เช่น กรรมการสอบสวนเกษียณอายุราชการ เป็นเหตุให้กรรมการที่เหลือไม่ครบองค์ประกอบ
กรรมการถูกคัดค้าน เป็นต้น
มีเหตุอันสมควร หรือ
จาเป็นต้องเปลี่ยน
เพิ่ม ลดจานวนกรรมการ

ผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สอบสวน

มีคาสั่งเปลี่ยน
เพิ่ม ลดจานวนกรรมการ

ต้องแสดงเหตุผลของการออกคาสั่ง
ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ทาไปแล้ว
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สิทธิของผู้ถูกกล่าวหา ถูกกล่าวหามีสิทธิ ดังนี้
1. มีสิทธินาทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้าร่วมฟังการสอบสวนได้
2. จะนาเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็นข้ออ้างในการดาเนินการใดให้กระทบต่อสิทธิของ
ผู้ถูกสอบสวนไม่ได้ ยกเว้นการถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการ ไว้ก่อน
3. มีสิทธิคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือกรรมการสอบสวน
4. มีสิทธิขอทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ
4.1 มี สิ ทธิที่ จะได้ รั บโอกาสในการโต้ แย้ งและแสดงพยานหลั กฐานของตนต่ อคณะกรรมการ
สอบสวน
4.2 มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จาเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้ง ชี้แจง หรือปูองกันสิทธิของตน
4.3 มีสิทธินาพยานหลักฐานมาเองหรืออ้างพยานหลักฐาน แล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวน
เรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้
5. มีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหาก่อนการสอบปากคาจากคณะกรรมการ
สอบสวน
6. มีสิทธิที่จะได้รับคาแนะนาจากคณะกรรมการสอบสวนที่คาขอ/คาชี้แจงมีข้อบกพร่อง
อ่านไม่เข้าใจ หรือผิดหลง
7. มีสิทธิขอตรวจดูต้นฉบับหรือพยานหลักฐาน และถ้าต้องการสาเนามีสิทธิได้รับสาเนาตามที่
คณะกรรมการฯ เห็นสมควร
8. มีสิทธิได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
9. มีสิทธิที่จะยื่นคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือภายในเวลา 15 วัน และให้ถ้อยคาเพิ่มเติม
รวมทั้งนาสืบแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการสอบสวน
10. มีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกขู่เข็ญ หลอกลวง ให้คามั่นสัญญา จูงใจ หรือกระทาการ
โดยมิชอบด้วยประการใด ๆ หรือกระทาให้ท้อใจ หรือใช้กลอุบาย
11. มีสิทธิที่จะกล่าวอ้างมิให้รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ความเป็นกลาง ของคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้กระบวนการสอบสวนวินัยถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม
กรรมการสอบสวนต้องอยู่ในฐานะเป็นกลาง ดังนี้
(1) ความเป็นกลางโดยสภาพภายนอก กฎ ก.ค.ศ.ได้กาหนดความเป็นกลางของคณะกรรมการสอบสวนไว้
ตามข้อ 8 ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 13 ที่กาหนดว่า
เจ้าหน้าที่จะทาการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ถ้ามีเหตุตามที่กฎหมายกาหนด เช่น กรรมการสอบสวนต้องไม่เป็น
คู่กรณี ไม่เป็นบิดา มารดา ผู้สืบสันดาน ญาติพี่น้อง เจ้าหนี้ ลูกหนี้ นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องไม่รู้เห็นเหตุการณ์
ในขณะกระทาการในเรื่องที่กล่าวหา ไม่มีประโยชน์ได้เสีย ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน เป็นต้น
(2) ความเป็นกลางโดยสภาพภายใน ได้แก่ความไม่เป็นกลางที่อยู่ภายในจิตใจอันอาจทาให้การพิจารณา
ไม่เป็นกลาง ที่เป็นแรงขับดันให้เกิดความคิดในการใช้ดุลพินิจ และการกระทาที่ไม่ธรรม กรรมการผู้นั้นจะทาหน้าที่ไม่ได้
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กรณีศึกษา
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงจานวน ๒ คน เคยเป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมต่อมาผู้บังคับบัญชามีคาสั่งแต่งตั้งให้ทั้ง ๒ คนมาเป็นกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงอีก จึงทาให้
การพิจารณาทางปกครองไม่มีความเป็ นกลางตามนัยมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กล่ าวคือ ในการสอบข้อเท็จจริงบุคคลทั้งสองได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงอีก และคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงมีเพียง 3 คน
บุคคลทั้งสองจึงเป็นเสียงข้างมาก จึงทาให้ผลการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ย่อมคาดหมายได้อยู่แล้วว่า
ไม่อาจแตกต่างไปจากผลการสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ประกอบกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
ผู้ฟูองคดีไม่มีความจาเป็นถึงขนาดหากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือบุคคลจะเสียหาย
โดยไม่มีทางแก้ไข อีกทั้งไม่มีความจาเป็นที่จะต้องแต่งตั้งทั้งสองเป็นกรรมการสอบสวนผู้ฟูองคดีอีก เพราะมี
บุคคลที่สามารถจะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบสวนได้อยู่เป็นจานวนมาก ดังนั้น กระบวนการสอบสวนทางวินัย
อย่างร้ายแรงผู้ฟูองคดี จึงมิได้กระทาโดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสาคัญที่กาหนดไว้
สาหรับการกระทานั้น เมื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟูองคดี ซึ่งเป็นการพิจารณา
ทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่นาผลการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟูองคดีมาใช้ในการพิจารณาโทษ
ทางวินัย จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๓๕/๒๕๖๐)
การคัดค้านกรรมการสอบสวน และ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
การคัดค้านกรรมการสอบสวน และ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทาการในเรื่องที่กล่าวหา
(2) มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน
(3) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา
(4) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา
หรือร่วมบิดาหรือมารดา เป็นลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายใน 3 ชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพัน ทางแต่งงานนับได้
เพียง 2 ชั้น ของผู้ถูกกล่าวหา
(5) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของผู้กล่าวหา
(6) มีเหตุอื่นซึ่งอาจทาให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม
วิธีการคัดค้าน
(1) ทาเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านว่า จะทาให้การสอบสวน
ไม่ได้ความจริง และความยุติธรรมอย่างไร
(2) ยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(3) ให้ยื่นภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบคาสั่งหรือวันทราบเหตุแห่งการคัดค้าน
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การสั่งคาคัดค้าน
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องพิจารณาสั่งการ ดังนี้
(1) ต้องสั่งคาคัดค้านให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน
(2) รีบ แจ้งให้ผู้ถูกคัดค้านทราบและให้หยุดการสอบสวนไว้ก่อน แล้ วส่งเรื่องให้ประธาน
กรรมการสอบสวนรวมไว้ในสานวน
(3) ถ้าเห็นว่าการคัดค้านนั้นไม่มีเหตุผลอันควรรับฟัง ให้สั่งยกคาคัดค้าน การสั่งยกคาคัดค้าน
ให้เป็นที่สุด
(4) ถ้าเห็นว่าการคัดค้านนั้นมีเหตุอันควรรับฟัง ก็ให้สั่งให้ผู้ที่ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการ
สอบสวน และสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นใหม่ แทน
(5) เมื่อสั่งคาคัดค้านแล้วต้องรีบแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และส่งเรื่องให้ประธานกรรมการ
สอบสวนรวมไว้ในสานวน
(6) ถ้าไม่ได้สั่งคาคัดค้านภายในกาหนดเวลา ให้ถือว่ากรรมการผู้ที่ถูกคัดค้านพ้นจากการ
เป็นกรรมการสอบสวน และให้ประธานกรรมการรายงานผู้สั่งตั้งเพื่อสั่งตั้งกรรมการใหม่แทน
การที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งให้ผู้ที่ถูกคัดค้านพ้ นจากการเป็นคณะกรรมการ
สอบสวนไม่กระทบกระเทือนถึงการสอบสวนที่ผู้นั้นได้ร่วมดาเนินการไปแล้ว
การคัดค้านกรรมการสอบสวน
ผู้คัดค้าน (ผู้ถูกกล่าวหา)

ยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

การคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
ผู้คัดค้าน (ผู้ถูกกล่าวหา)

ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นของ
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
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การคัดค้านกรรมการสอบสวน
ผู้คัดค้าน
(ผู้ถูกกล่าวหา)

- แจ้งประธานฯ ทราบ
พร้อมสาเนาหนังสือคัดค้าน
- รวมไว้ในสานวน

- ทาเป็นหนังสือ
- แสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
- ยื่นภายใน 7 วัน

แจ้งผู้ถูกคัดค้าน

ฟังได้

- สั่งให้พ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน
- สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นใหม่แทน
- สั่งให้พ้นจากผู้มีอานาจพิจารณาฯ

ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน

หยุดการสอบสวน

ฟังไม่ได้

- ยกคาคัดค้าน
- ให้เป็นที่สุด

- พิจารณาคาคัดค้าน
- สั่งการภายใน 15 วัน

พิจารณาไม่แล้วเสร็จหรือ
ไม่สั่งการภายใน 15 วัน
- ผู้ถูกคัดค้านพ้นจาก
กรรมการ
- ประธานฯ รายงาน
ผู้สั่งแต่งตั้งฯ

การคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ข้อ 9) ดังนี้
(1) มีเหตุคัดค้านตามข้อ 8
(2) คัดค้านภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบคาสั่ง
(3) ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาเหนือผู้สั่งขึ้นไป 1 ชั้น
(4) ผู้บังคับบัญชาเหนือผู้สั่งต้องพิจารณาสั่งการภายใน 15 วัน
(5) ถ้าเห็นว่าการคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน พ้นจากการเป็น
ผู้มีอานาจพิจารณาสานวนการสอบสวน ตามข้อ 40 และข้อ 41 รวมทั้งการพิจารณาสั่งการตามผลการสอบสวน
ที่เสร็จสิ้นแล้ว และให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือนั้น หรือผู้ได้รับมอบหมายมีอานาจพิจารณาสั่งการแทน
(6) ถ้าเห็นว่าการคัดค้านไม่มีเหตุผลพอที่จะรับฟังได้ ให้ยกการคัดค้านนั้น ทั้งนี้ การสั่งยกการ
คัดค้านให้เป็นที่สุด
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(7) ในกรณีที่ผู้พิจารณาการคัดค้านไม่พิจารณาสั่งการภายใน 15 วัน ให้ถือว่าผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพ้นจากการเป็นผู้มีอานาจพิจารณาสานวน ตามข้อ 40 และข้อ 41 รวมทั้งการพิจารณา
สั่งการตามผลการสอบสวนที่เสร็จสิ้นแล้ว
(8) เมื่อวินิจฉัยสั่งการอย่างใดแล้วให้แจ้งผู้ถูกกล่าวหาทราบ และส่งเรื่องให้ประธานกรรมการ
รวมไว้ในสานวนการสอบสวน
การคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
ผู้คัดค้าน
(ผู้ถูกกล่าวหา)

- ทาเป็นหนังสือ
- แสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
- ยื่นภายใน 7 วัน

ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
หนึ่งชั้นของผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
- พิจารณาคาคัดค้าน
- สั่งการภายใน 15 วัน

ฟังได้

- สั่งให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากอานาจหน้าที่
- ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือหรือผู้ได้รับ
มอบหมายพิจารณาแทน
- สั่งให้พ้นจากผู้มีอานาจพิจารณาฯ

ฟังไม่ได้

- ยกคาคัดค้าน
- ให้เป็นที่สุด

พิจารณาไม่แล้วเสร็จหรือ
ไม่สั่งการภายใน 15 วัน
- ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากหน้าที่
- ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ
หรือผู้ได้รับมอบหมาย
พิจารณาแทน

— กรณีศึกษา ข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาถูกศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง ได้ยื่นคาร้องต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยอ้างว่าเป็นคู่กรณี
ในคดีอาญามีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง หากปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นของศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาแล้วเห็นว่าการคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ จะต้องสั่งให้
ศึกษาธิการจังหวัดผู้นั้นพ้นจากการเป็นผู้มีอานาจพิจารณาสานวนการสอบสวนและสั่งการตามผลการสอบสวน และในกรณี
เช่นนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นของศึกษาธิการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้พิจารณา หรือสั่งการแทน ตามนัย กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๙
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อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวน
กรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และ ให้มีอานาจเช่นเดียวกับพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพียงเท่าที่เกี่ยวกับอานาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวน
และโดยเฉพาะให้มีอานาจดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(1) เรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วนบริษัท
ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวน
(2) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ทาการสอบสวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงโดยทาการสอบสวน
บันทึกปากคาผู้ถูกกล่าวและพยานบุคคล รายละเอียดของพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่กล่าวหา
แสวงหารวบรวมพยานเอกสารหลักฐาน ให้ได้ข้อยุติว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาความผิดตามที่ถูกกล่า วหาหรือไม่
และให้คณะกรรมการสอบสวนจัดทาบันทึกประจาวันที่มีการสอบสวนไว้ทุกครั้งด้วย
อานาจหน้าที่คณะกรรมการสอบสวน
1. สอบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
2. แสวงหาความจริง และรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างในเรื่องที่กล่าวหา
3. ดาเนินกระบวนพิจารณาให้เป็นไปโดยรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม
4. ใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ เป็นกลางและไม่มีอคติอย่างใด ๆ
5. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
6. ใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยข้อเท็จจริง/มีความเห็นในการลงโทษ
7. รวบรวมประวัติความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหา
8. จัดทาบันทึกประจาวัน
9. แจ้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา
10. ให้คาแนะนาผู้ถูกกล่าวหา ผู้กล่าวหาหรือพยานที่ยื่นคาขอ หรือคาชี้แจงกรณีมีข้อบกพร่องหรือผิดหลง
11. เรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ ฯลฯ ส่งเอกสารหลักฐาน/ผู้แทนมาชี้แจง
12. เรียกผู้ถูกกล่าวหา/บุคคลใด ๆ มาชี้แจง ให้ถ้อยคา ส่งเอกสารหลักฐาน
13. รับฟังพยานหลักฐาน คาชี้แจง หรือความเห็นของผู้ถูกกล่าวหา พยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ
14. ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ ทั้งที่เป็นคุณและเป็นโทษ
แก่ผู้ถูกกล่าวหา
15. ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
16. ออกไปตรวจสถานที่
17. ดาเนินการประชุม และจัดทารายงานการประชุม
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การรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เมื่อมีกรณีดังนี้
1. ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนคนใดเห็นว่าตนเองมีเหตุอันอาจถูกคัดค้าน
ตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง ต้องดาเนินการดังนี้ (ข้อ 19)
(1) รายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(2) ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาว่าจะให้ผู้นั้นเป็นกรรมการสอบสวนต่อไปหรือไม่
2. กรณีที่จะต้องสอบสวน หรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่ (ข้อ 32)
(1) ประธานกรรมการสอบสวนจะรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั่งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อมอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาในท้องที่นั้นสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได้
(2) กาหนดประเด็นหรือข้อสาคัญที่ต้องสอบสวนไปให้
(3) ให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือข้าราชการฝุายพลเรือน อย่างน้อยอีก 2 คน ร่วมเป็นกรรมการสอบสวน
3. การสอบสวนปรากฏกรณีกระทาผิดในเรื่องอื่น (ข้อ 33)
(1) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง
หรืออย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการในเรื่องอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(2) ประธานกรรมการสอบสวนต้องรายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว
(3) ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลตามที่รายงาน ให้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนในมูลกรณีที่พบใหม่นั้น โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ทาการ
สอบสวน หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได้
4. การสอบสวนพาดพิงไปถึงผู้อื่น (ข้อ 34)
ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อื่น
(1) ให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องต้นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทาการในเรื่ องที่สอบสวนนั้นด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทาการ ในเรื่องที่
สอบสวนนั้นอยู่ด้วย ประธานกรรมการสอบสวนต้องรายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณา
ดาเนินการตามควรแก่กรณีโดยเร็ว
(2) ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิด
วินัยอย่างร้ายแรง หรือเป็นความผิดกรณีอื่นตามที่รายงาน ก็ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้สอบสวน หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได้
5. การสอบสวนด้วยเหตุอื่นแล้วพบมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ 35)
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ใดในเรื่องที่ผู้นั้นหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ ราชการ
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 111 และผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการสอบสวนเรื่องนั้น
มีมูลว่าเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บังคับบัญชาเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนผู้นั้น
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ตามมาตรา 98 ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้ ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสอบสวน
ตามมาตรา 98 จะนาสานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา 111 มาประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
6. กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด (ข้อ 20)
การประชุมคณะกรรมการสอบสวน
เรื่องที่ต้องประชุมคณะกรรมการสอบสวน คือ
1. พิจารณาเรื่องที่กล่าวหาและวางแนวทางการสอบสวน (ข้อ 16)
2. พิจ ารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่ าวหาว่าผู้ถูกกล่ าวหา ได้กระทาการใด
เมื่อใด อย่างไร เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด หรือไม่ อย่างไร (ข้อ 24)
3. พิจารณาลงมติว่า (ข้อ 38)
1) ผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยหรือไม่ ถ้าไม่ผิดให้มีความเห็นยุติเรื่อง ถ้าผิดเป็นความผิดวินัย
กรณีใด ตามมาตราใด และควรได้รับโทษสถานใด
2) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 111 หรือไม่ อย่างไร
3) มีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้
ความแน่ชัดพอที่จะรับฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ
ตามมาตรา 112 หรือไม่ อย่างไร
องค์คณะในการประชุม
องค์ประชุมของคณะกรรมการสอบสวนมี 2 ลักษณะ
1. การประชุมทั่วไปที่กฎหมายมิได้กาหนดเฉพาะองค์ประชุม
1.1 ต้องมีประธานอยู่ร่วมประชุมด้วย ถ้าประธานไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานแทน
1.2 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
2. การประชุมโดยมีมติพิเศษ ซึ่งกฎหมายกาหนดองค์ประชุมไว้ว่า ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่าสามคน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด มี 2 กรณี (ข้อ 17) คือ
2.1 การประชุ มตามข้ อ 24 เพื่ อพิ จารณาว่ ามี พยานหลั กฐานใดสนั บสนุ นข้ อกล่ าวหาว่ า
ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็นความผิดในกรณีใด หรือหย่อนความสามารถ ในอันที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ
ตามมาตรา 111 หรือไม่ อย่างไร
2.2 การประชุมปรึกษาหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จ (ข้อ 38) เพื่อพิจารณามีมติว่า
ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยหรือไม่ หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่อง
ในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 111 หรือไม่ อย่างไร
หรือมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ได้ ความแน่ชัด
พอที่จะฟังลงโทษปลดออกหรื อไล่ ออกจากราชการ ถ้าให้ รับราชการต่อไปจะเป็นการเสี ยหายแก่ราชการ
ตามมาตรา 112 หรือไม่ อย่างไร
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การลงมติ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนต้องทาบัน ทึกรายงานการประชุมไว้ด้ว ยทุกครั้ ง
รวมไว้ในสานวนการสอบสวน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าคณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมตามข้อ 16, 24
และข้อ 38 จริง และเพื่อให้มีหลักฐานไว้ใช้ยืนยันอ้างอิงได้ถ้ามีการตรวจสอบ
ลาดับขั้นตอนการสอบสวน มีขั้นตอนสาคัญดังนี้
ขั้นตอนการสอบสวน
1. กาหนดแนวทางการสอบสวน
2. การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา และสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่ารับสารภาพหรือปฏิเสธ
3. การรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา
4. การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
5. การสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหา
6. การประชุมพิจารณาลงมติ
7. การทารายงานการสอบสวน
การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา
ข้อกล่าวหา หมายถึง รายละเอียดแห่งการกระทาหรือพฤติการณ์แห่งการกระทาที่กล่าวอ้างว่า
ผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัย ข้อกล่าวหาจะต้องอยู่ในกรอบของเรื่องที่กล่าวหา โดยอธิบายเรื่องที่กล่าวหาให้ชัดเจนขึ้น
ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาการใด ที่ไหน เมื่อใด และอย่างไร
การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนที่จะต้องดาเนินการ
หลังจากพิจารณาเรื่องที่กล่าวหา และวางแนวทางการสอบสวนแล้ว โดยเรียกผู้ถูกกล่าวหามาแจ้งและอธิบาย
รายละเอียดของข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาการใด
เมื่อใด อย่างไร รวมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยว่าในการสอบสวนนี้ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐาน
ที่ สนั บสนุ นข้ อกล่ าวหา และมี สิ ทธิ ที่ จะให้ ถ้ อยค าหรื อชี้ แจงแก้ ข้ อกล่ าวหาตลอดจนอ้ างพยานหลั กฐาน หรื อ
นาพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ โดยทาเป็นบันทึกมีสาระสาคัญ ตามแบบ สว.2 รวม 2 ฉบับ เก็บไว้
ในสานวนการสอบสวน 1 ฉบับ อีก 1 ฉบับ มอบให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาและให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมื อชื่อรับทราบ
ไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยจะต้องดาเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เมื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาแล้ว คณะกรรมการสอบสวนจะต้องสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่า
ได้กระทาการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร หากผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคารับสารภาพว่า ได้กระทาการตามที่
ถูกกล่าวหาคณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่า การกระทาตามที่ถูกกล่าวหาเป็นความผิด
วินัยกรณีใด หรือเป็นเหตุให้ออกจากราชการ เพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน ตามมาตรา 111 หรือไม่
หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพให้บันทึกถ้อยคารับสารภาพ รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ
และสาเหตุแห่งการกระทาไว้ด้วย รวมทั้งพิจารณาว่าจะสอบสวนต่อไปหรือไม่ ตามควรแก่กรณี
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ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ให้ถ้อยคารับสารภาพ คณะกรรมการสอบสวนต้องดาเนินการ
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา
(ข้อ 20 และข้อ 23)
กรณีศึกษา
1. คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.3/2555 พิพากษากรณีที่ผู้อานวยการการประถมศึกษาจังหวัด
นาข้อกล่ าวหาเรื่ องที่ผู้ฟูองคดีทาโทษนักเรียนด้วยการตีซึ่งผิดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาเป็นเหตุ
ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงแก่ผู้ฟูองคดี ซึ่งเป็นกรณีนอกเหนือข้อกล่าวหาที่ได้ตั้งกรรมการสืบสวนผู้ฟูองคดีกรณี
ไม่ให้เกียรติเพื่อนครูด้วยกัน ใช้วาจาหยาบคายต่อหน้านักเรียนและเพื่อนครู ไม่เคารพสิทธิซึ่งกันและกันทาให้
ได้รับการอับอายต่อหน้านักเรียน โดยไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อให้ผู้ฟูองคดีได้มีโอกาสโต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐานของตน ตามนัยมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ทั้งยังได้นาเรื่องที่ผู้ฟูองคดีเคยถูกลงโทษในกรณีอื่นมาเป็นเหตุลงโทษภาคทัณฑ์ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
คาสั่งลงโทษจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้ว่าในชั้นการพิจารณาของ อ.ก.ค.ฯ มีมติให้ลงโทษผู้ฟูองคดีโดยตัดประเด็น
การลงโทษเรื่องอื่นออกไปแล้ว ก็ไม่มีผลทาให้คาสั่งดังกล่าว กลับกลายเป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายไปได้
2. คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.197/2548 และที่ อ.21/2550 (สั่งลงโทษในข้อกล่าวหา
ที่มิได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานั้นมาก่อน) พิพากษาว่า การที่ผู้มีอานาจสั่งลงโทษ ออกคาสั่งลงโทษในข้อกล่าวหา
ที่มิได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานั้นมาก่อน ย่อมเป็นคาสั่งลงโทษที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
3. คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.153/2547 พิพากษาว่า การสั่งลงโทษในข้อกล่าวหา
ที่คณะกรรมการสอบสวนมิได้แจ้งข้อกล่าวหาใน “พฤติการณ์และการกระทา” นั้น มาก่อน หรือการสั่งลงโทษ
โดยเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหาใน “พฤติการณ์และการกระทา” ใหม่ ไม่สามารถกระทาได้ เพราะเป็นการสั่งลงโทษ
ในข้อกล่าวหาที่ไม่เคยมีการสอบสวนมาก่อน หรือเป็นการไม่ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อเท็จจริงในข้อกล่าวหา
อัน น าไปสู่ การลงโทษได้เ พีย งพอ และไม่มี โ อกาสได้โ ต้แย้ง หรือแสดงพยานหลั กฐานของตน แล้ ว แต่กรณี
ส่วนการสั่งลงโทษในข้อกล่าวหาที่ “พฤติการณ์และการกระทา” นั้น มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนแล้วแต่ผู้มีอานาจ
สั่งลงโทษหรือผู้พิจารณาความผิดและกาหนดโทษ หรือผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าคณะกรรมการสอบสวนแจ้ง
“ฐานความผิด” ไม่ถูกต้อง ผู้มีอานาจดังกล่าวย่อมสามารถแก้ไข “ฐานความผิด” หรือ “ปรับบทกฎหมาย” ให้ถูกต้องได้
4. มติ อ.ก.ค.ศ. วิส ามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 7/2556 วันพุธ ที่
3 เมษายน 2556 การที่มิได้ดาเนินการแจ้ง สว.3 ของคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมเสียก่อนที่จะมีคาสั่ง
ลงโทษผู้อุทธรณ์ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสาคัญที่กาหนดไว้ในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
ซึ่งบุคคลจะต้องรับโทษหนักขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงใด บุคคลนั้นจะต้องได้รู้ข้อเท็จจริงนั้น จึงเป็นกรณีที่มิได้
ดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด ดังนั้น การดาเนินการพิจารณาโทษและการสั่งลงโทษผู้อุทธรณ์ ซึ่งอาศัย
ผลจากการสอบสวนเพิ่มเติมที่มิได้ดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด จึงเป็นการดาเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามไปด้วยการที่ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ ได้พิจารณาจากพยานหลักฐานที่ได้มาจาก
การสอบสวนเพิ่มเติมที่มิได้ดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด แล้วมีมติให้ลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ และ
การที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้มีคาสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ
ตามนัยมติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ฟังขึ้นในข้อกฎหมาย
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จึงมีมติให้ผู้บังคับบัญชาเพิกถอนคาที่สั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ และสั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ
แล้วส่งเรื่องการดาเนินการทางวินัยมายังสานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการอธิบายข้อกล่าวหา
และแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับ สนุนข้อกล่าวหา (สว.3) ในฐานความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา 98 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ที่นามาใช้บังคับ
โดยอนุโลม และต้องให้โอกาสผู้อุทธรณ์ที่จะชี้แจงให้ถ้อยคา และนาสืบแก้ข้อกล่าวหาตามที่ กาหนดไว้ในมาตรา
98 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับ
ข้อ 24 ของ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 เพื่อพิสูจน์ให้เห็นความผิด หรือความบริสุทธิ์
ของผู้อุทธรณ์ให้แจ้งชัด โดยสิ้นกระแสความเสียใหม่ แล้วดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
กรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบข้อกล่าวหา
ถ้าผู้ ถูกกล่ าวหาไม่มารั บ ทราบข้ อกล่ าวหา หรื อมาแล้ ว แต่ไม่ย อมลงลายมือชื่อ รับทราบ
ข้อกล่าวหา คณะกรรมการสอบสวนต้องส่งบันทึกตามแบบ สว.2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยังที่อยู่ของ
ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการพร้อมทั้งมีหนังสือสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทาผิด
วินัยหรือไม่ การแจ้งข้อกล่าวหาโดยวิธีนี้ต้องทาบันทึกตามแบบ สว.2 เป็น 3 ฉบับ เก็บไว้ในสานวนการ
สอบสวน 1 ฉบั บ ส่ ง ให้ ผู้ ถู ก กล่ า วหา 2 ฉบั บ เพื่ อ ให้ ผู้ ถู ก กล่ า วหาเก็ บ ไว้ 1 ฉบั บ และให้ ผู้ ถู ก กล่ า วหา
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบส่งคืนมา 1 ฉบับ ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้น 15 วัน นับแต่วันดาเนินการ
ดังกล่าว แม้ไม่ได้รับแบบ สว.2 คืนมาก็ถือว่า ผู้ถูกกล่าวหารับทราบแล้ว และคณะกรรมการสอบสวนต้อง
ดาเนินการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา แล้วประชุมพิจารณาว่ามี พยานหลักฐานใด
สนับสนุนข้อกล่าวหาว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาการใด เมื่อใด อย่างไร ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาการ
ตามที่ถูกกล่าวหาก็มีความเห็นให้ยุติเรื่อง
ในกรณี ที่ เห็ นว่ าเป็ นความผิ ดตามมาตราใด ก็ ต้ องแจ้ งและสรุ ปพยานหลั กฐานที่ สนั บสนุ น
ข้อกล่าวหา พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงนัดมาให้ถ้อยคาและนาสืบแก้ข้อกล่าวหา มีสาระสาคัญ
ตามแบบ สว.3 โดยแจ้งในลักษณะเดียวกันกับการแจ้ง สว.2 เมื่อล่วงพ้น 15 วัน นับแต่วันที่ได้ดาเนินการดังกล่าว
หากไม่ได้รับแบบ สว.3 คืน หรือไม่ได้รับคาชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคาตามนัด
ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์
ที่จะแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควร
ที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจะสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วพิจารณาลงมติว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระทาผิดหรือไม่ผิดอย่างไร แล้วทารายงานการสอบสวนเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป แต่ถ้า
ผู้ถูกกล่าวหามาขอให้ถ้อยคาหรือยื่นคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือขอนาสืบแก้ข้อกล่าวหาก่อนที่คณะกรรมการ
สอบสวนจะเสนอส านวนการสอบสวนต่ อ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน โดยมี เ หตุ ผ ลอั น สมควร
คณะกรรมการสอบสวนต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ
การสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา
การสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาเพื่อที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน และเป็นการ
ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา กระบวนการสอบสวนเริ่มกระทาเมื่อ มีการแจ้งและอธิบาย
ข้อกล่าวหา การที่ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับหรือปฏิเสธข้อเท็จจริงใด หรือมีข้ออ้างข้อเถียงอย่างไร ย่อมนาไปสู่การ
กาหนดประเด็นการสอบสวนต่อไป
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ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ให้ถ้อยคารับสารภาพ คณะกรรมการสอบสวนจะต้องทาการสอบสวนต่อไป
โดยสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้หมดเสียก่อน เสร็จแล้วคณะกรรมการสอบสวน
จะต้องแจ้งและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้
คณะกรรมการสอบสวนจะต้องประชุมเพื่อพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่า
ผู้ถูกกล่าวหากระทาการใด เมื่อใด อย่างไร และถ้าเห็นว่ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาการตามที่ถูกกล่าวหา
ก็ให้มีความเห็นยุติเรื่อง แล้วทารายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6 ที่ ก.ค.ศ. กาหนด เสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หากกรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้งให้ทาความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวน
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสอบสวนด้วย
ถ้าเห็นว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด คณะกรรมการสอบสวนต้องเรียกผู้ถูกกล่าวหา
มาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหา โดยระบุ ข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานว่า เป็นความผิ ดวินัยกรณีใด
ตามมาตราใด และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่และ
การกระทาที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา สาหรับพยานบุ คคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ โดยคานึงถึง
หลักการคุ้มครองพยาน โดยแจ้งพยานหลักฐานฝุายกล่าวหาเท่าที่มีในสานวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ แม้พยานหลักฐาน
จะฟังได้เพียงว่าเป็นการกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
ต้องทาบันทึกซึ่งมีสาระสาคัญตามแบบ สว.3 ที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยทาเป็น 2 ฉบับ มอบให้ผู้ถูกกล่าวหา 1 ฉบับ
และเก็บไว้ในสานวนการสอบสวน 1 ฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหา ลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย
การแจ้ง สว.3 คณะกรรมการสอบสวนต้องถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
เป็ น หนั งสือหรื อไม่ ถ้าผู้ ถูกกล่ าวหาประสงค์จะยื่นคาชี้แจงเป็นหนังสือ ก็ให้ ยื่นได้ภ ายในเวลาอันสมควร
แต่อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคาเพิ่มเติม รวมทั้ง
นาสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วย ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะยื่นคาชี้แจงเป็นหนังสือ คณะกรรมการสอบสวน
ต้องจัดให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคาและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว
ก่อนการสอบสวนเสร็จ ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ยื่นคาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้ว
มีสิทธิยื่นคาชี้แจงเพิ่มเติม หรือขอให้ถ้อยคา หรือนาสืบแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนอีกได้
ทั้งนี้ ในการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะสอบสวนได้ และในการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหานี้คณะกรรมการสอบสวนต้องทาการ
สอบสวนเอง จะแต่งตั้งอนุกรรมการหรือมอบหมายให้กรรมการสอบสวนบางคนทาการสอบสวนไม่ได้ และห้ามมิให้
บุคคลอื่นเข้าร่วมทาการสอบสวน ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากคาของผู้ถูกกล่าวหา ในข้อ 11
กาหนดว่า การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินาทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าฟังการชี้แจงหรือ
ให้ปากคาของตนได้ และในข้อ 29 กาหนดว่า ในการสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ห้ามมิให้กรรมการสอบสวน
กระทาการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้คามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือกระทาการโดยมิชอบด้วยประการใดเพื่อจูงใจ
ให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคาอย่างใด ๆ และในการนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียก ผู้ซึ่งจะถูกสอบปากคาเข้ามา
ในที่สอบสวนคราวละ 1 คน ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบสวน เว้นแต่ทนายความ หรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหา
หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวน เพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน
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การสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ตามข้อ 30 ให้บันทึกถ้อยคามีสาระตามแบบ สว.4
หรือแบบ สว.5 แล้วแต่กรณี เมื่อได้บันทึกถ้อยคาเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคาฟัง หรือจะให้ผู้ให้ถ้อยคาอ่านเองก็ได้
เมื่อผู้ให้ถ้อยคารับว่าถูกต้องแล้วให้ผู้ให้ถ้อยคาและผู้บันทึกถ้อยคาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้ คณะกรรมการ
สอบสวนทุกคนซึ่งร่วมสอบสวน ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคานั้นด้วย ถ้าบันทึกถ้อยคามีหลายหน้า
ให้กรรมการสอบสวนอย่างน้อย 1 คน กับผู้ให้ถ้อยคาลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกหน้า
ในการบันทึกถ้อยคาห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้แล้ว
ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อย 1 คน กับผู้ให้ถ้อยคาลงลายมือชื่อ
กากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคาไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคานั้น
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคาไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นามาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
แผนภูมิการแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา (สว.2)
คณะกรรมการ
สอบสวนจัดทา สว.2

ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหา พร้อม
สอบถามว่ากระทาผิดหรือไม่

กรณีผู้ถูกกล่าวหาสารภาพ

กรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่สารภาพ/
ไม่ตอบกลับมา

คณะกรรมการสอบสวนแจ้ง
ว่ากระทาผิดกรณีใด

ดาเนินการต่อตามข้อ 24

ผู้ถูกกล่าวหายังยืนยัน
ในบันทึกถ้อยคา
- เหตุผลที่สารภาพ
- เหตุผลที่กระทาผิด

เห็นว่าคารับสารภาพ
ชัดเจนเพียงพอ ให้สรุปทา
รายงานการสอบสวน

ดาเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานฝุายกล่าวหา

เห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรจะ
ดาเนินการสอบสวนต่อไปก็ได้
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แผนภูมิการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (สว. 3)
คณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาพยานหลักฐาน
ฝุายกล่าวหา

แจ้งข้อกล่าวหาว่าผิดกรณีใด
มาตราใด
แจ้งพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ระบุวัน เวลา
สถานที่ และการกระทา

ถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะให้การเป็นหนังสือหรือไม่
กรณียื่นคาชี้แจงภายใน 15 วัน
กรณีไม่ยื่นนัดให้ถ้อยคาโดยเร็ว

การกาหนดประเด็นสอบสวน
ประเด็นคือ จุดสาคัญที่ต้องพิสูจน์ หรือวินิจฉัย ซึ่งข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันเป็นสาระสาคัญ
ที่ยั งโต้เถียงกัน อยู่ห รือยั งไม่ได้ความกระจ่างชัด หากเป็นที่กระจ่างชัดหรือรับกันแล้ว ก็ไม่เป็น “ประเด็น ”
ที่จะต้องพิสูจน์หรือวินิจฉัย
การกาหนดประเด็นที่จะต้องสอบสวน จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยังมี
การโต้เถียงกันอยู่ระหว่างฝุายกล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาคือ ผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธไม่รับข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย
ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการที่ถูกกล่าวหา หรือ มีข้ออ้างข้อเถียงในเรื่องใด อย่างไร ข้อเท็จจริง
หรือข้อกฎหมายที่ไม่รับกันหรือที่มีข้ออ้างข้อเถียง ย่อมเป็นประเด็นที่ กรรมการสอบสวนจะต้องดาเนินการ
สอบสวนเพื่อให้ ได้ความเป็ น ที่ ยุ ติว่าความจริ งเป็นอย่างไร และมีพยานหลั กฐานใดที่ยืนยั นว่าเป็นเช่นนั้ น
ส่วนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ถูกกล่าวหารับแล้ว หรือมีพยานหลักฐานเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้ว ก็ไม่ต้อง
หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่จะต้องสอบสวนอีก
ประเด็นที่ต้องพิสูจน์หรือวินิจฉัยเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย
1) ประเด็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทาในเรื่องที่กล่าวหา จะต้องพิสูจน์ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้
ทาอะไร ทาที่ไหน ทาเมื่อไร ทาอย่างไร ทาเพราะเหตุใด เพื่อใช้ในการวินิจฉัยว่าได้กระทาผิดวินัยหรือไม่
2) ประเด็นกฎหมาย เป็นประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย เจตนารมณ์ของกฎหมาย
ที่ยังมีความเห็นแตกต่าง เพื่อนามาประกอบการวินิจฉัยในการสั่งลงโทษ
3) ประเด็นความร้ายแรงแห่งกรณีจะต้องพิสูจน์ว่าการกระทาของผู้ถูกกล่าวหานั้น มีพฤติการณ์
ร้ายแรงเพียงใด หรือเสียหายแก่ทางราชการร้ายแรงเพียงใด เพื่อใช้ในการวินิจฉัยกาหนดระดับโทษหนักหรือเบา
ที่จะลงแก่ผู้ถูกกล่าวหา
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4) ประเด็นเกี่ยวกับกรณีความผิด จะต้องพิสูจน์ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดในกรณีใด เพื่อใช้ในการ
วินิจฉัยปรับบทลงโทษว่าได้กระทาผิดตามมาตราใด
ในการกาหนดประเด็นสอบสวนนั้น มีข้อควรคานึงเบื้องต้น ดังนี้
1. ควรพิจารณาเสียก่อนว่า เรื่องที่จะทาการสอบสวนนั้นมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
อย่างไร เป็นความผิดในกรณีใด และตามมาตราใด
2. ควรพิจารณาว่า ความผิดในกรณีตามที่กล่าวหานั้นมีองค์ประกอบของความผิดตามที่บทกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยกาหนดไว้อย่างไร เพื่อจะได้สอบสวนข้อเท็จจริงให้ตรงตามประเด็นอันจะพิสูจน์ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามี ความผิด
ตามกรณีที่กล่าวหาหรือไม่
3. ควรคานึงว่า ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเบื้องต้น รวมทั้งพยานหลักฐานต่าง ๆ ในเบื้องต้นอันเกี่ยวกับ
ข้อกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยนั้น มีอยู่แล้วอย่างไรบ้าง และผู้ถูกกล่าวหาได้ให้การเบื้องต้นรับหรือปฏิเสธในข้อใด
มี ข้ ออ้ างหรื อข้ อเถี ยงประการใด ซึ่ งจะทราบได้ จากการรวบรวมข้ อมู ลเบื้ องต้ น จากการแจ้ งข้ อกล่ าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และจากการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในตอนแรก
ทั้ งนี้ ประเด็ นที่ จะสอบสวนนั้ นอาจมี เพี ยงประเด็ นเดี ยวหรื อหลายประเด็ นก็ ได้ แล้ วแต่ ว่ า
ผู้ถูกกล่าวหาได้รับหรือปฏิเสธข้อเท็จจริงอันใดบ้าง ประกอบกับความยากง่ายหรือความยุ่งยากซับซ้อนของ
แต่ละเรื่องด้วย ทั้งในชั้นสอบสวนหลังจากที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว และการสอบสวน
ในชั้นที่ให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ ข้อกล่าวหาและนาสืบแก้ข้อกล่าวหา คณะกรรมการสอบสวนจะต้องกาหนด
ประเด็นสอบสวนที่จะกาหนดจุดสาคัญในการหาข้อมูลมาเพื่อใช้พิสูจน์ความจริงให้ปรากฏ โดยวิธีการ
- จะสอบพยานคนใดก่อน
- จะรวบรวมพยานหลักฐานอย่างไร
- ดูประเด็นที่กล่าวหาว่ามีเรื่องอะไรบ้าง
- จะสอบใคร
- จะตัดพยานปากไหน
- สอบสวนให้สิ้นกระแสความ
การสอบสวนพยานบุคคล พยานบุคคล ได้แก่
(1) บุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์
(2) บุคคลที่ทราบเรื่องที่กล่าวหา
(3) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา
พยานบุคคล มี 2 ประเภท คือ
1. พยานบุคคลที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกมาสอบ
2. พยานบุคคลที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างถึงหรือให้เรียกมาสอบ

72
การสอบสวนพยานที่อยู่ต่างท้องที่
1. คณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนพยาน ณ ท้องที่ของพยาน
2. ขอให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานในท้ อ งที่ นั้ น สอบสวนพยานแทน
โดยกาหนดประเด็นหรือข้อสาคัญที่จะต้องสอบสวนไปให้
วิธีปฏิบัติในการสอบสวนพยานบุคคลนั้น ต้องมีกรรมการนั่งสอบสวนอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการ จึงจะเป็นองค์คณะทาการสอบสวนพยานได้ ในกรณีการส่งประเด็นไปสอบ หัวหน้าหน่วยงาน
ในท้องที่นั้น นั่งสอบร่วมกับคณะอีกอย่างน้อย 2 คน
สิทธิของพยาน/ผู้เสียหาย
1. พยานที่เป็นข้าราชการ
ให้ถือว่าไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มีสิทธิที่จะได้รับความสะดวกและได้รับความคุ้มครองจากการ
ถูกกลั่นแกล้ง หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
ของพยานจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ช่วยประสานงานกับอัยการสูงสุด
เพื่อเป็นทนายแก้ต่างกรณีถูกฟูองในคดีแพ่งหรือคดีอาญา
2. ผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก*
ทาการสอบสวนในสถานที่ที่เหมาะสมสาหรับเด็ก
ให้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือ
ข้าราชการอื่นที่เป็นกลางและเชื่อถือได้ หรือบุคคลที่เด็ก
ร้องขอและไว้วางใจเข้าร่วมในการสอบปากคา
หากผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กตั้งข้อรังเกียจบุคคลใด
ให้เปลี่ยนตัวบุคคลนั้น
3. ผู้เสียหายหรือพยานเป็นคนหูหนวก ให้จัดหาล่ามที่เป็นกลางและเชื่อถือได้
หรือเป็นใบ้/หูหนวกและเป็นใบ้/มีความ
พิการทางกาย/ไม่เข้าใจภาษาไทย
*การสอบสวนปากคาผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก ก.ค.ศ. มีหนังสือให้แจ้งส่วนราชการ หน่วยงาน
การศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
โดยเคร่งครัด แจ้งตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/ว 2 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
หน้าที่ของพยาน
1. ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยาน ให้บุคคลนั้นมาชี้แจงหรือ
ให้ถ้อยคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
2. พยานมีเจตนาขัดขืน หลีกเลี่ยงไม่ไปให้ถ้อยคา ให้ถ้อยคาเป็นเท็จ ให้ถ้อยคากลับไปกลับมา
เพื่อช่วยผู้ถูกกล่าวหาให้พ้นผิดอาจมีความผิดฐานให้การเท็จ
3. พยานที่เป็นข้าราชการปฏิบัติตามข้อ 2 ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
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ข้อห้ามในการสอบสวน
1. ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนผู้ใดกระทาการหรือจัดให้กระทาการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้คามั่นสัญญา
ขู่เข็ญ หรือกระทาการโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ เพื่อจูงใจบุคคลนั้น ให้ถ้อยคาอย่างใด ๆ หรือกระทาให้ท้อใจ
หรือใช้กลอุบายอื่นเพื่อปูองกันมิให้บุคคลใดให้ถ้อยคาซึ่งอยากจะให้ด้วยความเต็มใจในเรื่องที่ถูกกล่าวหา (ข้อ 29)
2. ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบสวน เว้นแต่ทนายความหรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาหรือ
บุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ เพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน (ข้อ 30)
3. ในการบันทึกถ้อยคาห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้บันทึก
ไว้แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคาลงลายมือชื่อ
กากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม (ข้อ 30)
4. ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้ามมิให้บุคคลอื่นร่วมทาการสอบสวน
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยานให้บุคคลนั้นมาชี้แจงหรื อให้ถ้อยคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกาหนด
ในกรณีที่พยานมาแต่ไม่ให้ถ้อยคาหรือไม่มา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไม่ได้
ภายในเวลาอันสมควร หรือการสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทาให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จาเป็น หรือมิใช่
พยานหลักฐานในประเด็นสาคัญ คณะกรรมการสอบสวนจะงดไม่สอบสวนพยานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้น
ไว้ในบันทึกประจาวันที่มีการสอบสวน ตามข้อ 14 และในรายงานการสอบสวน ตามข้อ 39
กรณีศึกษา การสอบปากคาพยานซึ่งเป็นเด็ก จานวน ๘ ราย เป็นการดาเนินการโดยไม่ชอบด้วย
ข้อ 28 วรรคสอง ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 จึงทาให้ถ้อยคาให้การของพยาน ซึ่งเป็นเด็ก
จานวน 8 ราย เสียไปทั้งหมด ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพิจารณาพยานหลักฐานได้ยึดคาให้การของพยานผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นเด็กเป็นสาคัญแต่ไม่ปรากฏว่าได้มีมติให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนพยาน
ซึ่งเป็นเด็กใหม่ให้ถูกต้องแต่อย่างใด ดังนั้น การที่มิได้ดาเนินการดังกล่าวข้างต้นนี้เสียก่อนที่จะมีคาสั่งลงโทษไล่
ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ จึงเป็นการนาพยานที่ไม่มีอยู่มาใช้ประกอบการพิจารณาสั่งลงโทษ อันเป็นการไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย และทาให้เสียความเป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์ อันเป็นเหตุให้คาสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ
เป็ น ค าสั่ ง ที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ฉะนั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า การสอบสวนพยานซึ่ ง เป็ น เด็ ก ถื อ ว่ า
เป็นสาระสาคัญที่จาเป็นจะต้องนามาประกอบการพิจารณาเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้อุทธรณ์
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เพิกถอนคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่สั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจาก
ราชการ และให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการและสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการ
สอบปากคาพยานซึ่งเป็นเด็กใหม่ ให้ถูกต้องตามข้อ 28 วรรคสอง ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
พ.ศ. 2550 แล้วดาเนินกระบวนพิจารณาใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
(มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 14/2557 วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557)
การสอบสวนกรณีมีคาพิพากษาถึงที่สุด
ในกรณีที่มีคาพิพากษาถึงที่สุดว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดหรือต้องรับผิดในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่
กล่าวหา ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิพากษาได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว
ให้ถือเอาคาพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยไม่ต้องสอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่ เกี่ยวข้อง
กับข้อกล่าวหา แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
ตามที่ปรากฏในคาพิพากษาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ทั้งนี้ ให้นาข้อ 24 มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ข้อ 36)
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การสอบสวนกรณีผู้ถูกกล่าวหาโอน/ย้าย
ในระหว่างการสอบสวน แม้จะมีการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชาของผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วทารายงานการสอบสวน
และเสนอสานวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติ
คณะกรรมการสอบสวนขั้นตอนการสอบสวนการแจ้ง สว.3 และการสอบสวนตอนใดทาไม่ถูกต้องให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่มีอานาจตรวจสอบความถูกต้องดังกล่าวด้วย (ข้อ 37)
การสอบสวนกรณีเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
กรณีที่การกระทาผิดวินัยของข้าราชการเข้าลักษณะความผิดทางอาญาด้วยนั้น ผลการดาเนินการ
ทางวินัยอาจแตกต่างจากผลการดาเนินคดีอาญาได้ เพราะการดาเนินการทางวินัยกับการดาเนินคดีอาญาเป็นกระบวนการ
ที่แยกต่างหากจากกัน และแม้จะปรากฏว่าผลการดาเนินคดีอาญาแตกต่างออกไป แต่ก็ไม่กระทบต่อการพิจารณา
ลงโทษทางวินัยที่ได้ดาเนินการไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ดังนั้ น ในกรณีที่มี การแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนในความผิ ด ทางวิ นัยและปรากฏว่ า
การกระทาของผู้ถูกกล่าวหาเข้าลักษณะเป็นความผิดทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ คณะกรรมการสอบสวนก็จะต้องทาการสอบสวนไปตามคาสั่งนั้น เพราะกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ได้กาหนดหน้าที่และวิธีการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย ไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ต่างหากจากการดาเนินคดีอาญา ถ้าผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยก็ ควร
สั่งลงโทษโดยไม่ชักช้า แต่ถ้าผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยยังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยกรณี เช่นนี้
ผู้นั้นก็ยังตกอยู่ในฐานะเป็นผู้ถูกฟูองคดีอาญา หรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญาอยู่ ถ้าไม่ใช่คดีความผิดที่เป็นความผิด
ลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาทกฎหมายยังให้อานาจผู้บังคับบัญชาสั่งพักราชการเพื่อรอฟังผล
ทางคดีอาญาได้ ในกรณีเช่นนี้จึงสมควรรอการสั่งเด็ดขาดไว้ก่อน จนกว่าจะทราบผลทางคดีอาญา ทั้งนี้ ตามนัย
มติ ก.พ. ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร 0905/ว 4 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2509 และที่ สร 0905/ว 9 ลงวันที่
6 ตุลาคม 2509
กรณีศึกษา
1. การรอผลคดีอาญานั้น ศาลปกครองสูงสุดได้มีแนววินิจฉัยว่า การดาเนินการทางวินัยไม่ต้อง
รอผลคดีอาญา และผลของคดีอาญาจะเป็นประการใดไม่ผู กมัดผู้ ดาเนินการทางวินัยที่จะเห็ นแตกต่างได้
หากได้กระทาไปโดยสุจริตและเป็นไปตามกฎหมายแล้ว (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.142/2549)
และเห็นว่า ผลการลงโทษทางวินัยและผลการลงโทษทางอาญาหาจาต้องมีผลไปทางเดียวกันไม่ เพราะกระบวนการ
พิจารณาทางวินัยและทางอาญามีความแตกต่างกัน การรับฟังพยานหลักฐานก็แตกต่างกัน ทั้งการมีอยู่ของพยานหลักฐาน
และการให้ถ้อยคา หรือการเบิกความของพยานอาจจะมีความแตกต่างกันได้ จึงไม่จาต้องรอผลการพิจารณาทางอาญาก่อน
แต่ประการใด เมื่อมีการดาเนินการทางวินัยจนมีการสั่งลงโทษผู้ฟูองคดี หากภายหลังปรากฏว่าผู้ฟูองคดี
กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนักกว่าจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกหรือโทษ
ที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผลของการได้รับโทษจาคุก
ดังกล่าว ถือเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง เมื่อผู้ถูกฟูองคดีลงโทษทางวินัย
ผู้ฟูองคดีในเรื่องดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการดาเนินการทางวินั ยซ้าซ้อน ถึงแม้มูลกรณีการกระทาความผิดเป็นเหตุ
เดียวกันกับผลการดาเนินการทางวินัยที่เป็นเหตุแห่งคดีนี้ก็ตาม (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.67/2547)
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2. ตามคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.67/2547 ได้วางหลักกรณีการลงโทษทางวินัย
ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาว่า เมื่อมีการดาเนินการทางวินัยและได้สั่งลงโทษแก่ข้าราชการผู้ใดไปแล้ว หากปรากฏ
ภายหลังว่าข้าราชการผู้นั้นกระทาผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก ผลของการได้รับโทษจาคุกเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ผู้บังคับบัญชายังสามารถสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออกได้
โดยไม่ถือว่าเป็นการดาเนินการทางวินัยซ้า แม้มูลกรณีการกระทาความผิดจะเป็นเหตุเดียวกัน ซึ่งเป็นการกลับ
หลักแนววินิจฉัยของ ก.พ. ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/565 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2541 ซึ่งเห็นว่า
เป็นการดาเนินการซ้าต้องสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติ
3. คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 463/2551 เมื่อข้าราชการถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด
วินัยอย่างร้ายแรง และการกระทาดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาด้วย ข้าราชการผู้นั้นย่อมถูกดาเนินการทั้งทางวินัย
และทางอาญาไปพร้อมกันได้ แม้ว่าผลคดีอาญายังไม่ถึงที่สุดก็ตาม เนื่องจากการดาเนินคดีอาญานั้น มุ่งประสงค์
ควบคุมการกระทาของบุคคลในสังคมมิให้กระทาการที่กฎหมายกาหนดว่าเป็นความผิดอาญา เพื่อคุ้มครองสังคม
โดยรวมให้มีความสงบสุข ส่วนการดาเนินการทางวินัยเป็นมาตรการในการรักษาวินัยของข้าราชการที่มุ่งปราบปราม
ข้าราชการที่กระทาการฝุาฝืนข้อห้ามตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดโดยใช้วิธีการลงโทษทางวินัย
ซึ่งมีผลเป็นการปรามไม่ให้ข้าราชการอื่นกระทาผิดวินัยเพราะเกรงกลัวการลงโทษด้วย อีกทั้งการรับฟังพยานหลักฐาน
เพื่อจะลงโทษทางวินัยของผู้บังคับบัญชา ก็แตกต่างจากการรับฟังพยานหลักฐานเพื่อลงโทษในคดีอาญาของศาล
โดยคดีอาญาศาลจะพิพากษาลงโทษจาเลยได้ต่อเมื่อมีพยานหลักฐานปรากฏชัดแจ้งปราศจากข้อสงสัย ส่วนการลงโทษ
ทางวินัยผู้บังคับบัญชาสามารถใช้ดุลพินิ จสั่งลงโทษผู้ถูกกล่าวหาได้โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานและพฤติการณ์
ของผู้ถูกกล่าวหาที่ปรากฏในสานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งรวมถึงสานวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติโดยไม่จาเป็นต้องปรากฏพยานหลักฐานชัดแจ้งปราศจากข้อสงสัย
ดังเช่นคดีอาญา และไม่จาต้องรอฟังผลคดีอาญาแต่อย่างใด
การสอบสวนผู้ซึ่งออกจากราชการไปแล้ว
การที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจะด าเนิ น การทางวิ นั ย และลงโทษแก่ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาผู้ใดได้ ผู้นั้นจะต้องมีสถานะเป็นข้าราชการและกระทาผิดวินัยตามที่กฎหมายบัญญัติเป็นข้อห้าม
หรือข้อปฏิบัตินั้น และกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว ผู้บังคับบัญชา
สามารถดาเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นได้เว้นแต่จะออกจากราชการเพราะตาย ต่อเมื่อมีกรณี ถูกกล่าวหาว่ากระทา
หรือละเว้นการกระทาการใดที่พึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้ นั้น
หรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาโดยผู้บังคับบัญชา
ของผู้นั้ นหรื อมีกรณีถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดอาญาที่ได้กระทา
โดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษอยู่ก่อนออกจากราชการ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา 102
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หากกรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ผู้บังคับบัญชาก็ไม่สามารถดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วได้
กรณีข้าราชการซึ่งถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงได้ลาออกจากราชการ
หรือเกษียณอายุราชการไปแล้ว ผู้บังคับบัญชาต้องยุติการสอบสวนเนื่องจากผู้นั้นไม่มีสถานะเป็นข้าราชการ
จึงไม่สามารถสั่งลงโทษได้ เว้นแต่มีกรณีถูกกล่าวหาหรือถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟูองคดีอาญา
หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญาอยู่ก่อนออกจากราชการ ซึ่งมาตรา 102 ให้อานาจผู้ มีอานาจตามมาตรา 53
ดาเนินการทางวินัยต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ
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กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
และถึงแก่ความตายในระหว่างการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ในทางปฏิบัติคณะกรรมการสอบสวนจะงดการสอบสวน
เพราะข้าราชการผู้นั้นได้พ้นจากราชการเพราะถึงแก่ความตายไปแล้ว แต่กระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือ
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดทาการสอบสวนต่อไปจนเสร็จ และสรุปความเห็นเพื่อที่ผู้บังคับบัญชาจะได้นาผลของ
การสอบสวนไปประกอบการพิ จารณาเกี่ ยวกั บการสั่ งจ่ ายบ าเหน็ จบ านาญของข้ าราชการผู้ นั้ น ตามมาตรา 53
แห่งพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0504/14556
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2520
ทั้งนี้ การดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการไปแล้ว
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 84/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้วมีมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็น
กฎหมายต่อไป เมื่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็จะมีผลใช้บังคับได้ กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 102 ที่แก้ไขใหม่นี้ กาหนดให้สามารถดาเนินการ
ทางวินัยต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการเว้นแต่เหตุตาย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. การกระทาที่เป็นมูลเหตุที่นามากล่าวหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจาก
ราชการไปแล้ว ว่าได้กระทาหรือละเว้นการกระทาใดอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือความผิดที่เป็นมูลเหตุ
ให้ถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาที่มิใช่ความผิดอาญาที่ได้กระทาโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือ
ความผิดลหุโทษต้องเป็นการกระทาที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้นั้นรับราชการ
2. การกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องทาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นนั้
หรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหา
ของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น
3. การกล่าวหาผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วว่า กระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือการถูกฟูอง
คดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา จะกล่าวหาหรือกระทาก่อนที่ผู้นั้นออกจากราชการหรือหลังจากผู้นั้นออกจาก
ราชการไปแล้วก็ได้
4. กรณีที่เป็นการกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก่อนที่ผู้นั้นจะออกจากราชการหรือ
กรณีที่ถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา ก่อนออกจากราชการให้ดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาดาเนินการ
ทางวินัยต่อไปได้ และต้องสั่งลงโทษภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
5. กรณีที่เป็นการกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง หลังจากที่ผู้นั้นออกจากราชการหรือ
กรณีที่ถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา หลังออกจากราชการให้ดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาดาเนินการ
ทางวินัย โดยต้องเริ่มดาเนินการสอบสวนภายใน 1 ปีนับแต่ผู้นั้นออกจากราชการ เว้นแต่เป็นกรณีความผิดที่ ปรากฏชัดแจ้ง
ตามมาตรา 98 วรรคเจ็ด และจะต้องสั่งลงโทษภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
6. กรณีที่ศาลปกครองมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษหรือองค์กรพิจารณาอุทธรณ์
คาสั่งลงโทษ หรือองค์กรตรวจสอบรายงานการดาเนินการทางวินัย มีคาวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติให้เพิกถอนคาสั่ง
ลงโทษ เพราะเหตุกระบวนการดาเนินการทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ดาเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จ
ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่มีคาพิพากษาถึงที่สุด หรือมีคาวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติแล้วแต่กรณี
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7. ในการดาเนินการทางวินัย ถ้าผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่า ผู้นั้นกระทาผิดวินัยไม่รา้ ยแรง
ก็ให้งดโทษ
8. ข้อยกเว้นมิให้บังคับแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
9. กรณีเป็นการดาเนินการทางวินัยตามที่ ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดแก่ข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึกษาผู้ ออกจากราชการไปแล้ว ให้ดาเนินการทางวินัยและสั่ งลงโทษตามหลักเกณฑ์
และเงื่อ นไขที่ก าหนดในกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนูญว่ าด้ว ยการปู องกั นและปราบปรามการทุ จริต หรื อ
กฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝุายบริหารในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแล้วแต่กรณี
การรวบรวมพยานหลักฐาน
การรวบรวมพยานหลักฐาน เป็นกระบวนการสาคัญของการสอบสวน ซึ่งคณะกรรมการ
สอบสวนมีหน้าที่ค้นหาข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน ตลอดจนรายละเอียดของพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับ
เรื่องที่กล่าวหา และองค์ประกอบความผิดตามข้อกล่าวหา เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหาและดูแล
ให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่ได้จากการสอบสวนเข้าสานวนพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่จะรวบรวมนั้น ได้แก่ คาให้การของผู้ถูกกล่าวหา คาให้การ
ของพยานบุคคล พยานเอกสาร รวมทั้งพยานวัตถุ ประวัติและความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
การรวบรวมพยานหลักฐาน คณะกรรมการสอบสวนจะต้องกระทาอย่างอิสระและเป็นกลาง
โดยปราศจากอคติอย่างใด ๆ ต่อผู้ถูกกล่าวหา โดยกระทาตั้งแต่เริ่มต้นทาการสอบสวนไปจนกว่าจะสอบสวน
เสร็จสิ้นกระแสความ เพื่อจะได้สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ ทารายงานการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็น
เสนอผู้สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี้ ในการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ดังที่กล่ าวนี้ คณะกรรมการ
สอบสวนควรจะได้ทาสารบาญไว้ด้วย เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและพิจารณาของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน หรือผู้มีอานาจหน้าที่พิจารณาเรื่องนั้น ๆ
การนาเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสานวนการสอบสวน ให้กรรมการสอบสวน
บันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด
เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในสานวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจนาต้นฉบับมาได้
จะใช้สาเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสาเนาถูกต้องก็ได้
ในกรณีที่ห าต้น ฉบั บ เอกสารไม่ได้เพราะสู ญหายหรือถูกทาลาย หรือโดยเหตุประการอื่ น
จะให้นาสาเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้ว ก่อนเสนอสานวนการสอบสวน
ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจาเป็นจะต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมก็ให้ดาเนินการได้ ถ้าพยานหลักฐานที่ได้เพิ่ มเติมมานั้น เป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
ให้คณะกรรมการสรุปพยานหลักฐานดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคา
หรือนาสืบแก้เฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น (ข้อ 25)
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ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ยื่นคาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้ว มีสิทธิยื่นคาชี้แจงเพิ่มเติม
หรือขอให้ถ้อยคาหรือนาสืบแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้ กรณีอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน หรือผู้บังคับบัญชาคนใหม่ ผู้ถูกกล่าวหาอาจยื่นคาชี้แจงต่อบุคคลดังกล่าวได้ (ข้อ 26)
ระยะเวลาการสอบสวนและการขอขยายเวลาการสอบสวน
ระยะเวลาและขั้นตอนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
ลาดับที่

1

2

3

4

5

การดาเนินการของคณะกรรมการสอบสวน

ประธานคณะกรรมการสอบสวนนัดคณะกรรมการสอบสวน
มาประชุมเพื่อวางแนวทางการสอบสวน ตามข้อ 16 แล้ว
แจ้งผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
กรณีที่ผู้กล่าวหาไม่รับสารภาพหรือรับสารภาพบางส่วน
ให้คณะกรรมการดาเนินการรวบรวมพยานที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่กล่าวหา
ภายหลังกรรมการสอบสวนประชุมพิจารณาพยานหลักฐานแล้ว
เห็นว่ากรณีมีหลักฐานชัดเจนว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัย
ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหา
พร้อมสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตามข้อ 24
ดาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานฝุายที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้าง
และที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นควรรวบรวมพยานหลักฐาน
จากฝุายผู้ถูกกล่าวหา
- คณะกรรมการสอบสวนประชุมพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมด
จากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัย
หรือเป็นผู้บริสุทธิ์ ถ้าผิดวินัย ผิดกรณีใด มาตราใด ควรรับโทษ
สถานใดหรือหย่อนความสามารถ ตามมาตรา 111 หรือมีมลทิน
หรือมัวหมอง ตามมาตรา 112
- ทารายงานการสอบสวน
- เสนอรายงานการสอบสวนพร้อมสานวนการสอบสวน
ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
รวม

ระยะเวลา

ภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ประธานคณะกรรมการ
ได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้ง
กรรมการสอบสวน
ภายใน 60 วันนับแต่วันที่
ดาเนินการตาม (1) แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ดาเนินการตาม (2) แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วันนับแต่วันที่
ดาเนินการตาม (3) แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ดาเนินการตาม (6) แล้วเสร็จ

180 วัน
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ระยะเวลาและขั้นตอนการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประธานได้รับทราบ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยนาขั้นตอนการสอบสวน ตามข้อ 20 (1) (2) (3) (4)และ (5) มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาได้
ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทาให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่ งขยายระยะเวลา
ดาเนินการได้ตามความจาเป็นไม่เกิน 30 วัน กรณีสอบสวนทางวินัยไม่ร้ายแรง และครั้งละไม่เกิน 60 วัน
กรณีสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง หากไม่แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงาน
เหตุที่ทาให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อรายงานให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี เพื่อมีมติเร่งรัดการสอบสวนภายในระยะเวลาที่กาหนด
การขอขยายเวลาสอบสวน
การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
ภายใน 180 วัน

การสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
ภายใน 90วัน

ไม่แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
ประธานรายงานผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสั่งขยาย
ครั้งละไม่เกิน 60 วัน

ไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
ประธานรายงานผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
สั่งขยายได้ไม่เกิน 30 วัน และ
เร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จ
ต่อไป

ไม่แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ประธานรายงาน
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรายงาน
กศจ./อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง/ก.ค.ศ. มีมติเร่งรัด
การสอบสวนให้แล้วเสร็จต่อไป
การทารายงานการสอบสวน
การทารายงานการสอบสวน คือ การทาบันทึกสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวน
พร้อมทั้งแสดงความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยตามมาตราใด อย่างไร หรือไม่ โดยอาศัยพยานหลักฐานและ
เหตุผลใด และควรได้รับโทษสถานใด หรือผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรื อบกพร่องในหน้ าที่ราชการด้ว ยเหตุใด หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือไม่
อย่างไร หรือเป็นผู้มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่สอบสวนนั้นหรือไม่อย่างไร (ข้อ 38)
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การทารายงานการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนจะกระทาเมื่อได้ป ระชุมลงมติแล้ ว
โดยคณะกรรมการสอบสวนจะทารายงานการสอบสวน ตามแบบ สว.6 ท้ายกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. 2550 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสานวนการสอบสวน
ในรายงานการสอบสวนให้มีสาระสาคัญ ดังนี้
1. สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้าง กรณีที่ไม่ได้สอบสวนพยานตามข้อ 30
และข้อ 31 ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนนั้นให้ปรากฏไว้ด้วย และในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคารับสารภาพให้
บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย เช่น บันทึกว่าผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคารับสารภาพเพราะจานนต่อหลักฐาน
หรือเพราะเหตุใด เพื่อประโยชน์อย่างใดของผู้ถูกกล่าวหา
2. วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหา
(ถ้ามี) ว่าควรรับฟังพยานหลักฐานฝุายใด เพียงใด โดยอาศัยเหตุผลใด
3. ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร ถ้ากระทาผิด
เป็นความผิดในกรณีใด ตามมาตราใด และควรได้รับโทษสถานใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ หน้าที่
ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการด้วยเหตุใด หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือไม่ อย่างไร หรือเป็นผู้มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่สอบสวนนั้นหรือไม่ อย่างไร
4. เหตุผลพร้อมข้อสนับสนุนการใช้ดุลพินิจของกรรมการสอบสวน หากมีกรรมการสอบสวนผู้ใด
มีความเห็นแย้ง ให้บันทึกความเห็นแย้งไว้กับรายงานการสอบสวน
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ทารายงานการสอบสวนเสร็จแล้วให้เสนอสานวนการสอบสวน
พร้อมทั้งสารบาญต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอสานวนการสอบสวนต่อ
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วจึงจะถือว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ (ข้อ 39)
อย่ างไรก็ดี การทารายงานการสอบสวนเป็ นแต่เพียงการเสนอข้อเท็จจริ งและความเห็ น
มิใช่ การชี้ ขาดในการรั บฟังข้อเท็จจริ งและการชี้ขาดความผิ ดและการกาหนดความผิ ดรวมทั้งการก าหนดโทษ
เป็ น เรื่ องของผู้ สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือผู้ บั งคับบัญชาหรือองค์คณะผู้ มีอานาจแล้ ว แต่กรณี
เป็นผู้พิจารณา
ในการทารายงานการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนจะต้องดาเนินการในสาระสาคัญ ดังนี้
(1) ประชุมปรึกษากัน
(2) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
พยานหลักฐาน คือ สิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างมีเหตุผลถึงความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องของเหตุการณ์
พยานหลักฐานมี 3 ประเภท คือ
1) พยานเอกสาร คือ สิ่งที่จารึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงออกซึ่งความหมาย
2) พยานวัตถุ คือ สิ่งที่มีรูปร่างทั้งหลายซึ่งมีผลต่อความจริงที่เกิดขึ้น เช่น อาวุธต่าง ๆ ที่ใช้
ในการกระทาผิด แถบบันทึกเสียง ฯลฯ เป็นต้น
3) พยานบุคคล คือ บุคคลที่จะต้องให้ถ้อยคาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ตนได้รับรู้โดยสัมผัส ทางตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจของตน
สาหรับพยานผู้เชี่ยวชาญ คือ พยานบุคคลที่จะต้องให้การเกี่ยวกับความเห็นในทางวิชาการ
เช่น นายแพทย์ วิศวกร สถาปนิก ฯลฯ เป็นต้น
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พยานหลักฐานที่จะนามาสู่การพิจารณานั้น อาจเป็นพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
(1) การรับฟังข้อเท็จจริง
(2) การแสดงความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยอย่างไรหรือไม่
การแสดงความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยอย่างไรหรือไม่ เป็นการพิจารณาปรับ
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวนกับบทมาตราว่าด้วยการกระทาผิด
การทาความเห็นปรับข้อเท็จจริงกับบทมาตราความผิด ควรพิจารณาตามลาดับโครงสร้าง
ของความผิดทางวินัย ซึ่งมีลาดับดังนี้
1) การกระทาของผู้ถูกกล่าวหานั้นต้องตามที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดทางวินัยหรือไม่
2) การกระทานั้นเป็นการกระทาที่ผู้ถูกกล่าวหาพึงกระทาได้โดยชอบหรือไม่
3) ผู้ถูกกล่าวหาที่กระทาการนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถรู้ผิดชอบในการกระทานั้นหรือไม่
(4) เสนอแนะโทษที่ควรได้รับ
การเสนอแนะโทษและระดับโทษที่จะลงแก่ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องกระทาเมื่อคณะกรรมการ
สอบสวนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทาของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดทางวินัย ซึ่งอาจเป็นความผิดกรณี เดียว
หรือหลายกรณีหรือหลายกระทงก็ได้ โทษและระดับโทษที่เสนอแนะให้ลงแก่ผู้ถูกกล่าวหานี้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
เหตุผลจากพยานหลักฐานที่ได้สอบสวนรวบรวมไว้นั้น และควรคานึงถึงระดับโทษตามที่กฎหมายกาหนด และ
ที่คณะรัฐมนตรี หรือ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. หรือ ก.พ. ได้มีมติกาหนดเป็นหลักปฏิบัติไว้ รวมทั้งระดับโทษที่เคยลงแก่
ผู้กระทาผิดอย่างเดียวกันมาแล้วด้วย ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะดังกล่าวควรรวมทั้งข้อเสนอแนะในการลดหย่อนผ่อนโทษ
หรืองดโทษด้วย
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมปรึกษาสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน และพิจารณา
เห็น ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัย อย่างไรหรือไม่ ควรได้รับโทษในสถานใด หรือผู้ถูกกล่าวหาหย่อน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นผู้มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้นหรือไม่ อย่างไรแล้ว ก็ทาบันทึก
รายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6 ถ้ากรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแย้ง ก็ให้ทาความเห็นแย้งติดไปกับ
รายงานการสอบสวน
การทารายงานการสอบสวน
จัดทารายงานการสอบสวน

เสนอผู้สั่งแต่งตั้ง

สาระสาคัญของรายงานการสอบสวน
1. สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานมีอะไร อย่างไร
2. วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานสนับสนุน/พยานหลักฐานหลักล้าง
3. ความเห็นคณะกรรมการสอบสวน
ไม่ผิด
ยุติเรื่อง
ผิด
กรณีใด มาตราใด โทษสถานใด
4. รวบรวมประวัติ ความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหา
5. จัดทาสารบัญเอกสาร
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การสอบสวนเพิ่มเติม
กฎ ก.ค.ศ.ว่า ด้ว ยการสอบสวนพิ จารณา พ.ศ. 2550 ข้อ 25 และข้อ 41 ได้ กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนเพิ่มเติมไว้ ดังนี้
(1) การสอบสวนเพิ่มเติมก่อนเสนอสานวนการสอบสวน
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานฝุายผู้ถูกกล่าวหาเสร็จแล้ว และก่อนเสนอ
สานวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจาเป็นต้องรวบรวม
พยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ให้ดาเนินการได้ ถ้าพยานหลักฐานที่ได้เพิ่มเติมมานั้นเป็นพยานหลั กฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหา ก็ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา
ที่จะให้ถ้อยคาหรือนาสืบแก้เฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้นด้วย
(2) การสอบสวนเพิ่มเติมภายหลังเสนอสานวนการสอบสวนแล้ว
ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือผู้มีอานาจตามมาตรา 98 หรือมาตรา 104 (1)
หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (เปลี่ยนเป็น กศจ. ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560) อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เห็นสมควรให้สอบสวนเพิ่มเติม
ประการใด ให้กาหนดประเด็นพร้อมทั้งส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิม เพื่อดาเนินการ
สอบสวนเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจทาการสอบสวนได้ หรือผู้สั่งสอบสวนเพิ่มเติม
เห็นเป็นการสมควรจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ขึ้นมา ทาการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้
การตรวจสอบความถูกต้องของการสอบสวน
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอสานวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของการสอบสวนก่อนดาเนินการต่อไป
(1) ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้อง ตามข้อ 3 ซึ่งทาให้การสอบสวน
ทั้งหมดเสี ยไป ในกรณี เช่ นนี้ ผู้ สั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนต้ องสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนใหม่
ให้ถูกต้อง
(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทาไม่ถูกต้อง ซึ่งทาให้การสอบสวนตอนนั้นเสียไป
เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
ก. การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่ครบตามที่กาหนดไว้
ในข้อ 17 วรรคหนึ่ง
ข. การสอบปากคาบุคคลดาเนินการไม่ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อ 11 ข้อ 27 ข้อ 28 วรรคสอง
ข้อ 29 ข้อ 30 วรรคหนึ่ง หรือข้อ 32 วรรคหนึ่ง
ในกรณีเช่นนี้ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการ
ตามกรณีดังกล่าวใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว
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(3) ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา หรือไม่ส่งบันทึกการแจ้ง ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา หรือไม่มีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง
หรือนัดมาให้ถ้อยคาหรือนาสืบแก้ข้อกล่าวหา ตามข้อ 24 ต้องสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการให้ถูกต้อง
โดยเร็ว และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะชี้แจง ให้ถ้อยคาและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาตามที่กาหนดไว้ในข้อ 24 ด้วย
ในกรณีที่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนแตกต่างจากข้อกล่าวหาที่คณะกรรมการ
สอบสวนได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ แต่ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนนั้น ถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้
หลงข้อต่อสู้ โดยได้แก้ข้อกล่าวหาในความผิดนั้นแล้ว ซึ่งไม่ทาให้เสียความเป็นธรรม ให้ถือว่าการสอบสวนและ
พิจารณานั้นใช้ได้ และให้ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาได้ตามบทมาตราหรือกรณีความผิดที่ถูกต้อง
(4) ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทาไม่ถูกต้องตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ นอกจากที่กาหนดไว้
ในข้อ 43 ข้อ 44 และข้อ 45 ถ้าการสอบสวนตอนนั้นเป็นสาระสาคัญอันจะทาให้เสียความเป็นธรรม ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนต้องสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือดาเนินการตอนนั้นให้ถูกต้องโดยเร็ว แต่ถ้าการสอบสวน
ตอนนั้นมิใช่สาระสาคัญอันจะทาให้เสียความเป็นธรรม จะสั่งให้แก้ไขหรือดาเนินการให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้
การพิจารณาสั่งการของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนเสนอสานวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
และผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบความถูก ต้องของการสอบสวนแล้ว ต้องพิจารณาสั่งการ
ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิด หรือไม่มีเหตุที่จะให้
ออกจากราชการ ตามมาตรา 112 สมควรยุติเรื่อง หรือกระทาผิดที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่ วัน
ได้รับสานวนการสอบสวน
(2) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 111
ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสานวนการสอบสวนดังกล่าว หากเห็นว่ามีเหตุตามที่ คณะกรรมการ
สอบสวนมีความเห็นมา ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดาเนินการตามมาตรา 111
(3) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
สมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ซึ่งจะต้องส่งเรื่องให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. พิจารณา ตามมาตรา
100 วรรคสี่ (1) หรือ (2) หรือเป็นกรณีตามมาตรา 112 ให้ผู้มีอานาจตามมาตราดังกล่าวดาเนินการโดยไม่ชักช้า
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันได้รับสานวนการสอบสวน และให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.
แล้วแต่กรณี พิจารณาให้แล้วเสร็จ และมีมติโดยเร็ว และให้ผู้มีอานาจสั่งการตามมติภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
มีมติดังกล่าว (ข้อ 40)
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การพิจารณาสั่งการของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สานวน

ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ไม่ผิด

สั่งยุติเรื่อง

ตรวจสอบความถูกต้อง

พิจารณา

ผิดวินัย
ไม่ร้ายแรง

ผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หรือมีมลทินมัวหมอง

สั่งลงโทษ

เสนอ กศจ./ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
กศจ.

การพิจารณาความผิดและการกาหนดโทษ
การพิจารณาความผิดและกาหนดโทษ หมายถึง การพิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่ าวหาได้
กระทาผิดวินัยหรือไม่ หากกระทาผิดเป็นความผิดกรณีใด ตามมาตราใด และควรลงโทษสถานใด การพิจารณาความผิด
และกาหนดโทษเป็นกระบวนการที่จะต้องกระทาโดยผู้มีอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด และจะกระทาได้ต่อเมื่อ
ได้ทราบข้อเท็จจริงของเรื่องที่กล่าวหาโดยกระจ่างชัดเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยความผิดและกาหนดโทษได้
ทั้งนี้ ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการสอบสวน เว้นแต่กรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ผู้มีอานาจพิจารณาความผิดและกาหนดโทษ
ผู้มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาความผิดและกาหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้แก่
1) ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย
2) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (เปลี่ยนเป็น กศจ. ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560) หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
3) ก.ค.ศ.
ความผิดวินัยมี 2 กรณี คือ
ก. ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้มีอานาจพิจารณาความผิดและกาหนดโทษคือ ผู้บังคับบัญชา
ตามที่กฎหมายกาหนด
ข. ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้มีอานาจพิจารณาความผิดและกาหนดโทษมีดังนี้
1) ก.ค.ศ. : ส าหรั บตาแหน่ง ผู้ อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้ อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาแหน่งศาสตราจารย์ ตาแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ และผู้ซึ่งกระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรงร่วมกับผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่เป็นการดาเนินการของผู้บังคับบัญชาที่มีตาแหน่ง
เหนือหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
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2) กศจ. : สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ที่มีวิทยฐานะตั้งแต่เชี่ยวชาญลงมา และตาแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะ
3) อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง : สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาที่มีวิทยฐานะตั้งแต่เชี่ยวชาญลงมา และตาแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะ
หลักการพิจารณาความผิดและการกาหนดโทษ
ในการพิจารณาความผิด มีหลักที่ควรคานึง ดังนี้
1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การพิจารณาโดยยึดกฎหมายเป็นหลักการกระทาใดจะเป็นความผิด
ทางวินัยกรณีใด ต้องมีกฎหมายบัญญัติว่าการกระทานั้นเป็นความผิดทางวินัย หากไม่มีกฎหมาย บัญญัติว่า
การกระท านั้ น เป็ น ความผิ ด ทางวิ นั ย ก็ ไ ม่ ถื อ ว่ า เป็ น การกระท าผิ ด วิ นั ย ในการพิ จ ารณาว่ า การกระท าใด
เป็นความผิดวินัยกรณีใด ต้องพิจารณาให้เข้าองค์ประกอบของการกระทาความผิดกรณีนั้นด้วย ถ้าข้อเท็จจริงบ่งชี้ว่า
เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตราใด ก็ปรับบทความผิดไปตามมาตรานั้น และลงโทษไปตามความผิดนั้น
2. หลักมโนธรรม ได้แก่ การพิจารณาให้เป็นไปโดยถูก ต้องเที่ยงธรรมตามความเป็นจริงและ
ตามเหตุและผลที่ควรจะเป็น หมายถึง การพิจารณาความผิดไม่ควรคานึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้น
แต่ควรคานึ งถึงความยุ ติธรรมด้ว ย โดยจะต้องคานึงถึงสภาพความเป็นจริงของเรื่องนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร
แล้วพิจารณาความผิดไปตามสภาพความเป็นจริง
การกาหนดโทษ คือ การกาหนดระดับโทษผู้กระทาผิดวินัยให้เป็นไปตามการปรับบทความผิด
ว่าเป็นความผิดตามมาตราใดของบทบัญญัติทางวินัย ตามหมวด 6 ซึ่งมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้กาหนดโทษทางวินัยไว้ 5 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดขั้นเงินเดือน (เปลี่ยนเป็นโทษลดเงินเดือน)
(4) ปลดออก
(5) ไล่ออก
โดยที่คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ข้อ 7 ให้แก้ไขคาว่า “ขั้นเงินเดือน”
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคาว่า “เงินเดือน” ทุกแห่ง ดังนั้น
โทษลดขั้นเงินเดือน จึงเปลี่ยนเป็น โทษลดเงินเดือน
ในการพิจารณากาหนดโทษมีหลักที่ควรคานึงถึง ดังนี้
1. หลักนิติธรรม คือ การคานึงถึงระดับโทษตามที่กฎหมายกาหนด
(1) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง : โทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี
ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนอาจลดหย่อนโทษได้แต่ต้องไม่ต่ากว่าปลดออก (มาตรา 99)
(2) ความผิ ดวินั ยไม่ร้ายแรง : โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรื อลดเงินเดือน ถ้ามีเหตุ
อันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้
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(3) กรณีความผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษโดยให้ทาทัณฑ์บน เป็นหนังสือ
หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
ในการลดหย่อนโทษ ผู้บังคับบัญชาต้องวางโทษก่อนว่าควรลงโทษสถานใด แต่มีเหตุอันควร
ลดหย่อนโทษอย่างไรจึงให้ลงโทษสถานใด หรือให้ลดหย่อนเป็นสถานใด
ทั้งนี้ กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเห็นว่าควรไล่ออกจากราชการเท่านั้น
โดยเห็นว่าการนาเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ
2. หลักมโนธรรม คือ การพิจารณากาหนดโทษให้เหมาะสมตามควรแก่กรณี เช่น ความผิดร้ายแรง
ก็ต้องกาหนดโทษร้ายแรง ความผิดไม่ร้ายแรงก็ต้องกาหนดโทษไม่ร้ายแรง ให้เหมาะสมกับกรณีความผิด
3. หลักความเป็นธรรม คือ ต้องพิจารณากาหนดโทษโดยเสมอหน้ากัน ใครทาผิดก็ต้องถูกลงโทษ
ไม่มีการยกเว้น ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง กระทาผิดอย่างเดียวกันควรต้องลงโทษเท่ากัน อย่างไรก็ดีแม้จะเป็นความผิด
อย่างเดียวกัน แต่พฤติการณ์แห่งการกระทาอาจไม่เหมือนกันโทษจึงอาจแตกต่างกันได้
4. นโยบายของทางราชการ ผู้บังคับบัญชาควรจะได้รับทราบนโยบายของทางราชการในการปราบปราม
กวดขันการกระทาผิดต่าง ๆ เพื่อนามาเป็นหลักในการใช้ดุลพินิจกาหนดระดับ โทษให้ได้มาตรฐานตามนโยบาย
ของทางราชการ
การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาความผิดและกาหนดโทษทางวินัยนั้น นอกจากผู้บังคับบัญชา
หรือผู้ดาเนินการทางวินัยจะต้องใช้ดุลพินิจภายในกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว การใช้ดุลพินิจจะต้องมีเหตุผล
ที่รับฟังได้ และอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ถูกต้องด้วย ในทางปฏิบัติองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐจึงมีการกาหนด
แนวทางการใช้ดุลพินิจในการกาหนดโทษภายในองค์กรหรือหน่วยงานของตน เพื่อให้ผู้ดาเนินการทางวินัยใช้ดุลพินิจ
ไปในทิศทางหรือมาตรฐานเดียวกัน
การลงโทษทางวินัย
การลงโทษทางวิ นั ย เป็ น มาตรการหนึ่ ง ในการรั ก ษาวิ นั ย นอกเหนื อ จากการส่ ง เสริ ม ให้
ข้าราชการมีวินัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปูองปรามมิให้มีการกระทาผิดวินัย และเพื่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการลงโทษ
1. ห้ามลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด
2. ต้องลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด
3. การลงโทษต้องไม่เป็นไปโดยพยาบาท อคติ โทสะจริต
4. โดยปกติห้ามลงโทษโดยให้มีผลย้อนหลัง ยกเว้นกรณีที่ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคาสั่ง
เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 ประกอบระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
วันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 กาหนดให้ย้อนหลังได้ เช่น
- กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน และไม่กลับมา
ปฏิบัติราชการอีกเลย
- การลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการสาหรับผู้ที่ออกจากราชการไปแล้ว
- กรณีที่ได้มีคาสั่งพักราชการหรือคาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
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5. คาสั่งลงโทษต้องทาเป็นหนังสือตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
6. ในคาสั่งให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทาผิ ดวินัยในเรื่องใด ตามมาตราใด มีข้อพิจารณาและ
ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจอย่างไร
7. ต้องแจ้งคาสั่งให้ผู้ถูกลงโทษทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ออกคาสั่งลงโทษ
ผู้มีอานาจสั่งลงโทษ
ผู้มีอานาจสั่งลงโทษต้องเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย และมีกฎหมายให้อานาจ ในการสั่งลงโทษไว้
ผู้บั งคับบั ญชาที่จ ะมีอานาจสั่ งลงโทษนั้ น ต้องเป็นผู้ ดารงตาแหน่งที่กฎหมายบัญญัติให้มีอานาจสั่ งลงโทษ
ถ้ากฎหมายไม่ได้บัญญัติให้มีอานาจสั่งลงโทษไว้ แม้จะเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายก็ไม่อาจสั่งลงโทษได้
เว้นแต่จะได้รับมอบอานาจจากผู้มีอานาจสั่งลงโทษ หรือเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้มีอานาจสั่งลงโทษ
ผู้ บั งคั บ บั ญชาผู้ มี อ านาจสั่ ง ลงโทษ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่ าด้ ว ยอ านาจการลงโทษภาคทั ณ ฑ์
ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 กาหนดไว้ ดังนี้
1) ผู้อานวยการสถานศึกษา หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า มีอานาจสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มี
คาสั่งลงโทษ เป็นเวลา 1 เดือน 2 เดือน หรือ 3 เดือน
2) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี
อธิการบดี ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่า
มีอานาจลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ
ในวันที่มีคาสั่งลงโทษ เป็นเวลา 1 เดือน 2 เดือน หรือ 3 เดือน หรือลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2
หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ
การสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงหรือการสั่งลงโทษตามมติ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.
ผู้มีอานาจสั่งลงโทษตามมติคือ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53 หรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ
ผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับรายงานแล้วแต่กรณี
อานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีอานาจลงโทษ
ภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ลดเงินเดือน
หมายเหตุ
ผู้อานวยการสถานศึกษา
√
√
การสั่งลงโทษ
หรือตาแหน่งที่เรียกชื่อ
(ครั้งหนึ่งเป็นอัตราร้อยละ 2
ตัดเงินเดือนหรือ
อย่างอื่นที่มีฐานะ
หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือน
ลดเงินเดือน ถ้าจานวน
เทียบเท่า
ที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคาสั่ง
เงินเดือนที่จะต้อง
ลงโทษเป็นเวลา 1 เดือน
ตัดหรือลดมีเศษไม่ถึง
2 เดือน หรือ 3 เดือน)
10 บาทให้ปัดเศษทิ้ง
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อานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีอานาจลงโทษ
ภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ลดเงินเดือน
หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
√
√
√
การสั่งลงโทษ
เจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง
(ครั้งหนึ่งเป็นอัตราร้อยละ 2
(ครั้งหนึ่ง
ตัดเงินเดือนหรือ
เลขาธิการ อธิบดีหรือ
หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือน ในอัตราร้อยละ
ลดเงินเดือน
ตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคาสั่ง 2 หรือร้อยละ ถ้าจานวนเงินเดือน
ที่มีฐานะเทียบเท่าอธิบดี
ลงโทษเป็นเวลา 1 เดือน 4 ของเงินเดือน ที่จะต้องตัดหรือลด
หรือตาแหน่งที่เรียกชื่อ
2 เดือน หรือ 3 เดือน)
ที่ผู้นั้นได้รับ มีเศษไม่ถึง 10 บาท
อย่างอื่นที่มีฐานะ
ในวันที่มีคาสั่ง
ให้ปัดเศษทิ้ง
เทียบเท่า ศึกษาธิการภาค
ลงโทษ)
ศึกษาธิการจังหวัดหรือ
ผู้อานวยการเขตพื้นที่
การศึกษา
แนวทางการลงโทษทางวินัยตามมติคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องของการปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น ศาลปกครองสูงสุดได้มีคาพิพากษาว่า
เมื่อคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดที่มีอานาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หน่วยงานทางปกครองก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี การกาหนดหลักเกณฑ์เรื่องใดที่ไม่เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีย่อมถือว่าเป็นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.89/2549)
เรื่องการเสพสุรา มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นว. 208/2496
ลงวันที่ 3 กันยายน 2496 ได้วางแนวทางการลงโทษไว้ว่า ข้าราชการผู้ใดเสพสุราในกรณีดังต่อไปนี้ อาจเข้าลักษณะ
เป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงได้ คือ
- เสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- เมาสุราเสียราชการ
- เมาสุราในที่ชุมชนจนเกิดเรื่องเสียหายหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการ
เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนี้ ได้มีแนวทางการพิจารณาของ ก.พ. ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/ล 47
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536 ให้วางแนวทางว่า กรณีดังกล่าวควรพิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริงและพฤติการณ์
ความร้ายแรงแห่งกรณีเป็นเรื่อง ๆ ไป
เรื่องทุจริตการสอบ มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0401/ว 50
ลงวันที่ 12 เมษายน 2511 ได้วางแนวทางการลงโทษไว้ว่า ข้าราชการที่ทาการทุจริตหรือพยายามทุจริตใน
การสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนตาแหน่งเป็นความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
เรื่องการเล่นการพนัน ก.ค.ศ. มีมติให้กวดขันในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นว. 208/ 2496 ลงวันที่ 3 กันยายน 2496 แจ้งตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2550 ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเล่นการพนันถือเป็นความผิดวินัย ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ไว้ว่า
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(1) การพนันที่กฎหมายห้ามขาด ถ้าข้าราชการครูผู้ใดเล่นการพนันควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจาก
ราชการ
(2) การพนันประเภทที่กฎหมายบัญญัติว่าจะเล่นได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางการ
- กรณีเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้าผู้เล่นเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่ปราบปราม
โดยตรงหรือเป็นครู หรือเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรม หรือเจ้าพนักงานอื่นใด ซึ่งมีข้อห้ามของกระทรวง
ทบวง กรม วางไว้เป็นพิเศษ อาจพิจารณาลงโทษตามเกณฑ์ในข้อ 1
- กรณีเล่นการพนันโดยได้รับอนุญาตแล้ว ถ้าผู้เล่นเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่ปราบปราม
โดยตรงหรือเป็นครู หรือเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรม หรือเจ้าพนักงานอื่นใด ซึ่งมีข้อห้ามของกระทรวง
ทบวง กรม วางไว้เป็นพิเศษ อาจพิจารณาลงโทษตามเกณฑ์ในข้อ 1 ก็ได้
เรื่องการเบิกเงินค่าพาหนะเดินทางหรือเบี้ยเลี้ยงหรือเงินอื่นในทานองเดียวกันเป็นเท็จ ก.พ.
ได้มีมติตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร 0905/ว 6 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2511 และหนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร 0709.2/ว 8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2536 ได้วางแนวทางการลงโทษไว้ว่า การกระทาในลักษณะดังกล่าว
เป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง โดยให้พิจารณารายละเอียดพฤติการณ์แห่งการกระทาผิดประกอบด้วย
เรื่องการเรียกเงินจากผู้สมัครสอบ ก.พ. ได้มีมติตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร 1006/ว 15
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2516 ได้วางแนวทางการลงโทษกรณีข้าราชการเรียกและรับเงินจากผู้สมัครสอบแข่งขัน
หรือสอบคัดเลือก โดยอ้างว่าจะช่วยเหลือให้สอบได้ พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ควรลงโทษสถานหนักระดับเดียวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จะปรานีลดหย่อนโทษได้ ก็เพียงปลดออก
จากราชการเท่านั้น
กรณีศึกษา ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ฟูองคดีรับราชการมาเป็นเวลานาน ย่อมรู้ดีว่า
การเรียกและรับเงินจากผู้ที่ ประสงค์จะเข้ารับราชการเพื่อเป็นค่าวิ่งเต้นให้ได้รับราชการ เป็นเรื่องที่ข้าราชการ
ที่ดีไม่ควรปฏิบัติ พฤติการณ์จึงถือเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และทาให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนทาให้เสียหายแก่ชื่อเสียงของราชการ ซึ่งแม้ผู้ฟูองคดี
จะได้นาเงินมาคืนให้แก่ผู้ร้องเรียนแล้วก็ตามก็ไม่อาจลบล้างความผิดที่ตนได้กระทาสาเร็จไปแล้ว การรับราชการ
มานาน มีความดีความชอบ และไม่เคยกระทาผิดวินัยมาก่อน ก็ไม่อาจใช้เป็นเหตุปลดออกจากราชการได้ เช่นกัน
อีกทั้งได้มีมติ ก.พ. ตามหนังสือเวียน ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538 กรณีการลงโทษข้าราชการที่เรี ยกร้องเงิน
จากราษฎรเพื่ อ ฝากเข้ าท างานในหน่ ว ยงานที่ ต นไม่ มี ห น้า ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ว่า เป็ น ความผิ ด วินั ย อย่ า งร้ า ยแรง
ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ ายแรง และความร้ายแรงแห่งกรณีอยู่ในระดับเดียวกันกับกรณีความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ราชการ โดยให้ลงโทษไล่ออกจากราชการและเหตุอันควรปรานีใด ๆ ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็น
ปลดออกจากราชการ (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 117/2558)
เรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0502/ว 234 ลงวัน ที่ 24 ธันวาคม 2536 ได้วางแนวทางการลงโทษผู้กระทาผิดวินัยฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ราชการว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ควรไล่ออกจากราชการ การนาเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืน
หรือมีเหตุอันควรปรานีอื่นใด ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ
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เรื่องการละทิ้งหน้าที่ราชการ มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 ได้วางแนวทางการลงโทษข้าราชการที่ละทิ้งหน้าที่ ราชการ
ติดต่อในคราว เดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย
ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ควรลงโทษไล่ ออกจากราชการ การมีเหตุอันควรปรานีอื่นใดไม่เป็นเหตุ
ลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ
เรื่องการปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ อื่น มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0505/ว 197 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การพิจารณา
การกระทาผิ ดวินัยของข้าราชการ ได้วางแนวทางการลงโทษข้าราชการที่ปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ อื่นเพื่อไปหา
ประโยชน์ โดยให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และลงโทษอย่างน้อยปลดออกจากราชการ
ข้อควรคานึงในการสั่งลงโทษ
(1) การสั่งลงโทษเกินอานาจ ในกรณีที่กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอานาจการลงโทษให้อานาจผู้อานวยการ
สถานศึกษาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้น
ได้รับในวันที่มีคาสั่งลงโทษเป็นเวลา 1 เดือน 2 เดือน หรือ 3 เดือน ถ้าสั่งลงโทษเกินอานาจที่กฎหมายกาหนดไว้
เช่น สั่งลงโทษลดเงินเดือนร้อยละ 2 ของเงินเดือน ย่อมเป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มีผลใช้บังคับ
เว้นแต่กรณีเป็นการสั่งลงโทษตามมติ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งลงโทษได้
แม้โทษนั้นจะเกินอานาจของตน ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการสั่งตามมติ มิได้เป็นการสั่งโดยอาศัยอานาจของตนเอง
(2) ต้องเป็นโทษตามที่กฎหมายกาหนด หมายถึง ผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัย หรือหลักเกณฑ์การลงโทษ
ทางวินัยต้องใช้บังคับแก่ผู้ใด ผู้นั้นย่อมต้องมีสิทธิได้รู้ว่ามีโทษใดบ้างที่จะนามาใช้บังคับแก่การกระทาของตน
เช่น โทษตัดเงินเดือนกฎหมายกาหนดให้ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้น
ได้รับในวันที่มีคาสั่งลงโทษเป็นเวลา 1 เดือน 2 เดือน หรือ 3 เดือน ตามอานาจของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ หรือ
ลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคาสั่งลงโทษ ไม่อาจ
ลงโทษนอกเหนือกว่าที่กฎหมายกาหนดหรือ เกินกว่าอัตราโทษที่กฎหมายกาหนดได้ เช่น ลงโทษตัดเงินเดือน
10% หรือลดเงินเดือน 5 % ไม่อาจกระทาได้ เพราะกฎหมายมิได้กาหนดอัตราโทษดังกล่าวไว้ รวมถึงกรณีที่เป็น
การสั่งตามมติก็เช่นเดียวกันแม้จะเป็นการสั่งตามมติก็ต้องเป็นโทษและอัตราโทษตามที่มีกฎหมายกาหนดไว้ แล้ว
ไม่อาจมีมตินอกเหนือไปจากที่กฎหมายกาหนดไว้ได้
(3) ผู้สั่งลงโทษมิใช่ผู้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานอาจมีข้าราชการจากหลายหน่วยงานมาทางาน
ร่วมกัน เช่น ข้าราชการครูโรงเรียน ก. ไปช่วยราชการโรงเรียน ข. ผู้บริหารโรงเรียน ข. มิใช่ผู้บังคับบัญชาของ
ผู้ไปช่วยราชการ จึงไม่มีอานาจสั่งลงโทษมีเพียงอานาจการมอบหมายงานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเท่านั้น
(4) การสั่งลงโทษโดยไม่ได้ตั้งกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีความผิด ที่ปรากฏชัดแจ้ง
ตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 หรือมิได้นาเสนอองค์คณะพิจารณา ในกรณี
ที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(5) การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการห้ามสั่งย้อนหลัง เว้นแต่กรณีที่มีการพักราชการ
หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเป็นกรณีที่ให้สั่งย้อนได้ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 และระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับ
การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
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(6) สภาพการเป็นข้าราชการ การสั่งลงโทษผู้ซึ่งพ้นสภาพการเป็นข้าราชการไปแล้ว ไม่อาจกระทาได้
ยกเว้นสาหรับกรณีที่มีการกล่าวหาในเรื่องวินัยอย่างร้ายแรง หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา หรือถูกฟูองคดีอาญา
เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษอยู่ก่อนที่ผู้นั้นจะออกจากราชการ ซึ่งมาตรา 102 แห่ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้อานาจผู้มีอานาจตามมาตรา 53
ดาเนิ นการทางวิ นั ยแก่ผู้ นั้ นต่อไปได้ เว้นแต่จะเป็นการออกจากราชการเพราะตาย ถ้าผลการสอบสวนปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ยังมีอานาจสั่งลงโทษไล่ออก ปลดออกจากราชการย้อนหลังได้
เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง เมื่อผู้นั้นออกจากราชการไปแล้ว กฎหมายให้งดโทษเสียได้
(มาตรา 102) สาหรับในกรณีที่ผู้นั้นตายในระหว่างการดาเนินการทางวินัยผู้บังคับบัญชาไม่อาจสั่งลงโทษ หรือ
ดาเนิ นการทางวินั ย ต่อไปได้อีก จะต้องสั่งยุติการดาเนินการหรือยุติเรื่อง แล้ ว รายงานตามล าดับจนสิ้ นสุ ด
กระบวนการ
(7) เมื่อสั่งลงโทษแล้วจะต้องแจ้งคาสั่งให้ผู้ถูกลงโทษทราบภายใน 7 วัน พร้อมทั้งแจ้งสิทธิ
การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
(8) การสั่งลงโทษซ้าในมูลความผิดเดียวกัน การสั่งลงโทษซ้าในมูลความผิดเดียวกันขัดต่อหลักกฎหมาย
ทั่วไปทีห่ ้ามมิให้ลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้งสาหรับความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทาเพียงครั้งเดียว
กรณีศึกษา
1. มติ อ.ก.ค.ศ.วิส ามั ญเกี่ ยวกั บการอุ ทธรณ์แ ละการร้ องทุกข์ ครั้ง ที่ 2/2556 วัน พุธ ที่
23 มกราคม 2556 การออกค าสั่ งลงโทษไล่ ผู้ อุ ทธรณ์ ออกจากราชการ ตามค าสั่ งส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ระบุแต่เพียงว่า ผู้อุทธรณ์ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรนั้น เป็นการออกคาสั่งลงโทษที่ไม่มีข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ ดุลพินิจการออกคาสั่ง
ลงโทษจึ งมีข้อความไม่ส มบรู ณ์ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้ว ยวิธี การออกคาสั่ งเกี่ยวกั บการลงโทษทางวินั ย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 3 จึงมีมติให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แก้ไข
เพิ่มเติมคาสั่งโดยให้มีการระบุถึงข้อพิจารณา ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจอย่างไร ในการลงโทษผู้อุทธรณ์ และให้
ท าการแจ้ ง ค าสั่ ง ที่ แ ก้ ไ ขดั ง กล่ า วให้ ผู้ อุ ท ธรณ์ ท ราบเพื่ อ ผู้ อุ ท ธรณ์ ส ามารถใช้ สิ ท ธิ โ ต้ แ ย้ ง การใช้ ดุ ล พิ นิ จ
ในการลงโทษได้อย่างถูกต้อง
2. มติ อ.ก.ค.ศ.วิ ส ามัญ เกี่ย วกับ การอุท ธรณ์ และการร้อ งทุ ก ข์ ครั้ งที่ 3/2557 วั นพุ ธ ที่
5 กุมภาพันธ์ 2557 การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับกาหนดไว้ โดยจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่กาหนดวิธีดาเนินการเพื่อลงโทษหรือวิธีการ
บังคับโทษที่ชัดเจน เมื่อไม่มีหลักเกณฑ์เพื่อกาหนดวิธีดาเนินการเพื่อลงโทษหรือวิธีการบังคับโทษให้เป็นไปตาม
สถานโทษที่กาหนดไว้ในกฎหมาย การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย ย่อมไม่อาจดาเนินการต่อไปได้
เมื่อตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไม่มีขั้นเงินเดือน การจะใช้วิธีดาเนินการเพื่อลงโทษหรือวิธีการบังคับโทษด้วยการลดขั้นเงินเดือน
จึงไม่อาจกระทาได้ จึงเห็นควรที่จะพิจารณาทบทวนการใช้ดุลพินิจในการลงโทษนาย ส. ใหม่ตามสถานโทษที่มี
วิธีดาเนินการเพื่อลงโทษหรือวิธีการบังคับโทษที่ชัดเจนตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับกาหนดไว้
และตามความเหมาะสมแก่ความผิด ด้วย โดยเมื่อเทียบเคียง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนแปลงการลงโทษ
นายส. จากโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้นเป็นโทษตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งใกล้เคียงกับโทษลดขั้นเงินเดือน
1 ขั้น และมีวิธีดาเนินการเพื่อลงโทษหรือวิธีการบังคับโทษชัดเจนตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ
กาหนดไว้ ทั้งยังเป็นคุณกับนาย ส. ด้วย
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3. ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การดาเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 91 มาตรา 92 และมาตรา 93 ไม่ได้มีผลเป็นการยกเลิก
หรือยกเว้นผลบังคับของหลักกฎหมายทั่วไปที่ห้ามมิให้ลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้งสาหรับ
ความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทาเพียงครั้งเดียว และมาตรา 29 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ที่ห้ ามมิให้ จ ากัดสิ ทธิเสรีภ าพของบุคคลเกินความจาเป็นแก่การรักษาไว้ซึ่งประโยชน์
สาธารณะที่กฎหมายฉบับที่ให้อานาจจากัดสิทธิหรือเสรีภาพนั้นๆ มุ่งหมายจะให้ความคุ้มครองแต่อย่างใด
ผู้ ถูกฟูองคดี จึ งปฏิบั ติตามบทบั ญญัติแ ห่ กฎหมายนั้ นได้ โดยดาเนินการเพิกถอนคาสั่ งลงโทษ โดยให้ มีผ ล
ย้อนหลังไปถึงวันออกคาสั่ง ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิกถอนคาสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชา
ของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคาสั่งทางปกครองในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เสียก่อน
(คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ที่ 7/2557)
การดาเนินการระหว่างดาเนินการทางวินัย
มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ให้อานาจผู้บังคับบัญชาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ ก่อน
เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา กรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟูองคดีอาญา
หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
การให้พักราชการ
การให้พักราชการ คือ การสั่งให้ข้าราชการพ้นจากตาแหน่งระหว่างการสอบสวนพิจารณาทางวินัย
เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา หรือระหว่างถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา และงดเบิกจ่าย
เงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่จ่ายเป็นรายเดือน ตลอดจนเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ไว้ก่อน ทั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะไม่ให้ผู้นั้น
อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อปูองกันมิให้ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา
หรือมิให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น หรือเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการในประการอื่น และถ้าการสอบสวน
พิจารณาฟังข้อเท็จจริงได้ว่า เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็จะได้สั่งลงโทษปลดออกหรื อไล่ออกจาก
ราชการตั้งแต่วันพักราชการ เป็นต้นไป
อนึ่ง กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 กาหนดว่า การสั่งพักงานหรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน เป็นคาสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 30
วรรคสอง (6) กล่าวคือ เป็นคาสั่งทางปกครองที่ไม่อยู่ในบังคับว่าเจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
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หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักราชการ ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555 มีดังนี้
(1) มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
แม้ว่าคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะเป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้บังคับบัญชา
จะต้องสั่งใหม่เพราะคาสั่งเดิมผิดพลาดบกพร่องนั้น ไม่ทาให้คาสั่งพักราชการ ที่ออกโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายกาหนดต้องเสียไปด้วยแต่ประการใด (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.28/2547 (ประชุมใหญ่))
(2) มีกรณีถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้ กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
คาว่า “ต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา”หมายถึง ถูกพนักงานสอบสวนกล่าวหาว่าได้กระทา
ความผิดอาญา โดยตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว แต่ยังมิได้ถูกฟูองศาล กรณีถูกแจ้งความร้องทุกข์โดยพนักงานสอบสวน
ยังมิได้แจ้งข้อกล่าวหา ไม่อยู่ในความหมายนี้
เหตุที่จะสั่งพักราชการ
(1) กรณีที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่า
กระทาความผิดอาญา นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติ หรือพฤติการณ์
อันไม่น่าไว้วางใจ และผู้มีอานาจสั่งพักราชการพิจารณาเห็นว่า ถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการ
เสียหายแก่ราชการ หรือ
(2) มีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา
หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น
(3) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมขัง หรือต้องจาคุกมาเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 15 วันแล้ว
(4) ผู้นั้นถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน และต่อมามีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทาความผิด
อาญาในเรื่องที่สอบสวน หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทาความผิด
อาญา และผู้มีอานาจเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิพากษาได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
นอกจากจะสั่งพักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาแล้ว ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ
สั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555 ยังกาหนดให้สั่งพักราชการได้ ในกรณีมีเหตุ
ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ถ้าภายใน 30 วันนับแต่วันที่หน่วยงานการศึกษาของผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบวิช าชีพ ปฏิบั ติ งานอยู่ ได้ รั บ หนั งสื อแจ้งการพัก ใช้ใ บอนุญ าตประกอบวิช าชีพ และผู้ บังคับ บัญชา
หน่วยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นว่า ผู้นั้นไม่เหมาะสมที่จะเปลี่ยนตาแหน่งหรือย้ายไปตาแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือผู้นั้นมีเหมาะสม แต่ไม่อาจเปลี่ยนตาแหน่ง หรือย้ายไปตาแหน่งอื่นได้ หรือ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (กศจ.) หรือ ก.ค.ศ. ไม่อนุญาต
ระยะเวลาการสั่งพักราชการ
การสั่งพักราชการจะต้องสั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา เว้นแต่กรณีที่มีการร้องทุกข์
และคาร้องทุกข์ฟังขึ้น ก็อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได้
คาว่า “การสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้น” มีความหมาย ดังนี้
(1) ในกรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หมายถึง คณะกรรมการสอบสวน
ได้ เสนอส านวนการสอบสวนต่ อผู้ สั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน และผู้ สั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน
ได้มีคาสั่งลงโทษ หรือคาสั่งอย่างใดที่เป็นการวินิจฉัยแล้วว่าผู้นั้นกระทาผิด หรือมิได้กระทาผิดอย่างไร
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(2) ในกรณีต้องหาคดีอาญา หมายถึง การสอบสวนของพนักงานสอบสวนและการพิจารณาของ
พนักงานอัยการแจ้งคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟูอง
(3) ในกรณีถูกฟูองคดีอาญา หมายถึง การพิจารณาของศาลจนคดีถึงที่สุด
ต้องพักทุกเรื่องทุกกรณี
กรณีที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนหลายสานวน หลายคดี หากมีการสั่งพักราชการต้องสั่ง
พักราชการทุกสานวนทุกคดี ถ้าภายหลังปรากฏมีกรณีเพิ่มขึ้นก็ต้องสั่งพักราชการกรณีที่เพิ่มขึ้นนั้นด้วย
วันพักราชการ ห้ามมิให้สั่งพักราชการย้อนหลังไปก่อนวันออกคาสั่ง เว้นแต่
(1) กรณีถูกควบคุม ขัง หรือต้องจาคุก ให้สั่งโดยมีผลย้อนไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจาคุก
(2) กรณีที่สั่งพักราชการไว้แล้ว แต่ต้องสั่งใหม่ เพราะคาสั่งเดิมไม่ถูกต้องให้สั่งย้อนไปตามคาสั่งเดิม
หรือวันที่ควรต้องพักราชการ (หมายถึงคาสั่งเดิมสั่งเรื่องวันพักราชการไว้ไม่ถูกต้อง)
ผู้มีอานาจสั่งพักราชการ
ผู้มีอานาจสั่งพักราชการ คือ ผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 98 วรรคสอง
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53 ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา 100 วรรคหก นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
และผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามมาตรา 104
คาสั่งพักราชการ คาสั่งต้องทาเป็นหนังสือระบุชื่อ กรณีและเหตุที่สั่งให้พักราชการ
การแจ้งคาสั่ง ต้องแจ้งและส่งสาเนาคาสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบโดยพลัน แต่ถ้าไม่อาจแจ้งหรือแจ้งแล้ว
ไม่ยอมรับทราบให้ปิดสาเนาคาสั่งไว้ ณ ที่ทาการของผู้นั้น หรือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
ผลของการถูกสั่งพักราชการ
(1) ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง แต่ไม่ขาดจากอัตราเงินเดือน
(2) ไม่อาจสั่งย้ายไปดารงตาแหน่งอื่นได้
(3) มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.
การให้ออกจากราชการไว้ก่อน
การให้ออกจากราชการไว้ก่อน คือ การสั่งให้ข้าราชการผู้มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญาออก
จากราชการ ขาดจากตาแหน่งและอัตราเงินเดือนระหว่างการสอบสวนพิจารณา เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา
การให้ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นผลให้ผู้ถูกสั่งพ้นจากตาแหน่งและอัตราเงินเดือน ซึ่งสามารถ
บรรจุแต่งตั้งผู้อื่นให้ดารงตาแหน่งนั้นได้
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 162/2548 เมื่อผู้ฟูองคดีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีถูกกล่าวหาว่าข่มขืนกระทาชาเรานักเรียน และมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้เสียหาย ถือเป็นกรณี
ถ้าให้อยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการ และเมื่อปรากฏว่าการสอบสวนพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
อาจไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว การมีคาสั่งให้ผู้ฟูองคดีออกจากราชการไว้ก่อน จึงเป็นไปโดยชอบด้วยข้อ 5 (1) และข้อ 10
ของกฎ ก.ค.ศ. ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) แล้ว
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หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(1) มีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการได้
(2) จะต้องเป็นกรณีที่ผู้มีอานาจพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนหรือพิจารณากรณีหรือคดีนั้น
จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว
ขั้น ตอนและวิธี การเช่น เดีย วกับ การสั่ งพั กราชการ ในกรณีที่ มีการสั่ ง พักราชการไว้แล้ ว
แต่มีเหตุอันควรต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน จะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนอีกชั้นหนึ่งก็ได้ โดยสั่งให้มีผล
ตั้งแต่วันพักราชการเป็นต้นไป
ผลของการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(1) ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ย่อมพ้นสภาพการเป็นข้าราชการและต้องออกจาก
ราชการไปชั่วคราว เป็นการออกจากราชการที่ไม่เด็ดขาด จะต้องมีการสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อสอบสวน
พิจารณาเสร็จแล้วอีกชั้นหนึ่ง
(2) ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ได้
(3) อาจบรรจุแต่งตั้งบุคคลอื่นดารงตาแหน่งนั้นได้ แต่ผู้บังคับบัญชาต้องคานึงด้วยว่าหากผลการ
สอบสวนพิจารณาเสร็จแล้วปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทาผิดหรือกระทาผิดแต่ไม่ถึงต้องออกจากราชการจะมีตาแหน่งอื่น
ที่เทียบเท่ารองรับหรือไม่
การสั่งให้ผู้ถูกพักราชการหรือผู้ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ
หมายถึง การสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือกลับเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งอีกครั้งหนึ่ง หลังจากให้พ้นจากตาแหน่งหน้าที่หรือออกจากราชการไปชั่วคราว มาตรา 103 บัญญัติว่า
“...แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทาผิดหรือกระทาผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษ
ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้มีอานาจดังกล่าว
สั่ ง ให้ ผู้ นั้ น กลั บ เข้ า รั บ ราชการในต าแหน่ ง และวิ ท ยฐานะเดิ ม หรื อ ต าแหน่ ง เดี ย วกั บ ที่ ผู้ นั้ น มี คุ ณ สมบั ติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและวิทยฐานะนั้น ทั้งนี้ ให้นามาตรา 100 วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม...”
หมายความว่า การดาเนินการตามมาตรา 103 นี้ ถ้าผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่ งบรรจุและแต่งตั้งไม่ ดาเนินการ
กฎหมายให้อานาจผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งได้
สาหรับการสั่งให้ผู้ถูกพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ ราชการ
กลับเข้ารับราชการตามเดิมนั้น ต้องสั่งเป็นปัจจุบันนับแต่วันที่มีคาสั่งหรือสั่งให้มีผลไปข้างหน้า โดยอาจคานึงถึง
ความสะดวกในการคิดคานวณเงินเดือนด้วย เช่น สั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 หรือวันที่ 15 ของเดือน กฎหมายไม่อนุญาตให้
สั่งย้อนหลังได้เนื่องจากขัดกับข้อเท็จจริง (หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/893 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542
ตอบข้อหารือกรมบัญชีกลาง)
การพิจารณาภายหลังการสอบสวนเสร็จสิ้น กรณีที่มีการสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
มีหลักเกณฑ์ สรุปได้ดังนี้
(1) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ดาเนินการตามมาตรา 100 วรรคสี่
หรือมาตรา 134 แล้วแต่กรณี
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กล่าวคือ ให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควร
ลดหย่ อนจะน ามาประกอบการพิจ ารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ ามลดโทษต่ากว่าปลดออกจากราชการ ส าหรับ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสั งกัดเขตพื้นที่การศึกษาให้ เสนอเรื่องให้ กศจ. พิจารณามีมติ
เมื่อ กศจ. มีมติเป็นประการใดให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งไปตามนั้น
อนึ่ ง กรณีค าสั่ ง ลงโทษปลดออกหรื อ ไล่ ออกจากราชการ เป็ น ค าสั่ ง ที่ อ อกโดยไม่ ถู ก ต้ อ ง
ตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายต้องยกเลิกเพิกถอนคาสั่งลงโทษดังกล่าว แล้วดาเนินกระบวนการใหม่ หรือต้อง
สั่งใหม่ให้ถูกต้องและเป็นกรณีที่มีการสั่งพักราชการไว้โดยชอบแล้ว นั้น ถือว่าคาสั่งพักราชการยังคงมีผลใช้
บังคับอยู่
(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการแล้วแต่กรณี ในตาแหน่งและ
วิทยฐานะเดิม หรือตาแหน่งเดียวกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและวิทยฐานะ
แล้วให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 134 แล้วแต่กรณี
กล่าวคือลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามควรแก่กรณี
(3) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการได้เนื่องจากผู้ถูกสั่ง
พักราชการมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการแล้ว
หรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ซึ่งต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น
แล้วแต่กรณี ก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งงดโทษตามมาตรา 102 โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
กลับเข้ารับราชการ และสาหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้มีคาสั่งยกเลิกคาสั่งให้ออกจากราชการไว้ ก่อน
เพื่อให้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(4) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่น ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งงดโทษตามมาตรา 102 แล้วสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามเหตุนั้น
โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
(5) ในกรณีที่ป รากฏว่าผู้ นั้นมิได้ กระทาผิ ด วินัย และไม่มีกรณีที่จ ะต้องถูกสั่ ง ให้ ออกจาก
ราชการด้ว ยเหตุอื่น ก็ให้ สั่ งยุ ติเรื่อง และสั่งให้ ผู้นั้นกลั บเข้าปฏิบัติห น้าที่ราชการหรือกลั บเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งและวิทยฐานะเดิม หรือตาแหน่งเดียวกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
และวิทยฐานะ
(6) ในกรณีที่ป รากฏว่าผู้ นั้นมิได้ กระทาผิ ด วินัย และไม่มีกรณีที่จ ะต้องถูกสั่ ง ให้ ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการได้เนื่องจากผู้ถูกสั่ง
พักราชการมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการแล้ว
หรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนมีอายุครบ 60 ปีบริบูร ณ์ซึ่งต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น
แล้วแต่กรณี ก็ให้สั่งยุติเรื่อง และสาหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้มีคาสั่งยกเลิกคาสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนเพื่อให้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(7) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทาผิดวินัย แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ด้วยเหตุอื่น ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการตามเหตุนั้น โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้า
รับราชการ
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การจ่ายเงินเดือนของผู้ถูกสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน พระราชบัญญัติเงินเดือน
ของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. 2502 ให้จ่ายดังนี้ เมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุด
1) ไม่ผิดให้จ่ายเต็ม
2) ผิดแต่ไม่ถึงออกจ่ายครึ่งหนึ่ง
3) ผิดถึงออกไม่จ่าย
คดีหรือกรณีถึงที่สุด มีนัยดังนี้
(1) ถ้าเป็นคดีในศาล คดีถึงที่สุ ดเมื่อศาลฎีกาได้มีคาพิพากษา หรือคดีที่ไม่มีการอุทธรณ์
หรือไม่มีการฎีกาต่อไป เมื่อพ้นระยะเวลาของการยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกา ถือว่าคดีถึงที่สุด แต่เพื่อให้ปรากฏหลักฐาน
ประกอบสานวนอาจขอให้พนักงานอัยการแจ้งยืนยันว่าคดีถึงที่สุดแล้ว
(2) ถ้าเป็นการดาเนินการทางวินัย กรณีจะถึงที่สุดเมื่อมีการรายงานการดาเนินการทางวินัย
จนสิ้นสุดกระบวนการ ตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
(3) กรณีที่มีการอุทธรณ์/ร้องทุกข์คาสั่งลงโทษ หรือคาสั่งให้ออกจากราชการ กรณีจะถึงที่สุด
เมื่อ ก.ค.ศ. ได้มีการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์/ร้องทุกข์แล้ว
มาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีนโยบายสาคัญและเร่งด่วนในการปูองกันและขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบเพื่อปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นที่เชื่อมั่น และ
ไว้วางใจของประชาชน ซึ่งแม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะได้กาหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการดาเนินการเรื่องดังกล่าว
ให้เกิดผลมาอย่างต่อเนื่อง แต่จ ากข้อเท็จจริงที่ปรากฏทั้งจากข้อร้องเรียนและผลการตรวจสอบการทุจริต
ในระบบราชการ แสดงให้เห็นว่ายังคงมีความจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาและการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระบบราชการอย่างจริงจังและเข้มงวด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการยุติธรรม และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่องรัฐ และสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจแก่ประชาชน อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน และการปูองกันและปราบปรามการทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ
มาตรา 42 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติจึงกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการเพื่อประโยชน์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงาน
ผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อรับทราบทับที และให้พิจารณาดาเนินการทางวินัย
หรือทางอาญาโดยเร็ว ซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างนี้ให้รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการต่อ
หัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม
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กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีเหตุน่าเชื่อถือและเป็นกรณีที่ทาให้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการหรือทาให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้น
ชี้มูลความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องไปดารงตาแหน่งอื่นเป็นการชั่วคราว
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและปูองกันการกระทาที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีที่เป็นเรื่องร้ายแรง
หรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชนให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในอัตรากาลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสานักนายกรัฐมนตรี และดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดขึ้นตามคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูก
ตรวจสอบ และการกาหนดกรอบอัตรากาลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 หรือคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 68/2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐ
และการกาหนดกรอบอัตรากาลังชั่วคราว ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 แล้วแต่กรณี
ข้อ 2 ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุปความผิด
ได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการทางวินัยต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
อย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อทราบความคืบหน้าและเร่งรัด
การดาเนินการอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นออกจากราชการไว้ ก่อน
หรือออกจากตาแหน่งก็ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม และในกรณีที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการกระทา
ความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาดาเนินคดีโดยทันที
กระบวนการพิจารณาดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามปกติ แต่ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยพิจารณาจัดลาดับตามความสาคัญความสนใจของประชาชน
และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในกรณีที่เป็นการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการปรับย้ายจาก
ตาแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายกลับไปดารงตาแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม หรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย
ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ทาให้การปฏิบัติราชการ
เกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งทาให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือทาให้เกิดความเดือดร้อนแก่ ประชาชน
ให้ถือเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นตามข้อ 1 วรรคสองด้วย
ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยานหรือผู้ให้ข้อมูล
หรือเบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการดาเนินการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า มีการจงใจให้ข้อมูลเพื่อใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้มีการดาเนินการ
ที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น ให้พิจารณาดาเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย
ข้อ 5 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องยึดถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้โดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

99
มาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
1. ในกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1
ส่วนราชการต้นสังกัด
มีเหตุน่าเชื่อถือว่าจะ
ทาให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ
หรือทาให้เกิดความ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เดือดร้อนแก่ประชาชน
เบื้องต้นให้แล้วเสร็จ
(*แม้ผลจะยังไม่ชี้มูล
ภายใน 7 วัน
ความผิดได้ก็ตาม)
รายงานผลต่อหัวหน้า
ส่วนราชการและ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทันที
1.2

ส่วนราชการต้นสังกัด

กรณีเป็นเรื่องร้ายแรง
หรือมีผลกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจของประชาชน

พิจารณาการ
ดาเนินการทางวินัย
หรือทางอาญา
*ภายใน 30 วัน

ให้พิจารณาปรับย้าย
ไปดารงตาแหน่งอื่น
ชั่วคราว

ให้เสนอให้มีการย้าย
หรือโอนไปแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง
ในอัตรากาลังชั่วคราว
เป็นกรณีพิเศษใน
สานักนายกรัฐมนตรีอื่น
ชั่วคราว

รายงานความคืบหน้า
ต่อหัวหน้า
ส่วนราชการและ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เป็นระยะตามความ
เหมาะสม

2. ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานถึงขั้นชี้มูลความผิดได้

ส่วนราชการต้นสังกัด

ดาเนินการทางวินัย
โดยเร็ว***

รายงานหัวหน้า
ส่วนราชการและ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เพื่อทราบและเร่งรัด
การดาเนินการ
อย่างสม่าเสมอ

***อาจพิจารณาให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนหรือออกจากตาแหน่งก็ได้
ตามความจาเป็นและเหมาะสม และหากมีความเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
ทางอาญาด้วยให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาดาเนินคดีทันที
ทั้งนี้ ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องตามปกติ
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3. การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ทาให้การปฏิบัติราชการ
เกิดความล่าช้า หรือไม่มีประสิทธิภาพ ทาให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
ต้องพิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่น
4. ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน หรือผู้ให้ข้อมูล
หรือเบาะแสอย่างเหมาะสม
5. ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์นี้โดยเคร่งครัด
ผลดาเนินการทางวินัย
กรณีที่เป็นการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัยแต่ไม่ถึง
ขั้นปลดออกจากราชการ หรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการปรับย้ายจากตาแหน่งเดิม
ไปดารงตาแหน่งอื่นเป็นการชั่วคราว และห้ามปรับย้ายกลับไปดารงตาแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิมหรือแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี

บทที่ 4
การออกจากราชการ
การออกจากราชการ หมายถึง การพ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 107 ได้บัญญัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการเมื่อ
(1) ตาย
(2) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(3) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการลาออกมีผลตามมาตรา 108
(4) สั่งให้ออกตามมาตรา 49 มาตรา 56 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า มาตรา 103
มาตรา 110 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 มาตรา 114 หรือมาตรา 118
(5) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
(6) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นที่ไม่ต้อง
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา 109
1. การออกจากราชการเพราะตาย
เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถึงแก่ความตาย ย่อมสิ้นสภาพบุคคล ทาให้สิ้นสภาพ
การเป็นข้าราชการไปด้วย เมื่อข้าราชการถึงแก่ความตายต้องมีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ แล้วแจ้งการตาย
ให้กรมบัญชีกลางและ ก.ค.ศ. ทราบ ทางราชการจะจ่ายเงินเดือนให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย และถ้าเป็นการตาย
ก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม ก่อนที่จะมีคาสั่งเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนให้
ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
กรณีศาลมีคาสั่งให้เป็นผู้สาบสูญถือเป็นการออกจากราชการเพราะตาย ตามหนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร 0709.2/ป 1014 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2539
2. การพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ บานาญข้าราชการ
การออกจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เป็นการพ้นจากราชการ
โดยผลของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 19
มาตรา 20 และมาตรา 21 ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการครู โดยมี
ขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี กระทรวงศึกษาธิการจะสารวจรายชื่อข้าราชการ ซึ่งจะมีอายุ
ครบ 60 ปี บริ บู รณ์ ในปี งบประมาณถั ดไป แล้ วแจ้ งรายชื่ อให้ ส านั กงาน ก.ค.ศ. ส่ วนราชการเจ้ าสั งกั ดและ
กระทรวงการคลังทราบ
2.2 ส่วนราชการจะตรวจสอบแล้วแจ้งให้ผู้จะครบเกษียณอายุทราบ
2.3 ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ต้องรีบดาเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและออกคาสั่งเลื่อน
เงินเดือนให้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุ เพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน
ในกรณีเป็นผู้มีเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นสูงสุดของอันดับ และมีผลการปฏิบัติงานสมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือน
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3. การลาออกจากราชการ
การลาออกจากราชการเป็นเรื่องของความสมัครใจ โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ประสงค์จะลาออก จะต้องยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 เป็นผู้พิจารณา
อนุญาต ตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ประกอบระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
สรุปได้ดังนี้
3.1 การลาออกต้องทาเป็นหนังสือ ระบุวันที่ประสงค์ขอลาออก เหตุผลการลาออกลงลายมือชื่อ
ยื่นต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอานาจอนุญาตการลาออก
3.2 ต้องยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุดราชการไปได้
3.3 ยกเว้นกรณีลาออกเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นต่อ
ผู้บังคับบัญชาและให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ขอลาออก ทั้งนี้ต้องยื่นก่อนอย่างช้าในวันที่ขอลาออก
3.4 ผู้มีอานาจอนุญาตการลาออก คือผู้มีอานาจตามมาตรา 53
3.5 กรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 อาจยับยั้งการอนุญาต
ให้ลาออกได้ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันขอลาออกก็ได้ ยกเว้นการลาออกตามข้อ 3.3
3.6 กรณีผู้มีอานาจตามมาตรา 53 มิได้ยับยั้งและมิได้มีคาสั่งอนุญาตการลาออก ให้การลาออกนั้น
มีผลตั้งแต่วันที่ขอลาออก
3.7 หากยื่นล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอานาจ
อนุญาตการลาออกหรือมิได้ระบุวันขอลาออกให้ถือวันถัดจากวันที่ครบ 30 วัน นับแต่วันที่ยื่นเป็นวันขอลาออก
3.8 การยับยั้งและการอนุญาตให้ลาออก ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ต้องมีคาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
แล้วแจ้งให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออก
3.9 ผู้ขอลาออกอาจเปลี่ยนใจ ถอนใบลาออกได้ แต่ต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นต่อผู้มีอานาจ
พิจารณาก่อนที่คาสั่งอนุญาตให้ลาออกจะมีผล
กรณีศึกษา
1. กรณีเป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไม่เป็นเหตุที่จะยับยั้งการลาออก
2. การที่ไม่ประสงค์จะรับราชการก็จะต้องดาเนินการยื่นหนังสือลาออกจากราชการให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายหรือระเบียบกาหนดไว้ และยังมีหน้าที่ที่จะต้องมาปฏิบัติราชการจนกว่า
การออกจากราชการจะมีผลตามที่กฎหมายกาหนด หากขาดราชการไปก่อนได้รับอนุญาต ย่อมถือว่าเป็นการ
ละทิ้งหน้าที่ราชการที่อาจต้องมีความผิดทางวินัย (คาพิพากษาสาลปกครองสูงสุดที่ อ. 799/2555)
4. การออกจากราชการเพราะถูกสั่งให้ออกจากราชการ
กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ ซึ่งเป็นผลทาให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการ มีได้หลายกรณีดังนี้
4.1 ถู กสั่ งให้ ออกเพราะขาดคุณสมบัติทั่ว ไป หรือ ขาดคุณ สมบัติต ามมาตรฐานต าแหน่ ง
ตามมาตรา 49
ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 45
มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 และมีคุณสมบัติตรง
ตามมาตรฐานตาแหน่ง ตามมาตรา 42 หรือคุณสมบัติพิเศษ ตามมาตรา 48 ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
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โดยเป็นผู้ขาดคุณสมบัติอยู่ก่อน หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังปรากฏว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากกรณี
ต้องหานั้น มาตรา 49 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้นั้น ออกจากราชการโดยพลัน การสั่งให้ออกจากราชการ
กรณีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่กระทบกระเทือน ถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอานาจหน้าที่ รวมถึงการรับเงินเดือน
หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคาสั่งให้ออกจากราชการ และถ้าการเข้ารับราชการ
เป็นไปโดยสุจริต ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ
4.2 ถูกสั่งให้ออกเพราะไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ตามมาตรา 56
ผู้ได้รั บ การบรรจุเข้ารั บราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งใด จะต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้น แต่ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ในตาแหน่งครูผู้ช่วย ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปีก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ถ้าในระหว่างทดลองปฏิบัติห น้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่างเข้ม
ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความประพฤติไม่ดี
หรือไม่มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม หรือมีผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยไม่ควรให้
รับราชการต่อไป ก็สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
การให้ออกในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาก่อน แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติ หน้าที่
หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่รับไปแล้ว หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ
4.3 ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา 103
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟูอง
คดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ผู้บังคับบัญชามีอานาจสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555 แต่สาหรับกรณีนี้ หากภายหลังปรากฏผลการ
สอบสวนว่า ผู้นั้นไม่ได้กระทาผิดหรือกระทาผิดแต่ไม่ถึงต้องให้ออกจากราชการ และไม่มีกรณีที่ต้องออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่น ต้องสั่งให้กลับเข้ารับราชการในตาแหน่งและวิทยฐานะเดิม หรือตาแหน่งเดียวกับที่ผู้นั้น
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและวิทยฐานะนั้น และมาตรา 103 ได้รับรองให้ผู้นั้น
มีสถานภาพเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดมา
4.4 ถูกสั่งให้ออกเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน ตามมาตรา 110 การให้ ออกตาม
มาตรา 110 มิใช่เป็นกรณีกระทาความผิดหรือความไม่เหมาะสมแต่ประการใด แต่เป็นกรณีที่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติราชการได้
4.4.1 การสั่งให้ออกเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุรับราชการนาน ผู้มีอานาจตามมาตรา 53
มีอานาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ เพื่อรับบาเหน็จบานาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการได้ ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกได้รับบาเหน็จบานาญ
แต่ในการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุรับราชการนาน จะต้องมีกรณีตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. ด้วย
และพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 มาตรา 14 บัญญัติว่า บาเหน็จบานาญเหตุรับราชการ
นานนั้นให้แก่ข้าราชการซึ่งมีเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญครบ 30 ปี แล้ว
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4.4.2 การสั่งให้ออกเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน
บาเหน็จบานาญเหตุทดแทน ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
ก าหนดให้ แ ก่ ข้ า ราชการซึ่ ง ออกจากประจ าการ เพราะเลิ ก หรื อ ยุ บ ต าแหน่ ง หรื อ ซึ่ ง มี ค าสั่ ง ให้ อ อก
โดยไม่มีความผิด และต้องมีเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญครบ 1 ปีบริบูรณ์โดยถ้ามีเวลาราชการ
ไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์ได้บาเหน็จ ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปมีสิทธิได้บานาญ
ผู้ มี อ านาจตามมาตรา 53 มี อ านาจสั่ ง ให้ ข้ า ราชการครู และบุค ลากรทางการศึ ก ษา
ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนได้หลายกรณี ดังนี้
1) กรณีเจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้โดยสม่าเสมอ
2) กรณีสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
3) กรณีขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 (1) (4) (5) (7) (8) หรือ (9) ได้แก่
(1) ไม่มีสัญชาติไทย
(2) ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.
(4) เป็ น ผู้ บ กพร่ อ งในศี ล ธรรมอั น ดี ส าหรั บ การเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา
(5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
4) กรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตาม มาตรา 30 (3)
เป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แต่การที่จะสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการตามกรณี นี้
ผู้บังคับบัญชาจะต้องสอบสวนก่อน ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลก็จะต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ ได้
เมื่อสอบสวนแล้วต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วย เมื่อสอบสวนแล้วนาเสนอ กศจ.
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณา เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.
พิจารณามีมติว่า ผู้นั้นขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา 30 (3) ดังกล่าว ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 จึงสั่งให้ออกจากราชการได้
5) กรณีที่ทางราชการเลิกหรือยุบตาแหน่งใด ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ดารงตาแหน่งนั้น ออกจากราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
6) กรณี ที่ ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาผู้ ใดไม่ สามารถปฏิ บั ติ ราชการให้ มี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการได้ ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งให้ผู้นั้น
ออกจากราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553
4.5 ถูกสั่งให้ออกเพราะหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่
ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 111 ถ้าผู้มีอานาจตามมาตรา 53
เห็นว่าให้รับราชการต่อไป จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ
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การให้ออกตามมาตรานี้ กฎหมายกาหนดให้ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในกรณีที่มี
การสอบสวนตามมาตรา 98 ในเรื่องเดียวกันไว้แล้วผู้มีอานาจตามมาตรา 53 จะใช้สานวนการสอบสวนทางวินัย
ดาเนิ น การสั่งให้ ออกจากราชการตามมาตรานี้ได้โ ดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องนั้นอีก
(มาตรา 111 วรรคสาม และมาตรา 116) การสั่งให้ออกในกรณีนี้เป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน
4.6 ถูกสั่งให้ออกเพราะมีมลทินมัวหมองตามมาตรา 112 เป็นกรณีที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการสอบสวนไม่ได้ความว่ากระทาผิดที่จะถูกลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น ถ้าจะให้รับราชการต่อไป
จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน เป็นการสั่ง
ให้ออกจากราชการตามมติ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
4.7 ถูกสั่งให้ออกเพราะต้องรับโทษจาคุก ตามมาตรา 113 ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาผู้ใดต้องรับโทษจาคุกโดยคาสั่งของศาล หรือต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
จากราชการ ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ เพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุ ทดแทน
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการก็ได้
4.8 ถูกสั่งให้ออกเพื่อไปรับราชการทหาร ตามมาตรา 114 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หมายถึง การถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารกองประจาการ
ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ และต้องสงวนตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งเทียบเท่าไว้ให้
เมื่อผู้นั้นยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายใน 180 วัน นับแต่วันพ้น จากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหาย
และไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 และไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงคาสั่งเป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอื่น
4.9 มีกรณีสมควรให้ ออกอยู่ก่อนวันโอน ตามมาตรา 118 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือข้าราชการการเมือง
ซึ่งมีกรณีที่สมควรให้ออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ผู้บังคับบัญชาของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นมีอานาจพิจารณาดาเนินการตามหมวดนี้ได้โดยอนุโลม และในกรณี
ที่จะต้องสั่งให้ออกจากราชการ ให้ปรับบทกรณีให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นโดยอนุโลม
5. ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
การถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ เป็นการพ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการ
เพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ที่กฎหมายกาหนดให้ผู้บังคับบัญชาจะต้องสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
จากราชการตามความร้ายแรงแห่งกรณี โทษไล่ออกจากราชการไม่มีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญ สาหรับโทษ
ปลดออกจากราชการ มีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 96
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6. ถูกสั่งให้ออกกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 109
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่มีกรณี
ถูกสั่ งให้ อ อกจากราชการตามมาตราอื่น ถ้า ภายใน 30 วันไม่ได้รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งอื่น ที่ไม่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ต้องสั่งให้ออกจากราชการ
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 43 บัญญัติให้ผู้ ประกอบ
วิชาชีพควบคุม คือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ถ้าฝุาฝืนมีโทษจาคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หากถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตาแหน่งผู้บังคับบัญชาจึงต้องสั่งให้ออกจากราชการ
เว้นแต่เปลี่ยนเป็นตาแหน่งอื่นที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติ และเป็นตาแหน่งที่ไ ม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้
ภายใน 30 วัน และต้องเป็นผู้ที่ไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตราอื่น

บทที่ 5
การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการผู้ใด และสั่งยุติเรื่อง งดโทษ ลงโทษ
หรือสั่งให้ข้าราชการผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว กฎหมายได้กาหนดให้มีการรายงานการดาเนินการทางวินัย
หรือการสั่งให้ออกจากราชการนั้น ไปยังผู้บังคับบัญชาหรือองค์คณะบุคคลผู้มีอานาจตามที่กฎหมายกาหนด
เพื่อการตรวจสอบควบคุมมาตรฐานการดาเนินการทางวินัย การสั่งลงโทษ หรือการสั่งให้ออกจากราชการ
ให้เป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม
มาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดาเนินการทางวินัยหรือดาเนินการ
สอบสวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด หรือสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการไปแล้ว ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) การรายงานการดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดาเนินการทางวินัยแล้ว ให้รายงานไปยัง
หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรายงานแล้วเห็นว่า การยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอานาจสั่งงดโทษ ลดสถานโทษ เพิ่มสถานโทษ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความ
ในคาสั่งเดิม หรือดาเนินการอย่างใดเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและความยุติธรรมได้
ตามควรแก่กรณี และหากเห็นว่ากรณีเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้มีอานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนได้ หรือหากเห็นว่าเป็นกรณีที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตนก็ใ ห้แจ้งหรือรายงานไปยังผู้บังคับบัญชา
ที่มีอานาจหน้าที่เพื่อดาเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป เมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้พิจารณาตามอานาจหน้าที่แล้ว ให้เสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาได้พิจารณาแล้ว ให้รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา แต่ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการซึ่งได้รับ
รายงานมีความเห็นขัดแย้งกับมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป
(2) การรายงานการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดาเนินการทางวินัยแล้ว ให้รายงานไปยัง
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามอานาจหน้าที่แล้ว ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลาดับ
สาหรับการดาเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาที่มีตาแหน่งเหนือหัวหน้าส่วนราชการหรือ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป และมิใช่เป็นการดาเนินการตามมติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศึกษา
ให้รายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา
ในการดาเนินการตามมาตรานี้ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาและมีมติ
เป็ นประการใดแล้ ว ให้ ผู้ มีอานาจตามมาตรา 53 หรือหั วหน้าส่ วนราชการหรือผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แล้วแต่กรณี สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น
การรายงานตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กาหนด”

108
มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
บัญญัติว่า ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรายงานตามมาตรา 104 (1)
หรือ (2) แล้ว เห็นสมควรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการ ตามมาตรา 110 (4) หรือ
มาตรา 111 ก็ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการตามมาตรา 110 (4) หรือ
มาตรา 111 แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกล่าว หรือมาตรา 98 วรรคสอง
กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงไว้แล้ว ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณา
ในกรณี ที่ จะต้ องสั่ งให้ ผู้ ถู กสั่ งให้ ออกจากราชการกลั บเข้ ารั บราชการ ให้ น ามาตรา 103
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อผู้บั งคับบั ญชาได้สั่ งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการหรือ
ดาเนินการตามมาตรา 110 (4) หรือมาตรา 111 ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ตามระเบียบว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
ข้อ ๖ ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสานักงาน
ศึ ก ษาธิ ก ารภาค มี อ านาจหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น งานของส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค และให้ มี
รองศึกษาธิการภาคจานวนหนึ่งคน เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค ทั้งนี้ ผู้ที่จะดารงตาแหน่งรองศึกษาธิการภาค
ต้องเป็นผู้ที่ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง หรือศึกษาธิการจังหวัด
อยู่ก่อนวันที่คาสั่งนี้ใช้บังคับ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค และสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งรองศึกษาธิการภาคจากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทน
องค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในส านั กงานศึ กษาธิการจังหวัดจ านวนไม่เ กินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
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ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) อานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนดให้เป็นอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงาน
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
ผู้อานวยการส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาเฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด เพื่อช่วยเหลืองาน
ศึกษาธิการจังหวัด จานวนสามคน ให้ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
ในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้ศึกษาธิการจังหวัดดารงตาแหน่ง
เทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอานวยการระดับสูง และผู้ที่จะดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
ต้องเป็นผู้ที่ดารงตาแหน่งผู้อานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คาสั่งนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ข้อ ๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร
ตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
โดยที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
องค์กรบริหารงานบุคคล ตาแหน่ง และอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับแล้ ว ก.ค.ศ. จึงมีการปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการ
ทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 ให้สอดคล้องกับคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยยกเลิกระเบียบ ก.ค.ศ. ดังกล่าว และออกระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงาน
เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
การรายงาน
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
ของข้า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 กาหนดให้ ก ระบวนการด าเนิน การทางวินั ย
การรายงานการดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการสิ้นสุดที่หัวหน้าส่วนราชการ หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
โดยแยกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา และไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
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1) การรายงานการดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ สั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ให้ ร ายงานไปยั ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และ กศจ. และให้ ร ายงานไปยั ง เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากเห็นชอบเรื่องวินัยเป็นอันยุติ หากมีความเห็นขัดแย้งให้เสนอ ก.ค.ศ
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ให้รายงานไปยัง
ผู้บังคับบัญชา และ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หากเห็นชอบเรื่องวินัยเป็นอันยุติ หากมีความเห็นขัดแย้งให้เสนอ ก.ค.ศ
2) การรายงานการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ให้เสนอหรือรายงาน กศจ. แล้วรายงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาตามลาดับ
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาให้เสนอหรือ
รายงาน อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วรายงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาตามลาดับ
การรายงานการดาเนินการทางวินัย แบ่งได้เป็น 3 กรณี ดังนี้
1. การรายงานการดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
2. การรายงานการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
3. การรายงานการสั่งให้ออกจากราชการ
1. การรายงานการดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
ก. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
(1) เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
และได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนแก่ผู้นั้นแล้ว ให้รายงานไปยัง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(2) เมื่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรายงาน ตาม (1) พิจารณาตามอานาจหน้าที่
โดยพิจารณาตรวจสอบว่าการดาเนินการทางวินัยนั้นถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าการการสั่งยุติเรื่อง
การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษยังไม่เหมาะสม ก็มีอานาจสั่งงดโทษ หรือลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง
เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความในคาสั่งเดิม หรือดาเนินการ
อย่างใดเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและความยุติธรรมได้ตามควรแก่กรณี หรือหากเห็นว่า
ไม่มีความผิดก็ให้สั่งยกโทษ
(3) ในกรณีที่เห็นว่าเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ ให้ดาเนินการเพื่อให้ผู้มีอานาจ
ตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง มาตรา 100
วรรคหก หรือมาตรา 104 (1) หรือดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง โดยอาจสั่งพัก
ราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามมาตรา 103 หรือกรณีที่เห็นว่าเป็นกรณีตามมาตรา 110 (4)
หรือมาตรา 111 ก็มีอานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้
(4) หากเห็นว่าไม่อยู่ในอานาจหน้าที่หรือเกินอานาจหน้าที่ก็ให้แจ้งหรือรายงานไปยังผู้บังคับบัญชา
ที่มีอานาจหน้าที่เพื่อดาเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
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(5) กรณีที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรายงานตาม (1) และพิจารณาดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่ หรือได้ดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดแล้ว
ให้รายงาน กศจ. พิจารณา
(6) สาหรับกรณีที่มีการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชา ตาม (1) หรือ (5) ให้เสนอ กศจ.
พิจารณาอุทธรณ์ โดยต้องนากฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 มาใช้ โดยไม่ต้องพิจารณา
รายงานการดาเนินการทางวินัย และให้ถือว่าการพิจารณาอุทธรณ์เป็นการพิจารณารายงานการดาเนินการทางวินัยด้วย
(7) ในกรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์ เมื่อ กศจ. พิจารณารายงานการดาเนินการทางวินัยแล้ว มีมติเป็น
ประการใด ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น และให้รายงานไปยังเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(8) เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรายงานการดาเนินการทางวินัย
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา หากพิจารณาแล้วเห็นชอบกับ มติของ
กศจ. ให้การรายงานการดาเนินการทางวินัยเป็นอันสิ้นสุด เว้นแต่กรณีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความเห็นขัดแย้งกับมติของ กศจ. โดยเห็นว่าการดาเนินการไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม การลงโทษ
ไม่เ ป็ น ไปตามมติ คณะรั ฐ มนตรี หรื อแนวทางที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา พร้ อมเหตุผ ล
ประกอบการพิจารณา เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงสั่งไปตามนั้น
(9) ในกรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน หรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ได้ด าเนิ น การทางวิ นั ย ไม่ร้ ายแรงแก่ข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาที่ สั งกั ดเขตพื้ นที่ก ารศึ กษา
เมื่อดาเนินการแล้วให้รายงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา
ข. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
(1) เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดและได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนแก่ผู้นั้นไปแล้ว ให้รายงาน
การดาเนินการทางวินัยไปยังหัวหน้าส่วนราชการ
(2) เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานการดาเนินการทางวินัยต้องพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมของการดาเนิ นการ ถ้าเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง
หรือไม่เหมาะสม ก็ให้สั่งงดโทษหรือลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรือ
อั ต ราโทษที่ ห นั ก ขึ้ น หรื อ เปลี่ ย นแปลงและแก้ ไ ขข้ อ ความในค าสั่ ง เดิ ม หรื อ ด าเนิ น การอย่ า งใดเพิ่ ม เติ ม
เพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริง และความยุติธรรมได้ตามควรแก่กรณี หรือหากเห็นว่าไม่มีความผิด
ก็ให้สั่งยกโทษ
(3) ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง มาตรา 100 วรรคหก หรือ มาตรา 104 (1) หรือดาเนินการทางวินัย
อย่างร้ายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง โดยอาจสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามมาตรา 103
หรือกรณีที่เห็นว่าเป็นกรณีตามมาตรา 110 (4) หรือมาตรา 111 ก็ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
ดาเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
(4) ในกรณีที่หั ว หน้ าส่ ว นราชการได้ดาเนินการทางวินั ยไม่ร้ ายแรงแก่ข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ใด หรือกรณีที่ได้รับรายงาน เมื่อได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่แล้วให้รายงาน อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา
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(5) สาหรับกรณีที่มีการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชา ตาม (1) หรือ (4) ต้องเสนออุทธรณ์
ให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา โดยต้องนากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 มาใช้
โดยไม่ต้องพิจารณารายงานการดาเนินการทางวินัย และให้ถือว่าการพิจารณาอุทธรณ์เป็นการพิจารณารายงาน
การดาเนินการทางวินัยด้วย
(6) เมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว ให้หัวหน้าส่ วนราชการ
สั่งและปฏิบัติไปตามนั้น และให้การรายงานการดาเนินการทางวินัยเป็นอันสิ้นสุด เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ
มีความเห็นขัดแย้งกับ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง โดยเห็นว่าการดาเนินการไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม การลงโทษไม่เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี หรือแนวทางที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา พร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณา
เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้วหัวหน้าส่วนราชการจึงสั่งไปตามนั้น
2. การรายงานการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
ก. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
การรายงานการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อผู้มีอานาจตามมาตรา 53 (ศึกษาธิการจังหวัด หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี) มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงหรือมีการดาเนินการ
ทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งแก่ผู้ใดแล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงให้เสนอ กศจ. พิจารณา
(2) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า เป็นความผิด
วินัยไม่ร้ายแรง และผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือให้มีการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรือลดเงินเดือนผู้ใดแล้ว ให้รายงานไปยัง กศจ.
ในกรณีที่เห็นว่าต้องสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ส่งเรื่องไปยังผู้อานวยการ
สถานศึกษา หรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งลงโทษ แล้วส่งเรื่องให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53
เพื่อรายงานการดาเนินการทางวินัยต่อไป
(3) ในกรณีเรื่องที่ได้รับรายงานหรือได้ดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาม (2) มีการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ ให้นาเสนอ กศจ. พิจารณาอุทธรณ์ โดยไม่ต้องพิจารณารายงานการดาเนินการ
ทางวินัย และให้ถือว่าการพิจารณาอุทธรณ์เป็นการพิจารณารายงานการดาเนินการทางวินัยด้วย
(4) เมื่อ กศจ. มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น
และให้รายงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาพร้อมสานวนการสอบสวน
(5) เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติเป็นประการใด ให้ผู้ มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนั้น และให้การรายงานการดาเนินการทางวินัยเป็นอันสิ้นสุด
(6) ในกรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้น ไป
ได้ดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาพร้อมสานวนการสอบสวน เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติเป็นประการใดให้ผู้บังคับบัญชา
สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น
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ข. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
การรายงานการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มิได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อผู้มีอานาจตามมาตรา 53 (หัวหน้าส่วนราชการ) มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงหรือมีการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งแก่ผู้ใดแล้ว
ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา
(2) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เห็นว่าเป็นความผิด
วินัยไม่ร้ายแรง และผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือ
ลดเงินเดือนผู้ใดแล้ว ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
(3) ในกรณีเรื่องที่ได้รับรายงานหรือได้ดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตาม (2) มีการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ ให้นาเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอุทธรณ์ โดยไม่ต้อง
พิ จ ารณารายงานการด าเนิ น การทางวิ นั ย และให้ ถื อ ว่ า การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ เ ป็ น การพิ จ ารณารายงาน
การดาเนินการทางวินัยด้วย
(4) เมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติเป็นประการใดให้ผู้ มีอานาจตามมาตรา 53 สั่ง
หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ แล้วรายงานไปยัง ก.ค.ศ. พร้อมสานวนการสอบสวน
(5) เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งและปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนั้น และให้การรายงานการดาเนินการทางวินัยเป็นอันสิ้นสุด
3. การรายงานการสั่งให้ออกจากราชการ
ก. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
การรายงานการสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา
(1) เมื่อผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออก
จากราชการ
1.1 ตามมาตรา 49 ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ออกโดยพลัน กรณี
- ขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30
- ขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง ตามมาตรา 42
- ขาดคุณสมบัติพิเศษ ตามมาตรา 48
1.2 การสั่งให้ออกจากราชการกรณีไม่พ้นทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือไม่ผ่าน
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามมาตรา 56 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคห้า
1.3 การสั่งให้ออกตามมาตรา 110 (1) (3) และ (6) เพราะเหตุ
- เจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้โดยสม่าเสมอ
- ไม่มีสัญชาติไทย
- เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
- เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.
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- เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
- เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
- เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็น
ที่พอใจของทางราชการได้
1.4 การสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 113 กรณีต้องรับโทษจาคุกโดยคาสั่งของศาลหรือ
ต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยัง
ไม่ถึงกับต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ
1.5 การสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 118 กรณีมีเหตุที่สมควรให้ออกอยู่ก่อนวันโอน
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(2) เมื่อผู้มีอานาจตามมาตรา 53 มีคาสั่งแล้วให้รายงานไปยัง กศจ. เพื่อทราบ
(3) ในกรณี ที่ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป็ น ผู้ ด าเนิ น การตาม (1)
ให้รายงาน ก.ค.ศ. เพื่อทราบ
(4) ในกรณีที่ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ได้ดาเนินการสอบสวนตามมาตรา 110 (4) กรณีเป็น
ผู้ไม่เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หรือมาตรา 111 กรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ร าชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ แล้วให้เสนอ กศจ. พิจารณา เมื่อมีการสั่งการตามมติแล้ว
ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาด้วย
(5) ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาผู้ใดออกจากราชการ ตาม (4) แล้ว ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา
อนึ่ง การให้ออกจากราชการตามมาตรา 112 กรณีมีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน
อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องรายงาน ก.ค.ศ. เนื่องจากมีมูลมาจากการมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง
ข. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
การรายงานการสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มิได้
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
(1) เมื่อผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออก
จากราชการ ตามมาตรา 49 มาตรา 56 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคห้า มาตรา 110 (1) (3) และ (6)
มาตรา 113 หรือมาตรา 118 แล้ว ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เพื่อทราบ
(2) ในกรณีที่ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ได้ดาเนินการสอบสวนตามมาตรา 110 (4) กรณีเป็น
ผู้ไม่เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หรือมาตรา 111 กรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ แล้วให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติ เมื่อสั่งการ
ตามมติแล้วให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาด้วย
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(3) กรณีที่เป็นการดาเนินการของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา หรือปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เสนอ ก.ค.ศ.หรือองค์กรการบริหารงานบุคคลที่ทาการแทน ก.ค.ศ. พิจารณา
ทั้งนี้ การรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ให้ส่งสานวนการสอบสวนและเอกสารการพิจารณา บันทึกสรุปประวัติและ
ข้อเท็จจริงพร้อมทั้งสาเนาคาสั่ง จานวน 2 ฉบับ ภายใน 7 วันทาการ ในกรณีที่รายงานเลยกาหนดเวลา ให้รายงาน
เหตุที่พิจารณาดาเนินการไม่ทันตามกาหนดเวลานั้นไปด้วย
การรายงานการดาเนินการทางวินัย ก่อนนาเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา
ให้ตรวจสอบว่ามีการอุทธรณ์ในรายนั้นหรือไม่ หากมีการอุทธรณ์ให้พิจารณาอุทธรณ์ โดยไม่ต้องพิจารณา
รายงานการดาเนินการทางวินัย
ให้ผู้บั งคับบั ญชาหรือผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ที่ได้รับรายงาน พิจารณาดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ให้เสร็จและรายงานการดาเนินการทางวินัยหรือการให้ออกจากราชการนั้นต่อไปตามลาดับภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ในกรณีที่รายงานเลยกาหนดเวลา ให้รายงานเหตุที่พิจารณาดาเนิ นการ
ไม่ทันตามกาหนดเวลานั้นไปด้วย
เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ได้มีคาสั่งใด ๆ เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย
ให้ส่งสาเนาคาสั่งจานวน 2 ฉบับ ไปยังสานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วันที่มีคาสั่ง ให้ ก.ค.ศ. ตรวจสอบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถานศึกษาที่สอนระดับปริญญา
การรายงานการดาเนิ นการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถานศึกษาที่สอนระดับปริญญา ให้รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการ ตามข้อบังคับ
ของสภาสถานศึก ษา ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการจั ดตั้ ง สถานศึก ษานั้ น ๆ โดยให้ ส ภาสถานศึ ก ษาท าหน้ า ที่
แทน ก.ค.ศ.

บทที่ 6
การอุทธรณ์
เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัยและถูกลงโทษ กฎหมายให้สิทธิ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นมีโอกาสร้องขอให้ผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้ยกเรื่องที่ดาเนินการ
สั่งลงโทษขึน้ มาพิจารณาใหม่โดยการอุทธรณ์คาสั่งของผู้บังคับบัญชาได้ การอุทธรณ์จึงเป็นหลักประกันความเป็นธรรม
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดให้มีหลักประกันเพื่อคุ้มครองหรือให้ความเป็นธรรม
เป็ น หลั กการสาคัญประการหนึ่ งในการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองปูองกันมิให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องถูกกลั่นแกล้ง หรือได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
การอุทธรณ์สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 9
มาตรา 121 – มาตรา 126 ทั้งนี้ การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
โดยที่คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
ข้อ 7 ประกอบข้อ 8 กาหนดให้ในแต่ละจังหวัด มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอานาจหน้าที่ในเขต
จังหวัดนั้น ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และกฎหมายว่า ด้ว ยระเบี ย บข้ าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ก าหนดให้ เป็ นอ านาจหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีผลทาให้มีการโอนอานาจหน้าที่ของ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ไปเป็นอานาจของ กศจ. นอกจากนี้ ในข้อ 13 ยังได้กาหนดให้ศึกษาธิการจังหวัด
เป็นผู้มีอานาจตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยความเห็นชอบของ กศจ. ดังนั้น จึงทาให้การอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นอานาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นอานาจหน้าที่ของ กศจ.
ความหมายและวัตถุประสงค์
การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยร้องขอให้ผู้มีอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้ ยกเรื่องขึ้นพิจารณาใหม่ให้เป็นไปในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ถูกลงโทษ
วัตถุป ระสงค์ เพื่อตรวจสอบและถ่ ว งดุล การใช้อ านาจของผู้ บัง คับบั ญชา โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยได้ร้องขอความยุติธรรมจากการใช้อานาจดังกล่าว ซึ่งมี กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ
ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ผู้มีสิทธิอุทธรณ์
ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัย
1. โทษวินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่ โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน
2. โทษวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่ โทษปลดออกจากราชการ ไล่ออกจากราชการ
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การพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
การพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง หมายถึงการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผู้บังคับบัญชามีอานาจสั่งลงโทษ
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่ าด้ วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตั ดเงิ นเดื อนหรือลดเงิ นเดือน พ.ศ. ๒๕61 กาหนดให้
ผู้อานวยการสถานศึกษามีอานาจลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่
ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคาสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
เจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี อธิการบดี ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือผู้ที่ดารงตาแหน่งอย่างอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเท่า มีอานาจลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนได้ครั้ง
หนึ่ง ในอัต ราร้อ ยละสองหรือ ร้อ ยละสี่ข องเงิน เดือ นที่ผู้นั้ น ได้รับ ในวันที่ มีคาสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน
สองเดือน หรือสามเดือน หรือลดเงินเดือนครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือ ร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ
ในวั นที่ มี คาสั่ งลงโทษ ทั้ งนี้ มาตรา 121 แห่ งพระราชบัญญั ติ ระเบียบข้า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
พ.ศ. 2547 ให้มีสิทธิอุทธรณ์ ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ปัจจุบันคือ กศจ.) อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ
ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
หลักเกณฑ์การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
1. การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นผู้สั่งลงโทษ หรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งตามมติของ กศจ. ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. และให้
ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณา
2. การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษา สั ง กั ดเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา ที่ผู้ อ านวยการส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา หรื อ ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา เป็นผู้สั่งลงโทษให้อุทธรณ์ ต่อ กศจ. และให้ กศจ. เป็นผู้พิจารณา
3. การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มิได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง เป็นผู้สั่งลงโทษ
หรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งตามมติของ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. และให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณา
4. การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มิได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ อธิบดี หรือผู้อานวยการสถานศึกษา
เป็นผู้สั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ ต่อ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง และให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เป็นผู้พิจารณา
การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
การพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยอย่ างร้ายแรง หมายถึงการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
ปลดออกจากราชการ หรือไล่ออกจากราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 122
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่ให้มีสิทธิอุทธรณ์ ต่อ ก.ค.ศ.
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หลักเกณฑ์การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ หรือไล่ออกจากราชการของข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทั้ ง ที่ สั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และมิ ไ ด้ สั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให้ อุ ท ธรณ์
ต่อ ก.ค.ศ. และให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณา
หลักการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
การพิจารณาอุทธรณ์ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์ พ.ศ. 2550 โดยเมื่อได้รับหนังสืออุทธรณ์คาสั่งลงโทษ แล้วในการพิจารณามีแนวดาเนินการ ดังนี้
๑. การพิจารณาตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์
1.1 อุ ท ธรณ์ ต้ อ งท าเป็ น หนั ง สื อ การอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ลงโทษต้ อ งท าเป็ น หนั ง สื อ
ต้องมีสาระและมีลายมือชื่อผู้อุทธรณ์
- การอุทธรณ์ให้อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
- การอุทธรณ์จะทาเป็นสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่หนังสือไม่ได้
๑.2 สาระในหนังสืออุทธรณ์
- ต้องมีข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ ในหนังสืออุทธรณ์จะต้องมีข้อความ
แสดงข้ อเท็ จ จริ ง หรื อ ข้ อกฎหมายหรื อ เหตุ ผ ลในการอุ ท ธรณ์ ใ ห้ เห็ น ว่ า ผู้ อุ ท ธรณ์ถู ก ลงโทษโดยไม่ ถู ก ต้ อ ง
หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร หรือมีข้อคัดค้าน ข้อโต้แย้งอย่างไร
- ต้องปรากฏลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะต้องลงลายมือชื่อในหนังสืออุทธรณ์
ด้วยตนเอง ผู้อื่นจะลงลายมือชื่อแทนผู้อุทธรณ์ไม่ได้
- ต้ อ งปรากฏที่ อ ยู่ ข องผู้ อุ ท ธรณ์ ผู้ อุ ท ธรณ์ จ ะต้ อ งระบุ ที่ อ ยู่ ข องผู้ อุ ท ธรณ์
ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 4 วรรคสอง)
- การขอแถลงการณ์ ด้ ว ยวาจา ผู้ อุ ท ธรณ์ ส ามารถที่ จ ะแสดงความประสงค์
ขอแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือ
จะทาเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ โดยต้องยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจานั้นต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
หรือ ก.ค.ศ. โดยตรง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 4 วรรคสาม)
๑.๓ การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์
การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ต้องทาเป็นหนังสือถึงประธาน กศจ. หรือศึกษาธิการจังหวัด (ข้อ 9 วรรคหนึ่ง) เนื่องจาก
ศึกษาธิการจังหวัดทาหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาให้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อประธาน กศจ. หรือศึกษาธิการจังหวัดที่สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาตั้งอยู่ หรื อส่ งผ่ านผู้บั งคับ บัญชา ได้แก่ ผู้ อานวยการสถานศึกษาหรือผู้ อานวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชาส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังศึกษาธิการจังหวัด
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาให้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อประธาน กศจ. หรือศึกษาธิการจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการศึกษา
ที่ผู้นั้นดารงตาแหน่งอยู่ หรือส่งผ่านผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชาส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังศึกษาธิการจังหวัดที่เป็ นที่ตั้ง
ของหน่วยงานการศึกษาที่ผู้นั้นดารงตาแหน่งอยู่
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีได้สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องยื่นหรือ
ส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อประธาน อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการที่ทาหน้าที่เลขานุการของ
อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
สาหรับการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ ไล่ออกจากราชการหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
ที่สั่งตามมติของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา และมิได้สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาต้องยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อประธาน ก.ค.ศ. หรือ เลขาธิการ ก.ค.ศ. และยื่นที่สานักงาน ก.ค.ศ.
ทั้ ง นี้ กรณี ยื่ น อุ ท ธรณ์ ผ่ า นผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ห น้ า ที่ ส่ ง หนั ง สื อ อุ ท ธรณ์ ไ ปยั ง
ศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานหรือส่วนราชการที่ทาหน้าที่เลขานุการ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ภายใน
สามวันทาการนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9 วรรคสาม)
๑.๔ การยื่น อุทธรณ์ ค าสั่งลงโทษเพิ่มเติม เมื่อผู้อุทธรณ์ได้ยื่นหนังสื ออุทธรณ์คาสั่ ง
ลงโทษต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ไว้โดยชอบแล้ว หากผู้อุทธรณ์ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ก่อนที่ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. เริ่มการพิจารณาอุทธรณ์ก็ให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
หรือ ก.ค.ศ. รับไว้พิจารณา (ข้อ 9 วรรคหก)
๑.๕ การตรวจสอบเวลาและการนับเวลาในการยื่นอุทธรณ์
การตรวจสอบกาหนดเวลาในการยื่นอุทธรณ์ต้องตรวจสอบจากหลักฐานการได้รับ
แจ้ งค าสั่ ง ลงโทษว่า ผู้ อุทธรณ์ไ ด้รั บ แจ้ งค าสั่ งลงโทษเมื่อ ใด และมี การแจ้งสิ ทธิใ นการอุทธรณ์คาสั่ งลงโทษ
ต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ให้ผู้อุทธรณ์ทราบหรือไม่
- กรณีมีการแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์คาสั่งลงโทษต่อ กศจ. ให้ดาเนินการตรวจสอบว่า
ผู้ อุ ท ธรณ์ ไ ด้ ยื่ น หนั ง สื อ อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ลงโทษภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ค าสั่ ง ลงโทษหรื อ ไม่
(ข้อ 3 วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ.)
- กรณี ไ ม่ มี ก ารแจ้ ง สิ ท ธิ ใ ห้ อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ลงโทษต่ อ กศจ. กรณี ผู้ สั่ ง ลงโทษ
ทางวินัย ไม่แจ้ งสิ ทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ให้ผู้ อุทธรณ์ทราบ จะทาให้ ระยะเวลาใช้สิทธิของการยื่น
อุทธรณ์ขยายออกไปอีก ถ้ามีการแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์ใหม่ก็ย่อมทาให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งลงโทษภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งสิทธิครั้งใหม่ แต่ถ้าไม่มีการแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์คาสั่งลงโทษใหม่สิทธิการอุทธรณ์
จะขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง (มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2547)
๑.๖ การรั บ ทราบค าสั่ง และการนับ ระยะเวลาในการอุทธรณ์ (ข้อ 3 และข้อ 18
ของกฎ ก.ค.ศ.)
การรั บ ทราบค าสั่ ง ให้ ถื อ วั น ที่ ผู้ ถู ก ลงโทษลงลายมื อ ชื่ อ รั บ ทราบค าสั่ ง ลงโทษ
ทางวินัยเป็นวันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งลงโทษ แต่ได้มีการแจ้งคาสั่ง
ลงโทษให้ผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมกับมอบสาเนาคาสั่งลงโทษให้ผู้อุทธรณ์ รวมทั้งทาบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา
และสถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้น เป็นวันที่
ผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งคาสั่ง
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ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้ ถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งลงโทษได้โดยตรง
แต่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือโดยส่งสาเนาคาสั่งลงโทษทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ ผู้ถูกลงโทษ ณ ที่อยู่
ของผู้ถูกลงโทษ ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยส่งสาเนาคาสั่งลงโทษไปให้สองฉบับเพื่อให้ผู้ถูกลงโทษ
เก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปีที่รับทราบคาสั่งลงโทษส่งกลับคืนมาเพื่อเก็บไว้
เป็ น หลั ก ฐานหนึ่ ง ฉบั บ ในกรณี เ ช่ น นี้ เมื่ อ ล่ ว งพ้ น ระยะเวลาสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป รากฏในใบตอบรั บ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกลงโทษได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับสาเนาคาสั่งลงโทษ
ฉบับที่ให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบคาสั่งลงโทษกลับคืนมา ให้ถือว่า ผู้ถูกลงโทษได้รับ
แจ้งคาสั่งแล้ว
การนับเวลาเริ่มต้น ให้เริ่มนับวันถัดจากวันที่ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่ง
ลงโทษเป็นวันเริ่มระยะเวลาอุทธรณ์
การนับเวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายแห่งการนับเวลาตรงกับวันหยุดราชการให้นับ
วันเริ่มเปิดทาการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งการนับเวลานั้น
ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ผู้ อุ ท ธรณ์ น าหนั ง สื อ อุ ท ธรณ์ ม ายื่ น ด้ ว ยตนเอง ให้ ถื อ วั น ที่ ไ ด้
ประทับตรารับและลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานเป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9 วรรคสี่) และหากผู้อุทธรณ์
ส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ต้องถือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือ เป็นวันส่ง
หนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9 วรรคห้า)
เมื่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ได้พิจารณาหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์
แล้วเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ทาเป็นหนังสือ มีสาระสาคัญถูกต้องครบถ้วนและอยู่ภายในกาหนดระยะเวลาอุทธรณ์
ก็ให้รับอุทธรณ์ดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย
หากหนั ง สื อ อุ ท ธรณ์ มี ข้ อ บกพร่ อ งหรื อ มี ข้ อ ความที่ อ่ า นไม่ เ ข้ า ใจหรื อ ผิ ด หลง
อัน เห็ นได้ชัดว่าเกิดจากความไม่รู้ หรื อความเลิ นเล่ อของผู้ อุทธรณ์ ให้ เจ้าหน้าที่แนะนาให้ ดาเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมให้ถูกต้อง ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
2. การพิจารณาอุทธรณ์
เมื่อตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่รับไว้พิจารณาต่อไปได้แล้ว
จะต้องพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากสานวนการสืบสวน สานวนการสอบสวน หรือสานวน
การไต่ สวนของ ป.ป.ช. หรื อองค์ กรตรวจสอบตามกฎหมายอื่ น รวมทั้ งพิ จารณาค าอุ ทธรณ์ ในประเด็ นปั ญหา
ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงของผู้อุทธรณ์ ดังต่อไปนี้ด้วย
2.1 ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
2.1.๑ ตรวจสอบกระบวนการดาเนินการทางวินัย
- ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเป็นผู้มีอานาจตามกฎหมาย
หรื อ ไม่ เช่ น หากเป็ น การสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงในวั น ที่ ห รื อ หลั ง จาก
วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นอานาจของศึกษาธิการจังหวัด
- คณะกรรมการสอบสวนมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนดหรือไม่ เช่ น
ประธานกรรมการดารงตาแหน่งและวิทยฐานะไม่ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่ และมีผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย
เป็นกรรมการสอบสวนหรือไม่ เป็นต้น
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- ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนระบุ ว่ า เป็ น วิ นั ย ไม่ ร้ า ยแรงหรื อ
วินัยอย่างร้ายแรง และมีสาระสาคัญครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด (แบบ สว. ๑) หรือไม่
- มี ก ารแจ้ ง ข้ อ กล่ า วหาและอธิ บ ายข้ อ กล่ า วหาตามที่ ก ฎหมายก าหนด
(แบบ สว. ๒) หรือไม่
- มีการแจ้งข้อกล่าวหาและรับทราบข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบ สว. ๓) โดยระบุว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด รวมทั้งระบุวัน เวลา
สถานที่ และการกระทาที่มีลั กษณะเป็ นการสนับสนุนข้อกล่ าวหา พร้อมสรุปพยานบุคคล พยานหลั กฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามที่กฎหมายกาหนด หรือไม่
- การสอบปากคาพยานเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดหรือไม่ เช่น การสอบปากคา
พยานซึ่งเป็นเด็ก ต้องมีข้าราชการครูที่เป็นกลางและเชื่อถือได้ และบุคคลที่เด็กร้องขอหรือไว้วางใจเข้าร่วม
ในการสอบปากคาด้วย (ข้อ ๒๘ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐)
- มีการประชุมกรรมการสอบสวนตามที่กฎหมายกาหนด หรือไม่
- คาสั่งลงโทษทางวินัยสั่งโดยผู้มีอานาจตามที่กฎหมายกาหนด หรือไม่
- ค าสั่ ง ลงโทษระบุเ หตุผ ล ข้ อ เท็ จ จริ ง อัน เป็น สาระส าคั ญ ข้ อกฎหมาย
ที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจของผู้ออกคาสั่ง หรือไม่
- ค าสั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย เป็ น เรื่ อ งเดี ย วกั บ ที่ ไ ด้ มี ก ารแจ้ ง ข้ อ กล่ า วหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา หรือไม่
๒.1.2 ตรวจสอบผู้พิจารณาทางปกครอง
ตรวจสอบกรณีที่มีเหตุทาให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทางปกครองไม่ได้หรือมีเหตุอันมี
สภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งอาจทาให้การพิจารณาทางปกครองนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยอาจ
เกิดขึ้นได้ในหลายกรณี และหลายกระบวนการพิจารณาทางปกครอง เช่น กรรมการสืบสวนและกรรมการ
สอบสวนเป็นบุคคลคนเดียวกัน
๒.1.3 ตรวจสอบคาอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย
1) การคัดค้านผู้พิจารณา (กศจ.)
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์มีการคัดค้านผู้พิจารณาอุทธรณ์ว่ามีเหตุที่จะทาให้ทาการ
พิจารณาทางปกครองไม่ได้ ตามข้อ 6 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
- รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทาผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ
- มีส่วนได้เสียในการกระทาผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ
- มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์
- เป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ
- เป็นผู้กล่าวหาหรือคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา
หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหา
โดยการคัดค้านอนุกรรมการหรือกรรมการผู้พิจารณาอุทธรณ์นั้น ผู้อุทธรณ์
ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือก่อนที่ กศจ.
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. เริ่มพิจารณาอุทธรณ์
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เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านแล้ว อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นจะขอ
ถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้ ถ้าอนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นมิได้ขอถอนตัวให้อนุกรรมการหรือ
กรรมการที่เหลืออยู่นอกจากอนุกรรมการหรือกรรมการผู้ถูกคัดค้านพิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน หากเห็ นว่า
ข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ ให้แจ้งอนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นทราบ และมิให้ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้น เว้นแต่
จะพิจารณาเห็นว่าการให้อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า
เพราะจะทาให้ได้ความจริงและเป็นธรรมจะให้อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้
2) อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายอื่น
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์มีการอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมาย กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
หรือ ก.ค.ศ. จะต้องพิจารณาและมีความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายของผู้อุทธรณ์เป็นรายประเด็นด้วย
เมื่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่ากระบวนการ
ดาเนินการทางวินัยชอบด้วยกฎหมายแล้ว จะต้องพิจารณาในข้อเท็จจริงต่อไป แต่หากเห็นว่า กระบวนการดาเนินการ
ทางวินัยขั้นตอนใดไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือคาอุทธรณ์ฟังขึ้นในปัญหาข้อกฎหมายจะต้องพิจารณามีมติให้ไป
ดาเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป โดยในชั้นนี้ยังไม่จาต้องพิจารณาข้อเท็จจริง
2.2 การนั่งพิจารณา
องค์ประชุมในการนั่งพิจารณาอุทธรณ์ของ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.
ต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖
โดยต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการพิจารณาทางปกครอง และไม่มีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การพิจารณา
ทางปกครองไม่เป็นกลางด้วย เช่น เคยเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัย หรือเคยเป็นคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงในกรณี ๆ นั้นมาก่อน
2.3 การพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริง
กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. จะต้องพิจารณาอุทธรณ์จากสานวนการ
สืบสวนหรือการพิจารณาเบื้องต้นของผู้บังคับบัญชา สานวนการสอบสวนทางวินัยหรือสานวนของ ป.ป.ช. หรือ
องค์กรตรวจสอบตามกฎหมายอื่นที่ปรากฏในสานวนและในกรณีจาเป็นอาจขอเอกสารหลั กฐานจากหน่วยงานอื่น
หรือให้บุคคลใด หรือหน่วยงานใด มาชี้แจงเพื่อนาไปประกอบการพิจารณาได้ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ
หนังสืออุทธรณ์นามาพิจารณาหักล้างชั่งน้าหนักพยาน (ข้อ 13 วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ.)
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
หรือ ก.ค.ศ. ให้ นัดให้ผู้ อุทธรณ์มาแถลงการณ์ด้ว ยวาจาต่อที่ประชุม โดยให้แจ้งให้ ผู้สั่ งลงโทษทราบด้ว ยว่า
ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงด้วยตนเองหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทน
มาแถลงแก้ต่อที่ประชุมครั้งนั้นได้ (ข้อ 13 วรรคสาม) แต่อย่างไรก็ดี หาก กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้งหรือ ก.ค.ศ. พิจารณา
เห็นว่า การแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จาเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้
(ข้อ 13 วรรคสอง ของกฎ ก.ค.ศ.)
ทั้ ง นี้ หากให้ ผู้ อุ ท ธรณ์ แ ถลงการณ์ ก็ ใ ห้ น าค าแถลงการณ์ ด้ ว ยวาจามาประกอบ
การพิจารณาโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคาอุทธรณ์ด้วย
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ในการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ลงโทษจะต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง การใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของ
ผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาความผิดนั้น ซึ่งประกอบด้วยเหตุผลที่ได้วินิจฉัยจากข้อเท็จจริงโดยละเอียดถี่ถ้วน
จากพยานหลั ก ฐานทั้ ง สองฝุ า ยว่ า มี น้ าหนั ก เพี ย งพอที่ จ ะรั บ ฟั ง ได้ ว่ า ผู้ อุ ท ธรณ์ ก ระท าผิ ด ตามข้ อ กล่ า วหา
ผู้บังคับบัญชาจะต้องวางตัว เป็นกลาง ไม่มีอคติห รือความล าเอียง และการสั่งลงโทษเหมาะสมกับความผิ ด
ตามที่กฎหมายกาหนดและตามมาตรฐานโทษ นอกจากนี้จะต้องนาหลักนิติธรรมและหลักมโนธรรมมาประกอบ
การพิจารณาด้วย กล่าวคือ
- หลักนิติธรรม ได้แก่ การพิจารณาโดยยึดกฎหมายเป็นหลัก การกระทาใดจะเป็น
ความผิดทางวินัยกรณีใด ต้องมีกฎหมายบัญญัติว่าการกระทานั้นเป็นความผิดทางวินัย หากไม่มีกฎหมายบัญญัติ ว่า
การกระทานั้นเป็นความผิดทางวินัย ก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัย ในการพิจารณาว่าการกระทาใดเป็น
ความผิดวินัยกรณีใด ต้องพิจารณาให้เข้าองค์ประกอบของการกระทาความผิดกรณีนั้นด้วย ถ้าข้อเท็จจริงบ่งชี้ว่า
เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตราใด ก็ปรับบทความผิดไปตามมาตรานั้น และลงโทษไปตามความผิดนั้น
- หลักมโนธรรม ได้แก่ การพิจารณาให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงธรรมตามความเป็นจริง
และตามเหตุและผลที่ควรจะเป็น หมายถึง การพิจารณาความผิดไม่ควรคานึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมาย
เท่านั้น แต่ควรคานึงถึงความยุติธรรมด้วย โดยจะต้องคานึงถึงสภาพความเป็นจริงของเรื่องนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไรแล้ว
พิจารณาความผิดไปตามสภาพความเป็นจริง
2.4 การพิจารณามีมติ
เมื่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์วินัยไม่ร้ายแรง
แล้วเสร็จ สามารถมีมติได้ตามข้อ 14 ของ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ดังนี้
(1) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้องและเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติให้ยกอุทธรณ์
(2) ถ้าเห็ น ว่าการสั่ งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับ ความผิ ด และเห็ นว่ า
ผู้อุทธรณ์ได้กระทาผิด ควรได้รับโทษหนักขึ้น ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้น
(3) ถ้าเห็ น ว่าการสั่ งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับ ความผิ ด และเห็ นว่ า
ผู้อุทธรณ์ได้กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง ควรได้รับโทษเบาลง ให้มีมติให้ลดโทษเป็นสถานโทษที่เบาลง
(4) ถ้าเห็ น ว่าการสั่ งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับ ความผิ ด และเห็ นว่ า
ผู้อุทธรณ์ได้กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง ซึ่งเป็นการกระทาผิดวินัยเล็กน้อยและมี เหตุอันควรงดโทษ ให้มีมติให้สั่ง
งดโทษโดยให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
(5) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่าการกระทาของผู้อุทธรณ์ไม่เป็น
ความผิดวินัยหรือพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระทาผิดวินัย ให้มีมติให้ยกโทษ
(6 )ถ้าเห็นว่าข้อความในคาสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้มีมติ ให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม
(7) ถ้ า เห็ น ว่ า การสั่ งลงโทษไม่ ถูก ต้ อ งหรื อ ไม่ เ หมาะสมกั บ ความผิ ดและเห็ น ว่ า
กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้อุทธรณ์กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมติให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง และดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
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(8) ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
ตามที่ ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. หรื อ เห็ น ว่ า เป็ น ความผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงและได้ มี ก ารด าเนิ น การทางวิ นั ย
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสองแล้ว ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ
(9) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็นว่า ผู้อุทธรณ์
มีกรณีที่สมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) มาตรา ๑๑๑ หรือมาตรา ๑๑๒
ให้มีมติให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
(10) ถ้าเห็นสมควรดาเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย
และมีความเป็นธรรมให้มีมติให้ดาเนินการได้ตามควรแก่กรณี
ในกรณีที่ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. พิจ ารณาแล้ ว เห็ นสมควร
ที่จะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์แห่งความถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม
ก็มีอานาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจาเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ไ ด้ หรือกาหนดประเด็นหรือข้อสาคัญ
ที่ต้องการทราบส่งไปให้ผู้สอบสวนเดิมทาการสอบสวนเพิ่มเติมได้ (ข้อ 13 วรรคสี่ ของกฎ ก.ค.ศ.)
ในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม ถ้า กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.
หรือคณะกรรมการสอบสวนที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้น เห็นสมควรส่งประเด็นหรือข้อสาคัญใดที่ต้องการทราบ
ไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีอานาจกาหนดประเด็นหรือข้อสาคัญนั้น
ส่งไปเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่หรือเขตพื้นที่การศึกษานั้นทาการสอบสวนแทนได้
(ข้อ 13 วรรคห้า ของกฎ ก.ค.ศ.)
3. การแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์และการแจ้งสิทธิแก่ผู้อุทธรณ์
3.1 เมื่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติเป็นประการใด
แล้วให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติมต้องสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น (ข้อ 15 ของกฎ ก.ค.ศ. )
3.๒ แจ้ งผลการพิ จารณาอุท ธรณ์พ ร้อมแจ้ งสิ ทธิก ารฟูอ งคดีต่อ ศาลปกครองภายใน
กาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองให้ผู้อุทธรณ์
ทราบด้วย และผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ (กรณีที่ผู้อุทธรณ์ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง)
3.3 ส าหรั บ กรณี ที่ ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงแก่ ผู้ อุ ท ธรณ์ และ
ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบั ญญัติดังกล่าวได้สั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง เมื่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง แล้วเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์จากโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
เป็นโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ หรือให้ออกที่ไม่ใช่โทษทางวินัย ให้แจ้งสิทธิ การอุทธรณ์หรือร้องทุกข์
แล้วแต่กรณีต่อ ก.ค.ศ. ได้อีกครั้งหนึ่ง (ข้อ 16 ของกฎ ก.ค.ศ. ) ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งผลการพิจารณา
อุทธรณ์

125
4. การขอถอนอุทธรณ์
เมื่อผู้อุทธรณ์ได้มีการยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว หากประสงค์จะถอนอุทธรณ์ สามารถขอถอน
อุทธรณ์ก่อนที่จะมีการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยทาเป็นหนังสือยื่นต่อศึกษาธิการจังหวัด หรือประธาน กศจ.
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. การพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ
หมายเหตุ
การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ก รณี ผู้ อุ ท ธรณ์ ย้ า ยจากส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเดิ ม ไปสั ง กั ด
ต่างเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของ กศจ. แห่งใหม่ ให้ดาเนินการตามข้อ ๑๒ ของกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 ดังนี้
1. กรณีที่ผู้ถูกลงโทษได้ย้ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ต่าง กศจ. โดยยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์
คาสั่งลงโทษ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ กศจ. ที่หน่วยงานการศึกษาแห่งใหม่ของผู้อุทธรณ์ตั้งอยู่ในพื้นที่
2. กรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว ต่อมาได้ย้ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งตั้งอยู่ต่าง
กศจ. และ กศจ. (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา) เดิมนั้นยังมิได้มีมติให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานไปให้
กศจ. ที่หน่วยงานการศึกษาแห่งใหม่ของผู้อุทธรณ์ตั้งอยู่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป
3. กรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ย้ายไปสั งกัดเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ต่าง กศจ. หลั งจาก กศจ.
ได้มีมติแล้ว แต่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจยังมิได้สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรายงานการประชุม และมติ กศจ. ไปให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจใหม่เป็นผู้สั่งหรือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามมตินั้น
ทั้งนี้ กรณีผู้อุทธรณ์ย้าย หรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น ให้ยื่นอุทธรณ์ ต่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
ที่ผู้อุทธรณ์โอนหรือย้ายไปสังกัดนั้น
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การอุทธรณ์
ผู้อุทธรณ์
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

โทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ลดเงินเดือนของ
- ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
- ผู้อานวยการสถานศึกษา

โทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ลดเงินเดือนของ

โทษปลดออก/ไล่ออก
จากราชการ

- นายกรัฐมนตรี
- รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน
- คาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการ
ตามมติ กศจ.

กศจ.
ก.ค.ศ.

พิจารณามีมติ
ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปไม่ได้
ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ
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การอุทธรณ์
ผู้อุทธรณ์
ไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

โทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ลดเงินเดือน
ของ
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- เลขาธิการ
- อธิบดี
- ศึกษาธิการจังหวัด
- ผู้อานวยการสถานศึกษา

โทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ลดเงินเดือน
ของ
- นายกรัฐมนตรี
- รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- ปลัดกระทรวง
- คาสั่งของผู้บังคับบัญชา
ซึ่งสั่งการตามมติ
อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง

โทษ ปลดออก/
ไล่ออกจากราชการ

ก.ค.ศ.

อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง

พิจารณามีมติ

ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปไม่ได้

ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ

บทที่ 7
การร้องทุกข์
การร้องทุกข์ เป็นวิธีการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือมีความคับข้องใจในการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้ปฏิบัติต่อตนว่า เป็นการกระทาที่
ไม่ถูกต้อง ได้ร้องขอให้ผู้บังคับบัญชาได้ทบทวนการปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และแก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
หรือชี้แจงเหตุผลความถูกต้องที่ได้ปฏิบัติไปให้ผู้ร้องทุกข์ทราบและเข้าใจ หรือให้ผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
หรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปได้พิจารณาให้ความเป็นธรรมตามสมควร ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยกระบวนการร้องทุกข์กาหนดให้มีการร้องทุกข์ด้วยวาจาเพื่อได้ทา
ความเข้าใจกันก่อน หากไม่เป็นที่พอใจจึงให้ร้องทุกข์เป็นหนังสือ ต่อองค์กรการบริหารงานบุคคล อันได้แก่ กศจ.
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี นอกจากนั้นการร้องทุกข์ยังเป็นช่องทางให้มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลการใช้อานาจ ของผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยถูกต้องและเป็นธรรมด้วย
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการร้องทุกข์
การร้องทุกข์ หมายถึง การร้องขอให้แก้ไขปัญหาที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมี
ความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชาในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ไม่ใช่การโต้แย้ง
คาสั่งลงโทษทางวินัย หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยถูกต้อง
2) เพื่ อให้ ก ารบริ ห ารราชการเกิ ดความโปร่ งใสและเป็ นธรรม ซึ่ง เป็นการสร้ างขวั ญและ
กาลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันจะนาไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ราชการและก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
(๓) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบปัญหาของหน่วยงานและหาหนทางแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
ผู้มีสิทธิร้องทุกข์
ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) ไม่ได้รับความเป็นธรรม
2) คับข้องใจ เนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา
3) ถูกสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
4) ถูกสั่งพักราชการ
5) ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
6) ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
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เหตุที่จะร้องทุกข์
เป็น กรณีที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ได้กาหนดไว้ ดังนี้
1. ไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น
- การบรรจุและแต่งตั้ง
- การช่วยราชการ
- การย้าย หรือการโอน
- การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
- การเลื่อนเงินเดือน ฯลฯ
2. คับข้องใจจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา เช่น
- การบริหารงานบุคคลโดยการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
ในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฯลฯ
- ไม่มอบหมายให้ปฏิบัติงาน
- ประวิงเวลา หรือหน่วงเหนี่ยวให้ไม่ได้ประโยชน์หรือรับสิทธิอันพึงมีพึงได้
3. ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตามมาตรา 98
4. ถูกสั่งพักราชการ ตามมาตรา 103 กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5. ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามมาตรา 103
6. ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจถูกสั่งให้ออกจากราชการได้หลายกรณี เช่น
(1) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งอยู่ก่อนบรรจุ (มาตรา 49)
(2) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม แล้วปรากฏว่าไม่เหมาะสมที่จะให้รับราชการต่อไป เนื่องจากผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด (มาตรา 56)
(3) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนาน (มาตรา 110)
(4) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน (มาตรา 110)
(5) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุเจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ (มาตรา 110)
(6) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
(มาตรา 110)
(7) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 (1) (4) (5) (7) (8)
หรือ (9) (มาตรา 110)
(8) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุทางราชการเลิกหรือยุบตาแหน่ง (มาตรา 110)
(9) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 30 (3) (มาตรา 110)
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(10) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ (มาตรา 111)
(11) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน (มาตรา 112)
(12) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะต้องรับโทษจาคุกโดยคาสั่งศาล หรือโดยคาพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ าคุก โดยศาลไม่รอการลงโทษในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิ ดลหุ โทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับ
จะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ ออกจากราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะสั่ งให้ผู้ นั้นออกจากราชการเพื่อรับ
บาเหน็จบานาญเหตุทดแทนได้ (มาตรา 113)
(13) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร (มาตรา 114)
(14) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีเหตุสมควรให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ
(มาตรา 118)
(15) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 109
ร้องทุกข์ อย่างไร
1. การร้องทุกข์กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ มาตรา 122 ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.ภายใน
30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ งคาสั่ง โดยให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
2. การร้องทุกข์ตาม มาตรา 123 ให้ร้องทุกข์ต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งหรือ ก.ค.ศ.
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
พ.ศ. 2551
วิธีการร้องทุกข์
ถ้าผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่เป็นที่พอใจก็อาจดาเนินการ
ต่อไปได้ ดังนี้
1. ทาหนังสือร้องทุกข์ลงลายมือชื่อพร้อมที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์
2. หนังสือร้องทุกข์ต้องมีสาระสาคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลให้เห็นว่า ไม่ได้รับความ
เป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจอย่างไร และแจ้งความประสงค์ของการร้องทุกข์พร้อมพยานหลักฐานที่มี
3. ยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบหรือควรทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์
4. ร้องทุกข์ได้สาหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทนไม่ได้
5. การยื่นหนังสือร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์อาจนาไปยื่นเองหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ โดยถือวันที่
ที่ไปรษณีย์ประทับตรารับที่ซองเป็นวันส่งหนังสือร้องทุกข์
6. ผู้ ร้ องทุกข์จ ะยื่ น หรื อ ส่ งหนังสื อร้ องทุกข์ พร้อมกับ ส าเนารับรองถูก ต้องหนึ่งฉบับผ่ า น
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ก็ได้ และให้ ผู้บังคับบัญชานั้นส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีคาชี้แจงประกอบด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอานาจพิจารณาร้องทุกข์
ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์
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การยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์/ถอนคาร้องทุกข์
การยื่นหนังสือร้องทุกข์ต้องทาหนังสือถึงประธาน กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. หรือ
ศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการที่ทาหน้าที่เลขานุการ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ หรือ ก.ค.ศ. (ข้อ 5 และข้อ ๖ วรรคหนึ่ง)
การร้องทุกข์เพิ่มเติม เมื่อได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ฉบับแรกต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ
ก.ค.ศ. ไว้โดยชอบแล้ว หากผู้ร้องทุกข์ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ
ก.ค.ศ. เริ่มการพิจารณาร้องทุกข์ก็ให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ หรือ ก.ค.ศ. รับไว้พิจารณา (ข้อ 6 )
การขอถอนคาร้องทุกข์ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต่อไป
จะขอถอนเรื่องร้องทุกข์ก่อนที่ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. จะพิจารณาเสร็จสิ้นก็ได้ โดยทาเป็น
หนังสือยื่นหรือส่งต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. เมื่อได้ถอนเรื่องร้องทุกข์แล้ว การพิจารณาเรื่อง
ร้องทุกข์นั้นเป็นอันระงับ (ข้อ 1๐)
ผู้มีอานาจพิจารณาร้องทุกข์
1. การร้ องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สั งกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ร้องทุกข์ได้ ดังนี้
(1) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เลขาธิการ หรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
ซึ่งสั่งการตามมติของ กศจ. หรือกรณีเหตุร้องทุกข์ เกิดจากการถูกสั่งพักราชการตามมาตรา 103 ให้ร้องทุกข์
ต่อ ก.ค.ศ. และให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณา
(2) ในกรณี ที่ เหตุ ร้ องทุ กข์ เกิ ดจากผู้ บั งคั บบั ญชาตั้ งแต่ ผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาลงมาให้ร้องทุกข์ต่อ กศจ. และให้ กศจ. เป็นผู้พิจารณา
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มิได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาให้ร้องทุกข์ได้ดังนี้
(1) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง หรือ
คาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการตามมติของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ หรือกรณีเหตุร้องทุกข์เกิดจากการถูกสั่งพัก
ราชการตามมาตรา 103 ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. และให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณา
(2) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ อธิบดีหรือตาแหน่ง
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า อธิการบดีหรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการสถานศึกษา หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้ร้องทุกข์ต่อ
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ และให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ เป็นผู้พิจารณา
กรณีการร้องทุกข์ของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนั้น ให้ร้องทุกข์ต่อ
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง และให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เป็นผู้พิจารณา เนื่องจากเป็นการร้องทุกข์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มิได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จึงไม่อยู่ในอานาจการพิจารณาของ กศจ. (ข้อ 8 (2)
ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551)
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การคัดค้านกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการหรือกรรมการ
ผู้พิจารณาร้องทุกข์ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
๒) มีส่วนได้เสียในการกระทาที่ทาให้เกิดการร้องทุกข์
๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ร้องทุกข์
๔) เป็นคู่สมรส บุพการี ผู้ สืบสั นดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่ว มบิดาหรือมารดา
กับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
การคัดค้านอนุกรรมการหรือกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์นั้น ผู้ร้องทุกข์ต้องแสดงข้อเท็จจริง
ที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือร้องทุกข์ หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือ ก่อนที่ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
หรือ ก.ค.ศ.เริ่มพิจารณาร้องทุกข์
เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านแล้ว อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นจะขอถอนตัวไม่ร่วมพิจารณา
ร้องทุกข์นั้นก็ได้ ถ้าอนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นมิได้ขอถอนตัว ให้อนุกรรมการหรือกรรมการที่เหลืออยู่ นอกจาก
อนุกรรมการหรือกรรมการผู้ถูกคัดค้าน พิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้านหากเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ ให้แจ้ง
อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นทราบและมิให้ร่วมพิจารณาร้องทุกข์นั้น เว้นแต่จะพิจารณาเห็นว่า การให้
อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาร้องทุกข์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะทาให้ได้ความจริง
และเป็นธรรม จะให้อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้นก็ได้ (ข้อ 9 )
การพิจารณาร้องทุกข์
การพิจารณาร้องทุกข์ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ในการพิจารณาร้องทุกข์ของ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.ต้องถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ โดยต้องไม่เป็นผู้มี
ลักษณะต้องห้ามในการพิจารณาทางปกครอง และไม่มีสภาพร้ายแรง อันอาจทาให้การพิจารณาทางปกครอง
ไม่เป็นกลางด้วย
เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ยื่นต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.แล้ว ในการพิจารณา
มีแนวดาเนินการ ดังนี้
๑. การพิจารณาตรวจสอบหนังสือร้องทุกข์
๑.๑ การร้องทุกข์ต้องทาเป็นหนังสือ
- จะร้องทุกข์ด้วยวาจาหรือจะร้องทุกข์ด้วยวิธีอื่นโดยไม่ทาเป็นหนังสือไม่ได้
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๑.๒ สาระในหนังสือร้องทุกข์
- ต้องเป็ น การร้องทุกข์ส าหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้ อื่นหรือมอบหมาย
ให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทนไม่ได้
- ต้องมีลายมือชื่อ ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) และตาแหน่งของผู้ร้องทุกข์
- ต้องมีสาระสาคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลให้เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อย่างไร มีข้อโต้แย้งคัดค้านอย่างไร และประสงค์ให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ หรือ ก.ค.ศ. มีมติอย่างไร
เมื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า หนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ข องผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ มี ส าระส าคั ญ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
และอยู่ภายในกาหนดระยะเวลาร้องทุกข์ก็ให้รับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย
หากหนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ มี ส าระไม่ ค รบถ้ ว นและยั ง อยู่ ใ นก าหนดระยะเวลาร้ อ งทุ ก ข์
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ แ นะน าให้ ด าเนิ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ ถู ก ต้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗
- การขอแถลงการณ์ ด้ ว ยวาจา ถ้ า ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ป ระสงค์ จ ะแถลงการณ์ ด้ ว ยวาจา
ต่อที่ประชุมต้องแสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือร้องทุกข์หรือจะทาเป็นหนังสื อต่างหากก็ได้โดยยื่นหรือส่งตรง
ต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ หรือ ก.ค.ศ. ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
๒. การตรวจสอบกาหนดเวลาร้องทุกข์และการนับเวลาในการร้องทุกข์
การตรวจสอบก าหนดเวลาในการยื่ น หนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ แ ละการนั บ เวลาในการร้ อ งทุ ก ข์
ต้องตรวจสอบจากหลักฐานการได้รับทราบคาสั่งหรือเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ว่าได้รับทราบคาสั่ง
หรือเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์เมื่อใด และมีการแจ้งสิทธิในการร้องทุกข์ต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
หรือ ก.ค.ศ. หรือไม่
การร้ อ งทุ ก ข์ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ต้ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ภ ายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ทราบเรื่ อ งอั น เป็ น เหตุ
แห่งการร้องทุกข์ (ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑)
๒.๑ กรณีมีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ ต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ หรือ ก.ค.ศ.
ต้องตรวจสอบว่าผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งคาสั่ง
หรือทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือไม่
๒.๒ กรณีไม่มีการแจ้งสิทธิ ให้ร้องทุกข์ ต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.
กรณีผู้ บั งคับบั ญชาไม่แจ้งสิ ทธิ ในการร้องทุกข์ให้ ทราบจะท าให้ ระยะเวลาในการใช้สิ ทธิ
ร้องทุกข์ขยายออกไปอีก ถ้ามีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ใหม่ ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่
ได้รับแจ้งสิทธิครั้งใหม่ แต่ถ้าไม่มีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ใหม่ให้สิทธิการร้องทุกข์ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคาสั่ง (มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)
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๒.๓ การนับเวลาในการร้องทุกข์
- การนับเวลาเริ่มต้น ให้นับวันถัดจากวันที่ได้รับทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้น
เป็ น วั น แรกหรื อ วั น ที่ ห นึ่ ง แห่ ง การเริ่ ม นั บ เวลา ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ น าหนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ม ายื่ น เอง
ให้ ถื อ วัน ที่ รั บ หนั ง สื อเป็ น วัน ยื่ น หนั ง สื อ ร้อ งทุ ก ข์ ส่ ว นกรณี ที่ ส่ งหนั ง สื อ ร้ อ งทุก ข์ ท างไปรษณี ย์ ให้ ถื อ วั น ที่
ที่ท าการไปรษณีย์ ต้น ทางออกใบรั บ ฝาก หรือ วัน ที่ที่ ทาการไปรษณี ย์ต้ นทางประทั บตรารับ ที่ซ องหนั งสื อ
เป็นวันส่งหนังสือร้องทุกข์
- การนั บ เวลาสิ้ น สุ ด ถ้ า วั น สุ ด ท้ า ยแห่ ง การนั บ เวลาตรงกั บ วั น หยุ ด ราชการให้ นั บ
วันเริ่มเปิดทาการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งการนับเวลานั้น (ข้อ 17 )
3. การดาเนินการพิจารณาร้องทุกข์
เมื่อตรวจสอบหนังสือร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ที่ยื่นต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ
ก.ค.ศ. แล้วเห็นว่า เป็นคาร้องทุกข์ที่รับไว้พิจารณาต่อไปได้แล้ว ให้ดาเนินการมีหนังสือแจ้งพร้อมส่งสาเนาหนังสือ
ร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบ และให้จัดส่งคาชี้แจงและเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. โดยเมื่อได้รับคาชี้แจงและ
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะต้องพิจารณาตรวจสอบคาร้องทุกข์ทั้งในประเด็นข้อกฎหมายและ
ประเด็นข้อเท็จจริง
โดยการพิจารณาคาร้องทุกข์จะต้องพิจารณาข้อกฎหมายเป็น อันดับแรก เพราะการร้องทุกข์
จะต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด ได้แก่
(๑) ร้องทุกข์ภายในเวลาที่กาหนด หรือไม่
(๒) มีการลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ หรือไม่
(๓) หนังสือร้องทุกข์มีสาระสาคัญ หรือไม่
(๔) ระบุที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ หรือไม่
(๕) มีการขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หรือไม่
(๖) มีการคัดค้านผู้พิจารณาร้องทุกข์ หรือไม่ หรือเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาร้องทุกข์เป็นผู้มีลักษณะ
ต้องห้าม หรือมีส่วนได้เสียหรือมีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง หรือไม่
นอกจากนี้การพิจารณาคาร้องทุกข์ ให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาถึง
เหตุแห่งการไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเหตุแห่งความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา หรือ
เหตุแห่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และมีอานาจขอเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้ง
คาชี้แจงจากหน่วยงานหรือขอให้ผู้แทนหน่วยงาน หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ กรณี
ที่ผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หาก กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. เห็นว่าการแถลงการณ์
ด้วยวาจาไม่จาเป็นแก่การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์จะให้งดแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ ในกรณีที่นัดให้ผู้ร้องทุกข์
มาแถลงการณ์ด้ว ยวาจาต่อ ที่ป ระชุม ให้แ จ้ง ให้ผู้บัง คับ บัญ ชาผู้เ ป็น เหตุแ ห่ง การร้อ งทุก ข์ท ราบ ด้ว ยว่า
ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือจะมอบหมายเป็นหนังสือให้ผู้แทนมาแถลงต่อที่ประชุมก็ได้ (ข้อ ๑๒ )
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การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
1. ให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์ และเอกสารหลักฐานคาชี้แจงจากผู้บังคับบัญชาแล้ว แต่ถ้ามี
ความจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกิน 30 วัน และ
ให้บันทึกแสดงเหตุผลความจาเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย
2. เมื่อครบกาหนดขยายเวลา 30 วันแล้ว การพิจารณายังไม่แล้วเสร็จให้ขยายเวลาพิจารณา
ได้อีกไม่เกิน 30 วัน แต่ทั้งนี้ให้พิจารณากาหนดมาตรการที่จะทาให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็ว และบันทึก
ไว้เป็นหลักฐานในรายงานการประชุมด้วย
3. การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาถึงเหตุ
แห่งการไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเหตุแห่งความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา หรือเหตุ
แห่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และ ในกรณีจาเป็นและสมควรอาจขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม รวมทั้งคาชี้แจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ
หรือขอให้ผู้แทนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ มาให้
ถ้อยคาหรือชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาได้
ผลการวินิจฉัยร้องทุกข์ เมื่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
แล้วเสร็จ สามารถมีมติได้ตามข้อ 14 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
1. ถ้าเห็นว่าเหตุที่ทาให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเหตุแห่งความคับข้องใจ หรือการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น ผู้บังคับบัญชาได้ใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ให้มีมติยกคาร้องทุกข์
2. ถ้าเห็นว่าเหตุที่ทาให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเหตุแห่งความคับข้องใจ หรือการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย นั้ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ ใ ช้ อ านาจหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ โ ดยไม่ ช อบ
ด้วยกฎหมายให้มีมติเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติหรือให้ข้อแนะนาตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
3. ถ้า เห็ น สมควรด าเนิ น การโดยประการอื่ น ใด เพื่ อ ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและ
มีความเป็นธรรมให้มีมติให้ดาเนินการได้ตามควรแก่กรณี
4. ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 5 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือข้อ 7
หรือข้อ ๘ ให้มีมติไม่รับคาร้องทุกข์
5.การพิจารณามีมติเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวข้างต้น ให้บันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัย
ไว้ในรายงานการประชุมด้วย
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6. การแจ้งผลพิจารณาร้องทุกข์และการแจ้งสิทธิแก่ผู้ร้องทุกข์
- เมื่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ได้พิจารณาร้องทุกข์แล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณา
ร้องทุกข์ไปยังผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งทุกข์ หรือผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ของผู้ร้องทุกข์
- แจ้งผลการพิจารณาร้องทุกข์พร้อมทั้งแจ้งสิทธิการฟูองคดีปกครองภายในกาหนดระยะเวลา
ที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครองให้ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ท ราบ
รวมถึงแจ้งด้วยว่าผู้ร้องทุกข์จะร้องทุกข์ต่อไปไม่ได้ (เป็นที่สุด)
การดาเนินการตามผลการพิจารณาร้องทุกข์
เมื่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.ได้พิจารณามีมติแล้ว ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สั่งหรือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามมตินั้นและมติของ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ หรือ ก.ค.ศ. ให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๕ และข้อ 16 )
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การร้องทุกข์
- ไม่ได้รับความเป็นธรรม
- ความคับข้องใจจากการกระทา
ของผู้บังคับบัญชา
- ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (มาตรา 123)

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
- ผู้อานวยการ
สถานศึกษา
- ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

กศจ.

ไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- เลขาธิการ
- อธิบดี
- อธิการบดี
- ผู้อานวยการสานัก
- ผู้อานวยการกอง
- ผู้อานวยการสถานศึกษา

อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง

สังกัด/ไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
- นายกรัฐมนตรี
- รัฐมนตรี
- ปลัดกระทรวง* (ไม่สังกัดเขต)
- เลขาธิการ กพฐ.
- คาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งตามมติ
กศจ./อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง

ก.ค.ศ.

พิจารณามีมติ
- ยกคาร้องทุกข์
- เพิกถอนหรือยกเลิก
- ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณี
- ไม่รับคาร้องทุกข์

ผู้มีอานาจตามมาตรา 53
ปฏิบัติตามมติ
*ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หรือปลัดกระทรวงอื่นที่มีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

ภาคผนวก
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กฎ ก.ค.ศ.
วาดวยการสอบสวนพิจารณา
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๙๘ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออก
กฎ ก.ค.ศ. ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เพื่อใหไดความจริงและความยุติธรรม การสอบสวนพิจารณาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยตามมาตรา ๙๘ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้
หมวด ๑
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอ ๒ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะกระทําไดตอเมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยหรือไดมีการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตน
ตามมาตรา ๙๕ วรรคหาแลว และผูบังคับบัญชาเห็นวาเปนกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
ขอ ๓ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหระบุดวยวาเปนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนการกระทําผิดวินัยไมรายแรงหรืออยางรายแรง และใหแตงตั้งจากขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือขาราชการฝายพลเรือนจํานวนอยางนอยสามคน ประกอบดวยประธานกรรมการและ
กรรมการสอบสวนอยางนอยอีกสองคน โดยใหกรรมการสอบสวนคนหนึ่งเปนเลขานุการ ในกรณีจาํ เปนจะ
ใหมีผูชวยเลขานุการซึ่งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือขาราชการฝายพลเรือนดวยก็ได
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ในกรณีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ประธานกรรมการตองดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา สําหรับตําแหนงที่มีวิทยฐานะ ประธานกรรมการตองดํารง
ตําแหนงและมีวิทยฐานะไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา โดยกรรมการสอบสวนจะตองมี
ผู ดํ ารงตํ า แหน งนิ ติ ก ร หรื อ ผู ได รั บปริ ญญาทางกฎหมาย หรื อผู ได รั บการฝ กอบรมตามหลั กสู ต ร
การดําเนินการทางวินัยตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดหรือรับรอง หรือผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินัย
อยางนอยหนึ่งคน และเมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว แมภายหลังประธานกรรมการจะดํารง
ตําแหนงหรือตําแหนงที่มีวิทยฐานะต่ํากวาหรือเทียบไดต่ํากวาผูถูกกลาวหา ก็ไมกระทบถึงการที่ไดรับ
แตงตั้งเปนประธานกรรมการ
ขอ ๔ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองระบุชื่อ ตําแหนง หรือตําแหนงและวิทยฐานะ
ของผูถูกกลาวหา เรื่องที่กลาวหา ชื่อ ตําแหนง หรือตําแหนงและวิทยฐานะของผูที่ไดรับแตงตั้งเปน
คณะกรรมการสอบสวนและผูชวยเลขานุการ โดยมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๑ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ขอ ๕ เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) แจงคําสั่งใหผูถูกกลาวหาทราบเปนหนังสือภายในสามวันทําการนับแตวันที่มีคําสั่ง โดยให
ผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปที่รับทราบไวเปนหลักฐาน ในการนี้ใหมอบสําเนาคําสัง่ ใหผถู กู
กลาวหาหนึ่งฉบับดวย ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมยอมรับทราบคําสั่งหรือไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาทราบได
ใหสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหาซึ่งปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเชนนี้ เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่สงสําเนาคําสั่งดังกลาว ใหถอื
วาผูถูกกลาวหาไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว และใหสงหลักฐานการแจงคําสั่งให
คณะกรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวน
(๒) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวนทราบ ภายในสามวัน
ทําการนับแตวันที่มีคําสั่ง สําหรับประธานกรรมการใหสงพรอมดวยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่
กลาวหา และใหประธานกรรมการลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปที่รับทราบไวเปนหลักฐาน
ขอ ๖ ภายใตบังคับขอ ๓ เมื่อไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ถาผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุอันสมควรหรือจําเปนที่จะตองเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดจํานวนผูไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ใหดําเนินการไดโดยแสดงเหตุแหงการสั่งนั้นไวดวย และใหนําขอ ๕ มาใช
บังคับโดยอนุโลม
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การเปลี่ยนแปลงผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไมกระทบถึงการสอบสวน
ที่ไดดําเนินการไปแลว
หมวด ๒
สิทธิและหนาที่ของผูถ ูกกลาวหาและพยาน
ขอ ๗ ในระหวางการสอบสวน จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางในการดําเนินการ
ใดใหกระทบตอสิทธิของผูถูกสอบสวนไมได เวนแตกรณีถูกสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอน
ขอ ๘ ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้
(๑) รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการในเรื่องที่กลาวหา
(๒) มีประโยชนไดเสียในเรื่องที่สอบสวน
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหา
(๔) เปนผูกลาวหา หรือเปนคูหมั้น คูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดาหรือ
รวมบิดาหรือมารดา ลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้นหรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียง
สองชั้นของผูกลาวหา
(๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ของผูกลาวหา
(๖) มีเหตุอื่นซึ่งนาเชื่ออยางยิ่งวาจะทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรมหรือไมเปนกลาง
การคัดคานใหกระทําภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรือนับแตวันที่ทราบสาเหตุแหงการคัดคาน โดยทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เปนเหตุ
แหงการคัดคานไวในหนังสือคัดคานดวยวาจะทําใหการสอบสวนไมไดความจริงและความยุติธรรมอยางไร
ยื่ น ต อ ผู สั่ ง แต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนหรื อส ง ทางไปรษณี ย ตอบรั บ ก็ ไ ด และให ผู สั่ งแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนสงสําเนาหนังสือคัดคานและแจงวันที่ไดรับหนังสือคัดคานใหประธานกรรมการ
ทราบและรวมไวในสํานวนการสอบสวน พรอมทั้ งแจงใหผู ถูกคัดคานทราบ ในการนี้ ใหหยุดการ
สอบสวนไวกอน
ในการพิจารณาเรื่องการคัดคาน ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริง
ไดตามความเหมาะสม และใหสั่งการภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน พรอมทั้ง
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แสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดวย เมื่อผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินิจฉัยสั่งการอยางใดแลว
ใหแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและสงเรื่องใหประธานกรรมการรวมไวในสํานวนการสอบสวน
ในกรณีที่เห็นวาการคัดคานมีเหตุผลรับฟงได ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งใหผูถูก
คัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน และสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นใหมแทน ทั้งนี้ ใหนําขอ ๓
และข อ ๕ มาใช บั งคั บโดยอนุ โลม แต ถ าเห็ น ว าการคั ดค านไม มี เหตุ ผลพอที่ จะรั บฟ งได ให สั่ ง
ยกการคัดคานนั้น การสั่งยกการคัดคานใหเปนที่สุด
ในกรณีที่ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมพิจารณาสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหาวัน
ทําการตามวรรคสาม ใหถือวากรรมการสอบสวนที่ถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน และให
ประธานกรรมการรายงานไปยังผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการตามขอ ๖ ตอไป
การพนจากการเปนกรรมการสอบสวนไมกระทบถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว
ขอ ๙ ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่ง
อยางใดตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง
การคั ดคานตามวรรคหนึ่งให กระทํ าไดภายในเจ็ดวันทําการนั บแตวั นรับทราบคํ าสั่งแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน โดยทําเปนหนังสือยื่นตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นของผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
ในการพิ จารณาเรื่องการคัดคาน ใหผู บังคับบัญชาชั้น เหนือขึ้น ไปหนึ่ งชั้ นของผูสั่ งแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม และใหสั่งการภายในสิบหาวัน
ทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน พรอมทั้งแสดงเหตุ ผลในการพิจารณาสั่งการดวย เมื่อผูบังคั บ
บั ญชาชั้ น เหนื อขึ้ น ไปหนึ่ งชั้ น ของผู สั่ งแต งตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนวิ นิ จฉั ยสั่ ง การอย า งใดแล ว
ใหแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและสงเรื่องใหประธานกรรมการรวมไวในสํานวนการสอบสวน
ในกรณีที่เห็นวาการคัดคานมีเหตุผลรับฟงได ใหสั่งใหผูนั้นพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณา
สํานวนการสอบสวนตามขอ ๔๐ และขอ ๔๑ รวมทั้งการพิจารณาสั่งการตามผลการสอบสวนที่เสร็จสิ้นแลว
และให ผูบั งคับบัญชาชั้น เหนื อขึ้ นไปหนึ่ งชั้ นของผูสั่งแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนหรื อผู ที่ไดรั บ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนผูมีอํานาจพิจารณาหรือสั่งการแทน ถาเห็นวาการคัดคานไมมี
เหตุผลพอที่จะรับฟงได ใหสั่งยกการคัดคานนั้น ทั้งนี้ การสั่งยกการคัดคานใหเปนที่สุด
ในกรณีที่ผูพิจารณาการคัดคานไมพิจารณาสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหาวันทําการตาม
วรรคสาม ใหถือวาผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่ถูกคัดคานพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณา
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สํานวนการสอบสวนตามขอ ๔๐ และขอ ๔๑ รวมทั้งการพิจารณาสั่งการตามผลการสอบสวนที่เสร็จสิ้นแลว
และให ผูบั งคับบัญชาชั้น เหนื อขึ้ นไปหนึ่ งชั้ นของผูสั่งแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนหรื อผู ที่ไดรั บ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาว เปนผูมีอํานาจพิจารณาหรือสั่งการแทน
การพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณาสํานวนการสอบสวนหรือสั่งการตามผลการสอบสวนที่
เสร็จสิ้นแลวตามวรรคสี่และวรรคหา ไมกระทบถึงการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือการสอบสวนที่ได
ดําเนินการไปแลว
ขอ ๑๐ ในการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนตองใหผูถู กกลาวหามีโอกาสไดทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอ และมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน เวนแตจะมีผลทําให
ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎ ก.ค.ศ. นี้กําหนดตองลาชาออกไป หรือปรากฏโดยสภาพเห็นไดชัดวาการให
โอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได รวมทั้งมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรูเพื่อการโตแยงหรือชี้แจง
หรือปองกันสิทธิของตนได
การอางพยานหลักฐานแกข อกลาวหา ผูถู กกลาวหาจะนํ าพยานหลั กฐานมาเองหรือจะอาง
พยานหลักฐานแลวขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได
ขอ ๑๑ ในการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษา
ของตนเขามารวมฟงการสอบสวนก็ได แตจะใหถอยคําหรือตอบคําถามแทนผูถูกกลาวหา หรือเสนอ
ความเห็นใดแกคณะกรรมการสอบสวนไมได
ขอ ๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยาน ใหบุคคลนั้นมาชี้แจง
หรือใหถอยคําตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด
ขอ ๑๓ ในการสอบสวน ถามี การอ างเจ าหนาที่ของรั ฐเปน พยาน ใหถื อเปน หน าที่ ของ
ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่จะตองอํานวยความสะดวก ใหความคุมครองพยานจากการถูกกลั่นแกลงหรือ
การปฏิบัติที่ไมเปนธรรมจากการปฏิบัติหนาที่ของพยานนั้น และประสานงานกับสํานักงานอัยการสูงสุด
เพื่อเปนทนายแกตางในกรณีที่ถูกฟองรองในคดีแพงหรือคดีอาญา
เจาหนาที่ของรัฐที่ไปใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนในฐานะพยาน ใหถือวาเปนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ
ในกรณีที่พยานมิใชเจาหนาที่ของรัฐ ใหคณะกรรมการสอบสวนหรือผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน อํานวยความสะดวกและใหความคุมครองแกพยานผูใหขอมูลที่เปนประโยชนตอทางราชการอยาง
เหมาะสมตามควรแกกรณี
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หมวด ๓
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวน
ขอ ๑๔ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่สอบสวนตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่
กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้ เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กลาวหา โดยใหเริ่มการสอบสวนและดําเนิน
กระบวนการพิจารณาอยางรวดเร็วและเปนธรรม ทั้งนี้ ในการพิจารณาใชดุลพินิจจะตองกระทําอยางอิสระ
และเปนกลาง โดยปราศจากอคติอยางใด ๆ ตอผูถูกกลาวหา
ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของผูถูกกลาวหาที่เกี่ยวของกับเรือ่ ง
ที่กลาวหาเทาที่จําเปน รวมทั้งขอเท็จจริงที่ไดจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณา
ใหคณะกรรมการสอบสวนจัดทําบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนไวทุกครั้ง
ขอ ๑๕ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เห็นวาจําเปน เพื่อที่จะ
พิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูถูกกลาวหา ในการนี้ ใหรวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้ดวย
(๑) การแสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ
(๒) รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของผูถูกกลาวหา พยานบุคคลหรือพยาน
ผูเชี่ยวชาญ เวนแตกรณีที่เห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปน ฟุมเฟอย หรือเพื่อประวิงเวลา
(๓) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ ทั้งทีเ่ ปนคุณและ
เปนโทษแกผูถูกกลาวหา
(๔) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ
(๕) ออกไปตรวจสถานที่
ขอ ๑๖ เมื่อประธานกรรมการไดรับเรื่องตามขอ ๕ (๒) แลว ใหประธานกรรมการดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนตอไป
ขอ ๑๗ การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม เวนแตการประชุมตามขอ ๒๔ และ
ขอ ๓๘ ตองมี กรรมการสอบสวนมาประชุ มไม นอยกวาสามคนและไม นอยกวากึ่ งหนึ่งของจํ านวน
กรรมการสอบสวนทั้งหมด
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การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีประธานกรรมการอยูรวมประชุมดวย แตในกรณีจําเปน
ที่ประธานกรรมการไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการสอบสวนที่มาประชุมเลือกกรรมการสอบสวน
คนหนึ่งทําหนาที่แทน
การนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการสอบสวนทุกคน
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวันทําการ เวนแตกรรมการสอบสวนนั้นจะไดทราบการนัดในที่ประชุมแลว
หรือมีเหตุจําเปนเรงดวนซึ่งประธานกรรมการจะนัดประชุมเปนอยางอื่นได
การลงมติ ของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให ถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสี ยงเทากั น
ใหประธานกรรมการในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ ถามีความเห็นแยงใหบันทึกความเห็นแยง
พรอมทั้งเหตุผลไวในรายงานการประชุม
ขอ ๑๘ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่ตองแจงสิทธิและหนาที่ของผูถูกกลาวหาตามขอ ๘
ขอ ๙ ขอ ๑๐ และขอ ๑๑ ใหผูถูกกลาวหาทราบกอนสอบปากคําผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่คําขอหรือคําชี้แจงมีขอบกพรองหรือมีขอความที่อานไมเขาใจหรือผิดหลง อันเห็นได
ชั ดว าเกิ ดจากความไม รู หรื อความเลิ น เล อของผู กล าวหา ผู ถู กกล าวหา หรื อพยาน แล วแต กรณี
ใหคณะกรรมการสอบสวนแนะนําใหบุคคลดังกลาวแกไขเพิ่มเติมใหถูกตอง
ขอ ๑๙ ในกรณีที่ผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนเห็นวาตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคานตาม
ขอ ๘ วรรคหนึ่ง ใหผูนั้นรายงานตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาวาจะใหผูนั้นเปน
กรรมการสอบสวนตามคําสั่งตอไปอีกหรือไม
หมวด ๔
วิธีการสอบสวน
ขอ ๒๐ การสอบสวนกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จโดยใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการประชุมตามขอ ๑๖ โดยแจงและอธิบายขอกลาวหาตามขอ ๒๓ ใหผูถูกกลาวหา
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๒) รวบรวมพยานหลั กฐานที่เกี่ ยวข องกับเรื่ องที่ กลาวหาภายในหกสิบวั น นับ แต วัน ที่ ได
ดําเนินการตาม (๑) แลวเสร็จ
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(๓) แจงขอกลาวหาและสรุ ปพยานหลักฐานที่สนับสนุน ขอกลาวหาตามขอ ๒๔ ให ผูถู ก
กลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (๒) แลวเสร็จ
(๔) รวบรวมพยานหลักฐานที่ผูถูกกลาวหาอาง ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได
ดําเนินการตาม (๓) แลวเสร็จ
(๕) ประชุ มพิจารณาลงมติ และทํ ารายงานการสอบสวนเสนอต อผูสั่งแตงตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (๔) แลวเสร็จ
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตาม
(๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ได ใหประธานกรรมการรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอผูส งั่
แต งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่ อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณี เช น นี้ ใหผู สั่ งแต งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินหกสิบวัน
การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไมแลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวัน
ใหประธานกรรมการรายงานเหตุใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรายงานให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เพื่อมีมติใหเรงรัดการสอบสวนใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. กําหนด ตามเหตุผล
และความจําเปน
ขอ ๒๑ การสอบสวนกรณีที่ ถู กกล าวหาว ากระทํ าผิ ดวินั ยไมร ายแรง ให คณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี้ ใหนําขั้นตอนการสอบสวนตามขอ ๒๐ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเชนนี้ ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสัง่ ขยาย
ระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนแตไมเกินสามสิบวัน และเรงรัดการสอบสวนใหแลวเสร็จตอไป
ขอ ๒๒ การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหกรรมการ
สอบสวนบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร จากผูใด และเมื่อใด
เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ แตถาไมอาจนําตนฉบับมา
ไดจะใชสําเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาถูกตองก็ได
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ถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหายหรือถูกทําลาย หรือโดยเหตุประการอื่น จะใหนําสําเนา
หรือพยานบุคคลมาสืบก็ได
เมื่ อมี การอ างพยานหลักฐานใดในการพิ สู จนความผิดหรื อความบริสุ ทธิ์ ของผู ถู กกล าวหา
ใหคณะกรรมการสอบสวนอานหรือสงตนฉบับหรือพยานหลักฐานนั้นใหผูถูกกลาวหาตรวจดู ถาผูถูกกลาวหา
ตองการสําเนาใหคณะกรรมการสอบสวนสงสําเนาใหแกผูถูกกลาวหาตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการสอบสวนอาจขอใหพยานผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมาใหความเห็นหรือทําความเห็น
เปนหนังสือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนก็ได
ขอ ๒๓ เมื่ อได พิ จารณาเรื่ องที่ กล าวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามข อ ๑๖ แล ว
ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหา
ใหทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร ในการนี้ ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงสิทธิ
และหนาที่ของผูถูกกลาวหาตามขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง และแจงดวยวาผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับแจงสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และมีสิทธิที่จะใหถอยคําหรือชี้แจงแกขอกลาวหา ตลอดจนอาง
พยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดตามขอ ๒๔
การแจงและอธิบายขอกลาวหาตามวรรคหนึ่ง ใหแจงเฉพาะพฤติการณเทาที่ปรากฏตามเรื่องที่
กลาวหาและตามพยานหลักฐาน โดยไมตองแจงกรณีและมาตราความผิด ทั้งนี้ ใหทําเปนบันทึกสองฉบับ
ซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๒ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ และเก็บไวใน
สํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับโดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปที่รับทราบไวเปน
หลักฐานดวย
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวา
ไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม อยางไร
ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา ใหคณะกรรมการ
สอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบว าการกระทําตามที่ถู กกลาวหาดังกลาวเป นความผิดวินัยกรณีใ ด
หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ
และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไมทําการสอบสวนตอไปก็ได
หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงและพฤติการณอันเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาโดยละเอียด
จะทําการสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได แลวดําเนินการตามขอ ๓๘ และขอ ๓๙ ตอไป
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ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพหรือรับสารภาพบางสวน ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลวดําเนินการตาม
ขอ ๒๔ ตอไป
ในกรณีที่ผูถูกกล าวหามา แต ไมยอมลงลายมื อชื่อรับทราบข อกลาวหา หรื อไมมารับทราบ
ขอกล าวหา ให คณะกรรมการสอบสวนสงบัน ทึกซึ่งมีสาระสํ าคัญตามแบบ สว. ๒ ทางไปรษณี ย
ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ พรอมทั้งมีหนังสือสอบถามผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการ
ตามที่ถูกกลาวหาหรือไม ในกรณีเชนนี้ ใหทําบันทึกซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๒ เปนสามฉบับ
เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และสงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไว
หนึ่งฉบับและใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวน
การสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว หากไมไดรับแบบ สว. ๒
คืนมา ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาแลว และใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตาม
วรรคหาตอไป
ขอ ๒๔ เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๒๓ แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุมเพื่อ
พิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร และ
ถาเห็นวายังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําการตามที่ถูกกลาวหา ก็ใหมีความเห็นยุติเรื่อง แลวดําเนินการ
ตามขอ ๓๘ และขอ ๓๙ โดยอนุโลม
ถาเห็นวาเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด ก็ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหา
มาพบเพื่อแจงขอกลาวหา โดยระบุขอกลาวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานวาเปนความผิดวินัยกรณีใด
ตามมาตราใด และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และ
การกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได
โดยคํานึงถึงหลักการคุมครองพยาน ทั้งนี้ การแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ใหแจง
พยานหลักฐานฝายกลาวหาเทาที่มีตามที่ปรากฏไวในสํานวนใหผูถูกกลาวหาทราบ แมพยานหลักฐานจะฟง
ไดเพียงวาเปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง
การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามวรรคสอง ใหทําบันทึกซึง่
มีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๓ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยทําเปนสองฉบับมอบใหผูถูกกลาวหาหนึง่ ฉบับ และ
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เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ โดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปที่รับทราบไว
เปนหลักฐานดวย
เมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวาจะยื่นคําชี้แจงแกขอ
กลาวหาเปนหนังสือหรือไม ถาผูถูกกลาวหาประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ ใหคณะกรรมการสอบสวน
ใหโอกาสผูถูกกลาวหายื่นคําชี้แจงภายในเวลาอันสมควร แตอยางชาไมเกินสิบหาวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั ทราบ
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคํา
เพิ่มเติมรวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหาดวย ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ
ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเพื่อใหผูถูกกลาวหาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลว ใหดําเนินการตามขอ ๓๘
และขอ ๓๙ ตอไป
ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามา แตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบ หรือไมมารับทราบขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึก ซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ
สว. ๓ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหา ซึ่งปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการหรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ พรอมทั้งมีหนังสือขอใหผูถูก
กลาวหาชี้แจง นัดมาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหา ในกรณีเชนนี้ ใหทําบันทึกซึ่งมีสาระสําคัญตาม
แบบ สว. ๓ เปนสามฉบับ เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และสงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ
โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับและใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปที่รับทราบสงกลับ
คืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว
หากไมไดรับแบบ สว. ๓ คืนหรือไมไดรับคําชี้แจงจากผูถูกกลาวหา หรือผูถูกกลาวหาไมมาใหถอยคําตามนัด
ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาแลว และไม
ประสงคที่จะแกขอกลาวหา ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนตอไปก็ได หรือถาเห็น
เปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงเพิ่มเติมจะสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได แลวดําเนินการตาม
ขอ ๓๘ และขอ ๓๙ ตอไป แตถาผูถูกกลาวหามาขอใหถอยคํา ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือขอนําสืบ
แกขอกลาวหากอนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตามขอ ๓๙ โดยมีเหตุผล
อันสมควร ใหคณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ
ขอ ๒๕ เมื่ อคณะกรรมการสอบสวนได รวบรวมพยานหลั กฐานตามข อ ๒๔ เสร็ จแล ว
กอนเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๓๙ ถาคณะกรรมการสอบสวน
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เห็นวา จําเปนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการได ถาพยานหลักฐานที่ไดเพิ่มเติมมา
นั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกลาว
ใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคําหรือนําสืบแกเฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่
สนับสนุนขอกลาวหานั้น ทั้งนี้ ใหนําขอ ๒๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๖ ผูถูกกลาวหาซึ่งไดยื่นคําชี้แจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหาไวแลว มีสิทธิยื่นคําชี้แจง
เพิ่มเติม หรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมตอคณะกรรมการสอบสวนกอนการสอบสวน
แลวเสร็จ หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุผลอันสมควรก็ใหรับไวพิจารณาตอไป
เมื่อการสอบสวนแลวเสร็จและยังอยูระหวางการพิจารณาของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรือผูบังคับบัญชาคนใหมตามขอ ๓๗ ผูถูกกลาวหาจะยื่นคําชี้แจงตอบุคคลดังกลาวก็ได ในกรณีเชนนี้
ใหรับคําชี้แจงนั้นรวมไวในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๒๗ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ตองมีกรรมการสอบสวนไมนอยกว า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะสอบสวนได
ขอ ๒๘ กอนเริ่มสอบปากคําพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงใหพยานทราบวากรรมการ
สอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การใหถอยคําอันเปนเท็จตอกรรมการ
สอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย
ในการสอบปากคําผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็ก ใหสอบสวนในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก
และใหมีขาราชการครูที่เปนกลางและเชื่อถือได และบุคคลที่เด็กรองขอหรือไววางใจเขารวมในการ
สอบปากคํานั้นดวย หากผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็กตั้งรังเกียจขาราชการครูดังกลาวขางตนใหเปลี่ยนตัว
บุคคลนั้น
ในกรณีผูเสียหายหรือพยานเปนคนหูหนวกหรือเปนใบ หรือทั้งหูหนวกและเปนใบ หรือมีความ
พิการทางกาย หรือไมเขาใจภาษาไทยและจําเปนตองใชลาม ใหคณะกรรมการสอบสวนจัดหาลามที่เปน
กลางและเชื่อถือไดใหแกบุคคลดังกลาว
ขอ ๒๙ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน หามมิใหกรรมการสอบสวนกระทําหรือ
จัดใหกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือกระทําโดยมิชอบดวยประการใด ๆ
เพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคําอยางใด ๆ หรือกระทําใหทอใจ หรือใชกลอุบายอื่นเพื่อปองกันมิใหบุคคล
ใดใหถอยคําหรือไมใหถอยคําซึ่งอยากจะใหดวยความเต็มใจในเรื่องที่ถูกกลาวหานั้น
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ขอ ๓๐ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูซึ่งจะถูก
สอบปากคําเข ามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน และห ามมิ ให บุคคลอื่ นอยูใ นที่ สอบสวน เวน แต
ทนายความหรือที่ปรึกษาของผูถูกกลาวหา หรือบุคคลตามขอ ๒๘ วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือบุคคล
ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูในที่สอบสวนเพื่อประโยชนแหงการสอบสวน
การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหบันทึกถอยคําซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๔ หรือ
แบบ สว. ๕ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด แลวแตกรณี เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลวใหอานใหผูใหถอยคําฟงหรือ
จะใหผูใหถอยคําอานเองก็ได ถามีการแกไข ทักทวง หรือเพิ่มเติม ก็ใหแกไขใหถูกตอง หรือมิฉะนั้นก็ให
บันทึกไว เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลว ใหผูใหถอยคํา ผูเขารวมฟงตามวรรคหนึ่งที่อยูในที่สอบสวน
และผูบันทึกถอยคําลงลายมือชื่อไวเปน หลักฐาน และใหกรรมการสอบสวนทุ กคนซึ่งรวมสอบสวน
ลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํานั้นดวยถาบันทึกถอยคํามีหลายหนาใหกรรมการสอบสวนอยางนอย
หนึ่งคนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกหนา
ในการบันทึกถอยคํา หามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ ถาจะตองแกไขขอความที่ไดบันทึก
ไวแลว ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนกับผูให
ถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม
ในกรณีที่ผูใหถอยคําหรือผูเขารวมฟงตามวรรคหนึ่งที่อยูในที่สอบสวนไมยอมลงลายมือชื่อ
ใหบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกถอยคํานั้น และใหกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งรวมสอบสวนลงลายมือชื่อ
รับรองไวดวย
ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมสามารถลงลายมือชื่อได ใหนํามาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่พยานไมมาหรือมาแตไมใหถอยคํา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไมไดภายใน
เวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนพยานนั้นก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึก
ประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ ๑๔ วรรคสาม และรายงานการสอบสวนตามขอ ๓๙
ขอ ๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา การสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําให
การสอบสวนลาชาโดยไมจําเปน หรือมิใชพยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ จะงดการสอบสวนพยานหลักฐาน
นั้นก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ ๑๔ วรรคสาม และรายงาน
การสอบสวนตามขอ ๓๙
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ขอ ๓๒ ในกรณีที่จะตองสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่ ประธาน
กรรมการจะรายงานต อผู สั่ งแต ง ตั้ งคณะกรรมการสอบสวน เพื่ อดํ าเนิ นการมอบหมายให หั วหน า
สวนราชการ ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารหนวยงานการศึกษา ในทองที่นั้นสอบสวนหรือรวบรวม
พยานหลักฐานแทนก็ได โดยกําหนดประเด็นหรื อขอสํ าคัญที่ จะตองสอบสวนไปให ในกรณีเชน นี้
ใหหั วหนาสวนราชการ ผู บริ หารสถานศึ กษา หรื อผู บริ หารหนวยงานการศึ กษาที่ ได รับมอบหมาย
เลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือขาราชการฝายพลเรือนที่เห็นสมควรอยางนอยอีกสองคน
มารวมเปนคณะทําการสอบสวน
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะทําการสอบสวนมีฐานะเปนคณะกรรมการสอบสวน
ตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ และใหนําขอ ๒๗ ขอ ๒๘ ขอ ๒๙ และขอ ๓๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย
ไมรายแรงหรืออยางรายแรง หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่
ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในเรื่องอื่นนอกจากที่
ระบุไวในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหประธานกรรมการรายงานไปยังผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยเร็ว ถาผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
ไมรายแรงหรืออยางรายแรง หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่
ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการตามที่รายงาน ก็ใหสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูทําการสอบสวน
หรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได
ขอ ๓๔ ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูอื่นวามี
สวนรวมในการกระทําการในเรื่องที่ทําการสอบสวนนั้นดวย ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาใน
เบื้องตนวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนดวย
หรือไม ถาเห็นวาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยูดวย ใหประธานกรรมการรายงาน
ไปยังผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีโดยเร็ว
ในกรณีที่ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรง หรือเปนความผิดกรณีอื่นตามที่รายงาน ก็ใหสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแตงตัง้
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูสอบสวน หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได ทั้งนี้
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ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้ ในกรณีเชนนี้ ใหใชพยานหลักฐานทีไ่ ด
สอบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเปนสํานวนการสอบสวนใหม
ใหนําสําเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมไวในสํานวนการสอบสวนใหม
หรือบันทึกใหปรากฏดวยวานําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิม มาประกอบการพิจารณาใน
สํานวนการสอบสวนใหมดวย
ขอ ๓๕ ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึ กษาผูใ ด ในเรื่ องที่ ผูนั้ นหย อนความสามารถในอั นที่ จะปฏิบั ติหน าที่ ราชการ
บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา ๑๑๑ และ
ผูบังคับบัญชาเห็นวาการสอบสวนเรื่องนั้นมีมูลวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงซึ่งผูบังคับบัญชา
เห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทําการสอบสวนผูนั้นตามมาตรา ๙๘ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้ ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ จะนําสํานวน
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๑ มาประกอบการพิจารณาดวยก็ได
ขอ ๓๖ ในกรณี ที่มี คําพิพากษาถึ งที่ สุดวาผูถู กกลาวหากระทํ าผิ ดหรือต องรับผิดในคดี ที่
เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาไดความ
ประจักษชัดอยูแลว ใหถือเอาคําพิพากษานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา โดยไมตอง
สอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและแจงขอกลาวหา
พรอมทั้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามที่ปรากฏในคําพิพากษาใหผูถูกกลาวหาทราบ ทัง้ นี้
ใหนําขอ ๒๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๓๗ ในระหวางการสอบสวน แมจะมีการสั่งใหผูถูกกลาวหาไปอยูนอกบังคับบัญชาของ
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวทํา
รายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองตามขอ ๔๓ ขอ ๔๔ ขอ ๔๕ และขอ ๔๖ และใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสง
เรื่องใหผูบังคับบัญชาคนใหมของผูถูกกลาวหา เพื่อดําเนินการตามขอ ๔๐ ตอไป ทั้งนี้ ใหผูบังคับบัญชา
คนใหมมีอํานาจตรวจสอบความถูกตองตามขอ ๔๓ ขอ ๔๔ ขอ ๔๕ และขอ ๔๖ ดวย
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หมวด ๕
การทํารายงานการสอบสวน
ขอ ๓๘ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลว ใหประชุม
เพื่อพิจารณาสํานวนการสอบสวน โดยชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวง ทั้งขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ของการกระทํา ขอกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิงวินิจฉัย ขอพิจารณา และขอเสนอในการใชดุลพินิจ
ในการพิจารณาลงมติ ใหประธานกรรมการถามกรรมการสอบสวนทีละคน เพื่อใหออกความเห็น
ทุกคนในทุกประเด็นที่พิจารณา ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย ก็ใหระบุดวยวาการกระทําของผูถูกกลาวหา
เปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และสมควรไดรับโทษสถานใด
(๒) ในกรณีที่เห็นวาผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดวินัย หรือการกระทําของผูถูกกลาวหาไมเปน
ความผิดวินัย ก็ใหมีความเห็นยุติเรื่อง
(๓) ผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ
หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับหนาที่ราชการตามมาตรา ๑๑๑ หรือไมอยางไร
(๔) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวา ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการ
สอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะรับฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการ
เสียหายแกราชการตามมาตรา ๑๑๒ หรือไม อยางไร ก็ใหมีความเห็นไปตามนั้น
ขอ ๓๙ เมื่อไดประชุมพิจารณาลงมติตามขอ ๓๘ แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนทํารายงาน
การสอบสวนซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๖ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด เสนอตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน หากกรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแยง ใหทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงานการสอบสวน
โดยถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการสอบสวนดวย
รายงานการสอบสวนอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
(๑) สรุปขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญและพยานหลักฐาน ในกรณีที่ไมไดสอบสวนพยานตาม
ขอ ๓๐ วรรคหก และขอ ๓๑ ใหรายงานเหตุที่ไมไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไว ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาให
ถอยคํารับสารภาพใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพไวดวย
(๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลั กฐานที่หักลาง
ขอกลาวหา
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(๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวา ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม อยางไร
ถาไมผิดใหเสนอความเห็นยุติเรื่อง ถาผิดใหระบุวาเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และสมควรไดรับ
โทษสถานใด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองใน
หนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา ๑๑๑ หรือไม อยางไร
หรือมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความ
แนชัดพอที่จะรับฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ
และสมควรใหออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๒ หรือไม อยางไร พรอมทั้งขอสนับสนุนการใชดุลพินิจ
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได ทํารายงานการสอบสวนแลว ใหเสนอสํานวนการสอบสวน
พรอมทั้งสารบาญตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และใหถือวาการสอบสวนแลวเสร็จ
หมวด ๖
การพิจารณาสั่งสํานวนการสอบสวน
ขอ ๔๐ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาแลว ใหผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบสวนตามขอ ๔๓ ขอ ๔๔ ขอ ๔๕
และขอ ๔๖ แลวดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดหรือไมมีเหตุที่จะให
ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๒ สมควรยุติเรื่อง หรือกระทําผิดที่ยังไมถึงขั้นเปนการกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว ทั้งนี้ ตองไมเกิน
หกสิบวันนับแตวันไดรับสํานวนการสอบสวน
(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับหนาที่ราชการตามมาตรา ๑๑๑
ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสํานวนการสอบสวนดังกลาว หากเห็นวามีเหตุตามที่
คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นมา ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามมาตรา ๑๑๑
(๓) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
สมควรลงโทษปลดออกหรือไลออกซึ่งจะตองสงเรื่องให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.
ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ (๑) หรือ (๒) หรือเปนกรณีตามมาตรา ๑๑๒ ใหผูมี
อํานาจตามมาตราดังกลาวดําเนินการโดยไมชักชา ทั้งนี้ ตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันไดรับสํานวน
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การสอบสวน และให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณา
ใหแลวเสร็จและมีมติโดยเร็ว และใหผูมีอํานาจสั่งการตามมติภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีมติดังกลาว
ขอ ๔๑ ในกรณีที่ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ หรือมาตรา
๑๐๔ (๑) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เห็นสมควรให
สอบสวนเพิ่มเติมประการใด ใหกําหนดประเด็นพรอมทั้งสงเอกสารที่เกี่ยวของไปใหคณะกรรมการ
สอบสวนคณะเดิม เพื่อดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไมอาจทําการสอบสวนได หรือผูสั่งสอบสวนเพิ่มเติม
เห็นเปนการสมควรจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหมขึ้นทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได ในกรณี
เชนนี้ ใหนําขอ ๓ และขอ ๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวนเสร็จแลว
ใหสงพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวของที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติม ไปใหผูสั่งสอบสวนเพิ่มเติมโดย
จัดทําความเห็นเฉพาะที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติมประกอบไปดวยก็ได
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคสามแลว ใหนําขอ ๔๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๔๒ การพิ จ ารณาพยานหลั ก ฐานว า ผู ถู ก กล า วหากระทํ า ผิ ด วิ นั ย หรื อ ไม อย า งไร
ใหพิจารณาจากพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน และตองเปนพยานหลักฐานที่ไดสรุปแจงใหผูถูก
กลาวหาทราบแลวเทานั้น
หมวด ๗
การสอบสวนที่มชิ อบและบกพรอง
ขอ ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏวาการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตองตามขอ ๓ ใหการ
สอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเชนนี้ ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘
หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมใหถูกตอง
ขอ ๔๔ ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตอง ใหการสอบสวนตอนนัน้ เสียไป
เฉพาะในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมครบตามที่
กําหนดไวในขอ ๑๗ วรรคหนึ่ง
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๑๒ กันยายน ๒๕๕๐

(๒) การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไมถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ ๑๑ ขอ ๒๗ ขอ ๒๘
วรรคสอง ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือขอ ๓๒ วรรคหนึ่ง
ในกรณีเชนนี้ ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ หรือมาตรา
๑๐๔ (๑) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี สั่งให
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามกรณีดังกลาวใหมใหถูกตองโดยเร็ว
ขอ ๔๕ ในกรณี ที่ ปรากฏว าคณะกรรมการสอบสวนไม เรี ย กผู ถู ก กล าวหามารั บ ทราบ
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา หรือไมสงบันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา หรือไมมี
หนังสือขอใหผูถูกกลาวหาชี้แจงหรือนัดมาใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาตามขอ ๒๔ ใหผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี สั่งใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหถูกตอง
โดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะชี้แจง ใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาตามที่กําหนดไวใน
ขอ ๒๔ ดวย
ในกรณีที่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนแตกตางจากขอกลาวหาที่คณะกรรมการ
สอบสวนไดแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ แตในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนนั้น ถาผูถูกกลาวหา
ไมไดหลงขอตอสูโดยไดแกขอกลาวหาในความผิดนั้นแลวซึ่งไมทําใหเสียความเปนธรรม ใหถือวาการ
สอบสวนและพิจารณานั้นใชได และใหลงโทษผูถูกกลาวหาไดตามบทมาตราหรือกรณีความผิดที่ถูกตอง
ขอ ๔๖ ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ นอกจากที่
กําหนดไวในขอ ๔๓ ขอ ๔๔ และขอ ๔๕ ถาการสอบสวนตอนนั้นเปนสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความ
เปนธรรม ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี สั่งใหคณะกรรมการสอบสวน
แกไขหรือดําเนินการตอนนั้นใหถูกตองโดยเร็ว แตถาการสอบสวนตอนนั้นมิใชสาระสําคัญอันจะทําใหเสีย
ความเปนธรรม ผูมีอํานาจดังกลาวจะสั่งใหแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองหรือไมก็ได
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หมวด ๘
การนับระยะเวลา
ขอ ๔๗ การนับระยะเวลาตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจากวันแรกแหง
เวลานั้นเปนวันเริ่มนับระยะเวลา แตถาเปนกรณีขยายเวลาใหนับวันตอจากวันสุดทายแหงระยะเวลาเดิมเปน
วันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป สวนเวลาสิ้นสุด ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ
ใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๘ การดําเนินการสอบสวนกอนที่กฎ ก.ค.ศ. นี้ใชบังคับ ใหคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ใชอยูในขณะนั้นจนกวาจะแลวเสร็จ สวนการพิจารณาสั่งการของผูม ี
อํานาจตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๐๔ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.
ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ใหดําเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. นี้
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิจิตร ศรีสอาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ คือ โดยที่การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครู
และบุค ลากรทางการศึกษาซึ่งมีก รณีอัน มีมูลที่ค วรกลาวหาวากระทําผิ ด วินัยนั้น ตองดํ าเนินกระบวนการ
สอบสวนพิจารณาโดยมิชักชา มีความยุติธรรม และคุมครองสิทธิแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ถูกกลาวหาหรือเปนผูเสียหาย ตลอดจนพยานที่ใหถอยคําในการสอบสวน อันจะทําใหกระบวนการสอบสวน
ไดความจริงและมีความยุติธรรม ประกอบกับมาตรา ๙๘ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติวา การสอบสวนพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาซึ่ ง ถู ก กล า วหาว า กระทํ า ผิ ด วิ นั ย ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดในกฎ ก.ค.ศ.
จึงจําเปนตองออกกฎ ก.ค.ศ. นี้
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กฎ ก.ค.ศ.
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ออกกฎ ก.ค.ศ. ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎ ก.ค.ศ. นี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
“อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย
“ปลั ด กระทรวง” หมายความวา ปลัด กระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า ปลั ด กระทรวง
วัฒนธรรม หรือปลัดกระทรวงอื่นที่มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ ไมรวมถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ขอ ๒ การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้
ขอ ๓ การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย ใหอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวัน ที่ไดรับ
แจงคําสั่ง
เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ ใหถือวันที่ผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง
ลงโทษทางวินัยเปนวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ในกรณีที่ผูถูกลงโทษไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งลงโทษทางวินัย แตไดมีการแจงคําสั่ง
ลงโทษทางวินัยใหผูถูกลงโทษทราบพรอมกับมอบสําเนาคําสั่งลงโทษทางวินัยใหผูถูกลงโทษ รวมทั้ง
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ทําบันทึกลงวันเดือนป เวลา และสถานที่ที่แจง และลงลายมือชื่อผูแจง พรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปน
หลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันที่ผูถูกลงโทษไดรับแจงคําสั่ง
ในกรณีที่ไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งลงโทษทางวินัยไดโดยตรง
แตไดมีการแจงเปนหนังสือโดยสงสําเนาคําสั่งลงโทษทางวินัยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปให
ผูถูกลงโทษ ณ ที่อยูของผูถูกลงโทษ ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยสงสําเนาคําสั่ง
ลงโทษทางวินัยไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกลงโทษเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษทางวินัยสงกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณี
เชนนี้ เมื่อลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวาผูถูก
ลงโทษไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว แมยังไมไดรับสําเนาคําสั่งลงโทษทางวินัยฉบับที่ให
ผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษทางวินัยกลับคืนมา ใหถือวาผูถูกลงโทษ
ไดรับแจงคําสั่งแลว
ขอ ๔ การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย ใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณ
แทนผูอื่นหรือมอบหมายใหผูอื่นอุทธรณแทนไมได
การอุทธรณตองทําเปน หนังสือแสดงขอเท็จจริงและเหตุผ ลในการอุทธรณใ หเห็นวาไดถูก
ลงโทษโดยไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือไมเปนธรรมอยางไร และลงลายมือชื่อและที่อยูของผูอุทธรณ
ในการอุทธรณ ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้น พิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ใหแสดงความประสงคไวในหนังสืออุทธรณตามวรรคสอง
หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยื่นหรือสงหนังสือขอแถลงการณดวยวาจานั้นตอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. โดยตรงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ
ขอ ๕ เพื่ อ ประโยชน ใ นการอุ ท ธรณ ผู จ ะอุ ท ธรณ มี สิ ท ธิ ข อตรวจหรื อ คั ด รายงาน
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวนได สวนการขอตรวจหรือคัดบัน ทึก
ถอยคําบุคคล พยานหลักฐานอื่น หรือเอกสารที่เกี่ยวของ ใหอยูใ นดุลพินิจของผูบังคับบัญชาผูสั่ง
ลงโทษที่จะอนุญาตหรือไม โดยใหพิจารณาถึงประโยชนในการรักษาวินัยของขาราชการ ตลอดจน
เหตุผลและความจําเปนเปนเรื่อง ๆ ไป
ขอ ๖ ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานอนุกรรมการ หรือกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ ถาผูนั้น มี
เหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
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(๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ
(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผูอุทธรณ
(๔) เปนผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ
(๕) เปนผูกลาวหา หรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดาหรือ
รวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหา
การคัดคานอนุกรรมการ หรือกรรมการผูพิจารณาอุทธรณนั้น ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุ
แหงการคัดคานไวในหนังสืออุทธรณ หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
หรือ ก.ค.ศ. เริ่มพิจารณาอุทธรณ
เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง อนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้น
จะขอถอนตัวไมรว มพิจ ารณาอุท ธรณก็ ได ถา อนุก รรมการหรือ กรรมการดังกลาวมิได ขอถอนตั ว
ใหอนุกรรมการหรือกรรมการที่ เหลืออยูน อกจากอนุก รรมการหรือกรรมการผูถูกคัดค านพิจารณา
ขอเท็จจริงที่คัดคาน หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือ ใหแจงอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นทราบ
และมิใ หรวมพิจารณาอุทธรณ เวน แตจะพิจารณาเห็น วา การใหอนุกรรมการ หรือกรรมการผูนั้น
รวมพิจารณาอุทธรณดังกลาวจะเปนประโยชนยิ่งกวา เพราะจะทําใหไดความจริงและเปนธรรม จะให
อนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณก็ได
ขอ ๗ การอุทธรณคํ าสั่ง ลงโทษทางวินัย ของขาราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษา
ที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) การอุทธรณคําสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ ใหอุทธรณตอ ก.ค.ศ. และ
ให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณา
(๒) การอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนของนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีเจาสังกัด เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่ง
ตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหอุทธรณตอ ก.ค.ศ. และให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณา
(๓) การอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนของผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษา ใหอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
และให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เปนผูพิจารณา
ขอ ๘ การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มิได
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ใหดําเนินการดังตอไปนี้
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(๑) การอุทธรณคําสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ ใหอุทธรณตอ ก.ค.ศ. และ
ให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณา
(๒) การอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนของนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัดกระทรวงหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.
ตั้งใหอุทธรณตอ ก.ค.ศ. และให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณา
(๓) การอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนของปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เลขาธิการ อธิบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาอธิการบดีหรือตําแหนง
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการสถานศึกษาหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทา ใหอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง และให อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งเปนผูพิจารณา
ขอ ๙ การอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหทําหนังสืออุทธรณถึงประธาน
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การอุทธรณตอ ก.ค.ศ. ใหทําหนังสืออุทธรณถึงประธาน ก.ค.ศ. หรือเลขาธิการ ก.ค.ศ. และ
ยื่นที่สํานักงาน ก.ค.ศ.
การยื่ น หรื อส ง หนั ง สื ออุ ท ธรณ ผู อุ ท ธรณ จ ะยื่ น หรื อ ส งผ า นผู บั ง คับ บั ญ ชาก็ ได โดยให
ผูบังคับบัญชานั้นสงหนังสืออุทธรณไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานหรือ
สวนราชการที่ทําหนาที่เลขานุการของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือเลขาธิการ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี
ภายในสามวันทําการนับแตวันที่ผูบังคับบัญชาดังกลาวไดรับหนังสืออุทธรณ
ในกรณีที่นําหนังสืออุทธรณมายื่นเอง ใหผูรับออกใบรับประทับตรารับและลงทะเบียนไวเปน
หลักฐานในวันที่รับตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และใหถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกลาว
เปนวันยื่นหนังสืออุทธรณ
ในกรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝาก
เปนหลักฐานฝากสง หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปนวันสงหนังสือ
อุทธรณ
เมื่อไดยื่น หรือสงหนังสืออุทธรณไวแ ลว ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงคําแถลงการณหรือเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมกอนที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. เริ่มพิจารณาอุทธรณก็ได โดยยื่น
หรือสงตรงตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี
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ขอ ๑๐ อุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดตองเปน อุทธรณที่ถูกตองในสาระสําคัญตามขอ ๔
และขอ ๙ และไดอุทธรณภายในกําหนดเวลาตามขอ ๓
ในกรณีที่มีปญหาวาอุทธรณรายใดเปนอุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดหรือไม ให อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เปนผูพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. มีมติไมรับอุทธรณคําสั่งลงโทษไว
พิจารณา ใหเปนที่สุดและแจงมตินั้นพรอมสิทธิในการฟองศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือ
โดยเร็ว
ขอ ๑๑ ผูอุทธรณจะขอถอนอุทธรณกอ นที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.
แลวแตกรณี พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเสร็จสิ้นก็ได โดยทําเปน หนังสือยื่นหรือสงตรงตอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.
เมื่อไดถอนอุทธรณแลว การพิจารณาอุทธรณใหเปนอันระงับ
ขอ ๑๒ ในกรณีที่ผูถูกลงโทษไดยายหรือโอนไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนราชการอื่น
ใหยื่นอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ผูอุทธรณไดยายหรือโอนไปสังกัดนั้น
ในกรณีที่ผูอุทธรณไดยายหรือโอนไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนราชการอื่น หลังจาก
ที่ไดยื่นอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสังกัดเดิมไวแลว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดเดิม นั้น ยังมิไดมีม ติตามขอ ๑๔ ใหสงเรื่องอุทธรณและเอกสารหลักฐานตามขอ ๑๓ ไปให
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามวรรคหนึ่งเปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตอไป
ในกรณีที่ผูอุทธรณไดยายหรือโอนไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนราชการอื่น หลังจาก
ที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสังกัดเดิม ไดมีม ติตามขอ ๑๔ แลว แตผูบังคับบัญชายังมิไดสั่งหรือ
ปฏิบัติใ ห เปน ไปตามมตินั้ น ใหส งเรื่องอุทธรณแ ละเอกสารหลัก ฐานที่เกี่ ยวของพรอมทั้ง รายงาน
การประชุมและมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาไปใหผูบังคับบัญชาใหมเปนผูสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไป
ตามมตินั้น
ขอ ๑๓ การพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ
ก.ค.ศ. พิจารณาจากสํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องตนตามมาตรา ๙๕ และสํานวน
การดําเนิน การทางวินัยตามมาตรา ๙๘ หรือสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
ตามกฎหมายอื่นที่บัญญัติใหฟงขอเท็จจริงตามนั้น และในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่ม เติม รวมทั้งคําชี้แ จงจากหนวยราชการ รัฐ วิสาหกิจ หนวยงานอื่น ของรัฐ
หางหุนสวน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ หรือขอใหผูแทนหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ
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หางหุนสวน บริษัท ขาราชการหรือบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการ
พิจารณาได
ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.
พิจ ารณาเห็ น ว า การแถลงการณ ด ว ยวาจาไม จํ า เป น แก ก ารพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ทธรณ จะให ง ดการ
แถลงการณดวยวาจาก็ได
ในกรณีที่นัดใหผูอุทธรณมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม ใหแจงใหผูดํารงตําแหนงที่สั่ง
ลงโทษหรือเพิ่มโทษทราบดวยวา ถ าประสงคจ ะแถลงแกก็ ใ หมาแถลงด วยตนเองหรือมอบหมาย
เปนหนังสือใหขาราชการที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงแกตอที่ประชุมครั้งนั้นได ทั้งนี้ ใหแจงลวงหนา
ตามควรแกกรณี และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว ใหผูดํารงตําแหนงที่สั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษ
หรือผูแทนเขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณได
ในการพิจารณาอุทธรณ ถา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. เห็นสมควรที่จะตอง
สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม
ใหมีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นไดตามความจําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได หรือกําหนดประเด็น
หรือขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปใหผูสอบสวนเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได
ในการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม ถา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.
หรื อคณะกรรมการสอบสวนที่ ได รับ แต งตั้ งตามวรรคสี่ เห็น สมควรส งประเด็ น หรือ ขอ สํา คัญ ใด
ที่ตองการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่หรือตางเขตพื้น ที่การศึกษา ใหมีอํานาจ
กําหนดประเด็นหรือขอสําคัญนั้นสงไปเพื่อใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานในทองที่หรือ
เขตพื้นที่การศึกษานั้นทําการสอบสวนแทนได
การสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพื่อใหผูสอบสวน
เดิ ม หรื อ หั ว หน า ส วนราชการหรื อ หั ว หน า หน ว ยงานซึ่ ง อยูต า งท อ งที่ ห รื อ ต า งเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ดํา เนิ น การตามวรรคสี่แ ละวรรคหา ในเรื่ องเกี่ย วกับ กรณี กล า วหาว า กระทํา ผิด วิ นัย อยา งร า ยแรง
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง หรือกรณีกลาวหาตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ ใหนําหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๙๘ วรรคหก หรือมาตรา ๑๑๑ วรรคหนึ่ง
และวรรคสาม แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม
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๑๕ มกราคม ๒๕๕๑

ขอ ๑๔ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ไดพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยไมรายแรงที่อุทธรณตามขอ ๗ (๒) หรือ (๓) หรือตามขอ ๘ (๒)
หรือ (๓) แลว
(๑) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตองและเหมาะสมกับความผิดแลว ใหมีมติใหยกอุทธรณ
(๒) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด และเห็น วาผูอุทธรณ
ไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง แตควรไดรับโทษหนักขึ้น ใหมีมติใหเพิ่มโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษ
ที่หนักขึ้น
(๓) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด และเห็น วาผูอุทธรณ
ไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง ควรไดรับโทษเบาลง ใหมีมติใหลดโทษเปน สถานโทษหรืออัตราโทษ
ที่เบาลง
(๔) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด และเห็น วาผูอุทธรณ
ไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง ซึ่งเปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอย และมีเหตุอันควรงดโทษ ใหมีมติให
สั่งงดโทษโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได
(๕) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตอง และเห็นวาการกระทําของผูอุทธรณไมเปนความผิด
วินัยหรือพยานหลักฐานยังฟงไมไดวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัย ใหมีมติใหยกโทษ
(๖) ถาเห็นวาขอความในคําสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ใหมีมติใหแกไขเปลี่ยนแปลง
ขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม
(๗) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเ หมาะสมกับความผิด และเห็น วากรณีมีมูล
ที่ควรกลาวหาวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหมีมติใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง และดําเนินการตามกฎหมายตอไป
(๘) ในกรณีที่เห็นวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. หรื อเห็น วา ผูอุท ธรณก ระทํา ผิด วินัย อย างรา ยแรงและได มีก ารดําเนิน การทางวินั ย
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แลว ใหมีมติใหเพิ่มโทษเปนปลดออกหรือไลออกจากราชการ
(๙) ถาเห็น วาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็น วาผูอุทธรณ
มีกรณีท่ีสมควรแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือใหออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) มาตรา ๑๑๑
หรื อ มาตรา ๑๑๒ ให มี ม ติ ใ ห ผู บั ง คั บ บั ญ ชาแต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน และดํ า เนิ น การ
ตามกฎหมายตอไป
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๑๕ มกราคม ๒๕๕๑

(๑๐) ถาเห็นสมควรดําเนิน การโดยประการอื่นใด เพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมี
ความเปนธรรม ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี
การออกจากราชการของผูอุทธรณไมเปนเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ แตจะมีมติตาม (๒)
หรือ (๙) มิได หรือถาเปนการออกจากราชการเพราะตายจะมีมติตาม (๗) หรือ (๘) มิได
ในกรณีที่มีผูถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไดกระทํารวมกัน และเปน ความผิดในเรื่อง
เดียวกัน โดยมีพฤติการณแ หงการกระทําอยางเดียวกัน เมื่อผูถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใชสิทธิอุทธรณ
คําสั่งลงโทษดังกลาว และผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณ แมผูถูกลงโทษคนอื่นจะไมไดใชสิทธิ
อุทธรณ หากพฤติการณของผูไมไดใชสิทธิอุทธรณเปนเหตุในลักษณะคดีอันเปนเหตุเดียวกับกรณีของ
ผูอทุ ธรณแลว ใหมีมติใหผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณไดรับการพิจารณาการลงโทษใหมีผลในทางที่เปนคุณ
เชนเดียวกับผูอุทธรณดวย
ขอ ๑๕ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ไดมีมติตามขอ ๑๔ แลว ใหผูมี
อํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น และเมื่อไดสั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกลาวแลว
ใหแจงใหผูอุทธรณทราบดวย
ขอ ๑๖ ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไดสั่งตามขอ ๑๕ แลว ผูอุทธรณจะอุทธรณ
ตอไปอีกมิได เวนแตผูมีอํานาจดังกลาวสั่งเพิ่มโทษเปนโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการตาม
ขอ ๑๔ (๘) หรือสั่งใหออกจากราชการตามขอ ๑๔ (๙) ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขตาม
มาตรา ๑๒๒ ไดอกี ชั้นหนึ่ง
ขอ ๑๗ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใ นกรณีที่อุทธรณตอ ก.ค.ศ. ตามขอ ๗ (๑) และ
ขอ ๘ (๑) ใหนําขอ ๑๓ และขอ ๑๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใด ผูอุทธรณจะอุทธรณหรือรองทุกขตอไปอีกมิได และใหแจง
ผูอุทธรณทราบพรอมทั้งแจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง และใหแจงสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ
เปนหนังสือ หรือดําเนินการใหเปนไปตามมติ ก.ค.ศ. โดยเร็ว
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ขอ ๑๘ การนับระยะเวลาตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ สําหรับเวลาเริ่มตน ใหนับวันถัดจากวันแรก
แห ง เวลานั้ น เป น วั น เริ่ ม นั บ ระยะเวลา ส ว นเวลาสิ้ น สุ ด ถ า วั น สุ ด ท า ยแห ง ระยะเวลาตรงกั บ
วันหยุดราชการใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิจิตร ศรีสอาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก ฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบั ญญัติ
ระเบียบข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติใ หหลักเกณฑและวิธีการในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ กรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งลงโทษ
ทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. จึงจําเปนตองออกกฎ ก.ค.ศ. นี้
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๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑

กฎ ก.ค.ศ.
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ออกกฎ ก.ค.ศ. ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎ ก.ค.ศ. นี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
“อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัด กระทรวงการทอ งเที่ย วและกีฬ า ปลัด กระทรวง
วัฒนธรรม หรือปลัดกระทรวงอื่นที่มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา แตไมรวมถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ขอ ๒ การรองทุกขคําสั่งใหออกจากราชการ ใหรองทุกขตอ ก.ค.ศ. ภายในสามสิบวันนับ
แตวันไดรับแจงคําสั่ง โดยใหนําหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและ
การพิจารณาอุทธรณมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๓ การรองทุกขและการพิจารณารองทุกข ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเห็น วาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชา
หรือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎ ก.ค.ศ. นี้
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หนา ๘
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๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑

ขอ ๔ เมื่อผูอยูใ ตบังคับบัญชามีกรณีรองทุกขตามขอ ๓ และแสดงความประสงคที่จะ
ปรึกษาหารือ รับฟงหรือสอบถามกับผูบังคับบัญชา ใหผูบังคับบัญชานั้นใหโอกาสและรับฟงหรือ
สอบถามเกี่ยวกับปญหาดังกลาวเพื่อทําความเขาใจและแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นตน
ถาผูอยูใตบังคับบัญชาไมประสงคจะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแลวไมไดรับคําชี้แจงหรือ
ไดรับคําชี้แจงไมเปนที่พอใจ หรือผูบังคับบัญชามิไดดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการแลวแตไมเปนที่
พอใจ ก็ใหรองทุกขตามขอ ๕
ขอ ๕ การรองทุกข ใหทําเปนหนังสือยื่นหรือสงตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ
ก.ค.ศ. แล วแตกรณี ภายในสามสิบวัน นับ แตวัน ทราบเรื่องอัน เปน เหตุแ หงการรอ งทุกข และให
รองทุกขไดสําหรับตนเองเทานั้น จะรองทุกขแทนผูอื่นหรือมอบหมายใหผูอ่นื รองทุกขแทนไมได
หนังสือรองทุกขตองลงลายมือชื่อ ที่อยู และตําแหนงของผูรองทุกข และตองประกอบดวย
สาระสําคัญที่แสดงขอเท็จจริงและเหตุผลใหเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ
เนื่อ งจากการกระทํ าของผูบัง คับ บัญ ชา หรือ การแตง ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินั ยอยา งใด
และความประสงคของการรองทุกข
ถาผูรองทุกขประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นการพิจารณา ใหแสดงความประสงคไวใน
หนังสือร องทุกข หรือจะทําเปน หนังสือตา งหากก็ไ ด โดยยื่น หรือส งตรงตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. กอนเริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกข
ขอ ๖ การรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหทําหนังสือรองทุกขถึงประธาน
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับ ยื่นหรือสงที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือสวนราชการที่ทําหนาที่เลขานุการของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
การรองทุกขตอ ก.ค.ศ. ใหทําหนังสือรองทุกขถึงประธาน ก.ค.ศ. หรือเลขาธิการ ก.ค.ศ.
พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับโดยยื่นหรือสงที่สํานักงาน ก.ค.ศ.
ผู ร อ งทุ ก ข จ ะยื่ น หรื อ ส ง หนั ง สื อ ร อ งทุ ก ข พ ร อ มกั บ สํ า เนารั บ รองถู ก ต อ งหนึ่ ง ฉบั บ
ผานผูบังคับบัญชาหรือผานผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแ หงการรองทุกขก็ได และใหผูบังคับบัญชานั้น
ดําเนินการตามขอ ๑๑
ในกรณีที่มีผูนําหนังสือรองทุกขม ายื่น เอง ใหผูรับออกใบรับ พรอมทั้งประทับตรารับและ
ลงทะเบียนไวเปนหลักฐานในวันที่รับตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และใหถือวันที่รับหนังสือ
ตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นหนังสือรองทุกข
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ในกรณีที่สงหนังสือรองทุกขทางไปรษณีย ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝาก
เปน หลัก ฐานฝากสง หรือวัน ที่ที่ทําการไปรษณียตน ทางประทับตรารับที่ซ องหนัง สือ เปน วัน ส ง
หนังสือรองทุกข
เมื่อ ได ยื่น หรือ สง หนัง สือ รอ งทุก ขไ วแ ลว ผู รองทุก ขจ ะยื่น หรื อส งหนั งสื อร องทุ กข หรื อ
เอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมกอนที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. เริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกขก็ได
โดยยื่นหรือสงตรงตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี
ขอ ๗ การร อ งทุ ก ข สํ า หรั บ ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กั ด เขตพื้ น ที่
การศึกษาใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ เ หตุ ร อ งทุ ก ข เ กิ ด จากนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี เลขาธิ ก าร หรื อ คํ า สั่ ง
ของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งการตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือกรณีเหตุรองทุกขเกิดจาก
การถูกสั่งพักราชการตามมาตรา ๑๐๓ ใหรองทุกขตอ ก.ค.ศ. และให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณา
(๒) ในกรณีที่ เ หตุ รอ งทุ กข เ กิ ด จากผู บัง คั บ บั ญชาตั้ ง แต ผู อํ านวยการสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาลงมา ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่การศึกษา และให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เปนผูพิจารณา
ขอ ๘ การรองทุกขสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มิไดสังกัดเขตพื้น ที่
การศึกษาใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ เ หตุ ร อ งทุ ก ข เ กิ ด จากนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี เ จ า สั ง กั ด ปลั ด กระทรวง
หรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งการตามมติของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือกรณีเหตุรองทุกข
เกิดจากการถูกสั่งพักราชการตามมาตรา ๑๐๓ ใหรองทุกขตอ ก.ค.ศ. และให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณา
(๒) ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ อธิบดีหรือตําแหนง
ที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่ มีฐ านะเทียบเทา อธิการบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่ น ที่มีฐ านะเทียบเท า
ผูอํานวยการสํานัก ผูอาํ นวยการกอง ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทา ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง และให อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เปนผูพิจารณา
ขอ ๙ ผูร อ งทุ กข มี สิ ท ธิคั ด ค า นอนุ ก รรมการ หรื อ กรรมการผูพิ จ ารณาเรื่ อ งร อ งทุ ก ข
ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข
(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องที่รองทุกข
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(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผูรองทุกข
(๔) เปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดา
กับผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข
การคัดคานอนุกรรมการหรือกรรมการผูพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปน
เหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือรองทุกข หรือแจงเพิ่มเติม เปนหนังสือกอนที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกข
เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง อนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นจะขอถอนตัว
ไม ร ว มพิ จ ารณาเรื่ อ งร อ งทุ ก ข นั้ น ก็ ไ ด ถ า อนุ ก รรมการหรื อ กรรมการผู นั้ น มิ ไ ด ข อถอนตั ว
ใหอนุกรรมการหรือกรรมการที่เหลืออยูน อกจากผูถูกคัดคานพิจารณาขอเท็จจริงที่เปนเหตุแ หงการ
คัดคาน หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือใหแจงอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นทราบและมิใหรวม
พิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น เวนแตจะพิจารณาเห็นวาการใหอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นรวมพิจารณา
เรื่ องรอ งทุก ขดั งกล าวจะเป น ประโยชน ยิ่ง กว า เพราะจะทํา ให ได ค วามจริง และเป น ธรรม จะให
อนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้นก็ได
ขอ ๑๐ ในกรณีที่ผูรองทุกขไมประสงคจะใหมีการพิจารณาเรื่องรองทุกขตอไป จะขอถอน
เรื่องรองทุกขกอนที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาเรื่องรองทุกขเสร็จสิ้นก็ได
โดยทําเปนหนังสือยื่นหรือสงตรงตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. และเมื่อไดถอนเรื่อง
รองทุกขแลว การพิจารณาเรื่องรองทุกขใหเปนอันระงับ
ขอ ๑๑ เมื่อไดรับหนังสือรองทุกขตามขอ ๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา หรือสวนราชการที่ทําหนาที่เลขานุการของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือสํานักงาน
ก.ค.ศ. แลวแตกรณี มีหนังสือ แจ งพรอมทั้งส งสําเนาหนัง สือรองทุกข ใ หผูบังคับบัญ ชาผูเปน เหตุ
แหงการรองทุกขทราบโดยเร็ว และใหผูบังคับบัญชาผูเปน เหตุแ หงการรองทุกขนั้น สงเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวของโดยใหมีคําชี้แจงประกอบดวย เพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทําการนับแต
วันไดรับหนังสือ
ในกรณี ที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาได รั บ หนั ง สื อ ร อ งทุ ก ข ที่ ไ ด ยื่ น หรื อ ส ง ตามข อ ๖ วรรคสาม
ใหผู บังคั บบัญ ชานั้ น สง หนัง สือร องทุ กขพ รอมทั้ง สําเนาต อไปยังผู บังคั บบัญ ชาผู เปน เหตุ แ หง การ
รองทุกขภายในสามวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข
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เมื่อผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขไดรับหนังสือรองทุกขแลว หรือกรณีที่ผูรองทุกข
ไดยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขผานผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขโดยตรงตามขอ ๖ วรรคสาม
ใหผูบังคับบัญชาผูเปน เหตุแ หงการรองทุกขนั้น จัดสงหนังสือรองทุกขพรอมทั้งสําเนาและเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวของ โดยใหมีคําชี้แจงประกอบดวย ไปยังประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
หรือหัวหนาสวนราชการที่ทําหนาที่เลขานุการของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือประธาน ก.ค.ศ.
แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันทําการนับแตไดรับหนังสือรองทุกข
ขอ ๑๒ การพิจารณาเรื่องรองทุกข ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. พิจารณา
ถึ ง เหตุ แ ห ง การไม ไ ด รั บ ความเป น ธรรมหรื อ เหตุ แ ห ง ความคั บ ข อ งใจเนื่ อ งจากการกระทํ า ของ
ผูบังคับบัญชาหรือเหตุแหงการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และในกรณีจําเปนและสมควร
อาจขอเอกสารหรือ หลัก ฐานที่เ กี่ ยวขอ งเพิ่ ม เติ ม รวมทั้ งคํ า ชี้แ จงจากหนว ยราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ห า งหุ น ส ว น บริ ษั ท หรื อ บุ ค คลใด ๆ หรื อ ขอให ผู แ ทนหน ว ยราชการ
รัฐ วิสาหกิจ หน วยงานอื่ น ของรัฐ หางหุ น สวน บริษัท หรือบุค คลใด ๆ มาให ถอยคําหรือชี้แ จง
ขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได
ในกรณีที่ผูรองทุกขขอแถลงการณดวยวาจา หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.
พิจ ารณาเห็ น ว า การแถลงการณ ดว ยวาจาไมจํ า เปน แก การพิ จารณาวิ นิ จ ฉัย เรื่ องร อ งทุ ก ข จะให
งดแถลงการณดวยวาจาก็ได
ในกรณีที่นัดใหผูรองทุกขมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม ใหแจงใหผูบังคับบัญชาผูเปน
เหตุแหงการรองทุกขทราบดวยวา ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลง หรือมอบหมายเปนหนังสือให
ขาราชการที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงตอที่ประชุมครั้งนั้นก็ได ทั้งนี้ ใหแจงลวงหนาตามควรแกกรณี
และเพื่อประโยชนใ นการแถลงแกดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแ หงการรองทุกขหรือผูแ ทน
เขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูรองทุกขได
ขอ ๑๓ ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่การศึกษา หรื อ ก.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุก ข
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือรองทุกขและเอกสารหรือหลักฐานตามขอ ๑๑
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หรือขอ ๑๒ แลวแตกรณี แตถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว ใหขยาย
เวลาพิจารณาไดอีกไมเกินสามสิบวันและใหบันทึกแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตองขยายเวลาไวดวย
ในกรณีที่ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแลวการพิจารณายังไมแลวเสร็จ ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่
การศึก ษา หรือ ก.ค.ศ. ขยายเวลาพิจ ารณาไดอีก ไม เกิน สามสิ บวัน แตทั้ งนี้ ใ หพิ จารณากํา หนด
มาตรการที่จะทําใหการพิจารณาแลวเสร็จโดยเร็วและบันทึกไวเปนหลักฐานในรายงานการประชุม
ขอ ๑๔ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขแลว
(๑) ถาเห็น วาเหตุที่ทําใหไมไดรับความเปนธรรม หรือเหตุแ หงความคับขอ งใจ หรือการ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น ผูบังคับบัญชาไดใชอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติตอผูรองทุกข
โดยชอบดวยกฎหมายแลวใหมีมติยกคํารองทุกข
(๒) ถาเห็นวาเหตุที่ทําใหไมไดรับความเปนธรรมหรือเหตุแหงความคับของใจหรือการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น ผูบังคับบัญชาไดใชอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติตอผูรองทุกขโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย ใหมีมติเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติ หรือใหขอแนะนําตามที่เห็นสมควรเพื่อให
ผูบังคับบัญชาปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
(๓) ถาเห็นสมควรดําเนิน การโดยประการอื่นใด เพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมี
ความเปนธรรม ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี
(๔) ถาเห็น วาการรองทุก ขไมเป น ไปตามหลัก เกณฑใ นขอ ๕ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง
ขอ ๗ หรือขอ ๘ ใหมีมติไมรับคํารองทุกข
การพิจ ารณามีม ติต ามวรรคหนึ่ ง ใหบัน ทึ กเหตุ ผลของการพิจารณาวินิ จฉัยไวใ นรายงาน
การประชุมดวย
ขอ ๑๕ มติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ตามขอ ๑๔ ใหเปนที่สุด
ขอ ๑๖ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ไดมีมติเปนประการใดแลว ใหผูมี
อํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้นในโอกาสแรกที่ทําได ในกรณีที่มีเหตุผล

176

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๙๔ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑

ความจําเป น จะใหมีการรับรองรายงานการประชุม เสียก อ นก็ไ ด และเมื่ อไดสั่ งหรือ ปฏิบัติ ตามมติ
ดังกลาวแลว ใหแจงใหผูรองทุกขทราบเปนหนังสือโดยเร็ว
ขอ ๑๗ การนับระยะเวลาตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ สําหรับเวลาเริ่มตน ใหนับวันถัดจากวันแรก
แห ง เวลานั้ น เป น วั น เริ่ ม นั บ ระยะเวลา ส ว นเวลาสิ้ น สุ ด ถ า วั น สุ ด ท า ยแห ง ระยะเวลาตรงกั บ
วันหยุดราชการ ใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สมชาย วงศสวัสดิ์
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก ฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบั ญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติใหหลักเกณฑและวิธีการในเรื่องที่
เกี่ยวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข กรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งใหออก
จากราชการ หรื อ เห็ น ว าตนไม ไ ดรั บ ความเป น ธรรมหรือ มี ค วามคั บ ขอ งใจ เนื่ องจากการกระทํ าของ
ผูบังคับ บัญชาหรื อการแต งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให เปนไปตามที่ กํ าหนดในกฎ ก.ค.ศ.
จึงจําเปนตองออกกฎ ก.ค.ศ. นี้
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กฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) มาตรา ๑๐๓ วรรคห้า และมาตรา ๑๑๙
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีออกกฎ ก.ค.ศ. ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพักราชการหรือให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนกรณีรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา และกรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้
ข้อ ๒ ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า มาตรา ๑๐๐
วรรคหก และผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามมาตรา ๑๐๔ แล้วแต่กรณี เป็นผู้สั่งพักราชการหรือสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน
ข้อ ๓ เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา
เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอํานาจตามข้อ ๒ จะสั่งให้ผู้นั้น
พักราชการได้ต่อเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัย อย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่า
กระทําความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์
อันไม่น่าไว้วางใจ และผู้ที่ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และผู้มีอํานาจตามข้อ ๒
พิจารณาเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการ
(๒) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา
หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น
(๓) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา หรือต้องจําคุกโดยคําพิพากษา
และได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจําคุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินสิบห้าวันแล้ว
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(๔) ผู้นั้น ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัย อย่างร้ายแรงและต่อมามีคําพิพ ากษาถึงที่สุดว่าเป็น
ผู้กระทําความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวน หรือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงภายหลัง
ที่มีคําพิพ ากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และผู้มีอํานาจตามข้อ ๒
พิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุด ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทํา
ความผิดอาญาของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๔ การสั่งพักราชการตามข้อ ๓ ให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา เว้นแต่กรณี
ที่ผู้ถูกสั่งพักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้ร้องทุกข์คําสั่งพักราชการและผู้มีอํานาจพิจารณา
เห็นว่าคําร้องทุกข์ฟังขึ้น และสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนพิจารณา
เสร็จสิ้นเนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกสั่งพักราชการไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา และไม่ก่อให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป หรือเนื่องจากการดําเนินการทางวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่งปีนับแต่วันพักราชการ
ยังไม่แล้วเสร็จ และผู้ถูกสั่งพักราชการไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว ให้ผู้มีอํานาจสั่งพักราชการสั่งให้ผู้นั้น
กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได้
ข้อ ๕ เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ถ้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่หน่วยงานการศึกษาของผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยู่
ได้รับ หนัง สือแจ้งการพัก ใช้ใ บอนุญ าตประกอบวิ ชาชีพ และผู้ บังคับ บัญ ชาหน่ ว ยงานการศึก ษานั้ น
พิจารณาเห็นว่า ผู้นั้นไม่เหมาะสมที่จะเปลี่ยนตําแหน่งหรือย้ายไปดํารงตําแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ หรือผู้นั้นมีความเหมาะสม แต่ไม่อาจเปลี่ยนตําแหน่งหรือย้ายไปดํารงตําแหน่งอื่นได้
หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ไม่อนุมัติ ก็ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓
สั่งให้ผู้นั้นพักราชการ
ข้อ ๖ การสั่งพักราชการตามข้อ ๕ ให้สั่งพักตลอดเวลาที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เว้นแต่กรณีที่ผู้ถูกสั่งพักราชการเนื่องจากเหตุ
ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร้องทุกข์
คําสั่งพักราชการและผู้มีอํานาจพิจารณาเห็นว่าคําร้องทุกข์ฟังขึ้นและสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการก่อนกําหนดเวลาที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เนื่องจากมีตําแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานการศึกษาพิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีความเหมาะสม
ที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ผู้มีอํานาจสั่งพักราชการอาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการก่อนกําหนดเวลาที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้
ข้อ ๗ ข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมี กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด วินั ย
อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายสํานวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําผิดอาญา
หลายคดี เว้ น แต่ เป็น ความผิด ที่ได้ กระทําโดยประมาท หรือ ความผิด ลหุโ ทษ หรื อผู้ที่ ถูกฟ้ องนั้ น
พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ ถ้าจะสั่งพักราชการให้สั่งพักทุกสํานวนและทุกคดี
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ในกรณีที่ได้สั่งพักราชการในสํานวนใดหรือคดีใดไว้แล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้น
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสํานวนอื่น หรือถูกฟ้องคดีอาญา
หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาในคดีอื่น เพิ่มขึ้น อีกเว้น แต่เป็น ความผิด ที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิด ลหุโ ทษ หรือผู้ที่ถูกฟ้องนั้น พนักงานอัย การรับเป็น ทนายแก้ต่างให้ ก็ให้สั่งพักราชการ
ในสํานวนหรือคดีอื่นที่เพิ่มขึ้นนั้นด้วย
ข้อ ๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีเหตุพักราชการตามข้อ ๓ และพักใช้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามข้อ ๕ ถ้าจะสั่งพักราชการให้สั่งพักทุกสํานวนและทุกคดี
ในกรณีที่ได้สั่งพักราชการในสํานวนใดหรือคดีใดไว้แล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้น
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสํานวนอื่น หรือถูกฟ้อง
คดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาในคดีอื่นเพิ่มขึ้นอีก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือผู้ที่ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ หรือมีกรณี
ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็ให้สั่งพักราชการ
ในสํานวนหรือคดีอื่นที่เพิ่มขึ้นนั้นด้วย
ข้อ ๙ การสั่งพักราชการหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ห้ามมิให้สั่งย้อนหลังไปก่อน
วันออกคําสั่ง เว้นแต่
(๑) ผู้ซึ่งจะถูกสั่งพักราชการหรือจะถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนอยู่ในระหว่างถูกควบคุม
หรือขัง โดยเป็ น ผู้ถูกจั บในคดี อาญา หรือต้ องจําคุ กโดยคํ าพิพ ากษา การสั่งพั กราชการหรือ การสั่ ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนในเรื่องนั้นให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจําคุก
(๒) ในกรณีที่ได้มีการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่
เพราะคําสั่งเดิมไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง ให้สั่งพักหรือสั่งให้ออกตั้งแต่วัน ให้พักราชการหรือให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามคําสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรต้องพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนในขณะที่
ออกคําสั่งเดิม
ข้อ ๑๐ คําสั่ งพั กราชการหรือ สั่ง ให้อ อกจากราชการไว้ก่ อนต้องระบุชื่อ และตํ าแหน่ง ของ
ผู้ถูกสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตลอดจนกรณีและเหตุที่สั่งให้พักราชการหรือสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน
เมื่อได้มีคําสั่งให้ข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดพักราชการหรือสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนแล้ว ให้แจ้งคําสั่งให้ผู้นั้นทราบพร้อมทั้งส่งสําเนาคําสั่งให้ด้วยโดยพลัน
ในกรณีที่ผู้ถูกพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง
แต่ได้มีการแจ้งคําสั่งให้ผู้นั้นทราบพร้อมกับมอบสําเนาคําสั่งให้ผู้นั้น รวมทั้งทําบันทึกลงวัน เดือน ปี
เวลาและสถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้น
เป็นวันที่ผู้นั้นได้รับทราบคําสั่ง
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ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง
ได้โดยตรง แต่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือส่งสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้นั้น ณ ที่อยู่
ของผู้นั้น ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยส่งสําเนาคําสั่งไปให้สองฉบับเพื่อให้ผู้นั้นเก็บไว้
หนึ่ง ฉบับ และให้ผู้นั้น ลงลายมื อชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบคํา สั่งส่งกลั บคืน มาเพื่อเก็ บไว้เป็ น
หลักฐานหนึ่ง ฉบั บ ในกรณีเช่น นี้เมื่อล่ว งพ้น สิบ ห้าวัน นับแต่วัน ที่ ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนว่าผู้นั้นได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับสําเนาคําสั่งฉบับที่ให้ผู้นั้น
ลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบคําสั่งกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบคําสั่งให้พักราชการ
หรือคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นแล้ว
ข้อ ๑๑ เมื่ อ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ใ ดมี เ หตุ ที่ อ าจถู ก สั่ ง พั ก ราชการ
และผู้มีอํานาจตามข้อ ๒ พิจารณาเห็นว่าการสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่อาจ
ถูกสั่งพักราชการตามข้อ ๓ นั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้มีอํานาจดังกล่าวจะสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการ
ไว้ก่อนก็ได้
ข้อ ๑๒ เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามข้อ ๕
เป็นเวลาเกินหนึ่งปี ผู้มีอํานาจตามข้อ ๒ อาจสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้
ข้อ ๑๓ ให้นําความในข้อ ๔ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับกับการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม
ข้อ ๑๔ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดพักราชการไว้แล้ว หากผู้มี
อํานาจตามข้อ ๒ พิจารณาเห็นว่ามีเหตุตามข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๒ จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อน
อีกชั้นหนึ่งก็ได้
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่จะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อ ๑๔ ให้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตั้งแต่วันพักราชการเป็นต้นไป
ข้อ ๑๖ การสั่งให้ข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาผู้ดํ ารงตําแหน่งซึ่งมีวิท ยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทีย บเท่าออกจากราชการไว้ก่อน ให้ดําเนิน การนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมี
พระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันออกจากราชการไว้ก่อน
ข้อ ๑๗ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดพักราชการหรือให้ออกจาก
ราชการไว้ก่ อ นเพื่ อ รอฟั ง ผลการสอบสวนพิ จ ารณา ถ้ าภายหลั ง ปรากฏผลการสอบสวนพิ จารณา
เป็นประการใดแล้วให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ดําเนินการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่
หรือมาตรา ๑๓๔ แล้วแต่กรณี

182

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๒ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๕๕

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ แล้วแต่กรณี
ในตําแหน่งและวิทยฐานะเดิมหรือตําแหน่งเดียวกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งและวิทยฐานะ แล้วให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง
หรือมาตรา ๑๓๔ แล้วแต่กรณี
(๓) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการได้เนื่องจาก
ผู้ถูกสั่งพักราชการมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการแล้ว หรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนมีอายุครบหกสิบปีบริบูร ณ์ซึ่งจะต้องพ้นจาก
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น แล้วแต่กรณี ก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งงดโทษตามมาตรา ๑๐๒ โดยไม่ต้องสั่ง
ให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ และสําหรับผู้ที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ให้มีคําสั่งยกเลิกคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้ว ย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย ไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่น ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งงดโทษตามมาตรา ๑๐๒ แล้ว สั่งให้ผู้นั้น ออกจากราชการ
ตามเหตุนั้นโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
(๕) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้ น มิไ ด้กระทําผิ ด วินัย และไม่ มีกรณี ที่จะต้องถู กสั่ง ให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้สั่งยุติเรื่อง และสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งและวิทยฐานะเดิมหรือตําแหน่งเดียวกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งและวิทยฐานะ
(๖) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้ น มิไ ด้กระทําผิ ด วินัย และไม่ มีกรณี ที่จะต้องถู กสั่ง ให้ออกจาก
ราชการด้ว ยเหตุอื่ น แต่ ไม่ อาจสั่ งให้ ผู้นั้ น กลับ เข้า ปฏิ บัติ หน้ า ที่ร าชการหรื อกลับ เข้ ารั บ ราชการได้
เนื่อ งจากผู้ ถูก สั่งพั กราชการมีอ ายุค รบหกสิ บปี บริบู ร ณ์ และได้ พ้น จากราชการตามกฎหมายว่า ด้ว ย
บําเหน็จบํ านาญข้า ราชการแล้ว หรื อผู้ถู กสั่ง ให้ออกจากราชการไว้ ก่อนมี อายุ ครบหกสิ บปีบ ริบูร ณ์
ซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น แล้วแต่กรณี ก็ให้สั่งยุติเรื่อง และสําหรับผู้ที่ถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้มีคําสั่ง ยกเลิกคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ผู้นั้น เป็น ผู้พ้นจาก
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(๗) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัย แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ด้ว ยเหตุอื่ น ก็ใ ห้สั่ ง ให้ ออกจากราชการตามเหตุ นั้น โดยไม่ ต้อ งสั่ง ให้ ก ลับ เข้ า ปฏิ บัติ ห น้า ที่ร าชการ
หรือกลับเข้ารับราชการ
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เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๒ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๑๘ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดพักราชการหรือให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามข้อ ๕ หรือข้อ ๑๒ ถ้าภายหลังปรากฏผลการพิจารณาอุท ธรณ์ต ามกฎหมาย
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น ประการใด หรือพ้น กําหนดเวลาที่ถูกพักใช้ใบอนุญ าต
ประกอบวิชาชีพแล้วให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ ปรากฏว่ าผู้ นั้ น ไม่เ ป็น ผู้ถู กพั กใช้ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ และไม่ มีก รณี
ที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
แล้ ว แต่ ก รณี ในตํ า แหน่ ง และวิ ท ยฐานะเดิ ม หรื อ ตํ า แหน่ ง เดี ย วกั บ ที่ ผู้ นั้ น มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและวิทยฐานะ
(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นยังคงเป็นผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไปและไม่มีกรณี
ที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้เป็นไปตามข้อ ๕ หรือข้อ ๑๒ แล้วแต่กรณี
(๓) ในกรณีที่ปรากฏว่าพ้นกําหนดเวลาที่ถูกพักใช้ใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพแล้ว และไม่มี
กรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นไม่เป็นผู้ถูกพักใช้หรือพ้นกําหนดเวลาถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพแล้ว และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการได้ เนื่องจากผู้ถูกสั่งพักราชการมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และได้
พ้น จากราชการตามกฎหมายว่าด้ว ยบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว หรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ ก่อ นมี อายุค รบหกสิบ ปีบ ริบู ร ณ์ ซึ่ง จะต้อ งพ้ น จากราชการเมื่ อสิ้ น ปี งบประมาณนั้น แล้ ว แต่ก รณี
ก็ให้ผู้บังคับบัญ ชาสั่งให้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ สําหรับกรณี
ผู้ที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้มีคําสั่ง ยกเลิกคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ผู้น้ัน เป็น
ผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(๕) ในกรณีที่ ป รากฏว่ าผู้ นั้ น ไม่ เ ป็ น ผู้ ถู ก พัก ใช้ หรื อพ้ น กํ าหนดเวลาถูก พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพแล้ว แต่มีกรณีต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการตามเหตุนั้นโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
ข้อ ๑๙ คําสั่งพักราชการ คําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือคําสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือกลับเข้ารับราชการ ต้องทําเป็นหนังสือระบุชื่อ ตําแหน่ง และวิท ยฐานะของผู้ถูกสั่งพักราชการ
ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือผู้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ ตลอดจน
กรณีและเหตุที่สั่งดังกล่าว โดยให้มีสาระสําคัญตามแบบ พ. ๑ พ. ๒ พ. ๓ พ. ๔ หรือ พ. ๕ แล้วแต่กรณี
ท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธํารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.

184

แบบ พ. ๑
(ให้พักราชการ)
คําสั่ง (ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกคําสัง่ )
ที่ ....../.............
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพักราชการ
ด้วย (นาย,นาง,นางสาว) ................................................................... ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่ง/วิทยฐานะ......................................................................โรงเรียน/
หน่วยงานการศึกษา ............................................. สังกัด ...........................................
ตําแหน่งเลขที่ ...................... รับเงินเดือนในอันดับ ....................... ขั้น ..................... บาท มีกรณี
................................................................................ (ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูก
ตั้ง คณะกรรมการสอบสวน/ถู ก ฟ้ อ งในคดีอ าญาหรื อ ต้อ งหาว่า กระทํา ความผิดอาญา/ถู ก พั ก ใช้
ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสภาครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา) ในเรื่ อ ง
..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................
และมีเหตุให้พัก ราชการ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่ง พักราชการและการสั่ง ให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ........ คือ .........................................................................................................
................................................................................................................................................................
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ / มาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบีย บข้ า ราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ดั ง กล่ า ว
ข้อ .... จึงให้ (นาย,นาง,นางสาว) ....................................................................... พักราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ............................................................. เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ................................................ พ.ศ. ....
(ลงชื่อ)
(...................ชื่อผู้สั่ง..........................)
(...................ตําแหน่ง........................)
หมายเหตุ ๑. การระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกสั่งให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหน่ง หรือวิทยฐานะ
(ถ้ามี)
๒. ให้ระบุเรื่องที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทํา
ความผิ ด อาญา หรื อ ถู ก พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. การระบุเหตุการณ์พักราชการตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ ถ้ามีหลายเหตุให้ระบุทุกเหตุ
๔. ข้อความใดหากไม่ใช้ให้ตัดออก
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แบบ พ. ๒
(ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)
คําสั่ง (ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกคําสัง่ )
ที่ ....../.............
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการไว้ก่อน
ด้วย (นาย,นาง,นางสาว) ...................................................................... ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่ง/วิทยฐานะ..................................................................... โรงเรียน/
หน่วยงานการศึกษา สังกัด ................................................................................
ตําแหน่งเลขที่ ..................... รับเงินเดือนในอันดับ ....................... ขั้น ...................... บาท มีกรณี
.................................................................... (ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน/ถู ก ฟ้ อ งในคดี อ าญา/ต้ อ งหาว่ า กระทํ า ความผิ ด อาญา ) ในเรื่ อ ง
.................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
และมีเหตุให้พักราชการ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่ง พักราชการและการสั่ งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ........ คือ .................................................................................................
..................................................................................................................................
และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้น
จะไม่ แล้วเสร็ จ โดยเร็ว เนื่ อ งจาก ................................................................ (ระบุเ หตุผ ลให้
ชัดเจน)........................ /ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปี
ฉะนั้น อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๐๓/มาตรา ๑๑๙ แห่ง พระราชบัญญัติ
ระเบี ยบข้ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ดัง กล่า ว
ข้อ .... จึงให้ (นาย,นาง,นางสาว) ......................................................... ออกจากราชการไว้ก่อน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ............................................................. เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ................................................ พ.ศ. ....
(ลงชื่อ)
(...................ชื่อผู้สั่ง..........................)
(...................ตําแหน่ง........................)
หมายเหตุ ๑. การระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกสั่งให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหน่ง หรือวิทยฐานะ
(ถ้ามี)
๒. ให้ระบุเรื่องที่ถกู ตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิด
๒
อาญา หรือถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิ
ชาชีพเกินหนึง่ ปี
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๒
๓. การระบุเหตุการพักราชการตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ ถ้ามีหลายเหตุให้ระบุทุกเหตุ
๔. สําหรับกรณีการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาให้
ระบุเหตุผลที่อาจทําให้เห็นได้ว่าการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีนั้นจะไม่
แล้วเสร็จโดยเร็ว
๕. ข้อความใดหากไม่ใช้ให้ตัดออก
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แบบ พ. ๓
(การสั่งกลับกรณีไม่มีความผิดวินัย)
คําสั่ง (ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกคําสัง่ )
ที่ ....../.............
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลับเข้าปฏิบัตหิ น้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
ตามคําสั่ง ......................................... (ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกคําสั่ง) ...................
ที่ ................./................. ลงวั นที่ .............................. พ.ศ. .... สั่ ง ให้ (นาย,นาง,นางสาว)
........................................................ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง/วิทยฐานะ
...................................................................... โรงเรียน/หน่วยงานการศึก ษา .....................
................................ สังกัด ................................................. ตําแหน่งเลขที่............... รับเงินเดือนใน
อันดับ ............... ขั้น .............. บาท พักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่ ...................................
เป็นต้นไป นั้น
บัดนี้ ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่า (นาย,นาง,นางสาว) ..............................
................................................. มิได้กระทําผิดวินัย และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอนื่
ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ว่ า ด้ ว ยการสั่ ง
พักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ...... จึงให้ (นาย,นาง,นางสาว)
....................................................... กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ/กลับเข้ารับราชการในตําแหน่ง/
วิทยฐานะ ................................. โรงเรียน/หน่ วยงานการศึก ษา ..........................................
สังกัด ...................................................... ตําแหน่งเลขที่ .................. โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ
............................... ขั้น ................... บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ............................................................. เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ................................................ พ.ศ. ....
(ลงชื่อ)
(...................ชื่อผู้สั่ง..........................)
(...................ตําแหน่ง........................)
หมายเหตุ ๑. การระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกสั่งให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหน่ง หรือวิทยฐานะ
(ถ้ามี)
๒. ข้อความใดหากไม่ใช้ให้ตัดออก
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แบบ พ. ๔
(การสั่งกลับกรณีมีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง)
คําสั่ง (ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกคําสัง่ )
ที่ ....../.............
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลับเข้าปฏิบัตหิ น้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
ตามคํ าสั่ง ................................... (ระบุชื่อส่วนราชการที่อ อกคํ าสั่ง ) ...........
ที่ ................./................. ลงวันที่ .............................. พ.ศ. .... สั่ ง ให้ (นาย,นาง,นางสาว)
........................................................ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง/วิทยฐานะ
........................................... โรงเรี ย น/หน่ ว ยงานการศึ ก ษา ...............................
............................ สั ง กั ด .......................................... ตํ า แหน่ ง เลขที่ ...............
รั บ เงิ น เดื อ นในอั น ดั บ ....... ขั้ น ......... บาท พั ก ราชการ/ออกจากราชการไว้ ก่ อ นตั้ ง แต่
................................... เป็นต้นไป นั้น
บัดนี้ ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่า (นาย ,นาง,นางสาว) .................................
........................................ กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงและไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอนื่
ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ว่ า ด้ ว ยการสั่ ง
พักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ...... จึงให้ (นาย,นาง,นางสาว)
............................................................................................... กลับ เข้าปฏิบัติหน้าที่ร าชการ/
กลับเข้ารับราชการในตําแหน่ง/วิทยฐานะ ............................................. โรงเรียน/หน่วยงานการศึกษา
.............................................. สังกัด ................................................ ตําแหน่งเลขที่ ........................
โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ............................... ขั้น ................... บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่.............................................................เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่................................................พ.ศ. ....
(ลงชื่อ)
(...................ชื่อผู้สั่ง..........................)
(...................ตําแหน่ง........................)
หมายเหตุ ๑. การระบุ ชื่ อ และตํ า แหน่ ง ของผู้ ถู ก สั่ ง ให้ ร ะบุ ชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล ตํ า แหน่ ง หรื อ
วิทยฐานะ (ถ้ามี)
๒. ข้อความใดหากไม่ใช้ให้ตัดออก
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แบบ พ. ๕
(การสั่งกลับกรณีไม่เป็นผู้ถูกพักใช้/พ้นกําหนดเวลาถูกพักใช้)
คําสั่ง (ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกคําสัง่ )
ที่ ....../.............
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลับเข้าปฏิบัตหิ น้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
ตามคําสั่ง ................................. (ระบุชื่อ ส่วนราชการที่ อ อกคําสั่ง ) .............
ที่ ................./................. ลงวันที่ .............................. พ.ศ. .... สั่ ง ให้ (นาย,นาง,นางสาว)
................................................ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา ตําแหน่ง/วิท ยฐานะ
..................................................... โรงเรี ย น/หน่ ว ยงานการศึ ก ษา .............................
.............................. สั ง กั ด .......................................... ตํ า แหน่ ง เลขที่ ...............
รั บ เงิ น เดื อ นในอั น ดั บ ....... ขั้ น ......... บาท พั ก ราชการ/ออกจากราชการไว้ ก่ อ นตั้ ง แต่
................................... เป็นต้นไป นั้น
บัดนี้ ผลการพิจ ารณาอุท ธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาปรากฏว่ า (นาย,นาง,นางสาว) ...................................................................
................................... (มิได้เป็นผู้ถูกพักใช้)/หรือพ้นกําหนดเวลาถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น
ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๑๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ว่ า ด้ ว ยการสั่ ง
พักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ...... จึงให้ (นาย,นาง,นางสาว)
................................................... ............ กลับ เข้าปฏิบัติหน้าที่ร าชการ/กลับ เข้ารับราชการ
ในตําแหน่ง /วิ ทยฐานะ ......................................................... โรงเรียน/หน่วยงานการศึก ษา
.............................................. สังกัด ................................................ ตําแหน่งเลขที่ ........................
โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ............................... ขั้น ................... บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่.............................................................เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่................................................พ.ศ. ....
(ลงชื่อ)
(...................ชื่อผู้สั่ง..........................)
(...................ตําแหน่ง........................)
หมายเหตุ ๑. การระบุ ชื่ อ และตํ า แหน่ ง ของผู้ ถู ก สั่ ง ให้ ร ะบุ ชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล ตํ า แหน่ ง หรื อ
วิทยฐานะ (ถ้ามี)
๒. ข้อความใดหากไม่ใช้ให้ตัดออก
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เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๒ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๐๓ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให้ห ลักเกณฑ์และวิธีก ารเกี่ยวกับ
การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน
และการดําเนินการเพื่ อให้ เ ป็นไปตามผลการสอบสวนพิจ ารณา ให้เ ป็ น ไปตามที่กํา หนดในกฎ ก.ค.ศ.
และมาตรา ๑๑๙ บัญญัติให้ภายใต้บังคับหมวด ๗ และหมวด ๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อาจถูก สั่ง พั ก ราชการหรื อ ถู ก สั่ง ให้อ อกจากราชการไว้ก่อนในกรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ซึ่ ง ได้
กําหนดให้ข้ าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาที่ถูก พัก ใช้ใ บอนุญ าตประกอบวิ ชาชี พตามกฎหมาย
ว่าด้ วยสภาครู และบุค ลากรทางการศึก ษาอาจถูก สั่ ง พั ก ราชการหรือ ถูก สั่ง ให้อ อกจากราชการไว้ ก่ อ นได้
จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.ค.ศ. นี้
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๑ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒o สิงหาคม ๒๕๖๑

กฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ออกกฎ ก.ค.ศ. ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๒ ให้ ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาหรื อ ต าแหน่ งที่ เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง มีอานาจ
สั่งลงโทษได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่
มีคาสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน
ข้อ ๓ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี ในฐานะหั ว หน้ า รั ฐ บาล รั ฐ มนตรี เจ้ า สั ง กั ด ปลั ด กระทรวง
เลขาธิการ อธิบดีหรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า อธิการบดีหรือตาแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า ศึ ก ษาธิ ก ารภาคหรื อ ต าแหน่ ง ที่ เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะ เที ย บเท่ า
ศึก ษาธิการจังหวัด หรือ ตาแหน่ งที่ เรีย กชื่ ออย่างอื่ น ที่ มี ฐานะเที ย บเท่ า หรือผู้ อานวยการสานั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง มีอานาจสั่งลงโทษได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่
มีคาสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน
(๓) ลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อ ยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่
มีคาสั่งลงโทษ
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เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๑ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒o สิงหาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๔ การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ถ้าจานวนเงินเดือนที่จะต้องตัดหรือลด
มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเศษทิ้ง
ข้อ ๕ ในระหว่างที่ ก.ค.ศ. ยังมิได้ปรับอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจา
ตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อให้เข้าสู่อัตรา
ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูง ให้ผู้มีอานาจสั่งลงโทษตามข้อ ๒ หรือข้อ ๓ แล้วแต่กรณี มีอานาจ
สั่งลงโทษลดเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการปรับอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวเข้าสู่อัตราตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูง
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.
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หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒o สิงหาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากเดิมซึ่งเป็นแบบ “ขั้นเงินเดือน” มาเป็น
“บั ญ ชี เงิน เดื อ นขั้ น ต่ าขั้ น สู ง ” ประกอบกั บ ค าสั่ งหั ว หน้ าคณะรัก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
กาหนดให้แก้ไขคาว่า “ขั้นเงินเดือน” ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็ น คาว่า “เงิน เดื อน” ทุ กแห่ ง และคาสั่ งหั ว หน้ าคณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อ ง
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในภู มิ ภ าคของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ลงวั น ที่ ๓ เมษายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐
กาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิการภาค โดยมีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ
และลู กจ้ างในส านั กงานศึ ก ษาธิการภาค และให้ มีส านัก งานศึก ษาธิก ารจังหวัด โดยมีศึก ษาธิการจังหวัด
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สมควรปรับปรุง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ แ ละค าสั่ งหั ว หน้ าคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ดั ง กล่ าว รวมทั้ งปรั บ ปรุ ง
อั ต ราลงโทษตั ด เงิ น เดื อ นและลดเงิ น เดื อ นเพื่ อ ให้ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น
จึงจาเป็นต้องออกกฎ ก.ค.ศ. นี้
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บรรณานุกรม
กฎหมาย
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559.
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560.
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560.
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561.
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551.
(2551. 15 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 125 ตอนที่ 94 ก 7-14.
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550. (2550.12 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา,
เล่ม 124 ตอนที่ 53 ก หน้า 28-48.
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555.
(2555. 2 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 129 ตอนที่ 22 ก 12-18.
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550.
(2551. 15 มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 125 ตอนที่ 11 ก 43-52.
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561.
(2561. 20 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 135 ตอนที่ 61 ก 1-3.
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561. (2561. 21 กันยายน).
คาพิพากษาศาลปกครอง
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 28/2547
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 67/2547
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 153/2547
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 162/2548
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 197/2548
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 89/2549
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 142/2549
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 21/2550
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 118/2551
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คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 463/2551
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 548/2554
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 207/2557
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 117/2558
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 789/2558
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 814/2558
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ ฟ. 35/2560
มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ ที่ทาการแทน ก.ค.ศ.
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 เมษายน 2561.
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 2/2556
วันที่ 23 มกราคม 2556
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 7/2556
วันที่ 3 เมษายน 2556
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 9/2556
วันที่ 8 พฤษภาคม 2556
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 3/2557
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 14/2557
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 11 มกราคม 2562
เรื่องเสร็จ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2549). เรื่องเสร็จที่ 322/2549 เรื่อง การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ
ในสหกรณตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗.
. (2561). เรื่องเสร็จที่ 944/2561 เรื่อง การดาเนินการของสานักข่าวกรองแห่งชาติ.
. (2561). เรื่องเสร็จที่ 1058/2561 เรื่องผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดร่วมกันกับบุคลากรทางการศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด.
หนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. .(2553). คู่มือการดาเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพฯ ; โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
.(2554). คู่มือการดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, กรุงเทพฯ ; โรงพิมพ์ สกสค.
.(2554). คู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์และแนววินิจฉัยของ
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์, กรุงเทพฯ ; โรงพิมพ์ สกสค.
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หนังสือราชการ
หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นว 208/2496 เรื่อง แนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา
ลงวันที่ 3 กันยายน 2496.
หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0401/ว 50 เรือ่ ง การลงโทษข้าราชการที่กระทาผิดวินัย
กรณีทุจริตในการสอบ ลงวันที่ 12 เมษายน 2511.
หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเล่นการพนัน ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2550.
หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด 0206.9/ว 2 เรื่อง การสอบสวนปากคาผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555.
หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/ว 5 เรื่อง การเทียบให้บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
และข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มีวิทยฐานะเทียบได้ไม่ต่ากว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อประโยชน์แก่การดาเนินการทางวินัย ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545.
หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/ล 47 เรื่อง การสอบสวนความผิดทางวินัย ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536.
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 197 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548
เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การพิจารณาการกระทาผิดวินัยของข้าราชการ.
หนังสือส่วนอานวยการสานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ คสช.(สลธ)/64
เรื่อง มาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561.

