ความรู้ความเข้ าใจเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับวินัยและการดาเนินการทางวินัย
การดาเนินการทางวินยั เป็ นหลักการสาคัญของการบริ หารงานบุคคลภาครัฐที่
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อองค์กรผูม้ ีอานาจจะต้องดาเนิ นการให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่ งมีข้ นั ตอน
การปฏิบตั ิที่ชดั เจน โดยกฎหมายได้กาหนดลาดับขั้นตอนการดาเนิ นการไว้ในลักษณะของกระบวนการ
ทางนิติธรรม (Judicial Due Process) สาหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เป็ นบทบัญญัติหลัก
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35
กาหนดให้สถานศึกษาที่จดั การศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็ นนิติบุคคล ความเป็ นนิ ติบุคคลของโรงเรี ยน
เกิดขึ้นตามกฎหมาย จึงถือว่าโรงเรี ยนเป็ นนิ ติบุคคลตามกฎหมายโดยมีอานาจหน้าที่ของตนภายในกรอบที่
กฎหมายกาหนด อันเป็ นความคล่องตัว เพิ่มความเป็ นอิสระในการบริ หารงาน และการบริ หารบุคคลซึ่ งต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายมหาชนหลายฉบับที่ใช้บงั คับกับส่ วนราชการโดยทัว่ ไป รวมถึงอานาจในการดาเนินการ
ทางวินยั ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ดังนั้น เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบตั ิราชการ ให้กบั
ผูบ้ ริ หารและข้าราชการครู ที่ปฏิบตั ิงานด้านวินยั ในสถานศึกษา และบรรลุวตั ถุประสงค์สาคัญในการสร้าง
บรรทัดฐานการปฏิบตั ิราชการให้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบ
คุณธรรมจริ ยธรรม และหลักการได้รับการปฏิบตั ิและการคุม้ ครองสิ ทธิ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ในการปฏิบตั ิราชการให้มีประสิ ทธิภาพ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไป
ตามระเบียบกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ส่ งเสริ มให้สถานศึกษาซึ่ งเป็ นนิติบุคคล มีความเข้มแข็งในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ขจัดความขัดแย้งที่จะนาไปสู่ การฟ้ องร้องคดีปกครองอันเนื่ องมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบาทในการบริ หารงานบุคคลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเกิดประสิ ทธิ ผลในการ
บริ หารงานภาครัฐ

วัตถุประสงค์ ของการดาเนินการทางวินัย
จุดมุ่งหมายของการดาเนินการทางวินยั ก็เพื่อให้การลงโทษข้าราชการเป็ นไปโดยถูกต้อง
เหมาะสมตามกระบวนการทางนิติธรรม โดยที่คาสัง่ ลงโทษทางวินยั เป็ นคาสัง่ ทางปกครอง ขั้นตอนและการ
ดาเนินการและการใช้ดุลพินิจกาหนดโทษทางวินยั จึงต้องเป็ นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายของการ
กระทาทางปกครอง

นิยามศัพท์ ทคี่ วรรู้
1. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่ งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2457 ให้รับราชการโดยได้รับ
เงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิ การ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม หรื อกระทรวงอื่นที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
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2. ข้าราชการครู หมายถึง ผูท้ ี่ประกอบวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักด้านการเรี ยนการสอน
และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ
3. บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษา รวมทั้ง
ผูส้ นับสนุนการศึกษาซึ่ งเป็ นผูท้ าหน้าที่ให้บริ การ หรื อปฏิบตั ิงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรี ยน
การสอน การนิเทศ การบริ หารการศึกษา และปฏิบตั ิงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา
4. เขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง เขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศกระทรวง
5. สถานศึกษา หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรี ยน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนย์การเรี ยน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบัน หรื อสถานศึกษาที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่นของรัฐ ที่มีอานาจหน้าที่หรื อวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติและตามประกาศกระทรวง
6. การดาเนิ นการทางวินยั หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินการในการ
ลงโทษข้าราชการ ซึ่ งเป็ นกระบวนการตามกฎหมายที่จะต้องกระทา เมื่อข้าราชการมีกรณี ถูกกล่าวหาว่า
กระทาผิดวินยั

ความหมายของวินัยและการดาเนินการทางวินัย
วินยั หมายถึง การควบคุมความประพฤติให้เป็ นไปตามระเบียบแบบแผน
การดาเนิ นการทางวินยั หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินการในการลงโทษ
ข้าราชการ ซึ่ งเป็ นกระบวนการตามกฎหมายที่จะต้องกระทา เมื่อข้าราชการมีกรณี ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด
วินยั ได้แก่
1. การตั้งเรื่ องกล่าวหา
2. การสื บสวนหรื อการสอบสวน
3. การพิจารณาความผิดและการกาหนดโทษ
4. การลงโทษหรื อการงดโทษ
5. การดาเนิ นการในระหว่างดาเนินการทางวินยั เช่น ให้พกั ราชการ หรื อให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน
ข้อกล่าวหา หมายถึง การกระทาหรื อพฤติการณ์แห่งการกระทาที่กล่าวอ้างว่าผูถ้ ูกกล่าวหา
กระทาผิดวินยั
การสื บสวน หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานเบื้องต้นในมูลกรณี ที่มี
การกล่าวหา หรื อสงสัยว่าข้าราชการผูใ้ ดอาจกระทาผิดจริ งหรื อไม่ เพียงใด เพื่อจะได้ดาเนินการทางวินยั
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การสอบสวน หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดาเนินการทั้งหลายอื่นเพื่อจะ
ทราบข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ต่างๆ หรื อพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่ องที่กล่าวหา เพื่อให้ได้ความจริ งและความ
ยุติธรรม และเพื่อที่จะพิจารณาว่าผูถ้ ูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินยั จริ งหรื อไม่ ถ้ากระทาผิดจริ งก็จะได้ลงโทษ
ผูก้ ระทาผิดวินยั นั้น
การร้องทุกข์ หมายถึง การให้สิทธิ แก่ขา้ ราชการครู ที่จะร้องขอความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีอานาจ
ตามกฎหมายให้ทบทวน “การสั่ งให้ ออกจากราชการ” และ “การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา” กรณี ที่เห็นว่า
ผูบ้ งั คับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบตั ิต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรื อไม่ปฏิบตั ิต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงการ
สั่งการของผูบ้ งั คับบัญชาหรื อแก้ความคับข้องใจของผูร้ ้องทุกข์น้ นั
การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผถู้ ูกลงโทษทางวินยั ร้องขอให้ผมู้ ีอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ได้หยิบยกเรื่ องของตนขึ้นพิจารณาใหม่ให้เป็ นไปในทางที่เป็ นคุณแก่ตน
กระบวนการการดาเนินการทางวินัย
1. การตั้งเรื่องกล่าวหา
การตั้งเรื่ องกล่าวหา เป็ นการตั้งเรื่ องการดาเนิ นการทางวินยั แก่ขา้ ราชการ เมื่อปรากฏ
กรณี มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั มาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กาหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดาเนินการสอบสวน
ให้ได้ควานจริ งและความยุติธรรมโดยไม่ชกั ช้า
ผูต้ ้ งั เรื่ องกล่าวหาคือผูบ้ งั คับบัญชาของผูถ้ ูกกล่าวหา กรณี ที่เป็ นการกล่าวหาว่ากระทาผิด
วินยั อย่างร้ายแรง ผูบ้ งั คับบัญชา ผูม้ ีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 เป็ นผูม้ ีอานาจสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน สาหรับกรณี ที่เป็ นการกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั ไม่ร้ายแรง ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้น
คือ ผูอ้ านวยการสถานศึกษา สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรี ยนได้ทุกคนในฐานะผูบ้ งั รับบัญชา เว้นแต่กรณี ที่เป็ นการช่วยปฏิบตั ิราชการจะมีเพียงอานาจ
บังคับบัญชา แต่ไม่มีอานาจดาเนินการทางวินยั หรื อสั่งลงโทษ กรณี เช่นนี้ จะต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชา
ต้นสังกัดเป็ นผูด้ าเนินการ
“เรื่ องที่กล่าวหา” หมายถึง การกระทาหรื อพฤติการณ์แห่งการกระทาที่กล่าวอ้างว่า
ผูถ้ ูกกล่าวหากระทาผิดวินยั
การตั้งเรื่ องกล่าวหานี้ เป็ นขั้นตอนที่จาเป็ นไม่วา่ จะเป็ นกรณี ความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
หรื อไม่ร้ายแรงก็ตาม กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งแจ้งให้ผถู ้ ูกกล่าวหาทราบว่าถูกกล่าวหาว่ากระทาการผิดวินยั
ในเรื่ องใด เพื่อให้ผถู ้ ูกกล่าวหารู ้ตวั และมีโอกาสชี้แจงและนาสื บแก้ขอ้ กล่าวหาได้
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“เรื่ องที่กล่าวหา” นั้น ไม่ใช่กรณี ความผิดหรื อฐานความผิด แต่เป็ นเรื่ องราวหรื อการ
กระทาที่กล่าวอ้างว่า ผูถ้ ูกกล่าวหากระทาผิด ดังนั้น ในการตั้งเรื่ องกล่าวหาในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน จึงควรระบุแต่เพียงเรื่ องราวหรื อการกระทาที่กล่าวอ้างว่าผูถ้ ูกกล่าวหากระทาผิดเท่านั้น ไม่ควร
ระบุกรณี ความผิดหรื อฐานความผิด การระบุกรณี ความผิดหรื อฐานความผิดนั้น ควรปล่อยให้เป็ นเรื่ องของ
คณะกรรมการสอบสวนและผูม้ ีอานาจพิจารณาโทษที่จะพิจารณาปรับบทความผิด ภายหลังจากได้สอบสวน
พิจารณาข้อเท็จจริ งแล้ว ถ้าผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปกาหนดกรณี ความผิดหรื อฐานความผิดไว้
ในคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนเสี ยแต่แรกอาจกลายเป็ นการจากัดขอบเขตของการสอบสวนให้อยู่
เฉพาะในกรณี ความผิด หรื อฐานความผิดที่กาหนดไว้ถา้ พบการกระทาผิดที่เกินกว่านั้นจะเกิดปั ญหาว่าเป็ น
การสอบสวนเรื่ องอื่น หรื อพิจารณาลงโทษในเรื่ องอื่น ฉะนั้น คาสั่งแต่งตั้งคณะกรมการสอบสวนจึงควร
ระบุแต่เพียงเรื่ องราวหรื อการกระทาที่กล่าวอ้างว่าผูถ้ ูกกล่าวหากระทาความผิดโดยไม่ระบุกรณี ความผิด
หรื อฐานความผิด เมื่อสอบสวนแล้วคณะกรรมการสอบสวนและผูม้ ีอานาจพิจารณาโทษจึงจะพิจารณาผล
จากการสอบสวนว่าเรื่ องที่กล่าวหานั้น ฟังข้อเท็จจริ งได้วา่ ผูถ้ ูกกล่าวหาได้กระทาความผิดในเรื่ องนั้น
อย่างไร แล้วปรับบทไปตามความผิดกรณี น้ นั ตามมาตรานั้น
แนวทางในการตั้งเรื่องกล่าวหาอาจกระทาได้ ดังนี้
1. ควรตั้งให้กว้างไว้ เพียงเพื่อให้ผรู ้ ู ้วา่ ผูถ้ ูกกล่าวหาทาอะไรที่เป็ นความผิด
2. ไม่ควรเอากรณี ความผิดหรื อฐานความผิด หรื อมาตราความผิด ไปเป็ นเรื่ องกล่าวหา
เพราะจะทาให้เรื่ องที่กล่าวหาถูกจากัดไว้ในวงแคบ
2. การสอบสวน
การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดาเนินการทั้งหลายอื่นเพื่อจะ
ทราบข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ต่างๆ หรื อพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่ องที่กล่าวหา เพื่อให้ได้ความจริ งและความ
ยุติธรรม และเพื่อที่จะพิจารณาว่าผูถ้ ูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินยั จริ งหรื อไม่ ถ้ากระทาผิดจริ งก็จะได้ลงโทษ
ผูก้ ระทาผิดวินยั นั้น
ผลการสอบสวนทางวินยั เป็ นการดาเนินการเพื่อจัดให้มีคาสั่งทางปกครองที่มี
ผลกระทบต่อสถานภาพของสิ ทธิ และหน้าที่ของบุคคล จึงต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั เป็ นกระบวนการดาเนิ นการทางวินยั ขั้นต้น
ที่จดั ให้มีข้ ึนเพื่อเป็ นหลักประกันแก่ขา้ ราชการได้เกิดความมัน่ ใจว่าจะได้รับความคุม้ ครองและความเป็ น
ธรรมในการสอบสวน (คาพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ด ที่ อ.28/2547 (ประชุมใหญ่))
ประเภทของการสอบสวน
การสอบสวนทางวินยั แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1) การสอบสวนวินยั ไม่ร้ายแรง
/ 2)...
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2) การสอบสวนวินยั อย่างร้ายแรง
การสอบสวนทั้ง 2 ประเภท มีลกั ษณะดังนี้
1) การสอบสวนวินยั ไม่ร้ายแรง ผูบ้ งั คับบัญชาต้องปฏิบตั ิตามมาตรา 98 และกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ที่กาหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาต้องมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน โดยแต่งตั้งจากข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาหรื อข้าราชการฝ่ ายพลเรื อน จานวน
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการสอบสวนอย่างน้อยอีก 2 คน ให้กรรมการ
สอบสวนคนหนึ่งเป็ นเลขานุการ ในกรณี จาเป็ นจะให้มีผชู ้ ่วยเลขานุการด้วยก็ได้ สาหรับวิธีการสอบสวน
ให้นาขั้นตอนการสอบสวนวินยั อย่างร้ายแรงมาใช้โดยอนุ โลม กาหนดระยะเวลาดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จ
ภายใน 90 วัน อาจขอขยายระยะเวลาดาเนินการได้ตามความจาเป็ น แต่ไม่เกิน 30 วัน
2) การสอบสวนวินยั อย่างร้ายแรง ผูม้ ีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551 จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเช่นเดียวกัน สาหรับการสอบสวนวินยั อย่างร้ายแรง
ประธานกรรมการต้องดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่าผูถ้ ูกกล่าวหา สาหรับตาแหน่งที่มี
วิทยฐานะประธานต้องมีวทิ ยฐานะไม่ต่ากว่าผูถ้ ูกกล่าวหา โดยกรรมการสอบสวนต้องมีผดู ้ ารงตาแหน่ง
นิติกร หรื อผูไ้ ด้รับปริ ญญาทางกฎหมาย หรื อผูไ้ ด้รับการศึกษาอบรมตามหลักสู ตรการดาเนินการทางวินยั
หรื อผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นการดาเนินการทางวินยั อย่างน้อย 1 คน และแม้ภายหลังประธานจะดารงตาแหน่ง
หรื อมีวทิ ยฐานะต่ากว่าหรื อเทียบได้ต่ากว่าผูถ้ ูกกล่าวหา ก็ไม่กระทบถึงการได้รับแต่งตั้งเป็ นประธาน
กรรมการ และต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
พ.ศ. 2550 โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 180 วัน และอาจขอขยายระยะเวลาดาเนินได้ตามความ
จาเป็ น ครั้งละไม่เกิน 60 วัน และถ้าไม่แล้วเสร็ จภายใน 240 วัน ต้องรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา/อ.
ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เพื่อติดตามเร่ งรัดการดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จโดยเร็ ว(ปั จจุบนั เป็ น กศจ.จังหวัด)
ข้ อยกเว้น
มาตรา 98 วรรคท้าย บัญญัติวา่ “ในกรณี ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กาหนดในกฎ
ก.ค.ศ. จะดาเนินการทางวินยั โดยไม่สอบสวนก็ได้”
กรณี ที่เป็ นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณี ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
พ.ศ. 2549 กาหนดไว้ดงั นี้
ก. การกระทาผิดวินยั ไม่ร้ายแรงที่เป็ นกรณี ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่
(1) กระทาความผิดอาญาจนต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าผูน้ ้ นั กระทาผิด และ
ผูบ้ งั คับบัญชาเห็นว่า ข้อเท็จจริ งที่ปรากฏตามคาพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชดั แล้ว
/ (2)...
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(2) กระทาผิดวินยั ไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็ นหนังสื อต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อให้
ถ้อยคารับสารภาพต่อผูม้ ีหน้าที่สืบสวนหรื อคณะกรรมการสอบสวน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา และได้มีการบันทึกถ้อยคารับสารภาพเป็ นหนังสื อ
ข. การกระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงที่เป็ นกรณี ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่
(1) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรื อโทษที่หนักกว่าจาคุก โดยคา
พิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุก หรื อให้ลงโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(2) ละทิง้ หน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่า 15 วัน และ
ผูบ้ งั คับบัญชาได้ดาเนินการสื บสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรื อมีพฤติการณ์อนั แสดงถึง
ความจงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการ
(3) กระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็ นหนังสื อต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อ
ให้ถอ้ ยคารับสารภาพต่อผูม้ ีหน้าที่สืบสวนหรื อคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและได้มีการบันทึกถ้อยคารับสารภาพเป็ นหนังสื อ
3. การพิจารณาความผิดและการกาหนดโทษ
การพิจารณาความผิดและการกาหนดโทษ หมายถึง การพิจารณาวินิจฉัยว่า
ผูถ้ ูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินยั หรื อไม่ หากกระทาผิดกรณี ใด ตามมาตราใด และควรลงโทษสถานใด
การพิจารณาความผิดและกาหนดโทษเป็ นกระบวนการที่จะต้องกระทาโดยมีผอู ้ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนด และจะกระทาได้ต่อเมื่อได้ทราบข้อเท็จจริ งของเรื่ องที่กล่าวหาโดยกระจ่างชัดเพียงพอที่จะพิจารณา
วินิจฉัยความผิดและกาหนดโทษได้ ทั้งนั้น ต้องเป็ นข้อเท็จจริ งที่ได้มาจากการสอบสวน เว้นแต่กรณี ที่เป็ น
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. ข้อเท็จจริ งอาจได้จากการสื บสวน หรื อจากการรวบรวม
เอกสารข้อมูล แล้วแต่กรณี
หลักการพิจารณาความผิด
ในการพิจารณาความผิด มีหลักที่ควรคานึง ดังนี้
1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การพิจารณาโดยยึดกฎหมายเป็ นหลัก การกระทาใดจะเป็ น
ความผิดทางวินยั กรณี ใด ต้องมีกฎหมายบัญญัติวา่ การกระทานั้นเป็ นความผิดทางวินยั หากไม่มีกฎหมาย
บัญญัติวา่ การกระทานั้นเป็ นความผิดทางวินยั ก็ไม่ถือว่าเป็ นการกระทาผิดวินยั ในการพิจารณาว่าการกระทา
ใดเป็ นความผิดวินยั กรณี ใด ต้องพิจารณาให้เข้าองค์ประกอบของการกระทาความผิดกรณี น้ นั ด้วย
ถ้าข้อเท็จจริ งบ่งชี้วา่ เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตราใด ก็ปรับบทความผิดไปตามมาตรานั้น และลงโทษ
ไปตามความผิดนั้น
/ แต่...
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แต่อย่างไรก็ดี การพิจารณาความผิดโดยคานึงถึงหลักนิติธรรมแต่เพียงอย่างเดียว
อาจไม่ถูกต้องเหมาะสมตามความเป็ นจริ ง หรื อตามเหตุผลที่ควรจะเป็ น จึงต้องนาหลักมโนธรรมมา
ประกอบการพิจารณาด้วย
2. หลักมโนธรรม ได้แก่ การพิจารณาให้เป็ นไปโดยถูกต้องเที่ยงธรรมตาม
ความเป็ นจริ งและตามเหตุและผลที่ควรจะเป็ น หมายถึง การพิจารณาความผิดไม่ควรคานึงถึงแต่ความถูกผิด
ตามกฎหมายเท่านั้น แต่ควรคานึงถึงความยุติธรรมด้วย โดยจะต้องคานึงถึงสภาพความเป็ นจริ งของเรื่ องนั้น
ๆ ว่าเป็ นอย่างไร แล้วพิจารณาความผิดไปตามสภาพความเป็ นจริ ง
ในการพิจารณาความผิดต้องอาศัยหลักนิติธรรมและหลักมโนธรรมประกอบกัน
จึงจะเกิดความถูกต้องและเป็ นธรรม เป็ นการใช้กฎหมายให้เกิดความยุติธรรม
4. การลงโทษหรือการงดโทษ
การลงโทษทางวินยั เป็ นมาตรการหนึ่งในการรักษาวินยั นอกเหนื อจากการส่ งเสริ มให้
ข้าราชการมีวินยั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการป้ องปรามมิให้มีการกระทาผิดวินยั และเพื่อประสิ ทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิราชการ การลงโทษทางวินยั มีผลดีในแง่เป็ นการปรามไว้ไม่ให้ผอู้ ื่นกล้ากระทาผิดเพราะกลัว
ถูกลงโทษ แม้วา่ การลงโทษจะเป็ นมาตรการที่พึงใช้เป็ นลาดับสุ ดท้าย ในการรักษาวินยั แต่ก็เป็ นมาตรการ
ที่สาคัญและจาเป็ น ทั้งนี้ การลงโทษทางวินยั มิได้มีวตั ถุประสงค์ที่จะให้เป็ นการตอบโต้หรื อแก้แค้นผูก้ ระทา
ผิดวินยั ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา
97 บัญญัติไว้วา่ “การลงโทษข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ทาเป็ นคาสั่ง วิธีการออกคาสั่ง
เกี่ยวกับการลงโทษ ให้เป็ นไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผูส้ ั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและมิให้เป็ นไป
โดยพยาบาท โดยอคติ หรื อโดยโทสจริ ต หรื อลงโทษผูท้ ี่ไม่มีความผิด ในคาสัง่ ลงโทษให้แสดงว่าผูถ้ ูก
ลงโทษกระทาผิดวินยั ในกรณี ใด ตามมาตราใด และมีเหตุผลอย่างใดในการกาหนดสถานโทษเช่นนั้น”
การลงโทษข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจึงควรเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายที่แท้จริ ง
หลักเกณฑ์ และวิธีการลงโทษ
1. ห้ามลงโทษผูท้ ี่ไม่มีความผิด
2. ต้องลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด
3. การลงโทษต้องไม่เป็ นไปโดยพยาบาท อคติ โทสจริ ต
4. โดยปกติหา้ มลงโทษโดยให้มีผลย้อนหลัง ยกเว้นกรณี ที่ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการ
ออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินยั ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 กาหนดให้
ย้อนหลังได้ เช่น
- กรณี ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่า 15 วันและ
ไม่กลับมาปฏิบตั ิราชการอีกเลย
/ การ...
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- การลงโทษปลดออกหรื อไล่ออกสาหรับผูท้ ี่ออกจากราชการไปแล้ว
5. คาสั่งลงโทษต้องทาเป็ นหนังสื อตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
6. ในคาสั่งให้แสดงว่าผูถ้ ูกลงโทษกระทาผิดวินยั ในเรื่ องใด ตามมาตราใด มีขอ้ พิจารณา
และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจอย่างไร
7. ต้องแจ้งคาสั่งให้ผถู ้ ูกลงโทษทรายภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ออกคาสั่งลงโทษ
ผู้มีอานาจสั่ งลงโทษ
ผูม้ ีอานาจสั่งลงโทษต้องเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาตามกฎหมาย และมีกฎหมายให้อานาจ
ในการสัง่ ลงโทษไว้
ผูบ้ งั คับบัญชาที่จะมีอานาจสั่งลงโทษนั้น ต้องเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งที่กฎหมายบัญญัติให้
มีอานาจสั่งลงโทษ ถ้ากฎหมายไม่ได้บญั ญัติให้มีอานาจสั่งลงโทษไว้ แม้จะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาตามกฎหมาย
ก็ไม่อาจสั่งลงโทษได้ เว้นแต่จะได้รับมอบอานาจจากผูม้ ีอานาจสั่งลงโทษ หรื อเป็ นผูร้ ักษาราชการแทนผูม้ ี
อานาจสั่งลงโทษ
ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจสัง่ ลงโทษตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน หรื อลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549 กาหนดไว้ ดังนี้
1) ผูอ้ านวยการสถานศึกษา หรื อตาแหน่งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
มีอานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรื อตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 5% เป็ นเวลาไม่เกิน 1 เดือน
2) ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อตาแหน่งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า มีอานาจสัง่ ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5% เป็ นเวลาไม่เกิน 2 เดือน หรื อลดขั้น
เงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 ขั้น
3) นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรี เจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง เลขาธิ การ
อธิ บดี อธิ การบดี หรื อผูด้ ารงตาแหน่งเทียบเท่า มีอานาจลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%
เป็ นเวลาไม่เกิน 3 เดือน หรื อลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 ขั้น
การสัง่ ลงโทษวินยั อย่างร้ายแรงหรื อการสัง่ ลงโทษตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรื อ ก.ค.ศ. ผูม้ ีอานาจสั่งลงโทษตามมติคือ ผูม้ ีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53 หรื อผูส้ ั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรื อผูบ้ งั คับบัญชาผูไ้ ด้รับรายงาน แล้วแต่กรณี
5. การดาเนินการในระหว่างดาเนินการทางวินัย
มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 ให้อานาจผูบ้ งั คับบัญชาสั่งให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาพักราชการหรื อให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา กรณี ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินยั อย่างร้ายแรง
หรื อถูกฟ้ องคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
/ การ...
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การให้ พกั ราชการ
การให้พกั ราชการ คือ การสั่งให้ขา้ ราชการพ้นจากตาแหน่งระหว่างการสอบสวน
พิจารณาทางวินยั เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา หรื อระหว่างถูกฟ้ องคดีอาญาหรื อต้องหาว่ากระทาผิด
ทางอาญา และงดเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นๆ ที่จ่ายเป็ นรายเดือน ตลอดจนเงินช่วยเหลือต่างๆ ไว้ก่อน
ทั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะไม่ให้ผนู ้ ้ นั อยูป่ ฏิบตั ิหน้าที่ราชการเพื่อป้ องกันมิให้ไปยุง่ เหยิงกับพยานหลักฐาน
หรื อเป็ นอุปสรรคต่อการสอบสวยหรื อพิจารณาหรื อมิให้เกิดความไม่สงบเรี ยบร้อยขึ้น หรื อเพื่อมิให้เกิด
ความเสี ยหายต่อทางราชการในประการอื่น และถ้าการสอบสวนพิจารณาฟังข้อเท็จจริ งได้วา่ เป็ นการกระทา
ผิดวินยั อย่างร้ายแรง ก็จะได้สงั่ ลงโทษปลดออกหรื อไล่ออกตั้งแต่วนั พักราชการ เป็ นต้นไป
อนึ่ง กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กาหนดว่า การสั่งพักงานหรื อสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน เป็ นคาสั่งทาง
ปกครองตามมาตรา 30 วรรค 2 (6) กล่าวคือ เป็ นคาสั่งทางปกครองที่ไม่อยูใ่ นบังคับว่าเจ้าหน้าที่ตอ้ งให้
คู่กรณี มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริ งอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้งแย้งแสดงพยานหลักฐานของตน
การสัง่ พักราชการจะต้องสัง่ พักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา เว้นแต่กรณี ที่มีการร้อง
ทุกข์และคาร้องทุกข์ฟังขึ้น ก็อาจสั่งให้ผนู ้ ้ นั กลับเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็ จ
สิ้ นได้
กรณี ที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนหลายสานวน หลายคดี หากมีการสั่งพักราชการ
ต้องสั่งพักราชการทุกสานวน ทุกคดี ถ้าภายหลังปรากฏมีกรณี เพิ่มขึ้นก็ตอ้ งสั่งพักราชการกรณี ที่เพิ่มขึ้นนั้น
ด้วย
ผูม้ ีอานาจสั่งพักราชการสาหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา คือ ผูม้ ีอานาจ
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 98 วรรคสอง ผูม้ ีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53 ผูบ้ งั คับบัญชา
ตามมาตรา 100 วรรคหก นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี เจ้าสังกัดและผูบ้ งั คับบัญชาที่ได้รับรายงานตามมาตรา
104
ผลของการถูกสั่ งพักราชการ
1) ผูน้ ้ นั พ้นจากตาแหน่ง แต่ไม่ขาดจากอัตราเงินเดือน
2) ไม่อาจสัง่ ย้ายไปดารงตาแหน่งอื่นได้
3) มีสิทธิ ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.
การให้ ออกจากราชการไว้ก่อน
การให้ออกจากราชการไว้ก่อน คือ การสั่งให้ขา้ ราชการผูม้ ีกรณี ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด
วินยั อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรื อถูกฟ้ องคดีอาญา หรื อต้องหาว่ากระทาความผิด
/ อาญา...
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อาญาออกจากราชการ ขาดจากตาแหน่งและอัตราเงินเดือนระหว่างการสอบสวนพิจารณา เพื่อรอฟังผล
การสอบสวนพิจารณา
การให้ออกจากราชการไว้ก่อน เป็ นผลให้ผถู ้ ูกสั่งพ้นจากตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
ซึ่ งสามารถบรรจุแต่งตั้งผูอ้ ื่นให้ดารงตาแหน่งนั้นได้
ผลของการสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่อน
(1) ผูถ้ ูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ย่อมพ้นสภาพการเป็ นข้าราชการและต้องออก
จากราชการไปชัว่ คราว เป็ นการออกจากราชการที่ไม่เด็ดขาด จะต้องมีการสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เมื่อสอบสวนพิจารณาเสร็ จแล้วอีกชั้นหนึ่ง
(2) ผูน้ ้ นั มีสิทธิ ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ได้
(3) อาจบรรจุแต่งตั้งบุคคลอื่นดารงตาแหน่งนั้นได้ แต่ผบู ้ งั คับบัญชาต้องคานึงด้วยว่า
หากผลการสอบสวนพิจารณาเสร็ จแล้วปรากฎว่า ผูน้ ้ นั มิได้กระทาผิดหรื อกระทาผิดแต่ไม่ถึงต้องออกจาก
ราชการ จะมีตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่ารองรับหรื อไม่
การสั่ งให้ ผ้ ถู ูกพักราชการหรื อผู้ถูกให้ ออกจากราชการไว้ ก่อนกลับเข้ ารับราชการ
หมายถึง การสั่งให้ผนู ้ ้ นั กลับเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ หรื อกลับเข้ารับราชการและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอีกครั้งหนึ่ง หลังจากให้พน้ จากตาแหน่งหน้าที่หรื อออกจากราชการไปชัว่ คราว
มาตรา 103 บัญญัติวา่ “...แต่ถา้ ภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผูน้ ้ นั มิได้กระทาผิดหรื อกระทา
ไม่ถึงกับจะถูกลงโทษ ปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ และไม่มีกรณี ที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น
ก็ให้ผมู ้ ีอานาจดังกล่าวสั่งให้ผนู ้ ้ นั กลับเข้ารับราชการในตาแหน่งและวิทยฐานะเดิม หรื อตาแหน่งเดียวกับ
ที่ผนู ้ ้ นั มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและวิทยฐานะนั้น
ระเบียบกฎหมายที่เกีย่ วข้ อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- หมวด 6 วินยั และการรักษาวินยั
- หมวด 7 การดาเนินการทางวินยั
2. กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรื อน พ.ศ.2535 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
3. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคาสัง่ เกี่ยวกับการลงโทษทางวินยั ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
4. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการายงานการดาเนินการทางวินยั และการออกจากราชการของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
5. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรื อลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549
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6. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคาสัง่ เกี่ยวกับการลงโทษทางวินยั ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
7. หนังสื อสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 26 ลงวันที่ 17 กันยายน 2547 เรื่ อง หลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการร้องเรี ยนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่ องราวร้องเรี ยนกล่าวโทษ
ข้าราชการว่ากระทาผิดวินยั
8. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
9. พระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

