
 
 
 

 

 

คูมื่อการปฏบิัติงาน  

กลุ่มกฎหมายและคดี   
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จัดท าโดย  

กลุ่มกฎหมายและคด ีส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 

 

 



 
 
 

ค าน า 

คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
เล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทราบและเข้าใจถึง  ข้อก าหนดวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อก าหนดวินัย นอกจากนั้น 
หนังสือเล่มนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยในกรณีที่มีการกล่าวหาว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากระท าผิดวินัย เพ่ือที่ผู้ถูกกล่าวหาจะได้ทราบถึงสิทธิของตนในการรับรู้ข้อเท็จจริง และ
พยานหลักฐานเพ่ือที่จะได้น าสืบหักล้างแก้ข้อกล่าวหาได้อย่างถูกต้อง และหากถูกลงโทษทางวินัยแล้ว ผู้นั้นจะ
อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษได้อย่างไรเพียงใด อีกทั้งผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนจะได้ทราบถึงหน้าที่ของตน
ในการด าเนินการทางวินัยด้วย กลุ่มกฎหมายและคดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยและผู้บังคับบัญชาสามารถด า เนินการทางวินัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพด้วย  

กลุ่มกฎหมายและคด ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

สารบัญ 

เรื่อง            หน้า  

การสืบสวนข้อเท็จจริง          ๑ 

การด าเนินการทางวินัย          ๑๒ 

การรายงานการด าเนินการทางวินัย        ๓๑ 

การอุทธรณ์            ๓๔ 

การร้องทุกข์           ๓๖ 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

-๑- 

การสืบสวนข้อเท็จจริง 

การสืบสวน หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องต้นในมูลกรณีที่มีการกล่าวหา 
หรือสงสัยว่าข้าราชการผู้ใดอาจกระท าความผิดจริงหรือไม่ เพียงใด เพ่ือจะได้ด าเนินการทางวินัยต่อไป  

วิธีการสืบสวน 
วิธีการสืบสวนไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดก าหนดรูปแบบของการด าเนินการไว้ดังนั้น การสืบสวน 

อาจจะด าเนินการโดยวิธีการใดก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของเรื่องที่จะท าการสืบสวนว่าควรจะใช้วิธีอย่างใดจึง 
จะเหมาะสม เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงของเรื่องที่สืบสวน เช่น อาจด า เนินการเอง หรืออาจตั้งเป็น 
คณะกรรมการ หรือมอบหมายให้ผู้ใดไปด าเนินการ หรือส่งประเด็นไปให้หน่วยงานหรือผู้ที่เชื่อถือได้สืบสวนให้ 
ก็ได้ การสืบสวนอาจกระท าได้ทั้งโดยทางลับและโดยเปิดเผย  

การสืบสวนโดยทางลับ ได้แก่ การสืบสวนที่ด าเนินการไปโดยมิให้ผู้กระท าผิดหรือผู้ถูกสงสัยว่าเป็น
ผู้กระท าผิดรู้ตัวถึงเรื่องที่จะท าการสืบสวน โดยใช้กลวิธีที่เหมาะสม เช่น เข้าไปพูดคุยโดยปกติธรรมดา หว่าน
ล้อมให้เข้ามาในประเด็นที่ต้องการทราบ หรือท าทีเป็นเข้าไปศึกษาถึงวิธีการด าเนินการหรือการปฏิบัติงาน 
และขอดูเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยไม่ทันรู้ตัวหรือจะมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์
เพ่ือที่จะได้ทราบถึงความเคลื่อนไหว หรือข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ว่ามีแนวโน้มพอที่จะเชื่อได้ว่า
ใครเป็นผู้กระท าผิด หรือผู้นั้นได้กระท าความผิดจริงหรือไม่  

การสืบสวนโดยเปิดเผย ได้แก่ การหาข้อเท็จจริงโดยวิธีแจ้งหรือแสดงให้ผู้ถูกสงสัย หรือผู้ถูกกล่าวหา
ทราบถึงประเด็นแห่งความผิด และขอให้เข้าชี้แจงแสดงเหตุผลแก้ข้อกล่าวหา โดยปกติผู้สืบสวนจะต้อง  
รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่หรือข้อมูลต่าง ๆ ไว้ก่อน เพ่ือสะดวกในการที่จะชี้หรือยืนยันถึงข้อ
กล่าวหานั้น  

กรณีใดจะสมควรสืบสวนโดยเปิดเผยหรือโดยทางลับนั้น ย่อมข้ึนอยู่กับเรื่องท่ีจะสืบสวน ความร้ายแรง
แห่งกรณีตลอดจนความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ในกรณีที่
มีผู้ร้องทุกข์หรือร้องเรียนกล่าวหาโดยอ้างพยานหลักฐานแน่ชัด จะใช้วิธีการสืบสวนโดยเปิดเผยก็ได้  แต่หาก
เป็นกรณีทีส่งสัยว่าจะมีการกระท าผิดหรือมีผู้ร้องเรียนโดยกล่าวหาลอย ๆ หากด าเนินการสืบสวนโดย เปิดเผย
อาจเป็นการเอิกเกริก ถ้าผู้ถูกกล่าวหามิได้กระท าผิดเลยย่อมท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือถ้าหากเป็นผู้กระท า
ผิดจริงจะเป็นช่องทางให้ผู้กระท าผิดไหวตัวหรือรู้ตัว และอาจจะท าลายหลักฐานหรือเสี้ยมสอนพยาน ให้ใช้
ถ้อยค าบิดเบือนได้จึงจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการสืบสวนโดยวิธีลับมิให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานรู้ตัวหรือ 
เตรียมการล่วงหน้าได้หรือถ้าหากสืบสวนแล้วปรากฏว่าไม่เป็นความจริงตามข้อกล่าวหา ก็จะได้ไม่ท า ให้ผู้ถูก 
กล่าวหาเสียชื่อเสียง  

ประเภทของการสืบสวน การสืบสวนมี ๒ ประเภท คือ  
๑. การสืบสวนที่ไม่เป็นการด าเนินการทางวินัย 

  ๒. การสืบสวนที่เป็นการด าเนินการทางวินัย   

 



 
 
 

๒- 

๑. การสืบสวนที่ไม่เป็นการด าเนินการทางวินัย ได้แก่ การสืบสวนก่อนการด าเนินการทางวินัย เมื่อมี
กรณีสงสัยว่าข้าราชการอาจกระท าผิดวินัย เป็นการสืบสวนเพ่ือพิจารณาว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า ผู้นั้น
กระท าผิดวินัยหรือไม่ตามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ หากข้อเท็จจริงฟังได้ว่า กรณีมีมูล ก็ต้องด าเนินการทางวินัยต่อไป แต่ถ้าผลการสืบสวน ปรากฏว่า
กรณีไม่มีมูลก็ต้องยุติเรื่อง ในกรณีที่ยุติเรื่องในชั้นของการสืบสวนนี้ไม่ต้องมีการรายงานตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่า
ด้วยการรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ประการใด แต่อาจต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามสายงานการบังคับ
บัญชา  

กรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดวินัยซึ่งการ
กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยนั้น อาจมีที่มาอันเป็นมูลกรณีแห่งเรื่องท่ีกล่าวหาปรากฏขึ้นได้หลายทาง เช่น  

๑) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาพบว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระท าผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐาน ใน
เบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที เช่น ผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระท าผิดก็อาจสั่งให้
ผู้นั้นชี้แจงหรือรายงานข้อเท็จจริง และอาจสืบสวนพยานผู้รู้เห็นประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อ พิจารณาแล้ว 
เห็นว่ามีมูลกรณีเกิดข้ึนจริง ก็สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรมต่อไป  

๒) กรณีที่มีการร้องเรียนด้วยวาจา ให้จดปากค าและให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี 
พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ประกอบการพิจารณา แล้วด าเนินการให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยอาจ 
ตั้งกรรมการสืบสวน หรือสั่งให้บุคคลใดไปสืบสวน หรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามก็ได้ หากเห็นว่ากรณี
มีมูลก็ต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป  

๓) ส าหรับกรณีท่ีมีการร้องเรียนเป็นหนังสือ ผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนในเบื้องต้นก่อน หากเห็นว่าไม่
มีมูลก็สั่งยุติเรื่อง ถ้าเห็นว่ามีมูลก็สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป ในกรณีที่หนังสือร้องเรียนไม่ลง
ลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียนเข้าลักษณะของบัตรสนเท่ห์ซึ่งมีหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี       
ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียน 
กล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย  ในข้อ ๑  
กล่าวว่า “เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องราวกล่าวโทษข้าราชการ ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับทางราชการ  
หากเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคล
แน่นอนเท่านั้น” กรณีเช่นนี้ผู้บังคับบัญชาก็ควรสืบสวนข้อเท็จจริงให้ได้ความว่า กรณีมีมูลตามบัตรสนเท่ห์
หรือไม ่ 

๔) ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นแจ้งมาให้ทราบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระท า
ผิดวินัยหรือสงสัยว่ากระท าผิดวินัย เช่น ได้รับแจ้งจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักงาน 
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ หรือส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นต้น (กรณี สตง., ป.ป.ช. ชี้มูล
ความผิด อาจด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสืบสวนหรือตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นอีก ทั้งนี้ต้อง 
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 



 
 
 

-๓- 

๒. การสืบสวนซึ่งเป็นการด าเนินการทางวินัย ได้แก่ การสืบสวนกรณีเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 
โดยที่มาตรา ๙๘ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
บัญญัติว่า “ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวน
ก็ได้” และตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒ (๒) ก าหนดกรณีละทิ้ง
หน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน ผู้บังคับบัญชาต้องด าเนินการสืบสวนก่อน   
หากปรากฏว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร   หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความ
จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง    
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และกรณีเป็นความผิดที่ 
ปรากฏชัดแจ้ง จึงต้องเสนอเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี 
พิจารณาโดยไม่สอบสวนก็ได้  

 

ตัวอย่างการสืบสวน  
การสืบสวนซึ่งเป็นการด าเนินการทางวินัย ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง   

พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒ (๒) กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีละทิ้ง 
หน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการ 
สืบสวนให้ได้ความจริงก่อนว่าการละท้ิงหน้าที่ราชการนั้น มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ หรือมีพฤติการณ์อันแสดง 
ถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการหรือไม่ ผู้บังคับบัญชาจะด า เนินการด้วยตนเองหรือ 
มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใด ไปสืบสวนก็ได้หรือส่งประเด็นไปให้หน่วยงานหรือผู้ที่เชื่อถือได้สืบสวนให้ก็ได้ 

 

วิธีด าเนินการ  
๑. สอบถามข้อเท็จจริงจากเพ่ือนร่วมงาน หรือหัวหน้างาน  
๒. ติดตามไปที่บ้านพัก สอบถามญาติหรือเพ่ือนบ้าน  
๓. กรณีมีภูมิล าเนาอยู่ต่างถิ่นอาจส่งประเด็นไปให้หรือสอบถามข้อเท็จจริงไปยังหน่วยงานการศึกษา

ในถิ่นที่เป็นภูมิล าเนาของข้าราชการผู้นั้น  
การด าเนินการควรจดบันทึกปากค าของผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักฐานและเพ่ือให้ทราบเหตุผลที่แท้จริง

ของการไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วจึงบันทึกสรุปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากการสืบสวน  ตัวอย่างการ
สืบสวนกรณียังไม่รู้ตัวผู้ถูกกล่าวหา กรณีเงินขาดบัญชีจากการตรวจสอบพบว่าเงินขาดบัญชีไปจ านวนหนึ่ง  
การสืบสวน จึงมีประเด็นว่าเงินดังกล่าวไปอยู่ที่ไหน ใครเป็นผู้รับเงินไป ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา
เงิน อาจด าเนินการโดยสอบปากค าผู้เกี่ยวข้องถึงวิธีปฏิบัติว่ามีขั้นตอนการด าเนินการในเรื่องการเงินอย่างไร 
เงินดังกล่าวน่าจะหายไปในขั้นตอนใด และตรวจสอบเอกสารการรับเงินว่าใครเป็นผู้รับเงินแล้วมีการลงบัญชี
และส่งมอบให้แก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นอย่างไร หรือไม่ 

 
 
 
 



 
 
 

-๔- 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
๑. การด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง  

๑) รับเรื่องร้องเรียน หรือเรื่องกล่าวหากระท าผิดวินัย ประพฤติมิชอบหรือประพฤติตนไม่ 
เหมาะสมอื่นใด  

๒) พิจารณาเรื่องร้องเรียนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  
๒.๑ กรณีระบุชื่อผู้ร้อง  หรือหากไม่ระบุชื่อผู้ร้อง  แต่มีพยานหลักฐานและพยาน 

แวดล้อมที่ชัดแจ้งให้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง  
๒.๒ กรณีไม่ระบุชื่อผู้ร้องและไม่ปรากฏพยานหลักฐานและพยานแวดล้อมที่ชัดแจ้ง 

อาจพิจารณาสั่งยุติเรื่อง  
๓) การด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง ผู้บังคับบัญชามีอ านาจด าเนินการตามมาตรา ๙๕ ทั้งนี้  

ผู้บังคับบัญชาอาจสืบสวนข้อเท็จจริงเอง หรือจะมอบหมายให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงด าเนินการก็ได้ 
   ๔) ผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
รายงานการด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  

๕) กรณีไม่มีมูลกระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งยุติเรื่อง  
๖) กรณีมีมูลกระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการสืบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 

หรือไม ่
ร้ายแรง แล้วแต่กรณีตามมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓  

๒. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ  
๑)  ให้ถือเป็นความลับของทางราชการ  หากเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาบัตรสนเท่ห์เฉพาะ 

ราย  ที่ระบุหลักฐานแน่ชัด  โดยให้สืบสวนทางลับและปกปิดชื่อผู้ร้อง  ถ้าเห็นว่าไม่มีมูลให้ยุติเรื่องได้ถ้าเห็นว่า
มีมูล เป็นกรณีความผิดทางวินัยให้ด าเนินการสอบสวนทางวินัยต่อไป  

๒) ในการสืบสวนสอบสวนต้องให้ความคุ้มครองผู้ร้อง  พยาน  และบุคคลที่ให้ข้อมูล  
หากเจ้าหน้าที่ผู้สืบสวนท าละเมิด หน่วยงานต้องรับผิดชอบ 
  ๓.ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  

๑) มาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 

๒) หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๔๑ 

๓) หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗  
๔) หนังสือส านักนายกรัฐมนตรีที่ นร ๐๑๐๔.๓๓/ว๖๘๑๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
 
 
 



 
 
 

-๕- 

(ตัวอย่าง) 

(ครุฑ) 

ค าสั่ง………….(ระบุชื่อสถานศึกษา) ที…่…../…(เลข พ.ศ…………) 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

---------------------------- 

ด้วยมีบัตรสนเท่ห์/หนังสือร้องเรียนกล่าวหาว่า………………(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)……………… 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง……………………….โรงเรียน……………………. ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ รับเงินเดือนในอันดับ ค.ศ…….ขั้น……………………บาท /หรือ ด้วย
ปรากฏข้อเท็จจริงเบื้องต้น ว่า..............................มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ………………………………… 
………………………………………………………  

เพ่ือประโยชน์ในการให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและแสวงหามูลกรณีในเรื่องดังกล่าว และรวบรวม 
พยานหลักฐานในเบื้องต้นประกอบการพิจารณา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙๕ วรรคห้า แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้  

๑)…………(ระบุชื่อและต าแหน่ง)..................…………….. ประธานกรรมการ  

๒)…………(ระบุชื่อและต าแหน่ง)…………..…………….….. กรรมการ  

๓)…………(ระบุชื่อและต าแหน่ง)................…………..…. กรรมการและเลขานุการ  

ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่สืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงตามมูลกรณีข้างต้น ว่ามีมูล
ข้อเท็จจริงเพียงใด และรายงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน...................... พิจารณาต่อไป  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่………… เดือน……………………..พ.ศ………………  

 

(ลงชื่อ)…………………………. 

(ระบชุื่อผู้สั่งแต่งตั้ง) ต าแหน่ง……………………………. 

 

 

 



 
 
 

-๖- 

รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง 

วันที่ ......... เดือน ......... ................... พ.ศ.
๒๕...... 

เรื่อง การสืบสวนข้อเท็จจริงกรณี..................................................................................................... ................ 
เรียน ................................................................   

ตามที่…………………………...................................... ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
กรณ…ี……………................................................................................................ นั้น  

ประธานกรรมการ ได้รับส าเนาบันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและลงนามรับทราบบันทึกแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ........ เดือน ............................ พ.ศ. ......... และได้ด า เนินการ 
สืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏรายละเอียดข้อเท็จจริงที่สืบสวน ดังนี้  

๑. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก..................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
. 
............................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

๒. คณะกรรมการสืบสวนได้ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ปรากฏ
รายละเอียด ดังนี้  

พยานบุคคล ........................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... .........................................
..............................................................................................................................................................................  

 พยานเอกสาร ....................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... ..........................
..........................................................................................................................................................................
 ๓. คณะกรรมการสืบสวนได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า จากพยานหลักฐานที่ปรากฏรับฟัง  สรุปเป็น
ข้อเท็จจริงได้ดังนี ้ 

(สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบสวน รวมทั้งระบุพยานหลักฐานที่สนับสนุน (ถ้ามี) กรณีมี  ประเด็น
ร้องเรียนหลายประเด็น มิอาจสรุปข้อเท็จจริงในเรื่องเดียวกันได้ ให้สรุปข้อเท็จจริงแยกในแต่ละ  ประเด็น) 
............................................................................................................................. .......................... 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  



 
 
 

-๗- 

๔.ความเห็นของคณะกรรมการสืบสวน พิจารณาแล้วเห็นว่า…………………………………………... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
(สรุปความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้บังคับบัญชา/ผู้สั่งแต่งตั้งฯ)...................................................  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และพร้อมนี้ได้เสนอส านวนการสืบสวนมาด้วยแล้ว  
 

(ลงชื่อ)..................(ลายมือชื่อ)............. ประธานกรรมการ  
(.................................................)  
 

(ลงชื่อ)..................(ลายมือชื่อ)............. กรรมการ  
(.................................................)  
 

(ลงชื่อ)..............(ลายมือชื่อ)........กรรมการและเลขานุการ  
(.................................................)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ๑. การสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปตามมาตรา ๙๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓  

๒. กรณีกระบวนการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงตามข้อ ๑ มิได้ก าหนดแบบแผนหรือ 
แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนวิธีการไว้ เป็นการเฉพาะและมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการต่ า กว่าหลักเกณฑ์ที่ 
ก าหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ให้ถือปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 
 



 
 
 

 
-๘- 

 
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 การด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รับเร่ืองร้องเรียน 

พิจารณาเร่ืองร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา 

ระบุชื่อผู้ร้อง/มีพยานหลักฐานชดัแจ้ง ไม่ระบุชื่อผู้ร้อง/ไม่ปรากฎพยานหลักฐาน 

สืบสวนข้อเท็จจริง 

แต่งต้ังคณะกรรมการ/ 

บุคลากรท าการสืบสวน 
 

มอบให้สถานศึกษา 

ด าเนินการตามอ านาจฯ 

รายงานผู้บังคับบัญชา 

กรณีมีมูล กรณีไม่มีมูล 

กระท าผิดร้ายแรง กระท าผิดไม่ร้ายแรง ยุติเร่ือง 

ด าเนินการทางวินัยร้ายแรง/ 

ไม่ร้ายแรงแล้วแต่ละกรณีตามมาตรา ๙๘ 

ยุติเร่ือง 



 
 
 

 

-๙- 

แผนภูมิก่อนการด าเนินการทางวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ไม่ต้องรายงานการด าเนินการทางวินัย 
 ตามระเบียบ ก.ค.ศ.เพราะถือว่ายังไม่เป็น 
 การด าเนินการทางวินัย 
 

 

 
* เว้นแต่กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งที่ ปปช. 
ชี้มูลความผิดทางวินัยตาม ม.๙๒ ไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวน 
 
 
 

มีกรณีกล่าวหา (ม.๙๕) 

กรณีมีมูลโดยมีพยานหลักฐาน 

ในเบื้องต้นอยู่แล้ว(ม.๙๕ ว.๔) 
ปรากฏตัวผู้กล่าวหา/กรณีเป็นที่สงสัย 

โดยไม่มีพยานหลักฐานในเบื้องต้น(ม.๙๕ ว.๕) 

ด าเนินการทางวินัย 

ร้ายแรง 

(มีมลูร้ายแรง) 
ไม่ร้ายแรง 

(มีมลูไม่ร้ายแรง) 

ผู้มีอ านาจตาม ม.๕๓ 

ต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง(ม.๙๘ ว.๒) 

ผู้บังคับบัญชา 

ต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

วินัยไม่ร้ายแรง(ม.๙๘ ว.๑) 

สืบสวน/พิจารณาในเบื้องต้น 

มีมูล ไม่มีมูล 

ยุติเร่ือง 



 
 
 

-๑๐- 
 

ขั้นตอนก่อนการด าเนินการทางวินัย 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขั้นตอนการ 
การด าเนินการ 
ทางวินัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สืบสวนข้อเท็จจริง 

กรณีมีมูล กรณีไม่มีมูล 

ปรากฏตัวผู้กล่าวหา/สงสัย 

ว่ากระท าผิดวินัยโดยไม่มี 
พยานหลักฐาน 

ยุติเร่ือง 

มีมูลกล่าวหาว่ากระท าผิด 

วินัยโดยมีพยานหลักฐาน 

เบ้ืองต้นอยู่แล้ว 
 

ต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัย 

ร้ายแรง (มาตรา ๙๘ วรรคสอง) ไม่ร้ายแรง (มาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง) 

ลงโทษไม่ร้ายแรง (มาตรา ๑๐๐ 

วรรคหนึ่ง/วรรคสาม ประกอบ 

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการสั่งลงโทษ) 
 

อุทธรณ์       ไม่อุทธรณ์ 

              รายงาน 

กศจ. 

รายงานหัวหน้าส่วนราชการ 

(มาตรา ๑๐๔(๑)) 

หัวหน้าส่วนราชการ 

เห็นแย้ง รายงาน ก.ค.ศ. 

กรรมการสอบสวนและ/ 
หรือผู้สั่งแต่งต้ังกรรมการสอบสวน

เห็นร้ายแรง 

กรรมการสอบสวน 

และผู้สั่งแต่งต้ังกรรมการสอบสวน 

เห็นไม่ร้ายแรง 

ผู้บังคับบัญชาลงโทษ 

ไม่ร้ายแรง(ตามอ านาจของตนเอง) 
(มาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง) 

อุทธรณ์      ไม่อุทธรณ์ 

               รายงาน 

กศจ. 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งตามมติ 

(กรณี กศจ.มีมติเปลี่ยนแปลงโทษ) 

ก.ค.ศ. 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งตามมติ 

(กรณี ก.ค.ศ.มีมติเปลี่ยนแปลงโทษ) 

กศจ. 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ 

ลงโทษตามมต ิ

(มาตรา ๑๐๐ วรรคสี่(๒)) 

อุทธรณ์   ไม่อุทธรณ์ 

            รายงานตาม 

            (มาตรา ๑๐๔(๒)) 
             



 
 
 

-๑๑-  
  

การด าเนนิการทางวินัยส าหรบั 
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  

  
วินัย  คือ กฎเกณฑ์ข้อบังคับท่ีต้องปฏิบัติตามหากฝุาฝืนอาจต้องรับโทษ กล่าวอีกนัยหนึ่ง   

วินัย  หมายถึง การควบคุมความประพฤติของคนในองค์การให้เป็นไปตามแบบแผนที่พึงประสงค์  

วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง ข้อบัญญัติที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ ตามหมวด ๖ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๒ – มาตรา ๙๗  

การลงโทษทางวินัยข้าราชการ เป็นกระบวนการส าคัญอันหนึ่งในการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของข้าราชการ และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือธ ารงศักดิ์ศรีของข้าราชการ
ด้วย การลงโทษทางวินัยถูกน ามาใช้เป็นมาตรการเชิงลบ ควบคู่กับการให้รางวัลซึ่งเป็นมาตรการเชิงบวก ภายใต้
แนวความคิดว่า ข้าราชการที่ดีมีประสิทธิภาพควรได้รับการยกย่องและให้รางวัลเพ่ือเป็นก าลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดี 
ข้าราชการที่กระท าความผิดสมควรได้รับการลงโทษตามควรแก่กรณี เพ่ือมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ข้าราชการอ่ืน  

ความผิดทางวินัย   
มี ๕ สถาน ตามมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๔๗ 
ก.  วินัยไม่ร้ายแรง ๑.  ภาคทัณฑ์     

๒.  ตัดเงินเดือน     
๓.  ลดขั้นเงินเดือน  

ข.  วินัยร้ายแรง  ๔.  ปลดออก     
๕.  ไล่ออก  

  
  การว่ากล่าวตักเตือนหรือการท าทัณฑ์บน ไม่ถือว่าเป็นโทษทางวินัย ใช้ในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อย และมี
เหตุอันควรงดโทษ เช่น เป็นความผิดเล็กน้อยและเป็นความผิดครั้งแรก การว่ ากล่าวตักเตือนนั้น ผู้บังคับบัญชาอาจ
เรียกมาว่ากล่าวตักเตือนมิให้กระท าความผิดเช่นนั้นอีก หรือให้พึงระมัดระวังโดยไม่ต้องท าเป็นหนังสือ แต่อาจมีการ
บันทึกหมายเหตุประจ าวันของหน่วยงานหรือของผู้บังคับบัญชา ส าหรับการท าทัณฑ์บนนั้น กฎหมายก าหนดให้ท าเป็น
หนังสือ (มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง)   

โทษภาคทัณฑ์ ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับต้องถูก
ลงโทษตัดเงินเดือน ส าหรับโทษภาคทัณฑ์ไม่ต้องห้ามการเลื่อนขั้นเงินเดือน  

โทษตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน ใช้ลงโทษในความผิดที่ไม่ถึงกับเป็นความผิดร้ายแรง และไม่ใช่กรณีที่เป็น
ความผิดเล็กน้อย  
 
 

 
 



 
 
 

 
-๑๒- 

 

โทษปลดออกและไล่ออก ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดวินัยร้ายแรงเท่านั้น โดยให้พิจารณาโทษตาม 
พฤติการณ์แห่งการกระท าหรือความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลด 
โทษก็ได้ โดยต้องวางโทษก่อนว่ากรณีกระท าผิดนั้นเป็นความผิดกรณีใด สมควรลงโทษสถานใด แต่มีเหตุอันควร 
ลดหย่อนอย่างไร เช่น ไม่เคยกระท าความผิดมาก่อน กระท าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แก้ไขบรรเทาความเสียหาย คุณ 
ความดี ฯลฯ จึงลดหย่อนโทษเป็นโทษสถานใด อย่างไรก็ดี หากเป็นความผิดวินัยร้ายแรง มาตรา ๙๙ ห้ามลดโทษ ต่ า
กว่าปลดออก ส าหรับเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า ๑๕ วัน 
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย คณะรัฐมนตรีมีมติไว้ว่าควรลงโทษไล่ออก ทั้ง ๒ 
กรณี ความผิดฐานทุจริตนั้น แม้จะน าเงินที่ทุจริตไปมาคืนก็ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ   

การสั่งให้ออกจากราชการ ไม่ใช่โทษทางวินัย  
  

วินัยไม่ร้ายแรง  ได้แก่    
๑.  ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ   
๒.  ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม ต้องมีความวิริยะ อุตสาหะ 

ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ   

๓.  อาศัยหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยอ านาจและหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม            
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น   

๔.  ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงาน 
การศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหาย แก่
ราชการ   

๕.  ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทาง
ราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน ๗ วันเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งก็ได้ และเมื่อเสนอความเห็น
แล้วถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม   

๖.  ไม่ตรงต่อเวลา ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร   

๗.  ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม ไม่สุภาพเรียบร้อยและรักษาความสามัคคี ไม่
ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมงาน ไม่ต้อนรับหรือให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมต่อ
ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ   

๘.  กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความจริง   
๙.  กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาประโยชน์อันอาจท าให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสีย

เกียรติศักดิ์ในต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน    
๑๐.  เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น ในห้าง

หุ้นส่วนหรือบริษัท  



 
 
 

 -๑๓-  
  

๑๑.  ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน 
อาศัยอ านาจและหน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝุ  ส่งเสริม  เกื้อกูล  สนับสนุนบุคคลกลุ่มบุคคลหรือพรรค
การเมืองใด    

๑๒.  กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว    

๑๓.  ไม่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ไม่ปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา กระท าผิดวินัย 
หรือละเลย หรือมีพฤติกรรมปกปูอง ช่วยเหลือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
โดยไม่สุจริต  

  วินัยร้ายแรง  ได้แก่   

๑.  ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ   

๒.  จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทาง
ราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง   

๓.  ขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง   

๔.  ละทิ้งหน้าที่ หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ อย่าง
ร้ายแรง   

๕.  ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร   

๖.  กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง   

๗.  กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อ่ืนโดยปราศจากความจริง เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง  

  ๘.  กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาประโยชน์อันอาจท าให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  โดยมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย  หรือให้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือ
วิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระท าอันมีลักษณะเป็นการให้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิ
ประโยชน์อื่น เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบ   

๙.  คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือน าเอาผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน หรือ
จ้างวานใช้ผู้อ่ืนท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง     
การเลื่อนวิทยฐานะ หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น    

๑๐.  ร่วมด าเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดท าผลงานทางวิชาการ  ไม่ว่า
จะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพ่ือให้ผู้อ่ืนน าผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์เพ่ือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เลื่อนต าแหน่ง 
เลื่อนวิทยฐานะ หรือให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น    

 



 
 
 

 

-๑๔- 

๑๑.  เข้าไปเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียง ในการ
เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อ่ืนกระท าการในลักษณะเดียวกัน     

๑๒.  กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษท่ีหนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือ
ให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใด
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง    

๑๓.  เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเสพยาเสพติด    

๑๔.  เล่นการพนันเป็นอาจิณ    

๑๕.  กระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่  

ผลของการกระท าผิดวินัย 

   ๑.  ถูกสอบสวนลงโทษ   

๒.  ถูกงดพิจารณาความดีความชอบ   

๓.  ขาดความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนบุคคลทั่วไป   

๔.  ไม่ได้รับการส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการเท่าที่ควร   

๕.  เกิดความเดือดร้อนทั้งตนเองและครอบครัว   

๖.  เกิดความเสียหายทั้งตนเองและทางราชการ   

๗.  เสื่อมเสียชื่อเสียง   

๘. ไม่ได้รับบ าเหน็จบ านาญถ้าถูกลงโทษไล่ออก  

๙.  อาจต้องรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง  

  ข้อควรทราบเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ   

๑.  ไม่มีอายุความ   

๒.  ยอมความกันไม่ได้   

๓.  ไม่อาจชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิด   

๔.  กรณีถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง แม้ออกจากราชการไปแล้วก็สอบสวนต่อไปได้          

๕.  กรณีถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง ต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน   

๖  กรณีถูกฟูองคดีอาญาต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ   

๗.  ถ้าถูกลงโทษหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ จะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่ถูกลงโทษ   

๘.  ถ้าถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจะไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่มีการรอ   



 
 
 

 

-๑๕- 

๙.  โทษปลดออก มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนลาออก    

๑๐.  เมื่อมีการกล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ผู้บังคับบัญชา
ต้องสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาหรือไม่ ถ้าเห็นว่ามีมูลต้องด า เนินการทางวินัยทันที       
ถ้าเห็นว่าไม่มีมูลจึงจะยุติเรื่องได้    

๑๑.  การละเลยหรือมีพฤติกรรมปกปูอง ช่วยเหลือ มิให้ผู้กระท าผิดถูกลงโทษ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดย
ไม่สุจริต ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย  

๑๒.  การด าเนินการทางวินัยทั้งร้ายแรงและไม่ร้ายแรง ต้องตั้งกรรมการสอบสวนทุกกรณีเว้นแต่กรณีเป็น
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.    

๑๓.  “โดยทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง หรือ
ผู้อื่น “ประโยชน์” ในที่นีห้มายถึง ทรัพย์สินและไม่ใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับบริการ การอนุญาต อนุมัติ    

๑๔.  ค าว่า “กรณีมีมูล” หมายความว่า มีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระท าผิดวินัยเกิดขึ้นแล้ว  
  

การด าเนินการทางวินัย 

  การด าเนินการทางวินัย หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนการด า เนินการในการออกค าสั่งลงโทษ ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่มีล าดับก่อนหลังต่อเนื่องกัน อันได้แก่ การตั้งเรื่องกล่าวหา การสืบสวนสอบสวนการพิจารณาความผิดและ
ก าหนดโทษและการสั่งลงโทษ รวมทั้งการด าเนินการต่าง ๆ ในระหว่างการสอบสวนพิจารณา เช่น การสั่งพัก           
การสั่งให้ออกไว้ก่อน เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา เป็นต้น   

ทั้งนี้ การสืบสวนเพื่อพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ตามมาตรา ๙๕ ยังไม่
ถือว่าเป็นการด าเนินการทางวินัย การสืบสวนที่ถือว่าเป็นการด าเนินการทางวินัย ได้แก่ การสืบสวนกรณี ที่เป็น
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ต้องสืบสวนก่อน  

 

 หลกัการด าเนินการทางวินัยเบื้องต้น   

๑.  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระท าผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว 
ผู้บังคับบัญชาก็สามารถด าเนินการทางวินัยได้ทันที เช่น ผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระท าผิด ก็อาจสั่งให้ผู้นั้นชี้แจง
หรือรายงานข้อเท็จจริง และอาจสืบสวนพยานผู้รู้เห็นประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า มีมูลกรณี
เกิดข้ึนจริง ก็สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรมต่อไป   

๒.  กรณีที่มีการร้องเรียนด้วยวาจา ให้จดปากค าและให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี พร้อม
รวบรวมพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ประกอบการพิจารณา แล้วด า เนินการให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยตั้งกรรมการ
สืบสวน หรือสั่งให้บุคคลใดไปสืบสวน หรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามก็ได้ หากเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา 
ก็ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป   

 



 
 
 

 

-๑๖- 

๓.  ส าหรับกรณีที่มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ ผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนในเบื้องต้นก่อน หากเห็นว่าไม่มีมูลก็
สั่งยุติเรื่อง ถ้าเห็นว่ามีมูลก็สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป ในกรณีที่หนังสือร้องเรียนไม่ลงลายมือชื่อ และที่อยู่
ของผู้ร้องเรียน หรือเป็นการร้องเรียนที่ไม่ปรากฏตัวตนของผู้ร้องเรียน หรือไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แน่นอนจะเข้า
ลักษณะของบัตรสนเท่ห์ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีห้ามมิให้รับฟังเพราะจะท าให้ข้าราชการเสียขวัญในการปฏิบัติหน้าที่  
การสืบสวนตามข้อ ๑ – ข้อ ๓ นี้  ยังไม่ถือเป็นการด าเนินการทางวินัย หากสืบสวนแล้วเห็นว่า ไม่มีมูลและยุติเรื่องก็
ไม่ต้องรายงานการด าเนินการตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่อาจต้องรายงานผู้บังคับบัญชา ตามสายงานการบังคับ
บัญชา หากเป็นกรณีมีมูลและมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว จึงเป็นการด าเนินการทางวินัยที่จะต้องปฏิบัติ
ตามข้ันตอนและวิธีการตามที่กฎหมายก าหนดต่อไป  

 

ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัย 

๑. การตั้งเรื่องกล่าวหา   

การตั้งเรื่องกล่าวหา เป็นการตั้งเรื่องด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัย มาตรา ๙๘ ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือด าเนินการสอบสวนให้ได้ความ
จริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า ผู้ตั้งเรื่องกล่าวหาคือผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา กรณีที่เป็นการกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ เป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน    

ส าหรับกรณีท่ีเป็นการกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นคือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สามารถแต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้าราชการในโรงเรียนได้ทุกคน แม้ว่าจะไม่มีอ านาจบรรจุและแต่งตั้งก็ตาม เว้นแต่
กรณีท่ีเป็นการช่วยปฏิบัติราชการจะมีเพียงอ านาจการบังคับบัญชา แต่ไม่มีอ านาจด าเนินการทางวินัย หรือสั่งลงโทษ 
กรณีเช่นนี้ จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเป็นผู้ด า เนินการ ค าสั่งให้ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา เรื่องที่กล่าวหา 
และรายชื่อของคณะกรรมการสอบสวน โดยไม่ต้องระบุมาตราหรือกรณีความผิด   

เรื่องท่ีกล่าวหา หมายถึง การกระท าหรือพฤติการณ์แห่งการกระท าที่กล่าวอ้างว่า ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย 

การตั้งเรื่องกล่าวหานี้เป็นขั้นตอนที่จ าเป็นไม่ว่าจะเป็นกรณีความผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็ตาม จะต้อง
แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยในเรื่องใด  เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหารู้ตัวและมีโอกาสชี้แจงและน า
สืบแก้ข้อกล่าวหาได้   

“เรื่องที่กล่าวหา” นั้น ไม่ใช่กรณีกระท าผิด  แต่เป็นเรื่องราวหรือการกระท าที่กล่าวอ้างว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระท าผิด ดังนั้น ในการตั้งเรื่องกล่าวหาในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจึงควรระบุแต่เพียงเรื่องราวหรือการ
กระท าที่กล่าวอ้างว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดเท่านั้น ไม่ควรระบุมาตราว่าด้วยวินัยหรือกรณีความผิด การระบุมาตราว่า
ด้วยวินัยหรือกรณีความผิดนั้น ควรปล่อยให้เป็นเรื่องของคณะกรรมการสอบสวนและผู้มีอ า นาจพิจารณาโทษที่จะ
พิจารณาปรับบทความผิด หากหลังจากได้สอบสวนพิจารณาข้อเท็จจริง ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไป
ก าหนดบทมาตราว่าด้วยวินัย หรือกรณีความผิดไว้ในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเสียแต่แรกแล้ว  อาจ
กลายเป็นการจ ากัดขอบเขตของการสอบสวนให้อยู่เฉพาะในบทมาตราว่าด้วยวินัย หรือกรณีความผิดที่ก าหนดไว้  



 
 
 

-๑๗- 

ถ้าพบการกระท าผิดที่เกินกว่านั้นจะเกิดปัญหาว่าเป็นการสอบสวนเรื่องอ่ืน หรือพิจารณาลงโทษในเรื่องอ่ืน ฉะนั้น 
ค าสั่งตั้งกรรมการสอบสวนจึงควรระบุแต่เพียงเรื่องราวหรือการกระท าที่กล่าวอ้างว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิด โดย
ไม่ระบุบทมาตราว่าด้วยวินัยหรือกรณีความผิด เมื่อสอบสวนแล้วคณะกรรมการสอบสวนและผู้มีอ านาจพิจารณาโทษ
จึงจะพิจารณาจากพยานหลักฐานว่าเรื่องที่กล่าวหานั้น ฟังข้อเท็จจริงได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดในเรื่องนั้นอย่างไร 
แล้วปรับบทเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด  

  ๒. การแจ้งข้อกล่าวหา   

การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบเป็นสาระส าคัญที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องกระท า ดังที่มาตรา ๙๘
บัญญัติว่า “...ในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา”  

การแจ้งข้อกล่าวหาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนที่จะต้องแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตาม
เรื่องท่ีกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร รวมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยว่าในการ
สอบสวนนี้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือ
ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหา การแจ้งดังกล่าวคือการ
ท าบันทึกตามแบบ สว.๓ โดยท าเป็น ๒ ฉบับ ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบแล้วมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ 
อีกหนึ่งฉบับเก็บไว้ในส านวนการสอบสวน   

“ข้อกล่าวหา” ที่จะต้องแจ้งและอธิบายให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ คือ กรณีและพฤติการณ์แห่งการกระท าที่อ้าง
ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิดซึ่งจะต้องอยู่ในวงกรอบขอบเขตของ “เรื่องที่กล่าวหา” โดยอธิบายเรื่องที่กล่าวหาให้
ชัดเจนขึ้นพอที่ผู้ถูกกล่าวหาจะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ เช่น อธิบายว่าผู้ถูกกล่าวหาท าอะไรและท าอย่างไรในเรื่องที่
กล่าวหา ทั้งนี้ เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ถูกเรื่องตรงประเด็น   

๓. การสอบสวน   

การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการด าเนินการทั้งหลายอ่ืนเพ่ือจะทราบข้อเท็จจริง และ
พฤติการณ์ต่าง ๆ หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา เพ่ือให้ได้ความจริงและความยุติธรรมและเพ่ือที่จะพิจารณาว่า    
ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยจริงหรือไม่ ถ้ากระท าผิดจริงก็จะได้ลงโทษผู้กระท าผิดวินัยนั้น   

การสอบสวนแม้ว่าจะเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง มาตรา ๙๘ ก าหนดให้ต้องสอบสวนทุกกรณี
และต้องด าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนที่กฎหมายก าหนด   

ข้อยกเว้น  

มาตรา ๙๘ วรรคท้าย บัญญัติว่า   “ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.จะ
ด าเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้”  กรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่
ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๙ ก าหนดไว้ดังนี้   

ก.  การกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่     

(๑)  กระท าความผิดอาญาจนต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระท าผิด และผู้บังคับบัญชาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่
ปรากฏตามค าพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดแล้ว    



 
 
 

-๑๘- 

(๒)  กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยค ารับสารภาพต่อผู้
มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และได้มีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ   

ข.  การกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่    

(๑) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือ
ลงโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ    

(๒) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน และผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการ
สืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ   

 (๓) กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยค ารับสารภาพต่อ
ผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และได้มีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ  

๓.๑) ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน        

กรณีวินัยไม่ร้ายแรง  :  ผู้บังคับบัญชาตามที่กฎหมายก าหนด        

กรณีวินัยร้ายแรง     :  (๑) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ 

       (๒) ผู้บังคับบัญชาเหนือผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๑๐๐วรรคหก     

       (๓) ผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับรายงานตามมาตรา ๑๐๔ 

       (๔) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด นายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๙๘    

๓.๒) องคป์ระกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการสอบสวน        

ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา (พ.ศ.๒๕๕๐) ข้อ ๓ ก าหนดให้คณะกรรมการสอบสวน
ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งระดับไม่ต่ ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา และกรรมการ
อย่างน้อยอีก 2 คน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ ในกรณีจ าเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ และต้องมี
ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย 
หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการด าเนินการทางวินัย อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นกรรมการสอบสวน สรุปคือ คณะกรรมการ
ต้องมี     

(๑) อย่างน้อย ๓ คน     

(๒) เป็นข้าราชการ     

(๓) ประธานต้องด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา    

(4) ในคณะกรรมการต้องมีผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการด าเนินการทางวินัย เป็นกรรมการสอบสวนอย่าง
น้อย ๑ คน            

 



 
 
 

-๑๙- 

ค าว่า “ผู้มีประสบการณ์ด้านการด าเนินการทางวินัย” หมายถึง ผู้ที่เคยเป็นกรรมการสอบสวน หรือเป็น
เจ้าหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการทางวินัย    

๓.๓) ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ต้องระบุ     

(๑) เป็นค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง     

(๒) ชื่อและต าแหน่ง/วิทยฐานะของผู้ถูกกล่าวหา     

(๓) เรื่องท่ีกล่าวหา     

(๔) ชื่อและต าแหน่ง/วิทยฐานะของคณะกรรมการสอบสวน เนื่องจากกฎหมายก าหนดให้ต้องตั้งกรรมการ
สอบสวนทั้งวินัยร้ายและไม่ร้ายแรง จึงควรระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
หรือไม่ร้ายแรง  

เนื่องจากจะต้องใช้กฎสอบสวนฉบับเดียวกัน และต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาส
ชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา 

๓.๔) การแจ้งใหผู้้ถูกกล่าวหาและคณะกรรมการสอบสวนทราบ        

เมื่อได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑) แจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่ รับทราบไว้เป็น
หลักฐาน ในการนี้ให้มอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับด้วย ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้ หรือผู้ถูก
กล่าวหาไม่ยอมรับทราบค าสั่ง ให้ส่งส าเนาค าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหาตามที่อยู่ที่ปรากฏ
หลักฐานของทางราชการ เมื่อล่วงพ้น ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว        

(๒) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ประธานและกรรมการทราบ พร้อมทั้งส่งเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาให้ประธานกรรมการและให้ลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน
ด้วย  

ล าดับขัน้ตอนการสอบสวน        

๑. ประธานกรรมการลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ที่รับทราบค าสั่ง   
๒. ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือวางแนวทางการสอบสวน (ข้อ ๑๖)          
พิจารณาเรื่องที่กล่าวหา ก าหนดข้อกล่าวหา   
๓. แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ (สว.๒) ข้อ ๒๐      ๑๕ วัน นับแต่วันทราบค าสั่ง 
แจ้งสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา       
-ถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะรับสารภาพหรือไม่   
 

 

 



 
 
 

 

-๒๐- 

๔. รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหา       
(กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่รับสารภาพ)                                             
-ประชุมเพ่ือพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุน                       ๖๐ วัน นับแต่แจ้ง สว.๒ 
ข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด  
อย่างไร และเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด   
๕. แจ้งข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานและสรุป 
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ            ๑๕ วัน นับแต่วันด าเนินการตามข้อ ๔ 
 -ถามความประสงค์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นค าชี้แจง                   
เป็นหนังสือ หรือจะให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการ (สว.๓)  

  ๖. สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานฝุายผู้ถูกกล่าวหา             ๖๐ วัน นับแต่ด าเนินการตามข้อ ๕ 
   ๗. ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดเพ่ือลงมติว่าผู้ถูก       

กล่าวหากระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดร้ายแรง                     
หรือไม่ร้ายแรง ผิดกรณีใด มาตราใด ควรได้รับโทษสถานใด       
หรือหย่อนความสามารถตามมาตรา ๑๑๑ หรือมีมลทินหรือ              ๓๐ วันนับแต่วันด าเนินการตามข้อ ๖ 
มัวหมองตามมาตรา ๑๑๒    
๘. ท าบันทึกรายงานการสอบสวน (ข้อ ๓๙)   
๙. เสนอส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

  
  

หมายเหตุ   
๑. รวมระยะเวลาการสอบสวนตามที่กฎ ก.ค.ศ. ก าหนด ๑๘๐ วัน   
๒. สามารถขยายเวลาได้ตามความจ าเป็นในแต่ละข้ันตอน ครั้งละไม่เกิน ๖๐ วัน   
๓. หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน ประธานกรรมการต้องรายงานให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ เพ่ือติดตามเร่งรัดการสอบสวน  
อนึ่ง ส าหรับการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ข้อ ๒๑ ก าหนดให้ด าเนินการให้เสร็จภายใน ๙๐ วัน หากไม่เสร็จให้

ขยายได้ไม่เกิน ๓๐ วัน โดยน าขั้นตอนตามข้อ ๒๐ มาใช้โดยอนุโลม   
การสอบสวนทางวินัยเป็นการค้นหาข้อเท็จจริง หรือแสวงหาความจริงให้ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดตามที่

ถูกกล่าวหาหรือไม่ ซึ่งเป็นระบบไต่สวน โดยถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ถูกกล่าวหาด้วย  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนเสร็จแล้ว ต้องท ารายงานการสอบสวนตามแบบ สว.๖ 
โดยสรุปความเห็น ว่ามีความเห็นอย่างไร ยกเหตุผลประกอบว่าเพราะเหตุใดจึงเห็นเช่นนั้น กรณีที่เห็นว่าผิดให้ระบุ
ด้วยว่าเห็นว่าผิด ร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง หากเป็นความผิดวินัยร้ายแรงต้องเสนอให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก จะ
เสนอโทษต่ ากว่าปลดออกไม่ได้  

    
 
 



 
 
 

 
-๒๑- 

 
๓.๕) ความเหน็ของผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน        
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องตรวจสอบว่า คณะกรรมการสอบสวนด า เนินการถูกต้อง

ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือไม่ หากเห็นว่าตอนใดไม่ถูกต้องก็สั่งให้ไปท าเสียให้ถูกต้อง สมบูรณ์ได้ และผู้ส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนจะต้องแสดงความเห็นไว้ในรายงานการสอบสวนว่า มีความเห็นอย่าง เห็นด้วยกับ
กรรมการสอบสวนหรือไม่ และควรลงโทษสถานใดเพราะเหตุใด  

ในกรณีที่เป็นการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าคณะกรรมการสอบสวน หรือผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนฝุายใดฝุายหนึ่งเห็นว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง (หรือทั้ง ๒ ฝุาย  เห็นว่าร้ายแรง) ต้องน าเสนอ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา แต่ถ้าทั้ง ๒ ฝุาย เห็นว่าไม่ร้ายแรง ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งลงโทษ
ได้ตามอ านาจของตนเอง หากโทษที่จะลงนั้นเกินอ านาจตามที่กฎ ก.ค.ศ. ก าหนด จะต้องเสนอส านวนไปยัง
ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจ ซึ่งผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานก็อาจพิจารณาลงโทษได้ตามความเหมาะสม เมื่อสั่งลงโทษ
แล้วจึงรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา กรณีเช่นนี้เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเห็นชอบแล้ว ต้อง
รายงานไปยัง ก.ค.ศ.เพ่ือพิจารณาต่อไป  
  

๔. การสัง่พักราชการ   
การสั่งพักราชการ คือ การสั่งให้ข้าราชการพ้นจากต าแหน่งระหว่างการสอบสวนพิจารณาทางวินัย หรือ

ระหว่างถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา และงดเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืน ๆ ที่จ่ายเป็นราย
เดือน ตลอดจนเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ไว้ก่อน ทั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะไม่ให้ผู้นั้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือปูองกันมิ
ให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา หรือมิให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น หรือเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่
ราชการในประการอ่ืน และถ้าการสอบสวนพิจารณาฟังข้อเท็จจริงได้ว่า เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็จะได้
สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันพักราชการ  
  

หลกัเกณฑ์และวิธีการ   
การสั่งพักราชการมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐๓ และในระหว่างที่ ก.ค.ศ. ยังมิได้

ออกกฎ ก.ค.ศ. จึงให้น ากฎ ก.ค.ศ.ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ.๒๕๔๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
๑) กรณีท่ีอาจสั่งพัก        
(๑) มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน        
(๒) มีกรณีถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ        
ค าว่า “ต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา” หมายถึง ถูกพนักงานสอบสวนกล่าวหาว่าได้กระท าความผิดอาญา 

โดยตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว แต่ยังมิได้ถูกฟูองศาล   
๒) เหตุที่จะสั่งพัก       
(๑) กรณีที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท า ความผิด

อาญา นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ 
และผู้มีอ านาจสั่งพักราชการพิจารณาเห็นว่า ถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ หรือ       



 
 
 

 
-๒๒- 

(๒) มีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา หรือจะ
ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น       

(๓) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมขัง หรือต้องจ าคุกมาเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า ๑๕ วันแล้ว           
(๔) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน และต่อมามีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าความผิดอาญา ในเรื่องที่

สอบสวน หรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าความผิดอาญา และผู้มีอ านาจ
เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษาได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณี
ข้าราชการถูกตั้งกรรมการสอบสวนในความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือต้องหาคดีอาญา หรือถูกฟูองคดีอาญา ไม่
จ าเป็นต้องสั่งพักราชการทุกราย ถ้าเห็นว่าถึงแม้จะให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการระหว่างถูกสอบสวนก็ไม่เสียหายแก่
ราชการ หรือถ้าเห็นว่าผู้นั้นไม่มีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา หรือจะไม่ก่อให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นแต่ประการใด จะไม่สั่งพักราชการก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขัง หรือถูก
จ าคุกมาเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วันแล้ว กฎหมายบังคับให้ต้องสั่งพักราชการเพราะผู้นั้นไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้  
   ๓) ระยะเวลาการสั่งพักราชการ           

การสั่งพักราชการจะต้องสั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา        
ค าว่า “สอบสวนพิจารณา” มีความหมาย ดังนี้       
(๑) ในกรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หมายถึง ผู้บังคับบัญชาได้มีค าสั่งลงโทษ หรือค าสั่ง

อย่างใดที่เป็นการวินิจฉัยแล้วว่าผู้นั้นกระท าผิดหรือมิได้กระท าผิดอย่างไร       
(๒) ในกรณีต้องหาคดีอาญา หมายถึง การสอบสวนของพนักงานสอบสวนและการพิจารณาของพนักงาน

อัยการแจ้งค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟูอง       
(๓) ในกรณีถูกฟูองคดีอาญา หมายถึง การพิจารณาของศาลจนคดีถึงที่สุด   

  ๔) ต้องพักทุกเรื่องทุกกรณ ี      
กรณีท่ีถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายส านวน หลายคดี ต้องสั่งพักทุกส านวนทุกคดี ถ้าภายหลัง ปรากฏมีกรณี

เพ่ิมข้ึนก็ต้องสั่งพักกรณีท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นด้วย  
๕) วันพักราชการ       
ห้ามมิให้สั่งพักย้อนหลังไปก่อนวันออกค าสั่ง เว้นแต่        
(๑) กรณีถูกควบคุม ขัง หรือต้องจ าคุก ให้สั่งย้อนไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขังหรือต้องจ าคุกได้       
(๒) กรณีที่สั่งพักไว้แล้ว แต่ต้องสั่งใหม่ เพราะค าสั่งเดิมไม่ถูกต้องให้ย้อนไปตามค าสั่งเดิม หรือวันที่ควรต้อง

พัก        
(๓) กรณีท่ีสั่งพักไว้แล้ว ภายหลังมีกรณีที่ต้องสั่งพักเพ่ิมข้ึนให้สั่งพักย้อนไปตามกรณีแรก  
๖) ผู้มีอ านาจสั่งพักราชการ       
คือ ผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตาม มาตรา ๕๓ 

ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหก นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดและผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตาม
มาตรา ๑๐๔  

๗) ค าสั่งพักราชการ       
ค าสั่งต้องท าเป็นหนังสือระบุชื่อ กรณีและเหตุที่สั่งให้พักราชการ  
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๘) การแจ้งค าสั่ง       
ต้องแจ้งและส่งส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบโดยพลัน แต่ถ้าไม่อาจแจ้งหรือแจ้งแล้วไม่ยอมรับทราบ ให้ปิด

ส าเนาไว้ ณ ที่ท าการของผู้นั้น หรือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้  
   ๙) ผลของการถูกสั่งพัก       

(๑) ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง แต่ไม่ขาดจากอัตราเงินเดือน      
(๒) ไม่อาจสั่งย้ายไปด ารงต าแหน่งอื่นได้       
(๓) มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.  
๑๐) การสั่งให้ผู้ถูกพักราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ       
หมายถึง  การสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอีกครั้งหนึ่ง หลังจากให้พ้น

จากต าแหน่งไปชั่วคราว มาตรา ๑๐๓ บัญญัติว่า “ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้น มิได้กระท าผิด
หรือกระท าผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุ
อ่ืน ก็ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งและวิทยฐานะเดิม หรือต าแหน่งเดียวกับที่ผู้นั้นมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและวิทยฐานะนั้น ทั้งนี้ ให้น ามาตรา ๑๐๐ วรรคหก มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม...”  

การสั่งพักราชการ มีหลักเกณฑ์สรุปได้ดังนี้    
(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้า

มีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามลดโทษต่ ากว่าปลดออก ส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เสนอเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา        
เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติเป็นประการใดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุหรือผู้สั่งตั้ง กรรมการสอบสวนสั่งไปตามนั้น 

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิดวินัยและไม่มีกรณีท่ีจะต้องออกจากราชการด้วยเหตุใด ๆ ก็ให้สั่งให้
ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งหรือวิทยฐานะเดิม หรือต าแหน่งอ่ืนที่ เทียบเท่า และผู้นั้นมี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หรือมาตรฐานต าแหน่ง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ ถ้าเป็นต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ 
เชี่ยวชาญพิเศษ ต้องกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง   

(๓)  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยยังไม่ถึงขั้นเป็นความผิดวินัยร้ายแรงที่จะลงโทษปลดออก หรือ   
ไล่ออก และไม่มีกรณีที่ต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณี  

(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยยังไม่ถึงขั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่มีกรณีที่ จะต้องออก
จากราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้สั่งลงโทษย้อนไปก่อนวันที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนนั้น โดยไม่ ต้องสั่งให้กลับ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ   

(๕) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิดวินัยแต่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้สั่งให้ออก
จากราชการด้วยเหตุนั้นโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

การจ่ายเงินเดือนของผู้ถูกสั่งพักราชการ พระราชบัญญัติเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ  พ.ศ. 
๒๕๐๒ ให้จ่ายดังนี้ เมือ่คดีหรือกรณีถึงที่สุด        

(๑)  ไม่ผิดให้จ่ายเต็ม  
(๒)  ผิดแต่ไม่ถึงออกจ่ายครึ่งหนึ่ง  
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(๓) ผิดถึงออกไม่จ่าย    
คดีหรือกรณีถึงที่สุด มีนัยดังนี้  
(๑) ถ้าเป็นคดีในศาล คดีถึงที่สุดเมื่อศาลได้มีค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้ว  
(๒) ถ้าถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย กรณีจะถึงที่สุดเมื่อการสอบสวนพิจารณาเสร็จและรายงานผลการ

สอบสวนนั้นไปยัง  อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.  แล้วแต่กรณี  และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ 
ก.ค.ศ. มีมติเป็นอย่างไรถือเป็นที่สุด    

(๓) กรณีท่ีมีการอุทธรณ์/ร้องทุกข์ค าสั่งลงโทษ กรณีจะถึงที่สุดเมื่อได้มีการพิจารณาอุทธรณ์/ร้องทุกข์แล้ว 
๕. การให้ออกจากราชการไว้ก่อน   
การให้ออกจากราชการไว้ก่อน คือ การให้ข้าราชการผู้มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูก

ตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาออกจากราชการ ขาดจากต าแหน่ง 
และอัตราเงินเดือนระหว่างการสอบสวนพิจารณา เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา  

การให้ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นผลให้พ้นจากต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ซึ่งอาจแต่งตั้งผู้ อ่ืนด ารง 
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนนั้นได้   

หลักเกณฑ์การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน   
(๑) มีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการได้   
(๒) จะต้องเป็นกรณีที่ผู้มีอ านาจพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนหรือพิจารณากรณีหรือคดีนั้นจะไม่แล้วเสร็จ

โดยเร็ว  
ขั้นตอนและวิธีการเช่นเดียวกับการสั่งพักราชการ ในกรณีที่มีการสั่งพักราชการไว้แล้วแต่มีเหตุอันควร ต้องสั่ง

ให้ออกจากราชการไว้ก่อน จะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนอีกชั้นหนึ่งก็ได้ โดยสั่งให้ออกตั้งแต่วันพักราชการเป็นต้นไป 
 ผลของการสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน   
(๑)  ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ย่อมพ้นสภาพการเป็นข้าราชการและต้องออกจากราชการไปชั่วคราว 

แต่เป็นการออกจากราชการที่ไม่เด็ดขาด จะต้องมีการสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อสอบสวนพิจารณา เสร็จแล้วอีก
ชั้นหนึ่ง   

(๒) ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ได้   
(๓) อาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาแทนในต าแหน่งนั้นได้ แต่ต้องค านึงด้วยว่าหากผลการสอบสวนพิจารณา เสร็จ

แล้วปรากฏว่า ผู้นั้นมิได้กระท าผิดหรือกระท าผิดแต่ไม่ถึงต้องออกจากราชการ จะมีต าแหน่งอ่ืนในระดับเดียวกัน
รองรับหรือไม่  

การสั่งให้กลับเข้ารับราชการและการจ่ายเงินเดือนของผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเป็นไป เช่นเดียวกับผู้
ถูกสั่งพักราชการ  

การพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ   
การพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ หมายถึง การพิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยหรือไม่ 

หากกระท าผิดเป็นความผิดกรณีใด ตามมาตราใด และควรจะลงโทษในสถานใดหรือไม่ การพิจารณา ความผิดและ
ก าหนดโทษ เป็นกระบวนการที่จะต้องกระท าโดยผู้มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด และจะกระท าได้ต่อเมื่อได้
ทราบข้อเท็จจริงของเรื่องที่กล่าวหาโดยกระจ่างชัดเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยความผิดและก าหนดโทษได้ ทั้งนี้ ต้อง
เป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการสอบสวน เว้นแต่ กรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ กฎ ก.ค.ศ.ก า หนด 
ข้อเท็จจริงอาจได้จากการสืบสวน หรือจากการรวบรวมข้อมูล แล้วแต่กรณี  



 
 
 

 
-๒๕- 

 
ผู้มีอ านาจพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ   
ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ ได้แก่   
๑) ผู้บังคับบัญชาตามที่กฎหมายก าหนด   
๒) อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง   
๓) ก.ค.ศ.  

  

ก.  ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง : ผู้มีอ านาจพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ ได้แก่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่ง
ลงโทษ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่ง
ก าหนดให้   

๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า มีอ านาจสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ 
หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕%  เป็นเวลาไม่เกิน ๑ เดือน   

๒) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ามีอ านาจสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕% เป็นเวลาไม่เกิน ๒ เดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑ ขั้น   

๓) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี อธิการบดี หรือ
ผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า  มีอ านาจลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน  ๕%  เป็นเวลาไม่เกิน  ๓  เดือน 
หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑ ขั้น    

ข. ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง : ผู้มีอ านาจพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ ได้แก่   
๑) ก.ค.ศ. : ส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต าแหน่งอธิการบดี ต าแหน่ง 

ศาสตราจารย์ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ และผู้ซึ่งกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันกับผู้ด ารง ต าแหน่ง
ดังกล่าว   

๒) อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง : ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกต าแหน่งยกเว้นต าแหน่งตามข้อ ๑)  
  หลกักการพิจารณาความผิด   

การพิจารณาความผิด มีหลักในการพิจารณาดังนี้   
๑. หลักนิติธรรม ได้แก่ การพิจารณาโดยยึดกฎหมายเป็นหลัก การกระท าใดจะเป็นความผิดทางวินัย ต้องมี

กฎหมายบัญญัติว่า การกระท านั้นเป็นความผิดถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติว่า การกระท านั้นเป็นความผิดทางวินัย ก็ไม่
สามารถลงโทษเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการกระท านั้นได้ในการพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นความผิดวินัยกรณีใด 
จะต้องเข้าองค์ประกอบของการกระท าความผิดกรณีนั้นด้วย เช่น กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ มีองค์ประกอบคือ    

-  มีหน้าที่ราชการต้องปฏิบัติ    
-  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ    
-  เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้  

   ๑)  มีหน้าที่ราชการต้องปฏิบัติ หมายถึง มีหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดหรือหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
หน้าที่จากผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือหน้าที่จากการสมัครใจเข้าผูกพันตนเองยอมรับเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ   

 
 



 
 
 

-๒๖- 
๒) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ หมายถึง การจงใจกระท าหรือการจงใจละเว้นไม่

กระท าในสิ่งที่กฎหมายก าหนดให้ต้องกระท า “โดยมิชอบ” หมายถึง มิชอบด้วยกฎหมายระเบียบของทางราชการ 
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือมติคณะรัฐมนตรี  
          ๓) เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้  

“ประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่เป็นคุณแก่ผู้รับ อาจหมายถึงทรัพย์สินและมิใช่ทรัพย์สิน เช่น อาจเป็นการบริการ 
การได้รับความสะดวก รวดเร็ว การอนุญาต การอนุมัติ    

“มิควรได”้ หมายถึง มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หากเป็นประโยชน์ที่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ย่อมไม่
เข้าองค์ประกอบกรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ถ้าไม่ครบองค์ประกอบความผิดของกรณีใด ก็ไม่เป็นความผิดตามกรณี
นั้น หากข้อเท็จจริงเข้าองค์ประกอบกรณีใด ตามมาตราใด ก็ปรับบทความผิดไปตามกรณีนั้น มาตรานั้น และลงโทษไป
ตามความผิดนั้น  

แต่อย่างไรก็ดี การพิจารณาความผิดโดยค านึงถึงหลักนิติธรรมแต่เพียงอย่างเดียว อาจไม่ถูกต้อง เหมาะสม
ตามความเป็นจริง หรือตามเหตุผลที่ควรจะเป็น เช่น กรณีผู้บริหารโรงเรียนไม่น า เงินค่าใช้จ่ายที่เหลือจาก โครงการ
อาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) หรือโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาคืนเข้าบัญชีธนาคาร และได้น าเงิน
ไปใช้ในกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินมาแสดง เพ่ือหักล้างยอดเงินทางบัญชีของ
โรงเรียนให้ตรงกับยอดเงินทางบัญชีของธนาคาร แสดงว่าอาจน าเงินไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว กรณีเช่นนี้ถ้าพิจารณา
ตามหลักนิติธรรมโดยเคร่งครัด ก็ต้องปรับบทความผิดเป็นทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เพราะ ๑) มีหน้าที่ราชการ          
๒) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ๓) เพ่ือให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เข้า
องค์ประกอบความผิดกรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว ความผิดดังกล่าวกฎหมาย บัญญัติว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ซึ่งมาตรา ๙๙ บัญญัติว่า ในกรณีที่กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้ามีเหตุอันควร
ลดหย่อนผ่อนโทษห้ามมิให้ลดโทษต่ ากว่าปลดออก และในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการนั้น มติคณะรัฐมนตรีตาม
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ ว ๒๓๔  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๓๖ ก าหนดว่าควรลงโทษ
ไล่ออกจากราชการ กรณีนี้หากพิจารณาตามหลักนิติธรรมโดยเคร่งครัดแล้ว จะต้องลงโทษถึงไล่ออก หรือปลดออก ซึ่ง
อาจไม่ถูกต้องตามเหตุและผลที่ควรจะเป็น จึงต้องน าหลักมโนธรรม มาประกอบการพิจารณาด้วย  
  ๒. หลักมโนธรรม  ได้แก่ การพิจารณาให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงธรรมตามความเป็นจริงและตามเหตุและผล
ที่ควรจะเป็น หมายถึง การพิจารณาความผิดไม่ควรค านึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้น แต่ควรค านึงถึงความ
ยุติธรรมด้วย  

“ความยุติธรรม” ได้แก่ เรื่องที่บุคคลในสังคมซึ่งเป็นบุคคลที่มีเหตุผลมีความรู้สึกผิดชอบเชื่อมั่นว่า เป็นเรื่องที่
ชอบธรรม (: ลอร์ด เดนนิ่ง) เช่น ตามตัวอย่างดังกล่าวในข้อ ๑ การพิจารณาวินิจฉัย จะต้องค านึงถึง สภาพความเป็น
จริงของเรื่องนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร กล่าวคือ แม้จะไม่มีหลักฐานการใช้จ่ายเงินมาแสดง เพ่ือหักล้างยอดเงินทางบัญชี
ของโรงเรียนให้ตรงกับยอดเงินทางบัญชีของธนาคารซึ่งอาจเป็นเพราะความบกพร่องในการควบคุมระบบการเงิน หาก
ฟังได้ว่าผู้นั้นไม่มีประวัติเสื่อมเสียทางการเงิน และปรากฏว่าโรงเรียนได้มีการสร้างรั้วคอนกรีต ศาลาอเนกประสงค์ 
สวนหย่อม และโครงการกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ตามที่กล่าวอ้างจริง โดยไม่มีเงินงบประมาณจากทางราชการอุดหนุน 
ล าพังเงินบริจาคอย่างเดียวไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโรงเรียน 
การกระท าแม้จะขัดต่อระเบียบของทางราชการ แต่หากมิได้ท าให้เกิดความเสียหายต่อโรงเรียน หรือมิได้ท าให้เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันหรืออาหารเสริม (นม) แต่อย่างใด กรณีเช่นนี้ยังไม่อาจฟังเป็นเรื่องทุจริต    



 
 
 

-๒๗- 
จะเป็นเพียงการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ดังนั้น การพิจารณาความผิดจึงต้องอาศัยหลักนิติธรรมและ
หลักมโนธรรมประกอบกัน จึงจะเกิดความถูกต้องและเป็นธรรม เป็นการใช้กฎหมายให้เกิดความยุติธรรม  
  

หลกัการพิจารณาการก าหนดโทษ   
การพิจารณาก าหนดโทษมีหลักที่ควรค านึงถึง ดังนี้   
๑. หลักนิติธรรม  คือ การค านึงถึงระดับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด    
-  ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  :  โทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณีถ้ามีเหตุอันควร

ลดหย่อน อาจลดหย่อนโทษได้แต่ต้องไม่ต่ ากว่าปลดออก    
-  ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  :  โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน จะ

น ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้     
-  กรณีความผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษโดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือว่ากล่าว

ตักเตือนก็ได้    
ในการลดหย่อนโทษ ผู้บังคับบัญชาต้องวางโทษก่อนว่าควรลงโทษสถานใด แต่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ

อย่างไรจึงให้ลงโทษสถานใด หรือให้ลดหย่อนเป็นสถานใด    
เหตุลดหย่อนโทษ ได้แก่ เป็นความผิดครั้งแรก ไม่เกิดความเสียหาย บรรเทาความเสียหาย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

คุณความดี เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเห็นว่าควรไล่ออกจากราชการเท่านั้น โดย
เห็นว่า การน าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ  
  ๒. หลักมโนธรรม  คือ การพิจารณาก าหนดโทษให้เหมาะสมตามควรแก่กรณี เช่น ความผิดร้ายแรงก็ต้อง
ก าหนดโทษร้ายแรง ความผิดไม่ร้ายแรงก็ต้องก าหนดโทษไม่ร้ายแรง ให้เหมาะสมกับกรณีความผิด  
   ๓. หลักความเป็นธรรม  คือ  ต้องพิจารณาก าหนดโทษโดยเสมอหน้ากัน ใครท าผิดก็ต้องถูกลงโทษไม่มีการ
ยกเว้น ไม่เลือกที่รักมักท่ีชัง กระท าผิดอย่างเดียวกันควรต้องลงโทษเท่ากัน อย่างไรก็ดีแม้จะเป็นความผิดอย่างเดียวกัน
แต่พฤติการณ์แห่งการกระท าอาจไม่เหมือนกัน โทษจึงอาจแตกต่างกันได้ เช่น      

-  ลักษณะของการกระท าผิด      
-  ผลแห่งการกระท าผิด      
-  คุณความดี      
-  การรู้หรือไม่รู้ว่าการกระท านั้นเป็นความผิด      
-  การให้โอกาสแก้ไขปรับปรุงตนเอง      
-  เหตุเบื้องหลังการกระท าผิด      
-  สภาพของผู้กระท าผิด  

  ๔.  นโยบายของทางราชการ  ผู้บังคับบัญชาควรจะได้รับทราบนโยบายของทางราชการในการปราบปราม
กวดขันการกระท าผิดต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นหลักในการใช้ดุลพินิจก าหนดระดับโทษให้ได้มาตรฐานตามนโยบายของทาง
ราชการ เช่น     

 -  ยาเสพติด      
-  ทุจริตคอรัปชั่น      
-  ละเมิดสิทธิเด็ก      
-  ทุจริตการสอบคัดเลือก  



 
 
 

-๒๘- 
การลงโทษ   
การลงโทษ เป็นมาตรการหนึ่งในการรักษาวินัย นอกเหนือจากการส่งเสริมให้ข้าราชการมีวินัย โดยมี 

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการปูองปรามมิให้มีการกระท าผิดวินัย และเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การลงโทษ
ทางวินัยมีผลดีในแง่เป็นการปรามไว้ไม่ให้ผู้อ่ืนกล้ากระท าผิดเพราะกลัวถูกลงโทษ แม้ว่าการลงโทษจะเป็นมาตรการที่
พึงใช้เป็นล าดับสุดท้ายในการรักษาวินัย แต่ก็เป็นมาตรการที่ส าคัญและจ าเป็น ทั้งนี้ การลงโทษทางวินัยมิได้มี
วัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นการตอบโต้หรือแก้แค้นผู้กระท าผิดวินัย ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๙๗ บัญญัติว่า “การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ท าเป็นค าสั่ง วิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษ
ให้เหมาะสมกับความผิดและมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสะจริตหรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด ในค าสั่ง
ลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และมีเหตุผลอย่างใดในการก าหนดสถานโทษ
เช่นนั้น” หากแต่มีจุดมุ่งหมายดังนี้ คือ   

๑.  เพ่ือรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน จุดมุ่งหมายนี้ปรากฏจากบทบัญญัติ ของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตราต่าง ๆ ดังนี้    

มาตรา ๘๒ บัญญัติว่า “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อ
ปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ”    

มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามี
วินัย”  

และวรรคเจ็ด บัญญัติว่า “ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ และตามหมวด ๗ หรือมี
พฤติกรรมปกปูอง ช่วยเหลือ เพื่อมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้
ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย”  

ตามกฎหมายดังกล่าว แสดงจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการลงโทษผู้กระท าผิดวินัยโดยเคร่งครัด 
เพ่ือรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย หรือเพ่ือเป็นการปรามผู้กระท าผิด และปรามมิให้ผู้ อ่ืนเอา เยี่ยงอย่าง ให้
ข้าราชการทุกคนสังวรไว้ว่าถ้ากระท าผิดวินัยจะต้องถูกลงโทษ  

๒.  เพ่ือรักษามาตรฐานความประพฤติ ขวัญก าลังใจ และประสิทธิภาพของข้าราชการจุดมุ่งหมายนี้ปรากฏ
ตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า “การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระท าโดยการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและ
พัฒนาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย”   

การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บังคับบัญชา การฝึกอบรม การส่งเสริมให้มีการพัฒนา จะท า ให้
ข้าราชการมีความระมัดระวังในการรักษามาตรฐานความประพฤติและรู้สึกว่ามีความเป็นธรรมในระบบราชการ ท าให้
มีขวัญและก าลังใจในการที่จะประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีและตั้งใจท างานให้เกิดผลดี ซึ่งเป็นผล
สะท้อนถึงประสิทธิภาพของข้าราชการ   

๓.  เพ่ือจูงใจให้ข้าราชการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น การลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดจะท าให้ผู้ถูกลงโทษ
ยอมรับและเกิดความส านึกในสิ่งที่ได้กระท าจะเป็นทางจูงใจให้ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น   

๔.  เพ่ือรักษาชื่อเสียงของทางราชการและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อทางราชการ ทางหนึ่งที่จะรักษา
ชื่อเสียงและความเชื่อม่ันของประชาชนต่อทางราชการ ก็คือ การท าให้ข้าราชการมีระเบียบวินัย มีประสิทธิภาพในการ
ท างานโดยสม่ าเสมอ  



 
 
 

-๒๙- 
ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ   
ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษต้องเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย หมายถึง มีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นผู้บังคับบัญชา    
-  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
-  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ    
-  กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
-  กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน   
-  กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
-  กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันการศึกษา      ฯลฯ  
ผู้บังคับบัญชาที่จะมีอ านาจสั่งลงโทษนั้น ต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งที่กฎหมายบัญญัติให้มีอ านาจลงโทษ ถ้า

กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้มีอ านาจลงโทษไว้ แม้จะเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายก็ไม่มีอ านาจลงโทษ เช่น รอง
ปลัดกระทรวง รองเลขาธิการ รองอธิบดี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
เป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย แต่ต าแหน่งดังกล่าวกฎหมายมิได้ให้อ านาจสั่งลงโทษ  เว้นแต่จะได้รับมอบอ านาจจาก
ผู้มีอ านาจลงโทษ หรือเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้มีอ านาจลงโทษ   

การสั่งลงโทษวินัยร้ายแรงหรือการสั่งลงโทษตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง  หรือ 
ก.ค.ศ. ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษตามมติคือ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วแต่กรณี   

ค าสั่งลงโทษ : ต้องท าเป็นหนังสือให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัยในกรณีใดตามมาตราใด และมีเหตุผล
อย่างใดในการก าหนดสถานโทษเช่นนั้น  

ข้อควรค านึงในการสั่งลงโทษ   
การลงโทษข้าราชการที่กระท าผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องค านึงถึงขั้นตอนในการด าเนินการก่อนการสั่ง

ลงโทษ และอ านาจในการสั่งลงโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ไม่กระท าการนอกเหนืออ านาจของตน การสั่งลงโทษที่
มิได้กระท าตามข้ันตอนตามที่กฎหมายก าหนด เป็นการสั่งลงโทษที่ไม่ถูกต้อง  ต้องด าเนินการเสียใหม่ให้ถูกต้อง ได้แก่ 

(๑)  การสั่งลงโทษเกินอ านาจ ในกรณีที่กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอ านาจการลงโทษให้อ านาจผู้อ านวยการ
สถานศึกษาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน ถ้าสั่งลงโทษเกินอ านาจที่กฎหมายก าหนดไว้           
ย่อมเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มีผลใช้บังคับ เว้นแต่เป็นการสั่งลงโทษตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งลงโทษได้แม้โทษนั้นจะเกินอ านาจ เนื่องจากเป็นการสั่งตาม
มติ มิได้ เป็นการสั่ งโดยอาศัยอ านาจของตนเอง แต่ทั้ งนี้ อัตราโทษต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด เช่น                
โทษตัดเงินเดือน ตัดได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕% เป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน ๓ เดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน ๑ 
ขั้น ซึ่งเป็นอัตราโทษที่มีกฎหมายก าหนดไว้แล้ว มิฉะนั้นจะเป็นการสั่งลงโทษที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย   

(๒)  ต้องเป็นโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด หมายถึง ผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัย หรือหลักเกณฑ์การลงโทษทางวินัย
ต้องใช้บังคับแก่ผู้ใด ผู้นั้นย่อมต้องมีสิทธิได้รู้ว่ามีโทษใดบ้างที่จะน ามาใช้บังคับแก่การกระท าของตน เช่น โทษตัด
เงินเดือนกฎหมายก าหนดให้ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน ๕% เป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน ๓ เดือน ตามอ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน ๑ ขั้น ไม่อาจลงโทษนอกเหนือกว่าที่กฎหมายก าหนด 
หรือเกินกว่าอัตราโทษที่กฎหมายก าหนดได้ เช่น ลงโทษตัดเงินเดือน ๑๐% หรือลดขั้นเงินเดือน ๒ ขั้น เพราะ
กฎหมายมิได้ก าหนดอัตราโทษดังกล่าวไว้ในกรณีที่เป็นการสั่งตามมติก็เช่นเดียวกัน แม้จะเป็นการสั่งตามมติ ก็ต้องเป็น
โทษและอัตราโทษตามท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้แล้ว ไม่อาจมีมตินอกเหนือไปจากที่กฎหมายก าหนดไว้ได้ มิฉะนั้นจะเป็น
มติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และค าสั่งที่สั่งตามมติก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มีผลใช้บังคับ   



 
 
 

-๓๐- 
 
(๓)  ผู้สั่งลงโทษมิใช่ผู้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานอาจมีข้าราชการจากหลายหน่วยงานมาท างานร่วมกัน 

เช่น ข้าราชการครูโรงเรียน ก. ไปช่วยราชการโรงเรียน ข. ผู้บริหารโรงเรียน ข. มิใช่ผู้บังคับบัญชาของผู้ไปช่วยราชการ 
จึงไม่มีอ านาจสั่งลงโทษ มีเพียงอ านาจการบังคับบัญชาเท่านั้น   

(๔)  การสั่งลงโทษโดยไม่ได้ตั้งกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎ ก.ค.ศ. 
หรือมิได้น าเสนอองค์คณะพิจารณา ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า 
เป็นความผิดวินัยร้ายแรง   

(๕)  การสั่งลงโทษห้ามสั่งย้อนหลัง เว้นแต่กรณีที่มีการพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเป็น
กรณีท่ีให้ย้อนได้ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการออกค าสั่ง   

(๖)  สภาพการเป็นข้าราชการ การสั่งลงโทษจะมีผลใช้บังคับได้ต่อเมื่อผู้นั้นยังมีสภาพเป็นข้าราชการอยู่ แต่
ส าหรับกรณีท่ีมีการกล่าวหาในเรื่องวินัยร้ายแรง หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา หรือถูกฟูองคดีอาญา อยู่ก่อนที่ผู้
นั้นจะออกจากราชการ แม้ผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว มาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ให้อ านาจด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นต่อไปได้ เว้นแต่จะเป็นการออกจาก
ราชการเพราะตาย ถ้าผลการสอบสวนปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง ผู้บังคับบัญชายังมีอ านาจสั่ง
ลงโทษไล่ออก ปลดออกย้อนหลังได้ เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง เมื่อผู้นั้นออกจากราชการ
ไปแล้ว กฎหมายให้งดโทษเสียได้ (มาตรา ๑๐๒) ส าหรับในกรณีที่ผู้นั้นตายในระหว่างการสอบสวนผู้บังคับบัญชาไม่
อาจสั่งลงโทษได้ ต้องสั่งยุติเรื่อง  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-๓๑- 
 

การรายงานการด าเนนิการทางวินัย 
 

  ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้กระบวนการด าเนินการทางวินัยและการรายงานการด าเนินการทาง
วินัยและการออกจากราชการเสร็จสิ้นที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการ
ด าเนินการทางวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง โดยแยกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเ ขตพ้ืนที่ 
การศึกษา กับไม่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษากรณีที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาก็จะรายงานสิ้นสุดที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา กรณีไม่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาจะรายงานสิ้นสุดที่ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ดังนี้   

๑. กรณีวินัยไม่ร้ายแรง : เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาได้ด าเนินการทางวินัยหรือสั่งลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนแล้ว กรณีที่อยู่ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องรายงาน
การด าเนินการทางวินัยนั้นไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  กรณีที่มิได้สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้
รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการ  หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าโทษที่จะลงสูงเกินกว่าอ านาจของตน ให้รายงานไปยังผู้มี
อ านาจ เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงาน ต้องตรวจสอบการ
ด าเนินการว่าถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่ รวมถึงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ
ค าสั่งลงโทษถูกต้องหรือไม่ การปรับข้อเท็จจริงกับบทกฎหมายถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องก็ให้แก้ไขให้ถูกต้องและ
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานอาจเปลี่ยนแปลงโทษได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ระดับโทษต้องไม่เกินอ านาจของตน 

ค าสั่งลงโทษเป็นค าสั่งทางปกครอง เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
แล้ว ต้องด าเนินการแจ้งค าสั่งลงโทษให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว พร้อมทั้งต้องแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ให้ผู้ถูกลงโทษทราบว่า
สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อใครได้ภายในกี่วัน   ในกรณีที่เป็นการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง 
ลงโทษด้วยอ านาจของตนเอง สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง 
แล้วแต่กรณี ได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ซึ่งอาจเป็นการให้ลงลายมือชื่อ และ วัน เดือน ปี ที่รับทราบ
ค าสั่ง ในทางปฏิบัติจะให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบในค าสั่งลงโทษนั้นเอง และให้ผู้ถูกลงโทษเก็บไว้ ๑ ฉบับ 
และเก็บรวมไว้ในส านวน ๑ ฉบับ หากเป็นการแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ต้องเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หากไม่
มีการแจ้งสิทธิดังกล่าวอายุความอุทธรณ์จะขยายเป็น ๑ ปี   

เมื่อมีการสั่งลงโทษแล้วก็ต้องรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง พิจารณา ตาม
มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานเห็นว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ก็มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้ ตามมาตรา  ๑๐๔ (๑) ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๓ 
หรือไม่ก็ตาม เมื่อด าเนินการแล้วจึงเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ ยกเว้น 
ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ต้องรายงานผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา ๕๓  

ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ ต้องเสนออุทธรณ์
ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง พิจารณาทันที อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง อาจพิจารณาเพิ่มโทษ  ลดโทษ ได้ตามความเหมาะสมหากเห็นว่าโทษที่ลงนั้นเหมาะสมแล้ว ให้ยกอุทธรณ์ 
และให้ถือว่าเป็นการพิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัยแล้ว การอุทธรณ์นี้ให้ถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์ต่อไปไม่ได้ 
เว้นแต่จะเป็นการเพิ่มโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออก ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ได้อีกครั้งหนึ่ง  

 



 
 
 

-๓๒- 
 

๒. กรณีวินัยร้ายแรง : การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อง
ผูกโยงกับอ านาจบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ หมายความว่า การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงเป็นอ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๓ เว้นแต่จะเป็นข้อยกเว้นตามที่กฎหมายก าหนด เช่น นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ซึ่งมิได้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๓ แต่มาตรา ๙๘ วรรคห้า ให้อ านาจสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ หรือผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีได้รับรายงานตามมาตรา ๑๐๔ (๑) หรือผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหก  

ในกรณีที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาซึ่งอยู่ในอ านาจการบรรจุและแต่งตั้ง ตามมาตรา ๕๓ (๔) หากฝุายใดฝุายหนึ่ง หมายถึง คณะกรรมการสอบสวน
หรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ต้องเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง พิจารณา ในกรณีที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องเสนอผ่านผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณา กรณีเช่นนี้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอาจมีข้อสังเกต หรือเห็นว่ายังไม่ถูกต้อง
สมบูรณ์ก็แนะน าให้ท าให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้แต่จะสั่งเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง มีมติเป็นประการใดก็ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วแต่
กรณีสั่งไปตามนั้น   

การใช้ดุลพินิจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ต้องอยู่ภายในกรอบของกฎหมาย
ไม่สามารถใช้ดุลพินิจได้ตามอ าเภอใจ มิฉะนั้นจะเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบหรือโดยไม่สุจริต และเป็นมติที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เช่น มาตรา ๙๙ บัญญัติว่า กรณีที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออก จะ
ลดหย่อนโทษได้ไม่ต่ ากว่าปลดออก หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง มีมติ ให้ลงโทษใน
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ลดหย่อนโทษเป็นต่ ากว่าปลดออก มติเช่นนี้เป็นมติที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ควรลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน 
เนื่องจากกฎหมายบัญญัติให้การลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง  เป็นอ านาจของผู้บังคับบัญชาที่สามารถสั่งได้เอง มิได้บัญญัติ
ให้เป็นอ านาจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง เพียงแต่ไม่ตัดอ านาจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษา  หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง  ที่จะมีมติให้ลงโทษดังกล่าวได้ ดังนั้น  การที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ 
อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง จะมีมติให้ลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงได้ก็เพียงเท่าที่มีกฎหมายก าหนดไว้แล้วเท่านั้น โดยที่กฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๒ 
สิงหาคม ๒๕๔๙ ได้ก าหนดอัตราโทษตัดเงินเดือนไว้สูงสุดไม่เกิน ๕% เป็นเวลาไม่เกิน ๓ เดือน และอัตราโทษลดขั้น
เงินเดือนสูงสุดไม่เกิน ๑ ขั้น หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง มีมติให้ลงโทษเกินกว่าอัตรา
โทษตามที่กฎหมายก าหนด เช่น มีมติให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๒ ขั้น ต้องถือว่าเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ
ค าสั่งลงโทษตามมตินั้นก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน เพราะเป็นอัตราโทษที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การสั่ง
ลงโทษตามมติไม่ผูกติดกับอ านาจทั่วไปในการสั่งของผู้บังคับบัญชา เพราะเป็นการสั่งโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 
๑๐๐ วรรคห้า หรือมาตรา ๑๐๔ วรรคสาม ตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาแล้วเห็นชอบกับระดับ
โทษ และรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา แต่ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาแล้ว มีมติให้เพ่ิมโทษ
เป็นลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เช่นนี้ ผู้อ านวยการสถานศึกษาก็สามารถสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ตามมติได้  
 

 



 
 
 

-๓๓- 
 
กรณีท่ีต้องรายงานหรือส่งเรื่องไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา มีดังต่อไปนี้   
๑. กรณีที่เป็นการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 

แล้วมิได้ลงโทษตามมติ หรือมิได้ด าเนินการตามมติ เช่น กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นพ้องกันว่า ไม่เป็นความผิดหรือเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงผู้บังคับบัญชาก็อาจสั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือสั่ง
ลงโทษที่อยู่ในอ านาจของตนเองได้ตามควรแก่กรณีส าหรับกรณีเช่นนี้เมื่อรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขต พ้ืนที่การศึกษา หรือ 
อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้งแล้ว จะต้องรายงานไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาด้วย (ข้อ ๗ และข้อ ๘)   

๒.  กรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ แห่ง พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้วมิได้สั่งให้ออกตามมติ เมื่อรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้งแล้ว จะต้องรายงานไปยัง ก.ค.ศ.เพ่ือพิจารณาต่อไป (ข้อ ๑๐)   

๓.  กรณีที่เป็นการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือการให้ออกจากราชการแก่ผู้ด ารงต าแหน่งที่มีวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต าแหน่งอธิการบดี ต าแหน่งศาสตราจารย์ 
และผู้ซึ่งกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกับผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว (ข้อ ๑๑) 

๔.  กรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการทางวินัยหรือสั่งให้ออกจากราชการแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา (ข้อ ๔ ข้อ ๗และข้อ ๘ วรรคท้าย)   

๕.  กรณีท่ีเป็นการด าเนินการของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด (ข้อ ๑๒)   
๖.  กรณีท่ี ก.ค.ศ. เห็นสมควรให้จัดส่งส านวนไปเพ่ือพิจารณา (ข้อ ๑๕ วรรคท้าย)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

-๓๔- 
  

การอทุธรณ ์
  

ความหมาย   
การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ถูกกระทบสิทธิจากค าสั่งของฝุายปกครองใช้สิทธิโต้แย้งขอให้เพิกถอน หรือ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขค าสั่ง  มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา  
อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายใน ๓๐ วัน   

การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้   
๑.  เงื่อนไขในการอุทธรณ์    
๑.๑  ผู้อุทธรณ์  
ต้องเป็นผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยและไม่พอใจผลของค าสั่งลงโทษ ผู้อุทธรณ์ ต้องอุทธรณ์เพ่ือ ตนเองเท่านั้นไม่

อาจอุทธรณ์แทนผู้อื่นได้    
๑.๒  ระยะเวลาอุทธรณ์            
ผู้อุทธรณ์ต้องอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษ    
๑.๓  การอุทธรณ์            
การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือถึงประธาน ก.ค.ศ. หรือประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.

ส่วนราชการ แล้วแต่กรณี พร้อมลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ส่งที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือส่วนราชการ หรือจะส่งผ่านผู้บังคับบัญชาก็ได้ การส่งหนังสืออุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์อาจน ามายื่นเองหรือส่งทาง
ไปรษณีย์ก็ได้ ในกรณีที่ส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์จะถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซอง
หนังสือเป็นวันส่งหนังสืออุทธรณ์ ดังนั้นหนังสืออุทธรณ์ที่ส่งทางไปรษณีย์ผู้รับหนังสือจะต้องแนบซองหนังสือไว้กับ
หนังสืออุทธรณ์นั้นด้วย    

๑.๔  หนังสืออุทธรณ์            
หนังสืออุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่า ได้ถูกลงโทษโดยไม่

ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร พร้อมเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี)    
๑.๕  การขอแถลงการณ์ด้วยวาจา            
ผู้อุทธรณ์มีสิทธิขอแถลงการณ์ด้วยวาจามาในหนังสืออุทธรณ์ หรือยื่นขอภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันยื่นหนังสือ

อุทธรณ์ ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา ส านักงาน ก.ค.ศ.จะมีหนังสือแจ้งก าหนดวัน เวลาที่ ก.ค.ศ. จะ
พิจารณาอุทธรณ์ และจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้ออกค าสั่งลงโทษให้มาแถลงแก้ในวันที่มีการพิจารณาอุทธรณ์ 
ซึ่งหากผู้บังคับบัญชาไม่ประสงค์จะแถลงแก้ก็ได้ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ ก.ค.ศ. ทราบ    

๑.๖  การอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง            
การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนที่ผู้บังคับบัญชาสั่งด้วยอ านาจของตนเอง 

ต้องอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ เว้นแต่ การสั่งลงโทษ ตามมติให้อุทธรณ์ต่อ 
ก.ค.ศ.  
  
  

 



 
 
 

-๓๕- 
 
  ๑.๗  การอุทธรณ์โทษวินัยร้ายแรง            

การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ต้องอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ทั้งนี้ การร้องทุกข์ค าสั่งให้
ออกจากราชการ หรือค าสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ก็ต้องร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. เช่นเดียวกัน     

๒.  การพิจารณาอุทธรณ์    
ในการพิจารณาอุทธรณ์ของ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ จะ

พิจารณาความชอบด้วยกฎหมายและความชอบด้วยข้อเท็จจริง ดังนี้  
๒.๑ ผู้ออกค าสั่งกระท าโดยมีอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหรือไม่  
๒.๒ กระท าโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ โดยพิจารณาการปรับข้อเท็จจริงกับตัวบทกฎหมาย  
๒.๓ กระท าโดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการที่เป็นสาระส าคัญหรือไม่  
๒.๔ ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้องเหมาะสมแล้ว ให้ยกอุทธรณ์  
๒.๕ ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษยังไม่ถูกต้องเหมาะสม ก็อาจเพิ่มโทษหรือลดโทษได้    
๒.๖ ถ้าเห็นว่าไม่มีความผิดให้ยกโทษ   
กรณีที่เห็นว่าการด าเนินการไม่ถูกต้อง ก็สั่งให้ด าเนินการใหม่ให้ถูกต้อง เช่น กรณีที่เห็นว่าเป็นมูลกรณีวินัย

ร้ายแรง แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ก็มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
ร้ายแรงได้  
  ๓. อุทธรณ์ที่ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้     

อุทธรณ์ท่ีไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ตามกฎหมาย คือ  
๓.๑ อุทธรณ์ท่ียื่นเกิน ๓๐ วัน  
๓.๒ อุทธรณ์ท่ีผู้อุทธรณ์ไม่ลงลายมือชื่อในหนังสืออุทธรณ์  
๓.๓ อุทธรณ์ท่ีเป็นการอุทธรณ์แทนผู้อ่ืน  
๓.๔ อุทธรณ์ท่ีไม่มีสาระตามข้อ ๑.๔  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



 
 
 

-๓๖- 
  

การรอ้งทุกข์ 
  

ความหมาย   
การร้องทุกข์ หมายถึง ผู้ถูกกระทบสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากค าสั่งของฝุายปกครองหรือคับข้องใจ

จากการกระท าของผู้บังคับบัญชา ใช้สิทธิร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมขอให้เพิกถอนค าสั่ง หรือทบทวนการกระท าของ
ฝุายปกครอง หรือของผู้บังคับบัญชา  

มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ บัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. และผู้ซึ่งเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ
มีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา หรือกรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวน  มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.
ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง  หรือก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายใน ๓๐ วัน    

หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องทุกข์   
๑.  ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
๒.  เหตุที่จะร้องทุกข์    
๒.๑  ถูกสั่งให้ออกจากราชการ     
๒.๒  ถูกสั่งพักราชการ    
๒.๓  ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน    
๒.๔  ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือคับข้องใจจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา    
๒.๕  ถูกตั้งกรรมการสอบสวน   
๓.  วิธีการร้องทุกข์    
๓.๑  การร้องทุกข์ ให้ร้องทุกข์ส าหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นไม่ได้    
๓.๒  ให้ร้องทุกข์เป็นหนังสือลงลายมือชื่อพร้อมที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ทราบหรือ

ควรทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ ยกเว้นกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือคับข้องใจจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา 
อาจร้องทุกข์ด้วยวาจาเพ่ือปรึกษา หรือแก้ข้อคับข้องใจต่อผู้บังคับบัญชาของตนก่อนได้ แต่หากไม่พอใจจึงร้องทุกข์
เป็นหนังสือต่อไปก็ได้    

๓.๓  หนังสือร้องทุกข์ต้องมีข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมาย และเหตุผลในการร้องทุกข์    
๓.๔  ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิขอแถลงการณ์ด้วยวาจา    
๓.๕  การร้องทุกข์ตามข้อ ๒.๑, ๒.๒ และ ๒.๓ ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. การร้องทุกข์ตามข้อ ๒.๔ และ ๒.๕ ให้

ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี    
๓.๖  การยื่นหนังสือร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์อาจน ามายื่นเองหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ โดยถือวันที่ที่ไปรษณีย์

ประทับตรารับที่ซองเป็นวันส่งหนังสือร้องทุกข์   
๔.  การพิจารณาร้องทุกข์    
๔.๑  ถ้าเห็นว่าค าสั่งถูกต้องเหมาะสมแล้วให้ยกค าร้องทุกข์    
๔.๒  ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องเหมาะสมก็อาจเพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้    
๔.๓  ถ้าเห็นว่าการด าเนินการไม่ถูกต้อง ก็อาจสั่งให้ด าเนินการใหม่ให้ถูกต้อง  

  
 



 
 
 

  
  
 
  
  

 
 

ภาคผนวก  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การร้องทุกข ์

ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน และต้องเป็นการกระท าของผู้บังคับบัญชาต้ังแต่ ผอ.สพท. ลงมา   
*ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์    

ผู้ร้องทุกข์ ร้องทุกข์ต่อ กศจ.                                        
(อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา( เดิม)) ท าเป็นหนังสือถึง ประธาน กศจ. 

ยื่นที่ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัด                                   
เลขานุการ กศจ. หรือส่งผ่านผู้บังคับบัญชา 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ 

สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น 

มติ กศจ. 
เป็นที่สุด 

เมื่อ กศจ.พิจารณาแล้วมีมติ(ข้อ ๑๔(๑-๔)) 
-ยกค าร้องทุกข์ 
-เพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติหรือให้ข้อแนะน า 

ตามที่เห็นสมควร 

-ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี 

-ไม่รับค าร้องทุกข์ 

ให้ กศจ.พิจารณาให้แล้วเสร็จ 

ภายใน ๓๐ วัน 

แจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ภายใน 90 วัน 



 
 
 

 

แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

กรณีอุทธรณ์ ระยะเวลาด าเนินการ ๙๐ วัน 

 

 

 

กรณีร้องทุกข์  ระยะเวลาด าเนินการ  ๓๐  วัน 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ทั้งนี้จะต้องเป็นกรณีที่เอกสารหลักฐานครบถ้วน 
               วัน  หมายถึง วันท าการ 
 

ผู้อุทธรณ์ 

ยื่นอุทธรณ์ 

ระบบงานสาร
บรรณ ๒ วัน 

การพิจารณาของนิติกร 

เจ้าของส านาวน ๔๐ วัน 

การพิจารณาส านวนของ
ผู้บังคับบัญชา 

๒๐ วัน 

การพิจารณาวินิจฉัย 

ของผู้มีอ านาจ 

๒๕ วัน 

การแจ้งผลการพิจารณา 

๓ วัน 

ผู้ร้องทุกข์ 
ยื่นร้องทุกข ์

ระบบงานสาร
บรรณ ๒ วัน 

 

การพิจารณาของนิติกร 

เจ้าของส านาวน ๑๔ วัน 

การพิจารณาส านวนของ
ผู้บังคับบัญชา 

๔ วัน 

การพิจารณาวินิจฉัย 

ของผู้มีอ านาจ 

๘ วัน 
 

การแจ้งผลการ
พิจารณา 

๒ วัน 
 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

กระบวนการสอบสวนพิจารณาตามกฏ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 

กรณีมีมูลอันควรกล่าวหาว่าข่าราชการครูฯ กระท าผิดวินัย 

โดยมีพยานหลักฐานชัดเจน 

ปรากฏตัวผู้ถูกกล่าวหา/มีกรณีเป็นที่สงสัยว่า
ข้าราชการครูฯกระท าผิดวินัย โดยยังไม่มี

พยานหลักฐาน (มาตรา ๙๕) 

กรณีไม่มีเหตุผลที่จะรับฟังได้ 

ให้สั่งยกค าคัดค้าน 

*สั่งให้ผู้นั้นพ้นจากการเป็นกรรมการ 

*สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนขัน้ใหม่ 

สั่งให้ผู้นั้นพ้นจากผู้มอี านาจพิจารณา 

ตามข้อ ๔๐ ข้อ ๔๑ 

ผู้บังคับบัญชาเหนือผู้สั่งแต่งต้ัง 

คณะกรรมการสอบสวนขั้นไปหนึง่ชั้น 

ด าเนินการสืบสวน/พิจารณา 

กรณีมีมูล กรณีไม่มีมูล 

ยตุิเรือ่ง 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓/ผู้มี
อ านาจต้ังกรรมการสอบสวนไม่
ปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ 
ระดับเหนือขึ้นไป 

แจ้งคณะกรรมการสอบสวน 

ประธานด าเนินการประชมุวาง
แนวทางการสอบสวน 

เรียกผู้ถูกกล่าวหามาแจ้งและอธบิายข้อกล่าวหา 

ว่าได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร ตามแบบ สว.๒ 

แจ้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถกูกล่าวหา ตามข้อ ๑๘ 
วรรคหนึ่ง ข้อ ๒๙ 

ประชุมเพ่ือพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุน 

ข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าการใด เมื่อใด อย่างใด 

 

ถามผู้ถูกกล่าวหาจะยื่นค าชี้แจงหรือไม่/ให้ย่ืนภายใน ๑๕ วัน 

ให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค า/น าสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว 

คณะกรรมการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ 
 

เรียกผู้ถูกกล่าวหามาแจ้ง สว.๓ โดยระบุข้อความว่า 

เป็นความผิดวินัยกรณีใด มาตราใดและสรุป
พยานหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ 

รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวกบัข้อกล่าวหา 

ผู้มีอ านาจสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน 

มีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนวนิัยอย่างร้ายแรง 

ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง 

ผูถ้กูกล่าวหา 

คัดค้านผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน คัดค้านกรรมการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่า 

ได้กระท าการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ 

รับสารภาพ ไม่รับสารภาพ 

แจ้งผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท า
ตามที่ถูกกล่าวหาเป็นความผิด

กรณีใด มาตราใด หย่อน
ความสามารถ มาตรา ๑๑๑ 

บันทึกรับสารภาพ 

ฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา 

กระท าผิดตามที่ถูกกล่าวหา 

มีความเห็นยุติเร่ือง 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

คณะกรรมการสอบสวนประชุมพิจารณาชั่งน้ าหนักพยาน ทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ข้อเสนอในการใช้ดุลยพินิจ 

มีมติอย่างใดอยา่งหน่ึง 
-ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย ระบุว่าผิดวินัยกรณีใด มาตราใด ควรได้รบัโทษสถานใด 
-ผู้ถูกกล่าวหามิได้กระท าผิดวินัย/การกระท าของผู้ถูกกล่าวหาไมเ่ป็นความผิดวินัย ใหม้ีความเห็นยุติเรื่อง 
-ผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถที่จะปฏิบตัิหน้าทีร่าชการ/บกพร่องในหน้าที่ราชการ/ประพฤตตินไม่เหมาะสมกบัหน้าที่ราชการ มาตรา ๑๑๑ 
-ผู้ถูกกล่าวหามีมลทินมัวหมองในการสอบสวนน้ัน มาตรา ๑๑๒ 

การพิจารณาความผิดและการก าหนดโทษกรณีกระท าผิดวินัย 
พระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลงโทษภาคทณัฑ์  ตดัเงินเดือน หรือลดขั้น
เงินเดือน 
พระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบฯ มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.ค.ศ. มต ิก.ค. มต ิก.พ. ฯลฯ 

-ท ารายงานการสอบสวนตามแบบ สว.๖ 
-รายงานอย่างน้อยต้องมสีาระส าคัญดงันี้ 
* สรุปข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส าคญัและพยานหลักฐาน 
* ข้อวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาที่หักลา้งข้อกล่าวหา 
* ความเห็นตามมติของคณะกรรมการสอบสวน 

 

คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงาน/ส านวนการสอบสวน 
พร้อมสารบัญต่อผู้สั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกต้องของส านวนการสอบสวน 
ตามข้อ ๔๓,๔๔,๔๕,๔๖ และด าเนินการดังนี ้

กรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า 
-ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิด 
-ไม่มีเหตุที่จะให้ออกจากราชการ
ตามมาตรา ๑๑๒ 
สมควรยุติเรื่อง 
 

คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา่
กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา่ 
-กระท าผิดวินัยรา้ยแรง 
-หย่อนความสามารถฯ  
ตามมาตร ๑๑๑ 
-มีมลทินมัวหมอง  
ตามมาตรา ๑๑๒ 
 

คณะกรรมการสอบสวน
สอบสวนเพิ่มเติมตามที ่
-ผู้มีอ านาจ มาตรา ๙๘ 
-มาตรา ๑๐๔(๑) 
-ก.ค.ศ. 
-อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง 
แล้วแต่กรณี เห็นควรให้
สอบสวนเพิ่มเติม สั่งยุติเรื่อง 

* สั่งการตามที่เห็นสมควร 
* ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับส านวนการสอบสววน 

 

*ด าเนินการตามมาตรา ๑๐๐ 
วรรคสี่(๑) หรือ (๒) 
*ก.ค.ศ.หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.
ตั้ง พิจารณาตามแต่กรณ ี
*ผู้มีอ านาจสั่งการตามมต ิ
 

*สอบสวนเพิ่มเติมตามที่
จ าเป็น 
*ก าหนดประเด็นพร้อมส่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ไปให้คณะกรรมการ
สอบสวนสอบสวน 



 
 
 

 แผนภูมิแสดงกระบวนการรายงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 *มีอุทธรณ์ 

 

 

 *มีอุทธรณ์ 

 

 

 

 

 

  

หมายเหตุ  ๑.การพิจารณาอุทธรณ์ถือเป็นการพิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัยด้วย 

 ๒.กรณีสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาให้รายงานสิ้นสุดที่หัวหน้าส่วนราชการ  

 ส าหรับกรณีที่ไม่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาให้รายงานสิ้นสุดที่ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 

 

 

 

 

 

* หัวหน้าส่วนราชการ 

อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  
หรือ อ.ก.ค.ศ.ท่ี อ.ก.ค.ต้ัง 

ผอ.เขต/หัวหน้าส่วนราชการ 

พิจารณาตามอ านาจหน้าท่ี 

สั่งลงโทษตามอ านาจ 

ผบ.ต้ังกรรมการสอบสวน 

วินัยไม่ร้ายแรง 

มาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง 

เสนอ 

ผอ.เขตฯ/หัวหน้าส่วนราชการ
ท าความเห็น 



 
 
 

แผนภูมิแสดงกระบวนการรายงานการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ  กรณีสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

 

 

อ.ก.ค. 

อ.ก.ค.ศ. เขตฯ 

ผอ.เขตฯพิจารณา 

ผู้สั่งแต่งต้ังกรรมการ 

สั่งลงโทษตามอ านาจ 

กรรมการ/ผู้สั่งแต่งต้ังกรรมการ 

เห็นว่าร้ายแรง 

ผู้มีอ านาจสั่งบรรจ ุ

ตามมาตรา ๕๓ 

กรรมการ/ผู้สั่งแต่งต้ัง 

เห็นว่าร้ายแรง 

ผอ.เขต ตรวจสอบ 

ความถูกต้อง 

อ.ก.ค.ศ.เขตฯ 

ก.ค.ศ. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การอุทธรณ์ 

ผู้อุทธรณ์ 

สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ที่มิได้สังกัดเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

โทษภาคทัณฑ์ 
ตัดเงินเดือน 

ลดขั้นเงินเดือน 

ของ 

-ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

-ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

โทษภาคทัณฑ์ 
ตัดเงินเดือน 

ลดขั้นเงินเดือน 

ของ 

-นายกรัฐมนตรี 

-รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

-เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 

ซ่ึงสั่งตามมติ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

โทษปลดออก/ไล่
ออกจากราชการ 

โทษภาคทัณฑ์ 
ตัดเงินเดือน 

ลดขั้นเงินเดือน 

ของ 

--นายกรัฐมนตรี 

-รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

-ปลัดกระทรวง 

-ค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาซ่ึงสั่ง
ตามมติ อ.ก.ค.ศ ที่ 
ก.ค.ศ.ต้ัง 

 

โทษภาคทัณฑ ์

ตัดเงินเดือน 

ลดขั้นเงินเดือน 

ของ 

-ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

-เลขาธิการ 

-อธิบดีหรือ
ต าแหน่งท่ีเรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า 

-ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือ
ต าแหน่งท่ีเรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า 

 

อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ ที่ ก.ค.ศ.ต้ัง 
 

พิจารณามีมต ิ

อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อไปไม่ได้ 

ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ 



 
 
 

 การร้องทุกข์ 

ผู้ร้องทุกข์ 

สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เหตุแห่งการร้องทุกข์ มิได้สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ไม่ได้รับ 

ความเป็นธรรม 

ความคับข้องใจ 

จากการกระท าของ 

ผู้บังคับบัญชา 

การแต่งต้ัง
คณะกรรมการ

สอบสวน 

ค าสั่งพักราชการ
ตามมาตรา๑๐๓ 

ค าสั่งให้ออก
จากราชการ 

เกิดจาก 

ผู้บังคับบัญชาต้ังแต่
ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาลงมา 

-นายกรัฐมนตรี 

-รัฐมนตรี 

-เลขาธิการ 

-ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 

ที่สั่งตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนที่การศึกษา 

-นายกรัฐมนตรี 

-รัฐมนตรีแห่งสังกัด 

-ปลัดกระทรวง 

--ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 

ที่สั่งตามมติ อ.ก.ค.ศ.ท่ี 

ก.ค.ศ.ต้ัง 
 

-ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

-เลขาธิการ 

--อธิบดีหรือ
ต าแหน่งท่ีเรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า 

-ผู้อ านวยการส านัก 

-ผู้อ านวยการกอง 

--ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือ
ต าแหน่งท่ีเรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า 
 

ไม่ปรึกษา/ไม่หารือ ปรึกษา/หารือ 

ได้รับค าชี้แจง ไม่ได้รับค าชี้แจง 

พอใจ ไม่พอใจ 

อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง 

พิจารณามีมต ิ เป็นที่สุด 

ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ 


