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กฎหมาย วินัย อทุธรณ์  

และร้องทกุข ์
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 ประเด็นการน าเสนอ 
          มาตรการเก่ียวกับการด าเนินการทางวินัยของกระทรวงศึกษาธิการ 

     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

       ปัญหาท่ีพบในการด าเนินการทางวินัย 

     การตรวจส านวนรายงานการด าเนินการทางวินัย / ข้อควรระวัง 

       การประชุม 

       ส่วนได้เสีย / ความเป็นกลาง / สภาพร้ายแรง 
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 มาตรการเก่ียวกบัการด าเนินการทางวินัยของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ค าสัง่กระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป ๑๒๐๗/๒๕๕๙ ลงวนัท่ี ๒๙ ส.ค.๕๙ 
๑. ใช้กบัการด าเนินการทางวินัยข้าราชการ/บคุลากร สงักดั ศธ. 
๒. เมื่อมีกรณีกล่าวหา/สงสยัให้ผูมี้อ านาจรีบด าเนินการโดยเรว็ ยติุธรรม ปราศจากอคติ 
๓. การด าเนินการทางวินัยให้ค านึงถึง  
     ๓.๑ การแต่งตัง้กรรมการสอบสวนต้องสัง่โดยผูมี้อ านาจ  
     ๓.๒ คณุสมบติัของคณะกรรมการสอบสวนต้องครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
     ๓.๓ กระบวนการขัน้ตอน ชอบด้วยกฎหมาย  
           -เปิดโอกาสให้ทราบข้อเทจ็จริงอย่างเพียงพอ / โต้แย้งแสดงพยานหลกัฐาน 
     ๓.๔ การท ารายงานการสอบสวน พิจารณาความผิด ก าหนดโทษ  
        ถกูต้องตามข้อเทจ็จริง  ข้อกฎหมาย เหมาะสมกบักรณีความผิด 
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๔. ต้องเร่งรดัการสอบสวนให้แล้วเสรจ็ตามเวลา ขยายได้ตามความจ าเป็น 

๕. เม่ือได้รบัการสอบสวนผูส้ ัง่แต่งตัง้ต้องตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย 
พิจารณาความผิด ก าหนดโทษ และสัง่การตามอ านาจหน้าท่ีโดยเรว็ 

๖.ให้ผูมี้หน้าท่ีรบัผิดชอบด าเนินการโดยระมดัระวงัในเรือ่งสภาพรา้ยแรง/ความ
เป็นกลาง 

๗.หากท าให้เกิดความเสียหารต่อราชการ หรือผูถ้กูด าเนินการทางวินัย 

    ด้วยเหตลุ่าช้าโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร/ จงใจไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 
ผูบ้งัคบับญัชาอาจสัง่ด าเนินการทางวินัยได้ 
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การตรวจส านวนการด าเนินการทางวินัย  
   ค าสัง่ตัง้กรรมการสอบสวน(สว๑) 

   สว.๒  

   สว.๓ 

  สว.๔ 

   สว.๕ 

   สว.๖ 

   ค าสัง่ลงโทษ  

   ฯลฯ 

 

 



กำรประชุม 

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ม.๘๐ 
- ประธำนกรรมกำรเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรเรียกประชุม 
- กำรนัดประชุมต้องท ำเป็นหนังสือ 
- แจ้งให้กรรมกำรทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๓ วัน         
  เว้นแต่จะได้บอกนัดในที่ประชุมแล้ว 
- ในกรณีเร่งด่วนประธำนจะนัดประชุมเป็นอย่ำงอื่นก็ได้ 
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               ……กำรประชุม….. 
   องค์ประกอบ   กศจ. จ ำนวน ๒๒ คน 

   องค์ประชุม (มำตรำ ๑๖) 

      - กำรประชุมต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่ง              
 - มติไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำรที่มำประชุม 

        - กำรวินิจฉัยชี้ขำดให้ถือเสียงข้ำงมำก 

      - กรณีเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเสียงชีข้ำด 

  (แจ้งตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. ๐๒๐๖.๙/๔๖๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎำคม ๒๕๔๘ ) 

 



การหามตทิี่ประชุม เร่ืองเสร็จที่ ๑๑๗๘/๒๕๕๘ 

 

 องคป์ระกอบ ก.อ.บ.ต. จงัหวดั มี ๒๗ คน  
 ลงมติเหน็ชอบ ๑๑ คน (นับเป็นคะแนนเสียง) 
 ไม่เหน็ชอบ ๑ คน (นับเป็นคะแนนเสียง) 
 งดออกเสียง ๘ คน (ไม่นับเป็นคะแนนเสียง) 
 ไม่อยู่ในท่ีประชมุ ๖ คน( ไม่นับเป็นคะแนนเสียง)  
 ไม่มาประชมุ ๑ คน(ไม่นับเป็นคะแนนเสียง) 
   นับเฉพาะกรรมการท่ีออกเสียงลงคะแนนเหน็ชอบ หรือไม่ 
เหน็ชอบ 
     กรรมการท่ีงดออกเสียงและกรรมการท่ีขาดประชมุย่อมไม่อาจ
น ามานับเป็นคะแนนเสียงได้  



 ความเป็นกลางในการพจิารณาทางปกครอง 

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗              
มาตรา ๑๖ วรรคสาม 

 ในการประชุมถ้ามีการพิจารณาเรื่องเก่ียวกบัตวักรรมการผูใ้ดโดยเฉพาะ หรือมี
กรณีเข้าข่ายท่ีกฎหมายก าหนดว่ากรรมการผูนั้น้มีส่วนได้เสีย กรรมการผูนั้น้  
ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  

พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙  

     มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าท่ีดงัต่อไปน้ีจะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 

     เช่น เป็นคู่กรณีเอง เป็นคู่หมัน้หรือคู่สมรสของคู่กรณี เป็นญาติของคู่กรณี     
เป็นเจ้าหน้ี ลกูหน้ี หรือนายจ้างของคู่กรณี เป็นต้น 

 



มาตรา ๑๖  ในกรณีท่ีมีเหตอ่ืุนใดนอกจากท่ีบญัญติัไว้    
ในมาตรา ๑๓ เก่ียวกบัเจ้าหน้าท่ีหรือกรรมการ              
ในคณะกรรมการท่ีมีอ านาจพิจารณาทางปกครอง          
ซ่ึงมีสภาพรา้ยแรงอนัอาจท าให้การพิจารณาทางปกครอง
ไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าท่ีหรอืกรรมการผูนั้น้จะท าการ
พิจารณาทางปกครองในเรือ่งนัน้ไม่ได้ 



หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ.๐๒๐๖.๙/ว.๒๒  ลงวนัท่ี ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๖           
        

         การท่ีอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศึกษา ซ่ึงได้รบัแต่งตัง้ให้เป็น
คณะกรรมการกลัน่กรองการย้ายผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงได้พิจารณาเสนอ     
ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาผูใ้ดได้รบัย้ายแล้ว ต่อมาเข้ารว่มพิจารณามีมติในชัน้        
อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ท่ีการศึกษา อนุมติัให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้รบัย้ายอีก        
กรณีดงักล่าวอาจส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรม และอาจมีความโน้มเอียง      
ไปตามความคิดเหน็เดิมท่ีตนเคยพิจารณาในชัน้คณะกรรมการกลัน่กรอง     
เป็นเหตซ่ึุงมีสภาพร้ายแรงอนัท าให้การประชุมพิจารณาอนุมติัยา้ยผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเป็นการพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางได้ อนัถือเป็นการ
ด าเนินการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 



 บนัทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง เรื่องเสรจ็ท่ี ๕๖๖/๒๕๕๕ 

          คณะกรรมการท่ีเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง    
เพ่ือมีค าสัง่ทางปกครองแต่งตัง้ให้ข้าราชการครมีูวิทยฐานะช านาญการ มี ๒ คณะ 

    (๑) อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการศึกษา มีหน้าท่ีแต่งตัง้คณะกรรมการประเมิน                          
และพิจารณาอนุมติั 

    (๒) คณะกรรมการประเมินข้าราชการคร ูมีหน้าท่ีประเมินผูย่ื้นค าขอ                       

  ซ่ึงถือว่าทัง้ ๒ คณะเป็นองคก์รเดียวกนัท่ีแบง่หน้าท่ีกนัท าภายใต้
กระบวนการพิจารณาทางปกครองเดียวกนั มิใช่เป็นคนละองคก์รท่ีองคก์รหน่ึง 
ท าหน้าท่ีตรวจสอบและทบทวนการออกค าสัง่ทางปกครองของอีกองคก์รหน่ึง          
กฎหมาย หลกัเกณฑไ์ม่มีบทบญัญติับงัคบัหรอืห้าม อ.ก.ค.ศ.เขต ฯ ต้องตัง้
กรรมการตามรายช่ือท่ี สพท.เสนอมา หรือห้าม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมิน 



            

          ดงันัน้ อ.ก.ค.ศ.เขตฯจึงอาจแต่งตัง้อนุกรรมการในอ.ก.ค.ศ.
เขตฯ ไปร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินได้ และคณะกรรมการ
ประเมินกมี็สิทธิเข้าร่วมประชมุ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ เพ่ือพิจารณา
อนุมติัให้ข้ราชการครมีูวิทยฐานะได้ โดยไม่ถือเป็นเหต ุ             
ซ่ึงมีสภาพร้ายแรงอนัอาจท าให้การพิจารณาทางปกครอง          
ไม่เป็นกลาง 



บันทกึส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จที่ ๗๘๑/๒๕๕๙ 

  ผูแ้ทนส านักงบประมาณในคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาติซ่ึงเป็นกรรมการสรรหาเลขาธิการฯ จะเข้าร่วมออกเสียง
ลงคะแนนคดัเลือกบคุคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นเลขาธิการ ในชัน้       
การพิจารณาของกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ             
ได้หรือไม่ 

     (วินิจฉัยเป็นไปในแนวทางเดียวกนั กบัคณะกรรมการวิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครอง เรื่องเสรจ็ท่ี ๕๖๖/๒๕๕๕ ) 



    นายจกัร เป็นกรรมการคนหน่ึงใน อ.ก.พ. ทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชุม
จ านวน ๑๐ คน ซึง่ไมป่รากฏพฤตกิรรมของนายจกัรในการประชุม 
อ.ก.พ. ดงักล่าว วา่นายจกัรมพีฤตกิรรมทีเ่ป็นปฏปิกัษ์กบัผูฟ้้องคด ี 
แต่อยา่งใด การพจิารณาของ อ.ก.พ.กรมการขนสง่ทางน ้า            
และพาณชิยนาว ีซึง่มนีายจกัรเคยเป็นกรรมการสอบสวนผูฟ้้องคด ี  
มาก่อนอยูร่ว่มประชุมในฐานะอ.ก.พ.ผูท้รงคุณวุฒดิงักล่าว จงึไมม่ี
สภาพรา้ยแรงอนัอาจท าใหก้ารพจิารณาทางปกครองไมเ่ป็นกลาง  
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึงแหง่ พ.ร.บ. วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 
พ.ศ.๒๕๓๙  

                                                         (อ.๑๔๖๙/๒๕๕๘) 



กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

 - ต้องกระท ำโดยผู้มีอ ำนำจ 

 วินัยไม่ร้ำยแรง ผู้บังคับบัญชำเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง 

 วินัยอย่ำงร้ำยแรง ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ สั่งแต่งตั้ง 
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   กำรด ำเนินกำรทำงวินัย 



      กรรมกำรต้องมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

   กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

-ประธำนกรรมกำรต้องด ำรงต ำแหน่งและวิทยฐำนะ   
ไม่ต่ ำกว่ำผู้ถูกกล่ำวหำ 

-ต้องมีนิติกรหรือผู้ได้รับปริญญำทำงกฎหมำยหรือ  
ผ่ำนกำรอบรมตำมหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
www.otepc.go.th 



       - ต้องมีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุป
พยำนหลักฐำนที่สนบัสนุนข้อกล่ำวหำ (สว.๓) ให้    
ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบว่ำได้กระท ำกำรใด เมื่อใด อย่ำงไร 

    - และให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำให้ถ้อยค ำ หรือชี้แจง    
แก้ข้อกล่ำวหำและโต้แย้งแสดงพยำนหลักฐำนของตน 

    - กำรออกค ำส่ังลงโทษในข้อกล่ำวหำที่มิได้มีกำรแจ้ง 
  ข้อกล่ำวหำมำก่อน เป็นค ำส่ังลงโทษที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมำย 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

www.otepc.go.th 



   กำรสอบสวนพยำนเด็ก 

  เด็กอำยุไม่เกิน 18 ปี 

- ต้องมีข้ำรำชกำรครูที่เป็นกลำงและเชื่อถือได ้

- และบุคคลที่เด็กร้องขอหรือไว้วำงใจ 

  เข้ำร่วมในกำรสอบปำกค ำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
www.otepc.go.th 



กำรอุทธรณ ์
อทุธรณ์ โทษวินัยอย่างร้ายแรง 
 ปลดออก 
 ไล่ออก 
 ค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำที่สั่งตำมมติ อ.ก.ค.ศ.เขต ฯ  หรือ  กศจ. 

อุทธรณ์ ต่อ ก.ค.ศ  
 

 ก.ค.ศ.มีมติเป็นประกำรใด ถือเป็นที่สุด  อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อไปไม่ได้          
ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ สั่งไปตำมน้ัน 

    อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อไปไม่ได้       



กำรอุทธรณ ์
๑.อุทธรณ์หรือร้องทกุข์ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่ง           

หรือทรำบเหตุแห่งทุกข์ 

๒.อุทธรณ์หรือร้องทกุข์ได้ส ำหรับตนเองเท่ำนัน้ 

๓.อุทธรณ์หรือร้องทกุข์ต้องท ำเป็นหนังสือแสดงข้อเทจ็จริงและเหตุผลในกำร
อุทธรณ์หรือร้องทกุข์ให้เหน็ว่ำได้ถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสมหรือ 
ไม่เป็นธรรมอย่ำงไร หรือมีควำมคับข้องใจจำกกำรกระท ำของผู้บังคบับัญชำ 
หรือกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยอย่ำงใดและควำมประสงค์
ของผู้อุทธรณ์หรือผู้รอ้งทกุข์ 

๔.ต้องลงลำยมือชื่อของผูอุ้ทธรณห์รือผู้ร้องทุกข์ 

๕.ต้องระบุที่อยู่ของผู้อุทธรณ์หรอืผู้ร้องทุกขแ์ละต ำแหน่ง 

 



  ภำยหลังกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือ    
ร้องทุกข์แล้วหำกผู้อุทธรณ์/ผู้ร้องทุกข์ไมเ่ห็น
ด้วยกับกำรพิจำรณำวินิจฉัยและมติดังกล่ำว 
ย่อมน ำไปฟ้องเป็นคดีปกครองได้ภำยในก ำหนด
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำร
จัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง 
 



     ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุ ท่ี อ. 118/2551                                          
การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวนิยัตอ้งกระท าโดยเจา้หน้าที ่  
ผูม้อี านาจ  กรณีทีค่ าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวนิยั    
อยา่งรา้ยแรงกระท าโดยเจา้หน้าทีข่องรฐั ซึง่ไมม่อี านาจตามกฎหมาย
ยอ่มเป็นค าสัง่ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย  และมผีลท าใหก้ารด าเนิน
กระบวนการทางวนิยัโดยอาศยัผลการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนดงักล่าว  เชน่ การมมีตแิละมคี าสัง่ลงโทษผูท้ีถู่กสอบสวน   
เป็นการด าเนินการทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายไปดว้ย   

  ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุ ท่ี อ. 28/2547 
(ประชมุใหญ่) พพิากษาวา่ กรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นคณะกรรมการสอบสวน

จะตอ้งมคีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายก าหนด 

 



 .ค าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ ที ่อ.197/2548 และ 

      ที ่อ.21/2550 (สัง่ลงโทษในขอ้กลา่วหาทีม่ไิด ้มกีารแจง้
ขอ้กลา่วหานัน้มาก่อน) พพิากษาวา่ การทีผู่ม้อี านาจสัง่ลงโทษ 
ออกค าสัง่ลงโทษในขอ้กล่าวหาทีม่ไิดม้กีารแจง้ขอ้กลา่วหานัน้
มาก่อนยอ่มเป็นค าสัง่ลงโทษทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย     
 

 

 

 

 

 



 .ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุ ท่ี อ.๑๙๗/๒๕๔๘                     
และ ท่ี อ.๒๑/๒๕๕๐ 

   สัง่ลงโทษในข้อกล่าวหาท่ีมิได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานัน้มาก่อน 
พิพากษาว่า การท่ีผูมี้อ านาจสัง่ลงโทษ ออกค าสัง่ลงโทษ            
ในข้อกล่าวหาท่ีมิได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานัน้มาก่อน              
ย่อมเป็นค าสัง่ลงโทษท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย     

 

 

 

 

 

 



     .มต ิอ.ก.ค.ศ.วสิามญัเกีย่วกบัการอุทธรณ์และการรอ้งทุกข ์ครัง้ที ่ 7/2556 วนัพุธที ่ 3  เมษายน  2556        
การทีม่ไิดด้ าเนินการแจง้ สว.3 ของคณะกรรมการสอบสวนเพิม่เตมิเสยีกอ่นทีจ่ะมคี าสัง่ลงโทษผูอุ้ทธรณ์ ซึง่ถอืเป็น
ขัน้ตอนและวธิกีารอนัเป็นสาระส าคญัทีก่ าหนดไวใ้นการสอบสวนทางวนิยัอยา่งรา้ยแรง ซึง่บุคคลจะตอ้งรบัโทษ
หนกัขึน้โดยอาศยัขอ้เทจ็จรงิใด บุคคลนัน้จะตอ้งไดรู้ข้อ้เทจ็จรงินัน้ จงึเป็นกรณทีีม่ไิดด้ าเนินการตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด     

       ดงันัน้ การด าเนินการพจิารณาโทษและการสัง่ลงโทษผูอุ้ทธรณ์ซึง่อาศยัผลจากการสอบสวนเพิม่เตมิทีม่ไิด้
ด าเนินการตามทีก่ฎหมายก าหนด จงึเป็นการด าเนินการทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายตามไปดว้ยการที ่อ.ก.ค.ศ.วสิามญั
เกีย่วกบัวนิยัและการออกจากราชการ ในคราวประชมุครัง้ที ่21/2554 เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2554 ไดพ้จิารณา
จากพยานหลกัฐานทีไ่ดม้าจากการสอบสวนเพิม่เตมิทีม่ไิดด้ าเนินการตามทีก่ฎหมายก าหนด แลว้มมีตใิหล้งโทษ      
ไลผู่อุ้ทธรณ์ออกจากราชการ และการทีผู่อ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบุร ีเขต 1     
ไดม้คี าสัง่ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบุร ีเขต 1 ที ่138/2555 ลงวนัที ่10 พฤษภาคม 2555    
สัง่ลงโทษไลผู่อุ้ทธรณ์ออกจากราชการตามนยัมต ิอ.ก.ค.ศ.วสิามญัเกีย่วกบัวนิยัและการออกจากราชการ จงึไมช่อบ
ดว้ยกฎหมาย อุทธรณ์ฟงัขึน้ในขอ้กฎหมาย จงึมมีตใิหผู้บ้งัคบับญัชาเพกิถอนค าสัง่ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาสพุรรณบุร ีเขต 1  ที ่138/2555 ลงวนัที ่10 พฤษภาคม 2555ทีส่ ัง่ลงโทษไลผู่อุ้ทธรณ์ออกจาก
ราชการ และสัง่ให ้ผูอุ้ทธรณ์กลบัเขา้รบัราชการ แลว้สง่เรือ่งการด าเนินการทางวนิยัมายงัส านกังาน ก.ค.ศ.                     
เพือ่พจิารณาตัง้แต่ข ัน้ตอนการอธบิายขอ้กลา่วหาและแจง้ขอ้กลา่วหา และสรปุพยานหลกัฐานทีส่นบัสนุนขอ้
กลา่วหา (สว.3) ในฐานความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการ
พลเรอืน พ.ศ. 2535ทีน่ ามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม และตอ้งใหโ้อกาสผูอุ้ทธรณ์ทีจ่ะชีแ้จงใหถ้อ้ยค าและน าสบืแก ้         
ขอ้กลา่วหาตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษา พ.ศ. 2547 ประกอบกบัขอ้ 24 ของ กฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยการสอบสวนพจิารณา พ.ศ. 2550 เพือ่พสิจูน์ให ้         
เหน็ความผดิ หรอืความบรสิทุธิข์องผูอุ้ทธรณ์ใหแ้จง้ชดั โดยสิน้กระแสความเสยีใหม ่แลว้ด าเนินการใหถู้กตอ้ง       
ตามกฎหมายต่อไป     



 มต ิอ.ก.ค.ศ.วสิามญัเกีย่วกบัการอุทธรณ์และการรอ้งทุกขค์รัง้ที ่14/2557 วนัพธุที ่23 
กรกฎาคม  2557   

 การสอบปากค าพยานซึง่เป็นเดก็ จ านวน 8 รายเป็นการด าเนินการโดยไมช่อบดว้ยขอ้ 28
วรรคสอง ของกฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการอุทธรณ์และการพจิารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550          
จงึท าใหถ้อ้ยค าใหก้ารของพยานซึง่เป็นเดก็จ านวน 8 ราย เสยีไปทัง้หมด ซึง่จะเหน็ไดว้า่  
การพจิารณาพยานหลกัฐานไดย้ดึค าใหก้ารของพยานผูเ้สยีหายซึง่เป็นเดก็เป็นส าคญั        
แต่ไมป่รากฏวา่ไดม้มีตใิหผู้บ้งัคบับญัชาด าเนินการใหค้ณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวน
พยานซึง่เป็นเดก็ใหมใ่หถ้กูตอ้งแต่อยา่งใด ดงันัน้ การทีม่ไิดด้ าเนินการดงักล่าวขา้งตน้นี้เสยี
ก่อนทีจ่ะมคี าสัง่ลงโทษไล่ผูอุ้ทธรณ์ออกจากราชการ จงึเป็นการน าพยานทีไ่มม่อียูม่าใช้
ประกอบการพจิารณาสัง่ลงโทษอนัเป็นการไมช่อบดว้ยกฎหมายและท าใหเ้สยีความเป็นธรรม
แก่ผูอุ้ทธรณ์ อนัเป็นเหตุใหค้ าสัง่ลงโทษไล่ผูอุ้ทธรณ์ออกจากราชการเป็นค าสัง่ทีไ่มช่อบดว้ย
กฎหมาย ฉะนัน้ เมือ่พจิารณาแลว้เหน็วา่การสอบสวนพยานซึง่เป็นเดก็ถอืวา่เป็นสาระส าคญั 
ทีจ่ าเป็นจะตอ้งน ามาประกอบการพจิารณาเพือ่พสิจูน์ความผดิหรอืความบรสิทุธิข์องผูอุ้ทธรณ์ 
จงึมมีตเิป็นเอกฉนัทใ์หเ้พกิถอนค าสัง่ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
พระนครศรอียุธยา เขต 2 ลบั ที ่076/2555 ลงวนัที ่1 มนีาคม 2555 ทีส่ ัง่ลงโทษไล่      
ผูอุ้ทธรณ์ออกจากราชการ และใหผู้บ้งัคบับญัชาสัง่ใหผู้อุ้ทธรณ์กลบัเขา้รบัราชการและสัง่ให้
คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบปากค าพยานซึง่เป็นเดก็ ใหมใ่หถ้กูตอ้ง ตามขอ้ 28 
วรรคสอง ของกฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการสอบสวนพจิารณา พ.ศ. 2550 แลว้ด าเนินกระบวน
พจิารณาใหมใ่หถ้กูตอ้งตามกฎหมายต่อไป 



 แนวทางการลงโทษทางวนิยัตามมตคิณะรฐัมนตร ี  

  ศาลปกครองสงูสุดไดม้คี าพพิากษาวา่ เมือ่คณะรฐัมนตรซีึง่เป็น
องคก์รสงูสุดทีม่อี านาจหน้าทีใ่นการบรหิารราชการแผน่ดนิ          
ตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญ หน่วยงานทางปกครองกต็อ้งปฏบิตัิ
ตามนโยบายของคณะรฐัมนตร ีการก าหนดหลกัเกณฑเ์รือ่งใด          
ทีไ่มเ่ป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตรยีอ่มถอืวา่เป็นการกระท า               
ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย   

       (ค าพพิากษาศาลปกครองสงูสุด ที ่อ.89/2549) 
 



 มต ิอ.ก.ค.ศ.วสิามญัเกีย่วกบัการอุทธรณ์และการรอ้งทุกข ์ครัง้ที ่ 3/2557 วนัพธุที ่ 5  
กุมภาพนัธ ์ 2557 การด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษทางวนิยั จะตอ้งเป็นไปตาม
ขัน้ตอนและวธิกีารทีก่ฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัก าหนดไว ้โดยจะตอ้งมหีลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดวธิดี าเนินการเพือ่ลงโทษหรอืวธิกีารบงัคบัโทษทีช่ดัเจน เมือ่ไมม่หีลกัเกณฑเ์พือ่
ก าหนดวธิดี าเนินการเพือ่ลงโทษหรอืวธิกีารบงัคบัโทษใหเ้ป็นไปตามสถานโทษทีก่ าหนดไวใ้น
กฎหมาย การด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษทางวนิยั ยอ่มไมอ่าจด าเนินการต่อไปได ้เมือ่
ต าแหน่งบุคลากรทางการศกึษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบ
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 ไมม่ขี ัน้เงนิเดอืน การจะใช้
วธิดี าเนินการเพือ่ลงโทษหรอืวธิกีารบงัคบัโทษดว้ยการลดขัน้เงนิเดอืนแก่นาย ส.จงึไมอ่าจ
กระท าได ้จงึเหน็ควรทีจ่ะพจิารณาทบทวนการใชดุ้ลพนิิจในการลงโทษนายส.ใหมต่ามสถาน
โทษทีม่วีธิดี าเนินการเพือ่ลงโทษหรอืวธิกีารบงัคบัโทษทีช่ดัเจนตามทีม่กีฎหมาย กฎ ระเบยีบ 
หรอืขอ้บงัคบัก าหนดไว ้และตามความเหมาะสมแก่ความผดิดว้ย โดยเมือ่เทยีบเคยีงจงึมมีติ
เป็นเอกฉนัทใ์หเ้ปลีย่นแปลงการลงโทษนายส. จากโทษลดขัน้เงนิเดอืน 1 ขัน้ เป็นโทษตดั
เงนิเดอืน 5 % เป็นเวลา 3 เดอืน ซึง่ใกลเ้คยีงกบัโทษลดขัน้เงนิเดอืน 1 ขัน้และ มี
วธิดี าเนินการเพือ่ลงโทษหรอืวธิกีารบงัคบัโทษชดัเจนตามทีม่กีฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอื
ขอ้บงัคบัก าหนดไว ้ทัง้ยงัเป็นคุณกบันาย ส. ดว้ย  
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