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บทนา
การมีวินัยเป็นแบบแผนที่พึงประสงค์ของสังคมที่กาหนดให้บุคคลในสังคมประพฤติปฏิบัติตนในสิ่ง
ที่ถูกที่ควร อันจะส่งผลให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสังคม เกิดความเจริญ รุ่งเรืองแก่ตนเอง
และสังคม วินัยเป็นสิ่งที่แสดงถึงกลุ่มของสังคมได้อีกด้วย เมื่อเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มของสังคมเดียวกัน
ย่อมต้องปฏิบัติตามแบบแผนที่พึงประสงค์เดียวกัน เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี แก่กลุ่มของสังคม
สาหรับ กลุ่มของสังคมที่เป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนโดยทั่วไปย่อมมี
ความคาดหวังเป็น อย่างมากที่จ ะเห็นแบบแผนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดี
กาหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทุกคนในสังคม เป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน และให้บริการแก่ผู้ติดต่อราชการ
ได้อย่างดีเยี่ยม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงต้องรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด โดยต้องปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดทางวินัย ตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง หากพบว่ามีการกระทาผิด
ก็จะมีกระบวนการดาเนินการทางวินัยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทาผิดวินัย ซึ่ง
จะมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนดไว้
การดาเนินการทางวินัยเป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชาในการปกครองข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัยของทางราชการ ซึ่งเป็นมาตรการขั้นสุดท้ายและเป็น
มาตรการขั้นเด็ดขาดที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องดาเนินการกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทาผิดวินัย เพื่อดารงไว้ซึ่งแบบแผนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทุกคนในสังคมและมีความน่าเชื่อถือ ตามมาตรฐานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้กาหนดให้ผู้บัง คับบัญชามีอานาจหน้าที่ ในการดาเนินการทางวินัย
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทาผิดวินัย เมื่อผู้บังคับบัญชาพบเห็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทาผิดวินัยก็จะต้องดาเนินการทางวินัยทันที และเมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วหากได้ข้อสรุปว่า
กระทาผิดจริงย่อมต้องมีการลงโทษทางวินัย ซึ่งการลงโทษทางวินัยย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิหรือ
ประโยชน์อันพึงคาดหมายได้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวคือ ผลของการลงโทษ
ทางวินัยทาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ถูกลงโทษทางวินัยสูญเสียประโยชน์ทั้งทางตรง
เช่น ถูกลงโทษตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ทาให้ได้รับเงินเดือนไม่ครบตามจานวนที่ควรจะเป็น ถูกปลดออก
ไล่ออก ทาให้สูญเสียความเป็นข้าราชการ และการลงโทษทางวินัยยังทาให้ข้าราชการครูและบุคลากร
*
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ทางการศึกษาผู้ถูกลงโทษสูญเสียประโยชน์ทางอ้อมอีกด้วย เช่น ทาให้ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ไม่ได้เลื่อนตาแหน่งหรือวิทยฐานะ เป็นต้น
การดาเนินการทางวินัยเป็นการรวมรวมพยานหลักฐานและการดาเนินกระบวนการทั้งหลาย
ตามที่กฎหมายและระเบียบกาหนด ซึ่งผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายต้องดาเนินการไปเพื่อจะทราบ
ข้อเท็จจริง และพิสูจน์ความผิด รวมทั้งความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาตลอดจนการพิจารณาสั่งลงโทษ
ซึ่งกระบวนการทางวินัยจะเริ่มตั้งแต่การตั้งเรื่องกล่าวหาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน
การพิจารณาความผิด กาหนดโทษ และการสั่งลงโทษ รวมทั้งการดาเนินการต่าง ๆ ภายหลังจากที่มี
คาสั่งลงโทษไปแล้วก็คือการรายงานการดาเนินการทางวินัย ซึ่งจะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง
หลังจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจลงโทษได้มีการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแล้ว
เพื่อให้เกิดมาตรฐาน โดยจุดมุ่งหมายที่สาคัญของการดาเนินการทางวินัยก็เพื่อที่จะรักษาคนดี ไว้ใน
ระบบราชการ ดังนั้น การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงจะต้องเหมาะสมกับความผิด
และไม่เป็นไปโดยพยาบาท ไม่มีอคติหรือโทสจริต หรือลงโทษโดยที่ไม่มีความผิด เป็นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย
การดาเนินการทางวินัยอาจจะเริ่มขึ้นจากกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้พบเห็นการกระทาผิดเอง
หรือมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือมีการร้องเรียนจากบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอกองค์กร ตามนัยมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เมื่อพิเคราะห์แล้วในทางปฏิบัติจะมีปัญหาในการที่มีการร้องเรียนจาก
บุคคลภายนอกองค์กร ซึ่งอาจจะเป็นความจริงบ้าง อาจจะเป็นความเท็จบ้าง หากเป็นการร้องเรียน
อันเป็นเท็จย่อมทาให้ผู้ถูกร้องเรียนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง และสิทธิต่าง ๆ โดยไม่เป็นธรรม เมื่อมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ก็จะเป็นการเริ่มต้นของการดาเนินการทางวินัย และจะเกิดผล
ต่อสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถูกกล่าวหาจะได้รับทันที เช่น ในการที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จะได้รับการพิจารณาประเมินผลงานเพื่อให้มีการเลื่อนวิทยฐานะหรือเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การได้รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ เป็นต้น จากหลักสิทธิของความเป็นมนุษย์ บุคคลไม่อาจถูกลิดรอน
ไปซึ่งสิทธิเสรีภาพ และประโยชน์อันพึงคาดหมายได้ของตนโดยชอบธรรม เมื่อผู้ถูกกล่าวหาถูกดาเนินการ
ทางวินัยไปแล้ว ย่อมอาจถูกลิดรอนไปซึ่งสิทธิเสรีภาพ และประโยชน์อันพึงคาดหมายได้ของตนโดยชอบธรรม
ก็ย่อมได้ หากมีการดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการที่มีการร้องเรียน
จากบุคคลภายนอกองค์กรอันเป็นความเท็จ ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้กระทาผิดจริง
ก็จะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบดังกล่าวหรือเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการเยียวยา
ให้เร็วที่สุด การดาเนินการทางวินัยจึงต้องเป็นไปโดยรวดเร็วและเป็นธรรม คุ้มครองสิทธิแก่ผู้ถูกดาเนินการ
ทางวินัย ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรู้สึกแน่นอนใจในสิทธิของตน
ที่มีต่อรัฐหรือองค์กรของรัฐที่ตนสังกัดอยู่ สภาพปัญหาเกี่ยวกับการเยี่ยวยาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ไม่กระทาผิดแต่ถูกดาเนินการทางวินัยดังกล่าว อาจจะเกิดจากกระบวนการการดาเนินการ
ทางวินัยที่ล่าช้าหรือมีกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม ซึ่งหากกระบวนการการดาเนินการทางวินัย
ยังมีความล่าช้าหรือมีกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมย่อมส่งผลต่อการเยียวยาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้อีกด้วย หรือว่าหากมีการออกแบบกระบวนการการดาเนินการทางวินัย
ที่มีการลดขั้นตอนบางขั้นตอนที่ไม่จาเป็นออกไปย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเยียวยาข้าราชการครู
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และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการคืนสิทธิต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีที่จะทาให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ถูกลิดรอนสิทธิไปมากกว่าที่ควรจะเป็น
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคาสั่งที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ในข้อ 13 กาหนดให้การบรรจุและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้เป็นอานาจของศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งแต่เดิม
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอานาจของผู้บังคับบัญชาที่เป็น
ผู้อานวยการสถานศึกษาและผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี
แต่เมื่อมีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 แล้ว ทาให้อานาจในการบรรจุและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นของศึกษาธิการจังหวัด มีผลทาให้การดาเนินการทางวินัย
อย่างร้ายแรงในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เป็นอานาจของศึกษาธิการจังหวัด ตามมาตรา 98
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ศึกษาธิการจังหวัดมีอานาจในการพิจารณาสั่งสานวนการสอบสวนเพื่อกาหนดโทษในกรณีกระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรง และมีอานาจในการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ส่วนการดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
และการลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงเป็นอานาจของผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้กาหนดให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็น ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครู แ ละ
บุค ลากรทางการศึก ษาในสัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา และกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งในการ
ดาเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนของการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข ยังคงกาหนดให้ผู้บังคับบัญชามีอานาจดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทาให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายทีเ่ กี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
กระบวนการการดาเนินการทางวินัยเป็นกระบวนการภายในฝ่ายปกครองที่มีความสาคัญ
ในการบริหารงานภาครัฐและจะมีผลต่อสิทธิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่กล่าว
ไปแล้ว ข้า งต้น สาหรับ ข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาจะมีการดาเนินการทางวินัย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การสอบสวนพิจ ารณา พ.ศ. 2550 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้ว ยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงในหลายประการ
ซึ่งอาจจะเป็นเพราะมาตรการทางกฎหมายเกี่ ยวกับการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษายังไม่เหมาะสม จึงก่อให้เกิดปัญหา ดังต่อไปนี้
1. ปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการสอบสวนทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
เมื่อมีกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจะต้องถูกดาเนินการทางวินัยตามขั้นตอนที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
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พ.ศ. 2550 ซึง่ มีขั้นตอนเกินความจาเป็นในการแจ้งข้อกล่าวหาในหลายขั้นตอน โดยมีการแจ้งข้อกล่าวหา
ตามข้อ 20 (1) การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา แล้วยังต้องดาเนินการแจ้งข้อกล่าวหาตามข้อ 20 (3)
การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา อีกด้วย ระยะเวลาในการขยาย
ระยะเวลาการสอบสวนตามข้อ 20 วรรคสอง มีความไม่เหมาะสม การเร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จ
ตามข้อ 20 วรรคสาม ไม่ได้กาหนดระยะเวลาให้ชัดเจน และการสอบสวนวินัยเพิ่มเติมตามข้อ 41 วรรคสาม
ไม่มีกาหนดระยะเวลาการดาเนินการแล้วเสร็จ ทาให้การดาเนินการสอบสวนทางวินัยของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีผลต่อการสั่งลงโทษผู้กระทาผิดล่าช้า
2. ปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้ าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
เมื่อพบกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ศึกษาธิการจังหวัด ในฐานะ
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึก ษา พ.ศ. 2547 มีอานาจในการสั่งลงโทษทางวินัย อย่า งร้ายแรงข้า ราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่ง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 ข้อ 2 กาหนดให้ผู้บังคับบัญชาจะดาเนินการ
ทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้ กล่าวคือสามารถสั่งลงโทษโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ ทาให้
ศึกษาธิการจังหวัดซึ่งมีอานาจดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแต่ไม่เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่สามารถดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ในการสั่งลงโทษโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้ ทาให้
การดาเนินการทางวินัยมีความล่าช้า ประกอบกับไม่มีการกาหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการดาเนินการ
ทางวินัยให้เกิดความชัดเจน ทาให้เกิดความสับสนในทางปฏิบัติ ส่งผลต่อการดาเนินการทางวินัยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
3. ปัญหาเกี่ยวกับศึกษาธิการจังหวัดมีอานาจพิจารณาการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
แต่ไม่มีอานาจในการสั่งลงโทษการกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ศึกษาธิการจังหวัด ในฐานะผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีอานาจในการดาเนินการทางวินัย
อย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจน
การพิจารณาสั่งสานวนการสอบสวนมีอานาจพิจารณากาหนดโทษในการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
ทั้งกาหนดโทษในระดับการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและไม่ร้ายแรง และศึกษาธิการจังหวัดซึ่งไม่เป็น
ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่มีอานาจ
สั่งลงโทษในระดับการกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง ต่อมาเมื่อมีการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง และ
ศึกษาธิการจังหวัดกาหนดโทษในระดับการกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง ศึกษาธิการจังหวัดจึงไม่มี
อานาจสั่งลงโทษดังกล่าว ซึง่ การสั่งลงโทษในระดับการกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงเป็นอานาจของผู้อานวยการ
สถานศึกษาหรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น แต่ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ไม่สามารถใช้ดุลพินิจพิจารณากาหนดโทษได้ มีผลให้ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถพิจารณาอย่างรอบคอบ
และรอบด้านก่อนที่จะมีคาสั่งลงโทษในระดับการกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง ส่งผลให้การสั่งลงโทษ
อาจไม่เหมาะสมในแต่ล ะกรณี
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กรณีการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ
วันที่ 3 เมษายน 2560 กฎ ก.ค.ศ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ยังมีความไม่เหมาะสมบางประการ
สรุปได้ดังนี้
1. ขั้นตอนการดาเนินการสอบสวนทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 มีขั้นตอนของการดาเนินการสอบสวนทางวินัย
ตามข้อ 20 วรรคหนึ่ง มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็นในข้อ 20 (1) การแจ้งและอธิบาย
ข้อกล่าวหาตามข้อ 23 ระยะเวลาของการขยายระยะเวลาการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ 20
วรรคสอง มีความไม่เหมาะสม ระยะเวลาเร่งรัดการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ 20
วรรคสาม ไม่กาหนดให้เกิดความชัดเจน ระยะเวลาในการดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามข้อ 41
วรรคสาม ยังไม่มีความชัดเจน ทาให้กระบวนการดาเนินการสอบสวนวินัยเกิดความล่าช้าไม่ตรงกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยที่จะต้องไม่ล่าช้า เกิดความเป็นธรรมและ
คุ้มครองสิทธิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกดาเนินการทางวินัย
2. การดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
พ.ศ. 2549 ศึกษาธิการจังหวัดมีอานาจในการสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา แต่ไม่สามารถดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งโดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนได้ ส่งผลให้การดาเนินการทางวินัย
ไม่เป็นไปโดยความรวดเร็วและเป็นธรรม และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
ไม่ได้กาหนดขั้นตอนและหลั กเกณฑ์ในการดาเนินการทางวินัยอันเป็นสาระสาคัญตามหลักความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครอง ทาให้เกิดความสับสนในทางปฏิบัติและทาให้การดาเนินการ
ทางวินัย ไม่เป็น ไปโดยความรวดเร็ว และเป็นธรรม ไม่ตรงกั บเจตนารมณ์ที่แ ท้จริงของกฎหมาย
ตลอดจนอาจทาให้การดาเนินการทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมายส่งผลให้คาสั่งลงโทษไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามไปด้วย
3. ศึกษาธิการจังหวัดมีอานาจพิจารณาการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง มีอานาจพิจารณา
กาหนดโทษในการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ทั้งกาหนดโทษในระดับการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
และไม่ร้ายแรง แต่ไม่มีอานาจในการสั่งลงโทษการกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง ซึ่งเป็นอานาจของผู้อานวยการ
สถานศึกษาหรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถใช้ดุลยพินิจพิจารณากาหนดโทษได้ มีผลให้ ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถ
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พิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้านก่อนที่จะมีคาสั่งลงโทษในระดับการกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง ทาให้
การกาหนดโทษมีความไม่เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี ไม่เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกดาเนินการ
ทางวินัย
จากปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการสอบสวนทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สาหรับปัญหาข้อนี้ ขอเสนอแนะแก้ไขเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
1.1 ควรแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ข้อ 20
เดิมกาหนดว่า
“การสอบสวนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการสอบสวน
ดาเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการประชุมตามข้อ 16 โดยแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ 23 ให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(2) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้
ดาเนินการตาม (1) แล้วเสร็จ
(3) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ 24 ให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการตาม (2) แล้วเสร็จ
(4) รวบรวมพยานหลักฐานที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้าง ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้
ดาเนินการตาม (3) แล้วเสร็จ
(5) ประชุมพิจารณาลงมติและทารายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการตาม (4) แล้วเสร็จ
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลา
ตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ได้ ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุที่ทาให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จ
ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดาเนินการได้ตามความจาเป็นครั้งละไม่เกินหกสิบวัน
การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวัน
ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรายงานให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เพื่อมีมติให้เร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. กาหนด ตามเหตุผล
และความจาเป็น”
แก้ไขเป็นว่า
“การสอบสวนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการสอบสวน
ดาเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการประชุมตามข้อ 16 และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
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(2) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ 24 ให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการตาม (1) แล้วเสร็จ
(3) รวบรวมพยานหลักฐานที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้าง ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้
ดาเนินการตาม (2) แล้วเสร็จ
(4) ประชุมพิจารณาลงมติและทารายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการตาม (5) แล้วเสร็จ
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลา
ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ได้ ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุที่ทาให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จ
ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดาเนินการได้ตามความจาเป็นครั้งละไม่เกิน 1 ใน 3
ของระยะเวลาการดาเนินการในแต่ละขั้นตอน
การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวัน
ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรายงานให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เพื่อมีมติให้เร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบวัน”
เนื่องจากขั้นตอนการดาเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ข้อ 20 วรรคหนึ่ง มีขั้นตอน
การแจ้งข้อกล่าวหาเกินความจาเป็นในหลายขั้นตอน ซึ่งข้อ 20 (1) มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
ในการแจ้งข้อกล่าวหาตามข้อ 23 ซึ่งมีข้อกล่าวหามีรายละเอียดเป็นอย่างเดียวกันกับคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบก่อนแล้ว และหากไม่แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา
ตามข้อ 23 ให้ผู้ถูกล่าวหาทราบ ก็ไม่ทาให้การดาเนินการสอบสวนเสียไปตามหมวด 7 การสอบสวน
ที่มิชอบและบกพร่อง เมื่อหากนาขั้นตอนของการแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ 23 ในขั้นตอน
ตามข้อ 20 (1) ออกจากขั้นตอนการดาเนินการสอบสวนแล้ว ย่อมทาให้การดาเนินการสอบสวนทางวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลดระยะเวลาในการดาเนินการลงถึง 15 วัน ทาให้การ
ดาเนินการสอบสวนมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่สาหรับขั้นตอนคณะกรรมการสอบสวนจะต้องมีการประชุม
เพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน ยังเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่จะกาหนดทิศทางของการสอบสวน
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเป็นธรรม เป็นการประกันความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา ต่อมาเมื่อ
คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดาเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน
การดาเนินการสอบสวนตามข้อ 20 วรรคหนึ่ง ซึ่งผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็มีอานาจที่จะสั่งให้
ขยายระยะเวลาการดาเนินการสอบสวนออกไปได้ครั้งละไม่เกินหกสิบวันโดยไม่กาหนดจานวนครั้ง ตามข้อ 20
วรรคสอง หากเปรียบเทียบกับระยะเวลาการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงทั้งหมดคือ 180 วัน จึง
สามารถขยายระยะเวลาการสอบสวนในแต่ละครั้งไม่เกิน 60 วัน ซึ่งมีอัตราส่วนเป็น 1 ต่อ 3
ของระยะเวลาการสอบสวนทั้งหมด ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอาจใช้ดุลยพินิจขยายระยะเวลา
การสอบสวนไม่เหมาะสม และข้อ 20 วรรคสาม การเร่งรัดการดาเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
ไม่ได้กาหนดระยะเวลาเร่งรัดเอาไว้ซึ่งอาจส่งผลให้การดาเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ ายแรงเกิด
ความล่าช้าได้เช่นกัน ดังนั้น จึงเห็นควรแก้ไข กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
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ตามข้อ 20 วรรคหนึ่ง โดยให้ยกเลิกขั้นตอนตามข้อ 20 (1) การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา
ตามข้อ 23 ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน โดยให้คงเหลือขั้นตอนที่คณะกรรมการสอบสวนจะต้องมีการประชุมตามข้อ 16
ก็คือการประชุมเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนเอาไว้ และรวมไว้กับขั้นตอน ข้อ 20 (2)
การรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา เพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนได้มีการประชุม
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานไปพร้อมกับการประชุมเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนไปในคราวเดียวกัน
ทาให้เกิดความรวดเร็วและเป็นธรรมในการพิสูจน์ความจริง และเป็นการประกันความเป็นธรรมแก่
ผู้ถูกกล่าวหา เมื่อมีการรวมขั้นตอนดังกล่าวแล้วทาให้มีขั้นตอนการดาเนินการสอบสวนทางวินัย
อย่างร้ายแรง มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน จากเดิมมี 5 ขั้นตอน และลดระยะเวลาในการดาเนินการสอบสวน
ลง 15 วัน ตามข้อ 20 วรรคสอง แก้ไขโดยให้สามารถขยายระยะเวลาการดาเนินการสอบสวนทางวินัย
อย่างร้ายแรงได้ตามความจาเป็นครั้งละไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาการดาเนินการในแต่ละขั้นตอน
เป็นการลดดุลยพินิจของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทาให้ระยะเวลาการขยายระยะเวลา
การดาเนินการสอบสวนทางวินัยมีความเหมาะสม ตามข้อ 20 วรรคสาม แก้ไขโดยกาหนดระยะเวลา
ให้เร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่แน่นอน ทาให้การดาเนินการสอบสวนทางวินัย
อย่างร้ายแรงไม่เกิดความล่าช้าตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
1.2 ควรยกเลิก กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ข้อ 23
เนื่องจากการที่ผู้ศึกษาเห็นควรให้ยกเลิกขั้นตอน ข้อ 20 (1) การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา
ตามข้อ 23 ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ดังนั้น จึงเห็นควรแก้ไข กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
พ.ศ. 2550 ตามข้อ 23 โดยให้ยกเลิกขั้นตอนและวิธีการการดาเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
ในข้อ 23 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกขั้นตอน ตามข้อ 20 (1) การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา
ตามข้อ 23 เป็นการลดขั้นตอนในการดาเนินการ ทาให้การดาเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.3 ควรแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ข้อ 41
วรรคสาม
เดิมกาหนดว่า
“ให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวนเสร็จแล้ว
ให้ส่งพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติม ไปให้ผู้สั่งสอบสวนเพิ่มเติม
โดยจัดทาความเห็นเฉพาะที่ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติมประกอบไปด้วยก็ได้”
แก้ไขเป็นว่า
“ให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันสาหรับ
การดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง และภายในสามสิบวันสาหรับการดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
เมื่อสอบสวนเสร็จ แล้วให้ส่งพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติม
ไปให้ผู้สั่งสอบสวนเพิ่มเติมโดยจัดทาความเห็นเฉพาะที่ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติมประกอบไปด้วยก็ได้”
เนื่องจากเมื่อคณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควรให้สอบสวนเพิ่มเติม
สามารถให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติมได้ ตามข้อ 41 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
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การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ซึ่งไม่ได้กาหนดระยะเวลาเอาไว้ กาหนดเพียงให้คณะกรรมการสอบสวน
ทาการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทาให้เกิดความไม่ชัดเจนในเรื่องของระยะเวลาในการ
สอบสวนเพิ่มเติมว่าจะต้องมีการดาเนินให้แล้วเสร็จภายในกี่วันถึงจะเป็น การดาเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการดาเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง กระทบต่อ
ความเป็นธรรมของผู้ถูกกล่าวหา หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดก็จะได้รับการชดเชยสิทธิต่าง ๆ
ได้ช้าลง ดังนั้น จึงเห็นควรแก้ไข กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ตามข้อ 41
วรรคสาม โดยกาหนดระยะเวลาการดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติมให้เกิดความชัดเจน เพื่อป้องกัน
การดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติมที่ล่าช้ากว่าความเป็นจริง
2. ปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
สาหรับปัญหาข้อนี้ ขอเสนอแนะแก้ไขเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
2.1 ควรแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 ข้อ 2
เดิมกาหนดว่า
“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้
เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะดาเนินการทางวินัย ตามมาตรา 100 วรรคสี่
หรือมาตรา 104 (1) โดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้...”
แก้ไขเป็นว่า
“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้
เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 จะดาเนินการ
ทางวินัย ตามมาตรา 100 วรรคสี่ หรือมาตรา 104 (1) โดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้...”
เนื่องจากคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ทาให้ศึกษาธิการจังหวัด ในฐานะ
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีอานาจในการสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
พ.ศ. 2549 ข้อ 2 กรณีกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง กาหนดให้ผู้บังคับบัญชา
จะดาเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ เมื่อศึกษาธิการจังหวัดไม่เป็นผู้บังคับบัญชา
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง โดยไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนได้ โดยจะต้องดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดาเนินการ
ตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ทาให้การดาเนินการ
ทางวินัยไม่เป็นไปโดยความรวดเร็ว ขัด กับเจตนารมณ์ของการดาเนินการทางวินัย ที่จะต้องรวดเร็ว
และเป็นธรรม ดังนั้น จึงเห็นควรแก้ไข กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
ตามข้อ 2 โดยให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 จะดาเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวน
หรืองดการสอบสวนก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ศึกษาธิการจังหวัด ในฐานะผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ตามมาตรา 53 มีอานาจในการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
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โดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ ทาให้การดาเนินการทางวินัยเป็นไปโดยความรวดเร็วและ
เป็นธรรม เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมาย เกิดความเป็นธรรมแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2.2 ควรแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 โดย
เพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็ นข้อ 3 ว่า
“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัยในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
ตามข้อ 1 และข้อ 2 ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แล้วแต่กรณี
จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่ มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
โดยระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหา”
เนื่องจากการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
พ.ศ. 2549 ไม่ได้กาหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์การดาเนินการทางวินัย อันเป็นสาระสาคัญตามหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครองเอาไว้ ซึ่ง จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหา และสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุชื่อพยานหรือไม่ก็ได้
และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหา ซึ่งเป็นสาระสาคัญในการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ เป็นหลักประกัน สิทธิของผู้ถูกดาเนินการทางวินัยในการรับฟังข้อเท็จจริงจากบุคคล
ผู้ถูกกระทบสิทธิ หากผู้ถูกดาเนินการทางวินัยได้มีโอกาสได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและนาสืบข้อกล่าวหา
แม้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้วก็ตาม ก็อาจจะมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจให้ลดโทษให้น้อยลงก็ได้ ทาให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกดาเนินการทางวินัย การที่ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
พ.ศ. 2549 ไม่มีกาหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็อาจจะทาให้การดาเนินการทางวินัยไม่ได้มาตรฐาน
และไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้คาสั่งลงโทษไม่ชอบด้วยกฎหมายตามไปด้วย ดังนั้น จึงเห็นควร
แก้ไข กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 และเนื่องจาก กฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว
ไม่มีข้อ 3 จึงเพิ่มความเป็นข้อ 3 เกี่ยวกับขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการดาเนินการทางวินัยของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง โดยกาหนดขั้นตอนการแจ้ง
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือ
ไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ในการประกันความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ เกิดความเป็นธรรมแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนทาให้การดาเนินการทางวินัยชอบด้วยกฎหมายส่งผลให้คาสั่งลงโทษชอบ
ด้วยกฎหมายตามไปด้วย
3. ปัญหาเกี่ยวกับศึกษาธิการจังหวัดมีอานาจพิจารณาการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
แต่ไม่มีอานาจในการสั่งลงโทษการกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ควรแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ข้อ 40 เดิมกาหนดว่า
“เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอสานวนการสอบสวนมาแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตรวจสอบความถูกต้องของสานวนการสอบสวนตามข้อ 43 ข้อ 44 ข้อ 45 และข้อ 46
แล้วดาเนินการ ดังต่อไปนี้
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(1) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดหรือไม่มีเหตุที่จะ
ให้ออกจากราชการตามมาตรา 112 สมควรยุติเรื่อง หรือกระทาผิดที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทาผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันได้รับสานวนการสอบสวน
(2) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับหน้าที่ราชการ
ตามมาตรา 111 ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสานวนการสอบสวนดังกล่าว หากเห็นว่า
มีเหตุตามที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นมา ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดาเนินการ
ตามมาตรา 111
(3) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
สมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออกซึ่งจะต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาตามมาตรา 100 วรรคสี่ (1) หรือ (2) หรือเป็นกรณีตามมาตรา 112 ให้ผู้มีอานาจ
ตามมาตราดังกล่าวดาเนินการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันได้รับสานวนการสอบสวน
และให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาให้แล้วเสร็จ
และมีมติโดยเร็ว และให้ผู้มีอานาจสั่งการตามมติภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีมติดังกล่าว”
โดยเพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ว่า
“เมื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้มีอานาจลงโทษ พิจารณาในการดาเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องของสานวนการสอบสวนและสั่งสานวนการสอบสวนตามวรรคหนึ่งด้วย”
เนื่องจากคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ทาให้ศึกษาธิการจังหวัด ในฐานะ
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
และเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
และเป็นผู้พิจารณาสั่งสานวนการสอบสวนตามข้อ 40 โดยมีอานาจพิจารณากาหนดโทษในการกระทาผิดวินัย
ไม่ว่าจะเป็นวินัยไม่ร้ายแรงหรือวินัยอย่างร้ายแรงก็ตาม หากผลการสอบสวนฟังได้ว่าเป็นการกระทาผิด
วินัยไม่ร้ายแรง ก็จะเป็นอานาจของผู้บังคับบัญชาที่เป็น ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้สั่งลงโทษ ซึ่งศึกษาธิการจังหวัดไม่มีอานาจในการสั่งลงโทษเพราะไม่ใช่
ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ
ศึกษาธิการจังหวัดได้พิจารณาสั่งสานวนการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ 40 ให้ลงโทษ
ในการกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง แต่ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ไม่ได้ให้อานาจ
ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษสามารถใช้ดุลยพินิจพิจารณากาหนดโทษได้ ทาให้ผู้ออกคาสั่งลงโทษไม่สามารถ
พิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้านก่อนที่จะมีคาสั่งลงโทษในระดับการกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ดังนั้น จึงเห็นควรแก้ไข กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ตามข้อ 40 และ
เนื่องจากข้อ 40 ไม่มีวรรคสอง จึงเพิ่มความเป็นวรรคสอง โดยกาหนดให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
และผู้มีอานาจลงโทษ พิจารณาตามลาดับ ในการดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของสานวนการสอบสวน
และสั่งสานวนการสอบสวน เพื่อให้ผู้มีอานาจลงโทษในการกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงสามารถใช้ดุลยพินิจ
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พิจารณากาหนดโทษได้ก่อนที่จะมีคาสั่งลงโทษในระดับการกระทาผิดที่เหมาะสม และเกิดความเป็นธรรม
แก่ผู้ถูกดาเนินการทางวินัย
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