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บทคัดย่อ 

 กำรด ำเนินกำรทำงวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท               
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 กล่ำวคือ กำรด ำเนินกำรทำงวินัย   
ไม่ร้ำยแรง และกำรด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง ซึ่งทั้งสองประเภทเกิดจำกกำรถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยตำมที่
บัญญัติไว้ในหมวด 6 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 นอกจำกนี้    
ยังมีกรณีที่จะต้องด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรณีที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ชี้มูลควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ 92 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 (ปัจจุบันแก้ไขในปี 2561)  ให้ส่งรำยงำน เอกสำร และควำมเห็นไปยังผู้มีอ ำนำจ
แต่งตั้งถอดถอน เพ่ือพิจำรณำโทษทำงวินัย ซึ่งศำลปกครองสูงสุดได้วำงแนวทำงค ำวินิจฉัยเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ในกำร
ชี้มูลควำมผิดของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ประกอบกับคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ได้มีควำมเห็นในเรื่องอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ไว้ด้วย  และส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ        
พ.ศ.2547  ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว18 ลงวันที่ 26 มิถุนำยน 2560 จึงได้รวบรวมหลักเกณฑ์
และกระบวนกำรสั่งลงโทษไว้เป็นแนวปฏิบัติ  
 ผู้ขอรับกำรประเมิน ได้น ำหลักกำรของกฎหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น มำใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ของส ำนวนกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ในเรื่องที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. รำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อ
หน้ำที่ ฐำนปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยจงใจไม่ปฏิบัติ ตำมกฎหมำยระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร มติคณะรัฐมนตรี
หรือนโยบำยของรัฐบำล ประมำทเลินเล่อหรือขำดกำรเอำใจใส่ระมัดระวังรักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร อันเป็นเหตุให้
เสียหำย แก่ทำงรำชกำรอย่ำงร้ำยแรง และฐำนกระท ำกำรอ่ืนใดอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง                 
เมื่อส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก ได้รับรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงรำยนำย ก. (นำมสมมุติ) 
ของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก เขต 39 (ปัจจุบัน สพม.พลอต.)      
จึงด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของส ำนวนก่อนน ำเสนอให้คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก (อกศจ. 
พิษณุโลก) และคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก (กศจ. พิษณุโลก) พิจำรณำรำยงำนกำรสอบสวน เพ่ือมีมติ
พิจำรณำโทษ และรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยไปยังส ำนักงำน ก.ค.ศ. พิจำรณำต่อไป  

 ผลกำรด ำเนินกำร จำกกำรศึกษำค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดและควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
ภำยใต้พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไข
เพ่ิมเติมแล้ว เห็นว่ำ แนวทำงที่ผู้บังคับบัญชำจะด ำเนินกำรทำงวินัยกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ถูก
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ชี้มูลควำมผิดทำงวินัย มี 3 แนวทำง 
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 1. กรณีที่ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ชี้มูลในกำรกระท ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ เมื่อผู้มีอ ำนำจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้ง ได้รับรำยงำนชี้มูลผู้ถูกกล่ำวหำของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. แล้ว ให้ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งน ำเรื่อง
เข้ำองค์คณะของข้ำรำชกำรแต่ละประเภท พิจำรณำลงโทษภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
             2. กรณีที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ชี้มูลในกำรกระท ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรรวมทั้งชี้มูล
ควำมผิดฐำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย ให้พิจำรณำ ดังนี้ ภำยใต้พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 กำรชี้มูลกรณีนี้ ผู้มีอ ำนำจบรรจุและแต่งตั้ง ไม่สำมำรถลงโทษควำมผิดฐำนอ่ืนได้ 
เนื่องจำก พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 ก ำหนดอ ำนำจ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำร ป.ป.ช.ให้ชี้มูลได้เพียงควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรเท่ำนั้น จึงท ำให้ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งลงโทษทำงวินัยผู้ถูกกล่ำวหำในควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ได้เพียงฐำนเดียว แม้ว่ำพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จะก ำหนด
อ ำนำจหน้ำที่ให้ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ชี้มูลควำมผิดที่เกี่ยวเนื่องได้ ในกำรกระท ำครำวเดียวกันให้ถือเสมือนเป็นกรรมเดียว
ผิดกฎหมำยหลำยบท กำรด ำเนินกำรทำงวินัยกรณีนี้ให้ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง สั่งลงโทษตำมแนวทำงที่ 1 
 3. กรณีที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ชี้มูลกำรกระท ำควำมผิดฐำนอ่ืนที่ไม่ใช่ควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่        
ค ำพิพำกษำของศำลและควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ วินิจฉัยว่ำ คณะกรรมกกำร ป.ป.ช. ด ำเนินกำรโดยไม่มีอ ำนำจ
หน้ำที่ มติของคณะกรรมกำร ป.ป.ช.ดังกล่ำว จึงไม่ผูกพันผู้บังคับบัญชำและไม่สำมำรรถน ำรำยงำนกำรไต่สวนข้อเท็จจริงและ
ควำมเห็นของ ป.ป.ช. มำเป็นส ำนวนกำรสอบสวนวินัยเพ่ือลงโทษผู้ถูกชี้มูลได้ ดังนั้นผู้บังคับบัญชำจะต้องด ำเนินกำรทำงวินัย
ตำมกฎหมำยของข้ำรำชกำรแต่ละประเภท ก่อนที่จะพิจำรณำควำมผิดและสั่งลงโทษผู้ถูกกล่ำวหำต่อไป 
 ข้อเท็จจริงกรณีรำยนำย ก. คณะกรรมกำร ป.ป.ช.ชี้มูลในกำรกระท ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร
รวมทั้งชี้มูลควำมผิดฐำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องมำด้วย (แนวทำงที่ 2) กล่ำวคือ ฐำนปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยจงใจไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำยระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรและหน่วยงำนกำรศึกษำ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบำยของรัฐบำล ประมำท
เลินเล่อหรือขำดกกำรเอำ ใจใส่ระมัดระวังรักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร อันเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำรอย่ำง
ร้ำยแรง และฐำนกระท ำกำรอ่ืนใดอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง จำกแนวทำงดังกล่ำว ก ำหนดให้ผู้มีอ ำนำจสั่ง
บรรจุแต่งตั้งพิจำรณำลงโทษตำมแนวทำงที่ 1 ดังนั้น ศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก ในฐำนะผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
ตำมมำตรำ 53 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547  ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 ด ำเนินกำรทำงวินัยตำมมำตรำ 93 แห่งพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งก ำหนดว่ำกรณีคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
พิจำรณำแล้ว มีมติให้ลงโทษวินัยร้ำยแรง ตำมมำตรำ 93 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 เมื่อได้รับรำยงำนตำมมำตรำ 92 วรรคหนึ่ง และวรรคสำมแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชำหรือผู้มี
อ ำนำจแต่งตั้งถอดถอนพิจำรณำลงโทษภำยในสำมสิบวันนับแต่วันได้รับรำยงำน  โดยผู้บังคับบัญชำ  ไม่ต้องด ำเนินกำร
สอบสวนพิจำรณำอีก อย่ำงไรก็ตำม กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยรำยนำย ก. ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. รำยงำนมำนั้น 
จึงเป็นกำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ตำมมำตรำ 104  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ โดยปัจจุบันส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว18 ลงวันที่ 26 มิถุนำยน 2560 ซึ่งกรณีนี้เป็นกำรด ำเนินกำรทำงวินัยในประเด็น
ที่สำม ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 (ศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก) มีควำมเห็นเรื่องโทษแล้วเสนอให้คณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก พิจำรณำโทษ ในกำรประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2561 เห็นว่ำ     
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เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงตำมมติคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ชี้มูลควำมผิดวินัย และมีกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร 
โดยพิจำรณำระดับโทษตำมแนวทำงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2563 หนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว234 ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2536  (1.2)  จึงมีมติให้ลงโทษไล่ผู้ถูกกล่ำวหำออกจำก
รำชกำร ถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย ศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 
ด ำเนินกำรตำมมติ กศจ. พิษณุโลก ลงโทษไล่ผู้ถูกกล่ำวหำออกจำกรำชกำร ตำมระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยวิธีกำรออกค ำสั่ง
เกี่ยวกับกำรลงโทษทำงวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2548 รำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย
อย่ำงร้ำยแรงต่อ ก.ค.ศ. เพ่ือพิจำรณำ ตำมระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำร
ออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 (1) รำยงำนให้ประธำนกรรมกำร 
ป.ป.ช. ทรำบ แจ้งค ำสั่งลงโทษผู้ถูกกล่ำวหำพร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษให้ผู้ถูกกกล่ำวหำทรำบ และรำยงำนกำร
พิจำรณำโทษให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39 ทรำบ  

 

บทน า 
 กฎหมำยได้ก ำหนดให้มี กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย หรือกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำร ไปยัง
ผู้บังคับบัญชำหรือองค์คณะบุคคลผู้มีอ ำนำจที่กฎหมำยก ำหนด เพ่ือกำรตรวจสอบมำตรฐำนควบคุมกำรด ำเนินกำรทำง
วินัย  กำรสั่งลงโทษ หรือสั่งให้ออกจำกรำชกำร ให้เป็นไปโดยถูกต้องเหมำะสมและเป็นธรรม (ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำร
รำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย........พ.ศ.2551 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว18 ลงวันที่ 26 มิถุนำยน 
2560 ) ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นหัวใจหลักในกำรด ำเนินกำรทำงวินัย หำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) หรือ 
ก.ค.ศ. สั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจำกรำชกำรโดยเกิดข้อผิดพลำดจำกกำรด ำเนินกำรทำงวินัยไม่ถูกต้องตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยยอมท ำให้ผู้ถูกลงโทษไม่ได้รับควำมเป็นธรรม หรือผู้มีอ ำนำจพิจำรณำโทษ ไม่อำจพิจำรณำลงโทษผู้กระท ำผิด
ได้ นอกจำกนี้ค ำสั่งกำรลงโทษที่ออกตำมกระบวนกำรกำรด ำเนินกำรทำงวินัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยยอมเป็นค ำสั่งที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมำยเช่นกัน ท ำให้ผู้ถูกลงโทษน ำค ำสั่งลงโทษที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยไปฟ้องร้องคดีต่อศำลได้ 
 ด้วยปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น  ผู้ที่ท ำหน้ำที่ในกำรตรวจส ำนวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย จะต้องมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจกระบวนกำร ขั้นตอน ตำมกฎหมำยก ำหนด  
 ในเรื่องนี้มูลกรณีปรากฏขึ้นเนื่องจาก คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้รับเรื่องกล่ำวหำ นำย ก. (นำมสมมุติ)   
เมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เขต 
39 ว่ำกระท ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ หรือกระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร กรณีอนุมัติต่อสัญญำเช่ำ
ร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก ให้นำงสำว ข. (นำมสมมุติ) ไปโดยมิชอบ และท ำสัญญำเช่ำ
รถโดยสำรปรับอำกำศ เพ่ือจัดท ำศูนย์กำรเรียนรู้เคลื่อนที่โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก จำกนำงสำว ข. โดย
มิชอบ เป็นเหตุให้บริษัทที่รับประกันภัยไม่รับประกันภัย  ซึ่งคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้รับไว้พิจำรณำและด ำเนินกำรไต่
สวนข้อเท็จจริง โดยมอบหมำยให้องค์คณะพนักงำนไต่สวน ด ำเนินกำรไต่สวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยำนหลักฐำน 
พร้อมทั้งจัดท ำส ำนวนกำรไต่สวนข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เพ่ือพิจำรณำ 
 คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้พิจำรณำส ำนวนแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นว่ำ กำรกระท ำของ นำย ก. กรณี
อนุมัติต่อสัญญำเช่ำร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก ให้นำงสำว ข. (นำมสมมุติ) ไปโดย   
มิชอบ และท ำสัญญำเช่ำรถโดยสำรปรับอำกำศ เพ่ือจัดท ำศูนย์กำรเรียนรู้เคลื่อนที่โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย 
พิษณุโลก จำกนำงสำว ข. โดยมิชอบ เป็นเหตุให้บริษัทที่รับประกันภัยไม่รับประกันภัย มีมูลควำมผิดทำงวินัยอย่ำง
ร้ำยแรง ฐำนปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ 
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เป็นกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร ฐำนปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยจงใจไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบแบบแผนของทำง
รำชกำรและหน่วยงำนกำรศึกษำ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบำยของรัฐบำล ประมำทเลินเล่อหรือขำดกกำรเอำใจใส่
ระมัดระวังรักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร อันเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง และฐำนกระท ำ
กำรอ่ืนใดอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ. 2547 มำตรำ 84 วรรคสำม มำตรำ 85 วรรคสอง และมำตรำ 94 วรรคสอง และมีมูลควำมผิดทำง
อำญำ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 151 และมำตรำ 157 ให้ส่งรำยงำน เอกสำร และควำมเห็นไปยัง
ผู้บังคับบัญชำ เพ่ือพิจำรณำโทษทำงวินัย 
 

 เมื่อวันที่ 2 ตุลำคม 2561 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39 (ปัจจุบัน สพม. พลอต.)        
มีหนังสือ ลับ ที่ ศธ 04269/554 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2561 ถึงศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก (ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 
ตำมค ำสั่ง คสช. ที่ 19/2560) ขอให้เสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก พิจำรณำโทษทำงวินัยนำย ก.        
ตำมมติของคณะกรรมกำร ป.ป.ช.ชี้มูลควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
        เมื่อส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก ได้รับรำยงำนแล้ว จึงน ำเสนอให้คณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดพิษณุโลก พิจำรณำโทษ ในกำรประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2561 มีมติให้ลงโทษไล่ผู้ถูก
กล่ำวหำออกจำกรำชกำร ศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก ในฐำนะผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 ด ำเนินกำรตำมมติ กศจ. 
พิษณุโลก โดยมีค ำสั่ง ที่ 587/2561 สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ลงโทษไล่ผู้ถูกกล่ำวหำออกจำกรำชกำร 
ตำมระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยวิธีกำรออกค ำสั่งเกี่ยวกับกำรลงโทษทำงวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2548 รำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงต่อ ก.ค.ศ. เพ่ือพิจำรณำ ตำมหนังสือส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดพิษณุโลก ที่ ศธ 0292/2223 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561 ตำมระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรรำยงำนเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 (1) 
รำยงำนให้ประธำนกรรมกำร ป.ป.ช.ตำมหนังสือส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก ที่ ศธ 0292/2221 ลงวันที่ 2 
พฤศจิกำยน 2561 ทรำบ แจ้งค ำสั่งลงโทษผู้ถูกกล่ำวหำพร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษให้ผู้ถูกกกล่ำวหำทรำบ
ตำมหนังสือส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก ที่ ศธ 0292/2222 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561  และรำยงำน
กำรพิจำรณำโทษให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39 ทรำบตำมหนังสือส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
พิษณุโลก ที่ ศธ 0292/2224 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561 
 ผู้ขอรับกำรประเมิน ในฐำนะนิติกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่
ตรวจส ำนวนกำรสอบสวนทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรณี กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กรณี ป.ป.ช. 
ขี้มูลควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39 ก่อนน ำเสนอให้คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก พิจำรณำ
มีมติลงโทษ  
 

 ผู้ขอรับการประเมิน ได้ด าเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้                                                                                         
      1. ศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องจนเกิดควำมเข้ำใจในขั้นตอน กระบวนกำร และเชี่ยวชำญในหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยใช้แนวค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดและควำมเห็นของคณะกฤษฎีกำ ประกอบกำร
ตรวจส ำนวนกำรสอบสวน 
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  2. บันทึกเสนอผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำมมำตรำ 53 (ศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก) พิจำรณำ 
มีควำมเห็นไล่ผู้ถูกด ำเนินกำรทำงวินัยออกจำกรำชกำร ตำมมติคณะรัฐมนตรี แล้วน ำเสนอควำมเห็นให้ อกศจ./กศจ.
พิษณุโลก พิจำรณำโทษทำงวินัย 
  3. จัดท ำวำระกำรประชุม อกศจ. (ลับ) ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2561  
  4. จัดท ำรำยงำนกำรประชุม อกศจ. (ลับ) ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2561 
  5. จัดท ำวำระกำรประชุม กศจ. (ลับ) ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2561  
  6. จัดท ำรำยงำนกำรประชุม กศจ. (ลับ) ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2561 
  7. จัดท ำค ำสั่งลงโทษผู้ถูกด ำเนินกำรทำงวินัยตำมมติ กศจ. พิษณุโลก โดยด ำเนินกำรออกค ำสั่ง ตำม
รูปแบบและวิธีกำรออกค ำสั่งเกี่ยวกับกำรลงโทษทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ในระเบียบ 
ก.ค.ศ. ว่ำด้วยวิธีกำรออกค ำสั่งเกี่ยวกับกำรลงโทษทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2548 
  8. จัดท ำหนังสือรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยต่อ ก.ค.ศ. 
      - จัดท ำบันทึกสรุปประวัติและข้อเท็จจริง 
  9. จัดท ำหนังสือรำยงำนประธำนกรรมกำร ป.ป.ช. 
  10. จัดท ำหนังสือแจ้งค ำสั่งลงโทษผู้ถูกด ำเนินกำรทำงวินัย พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษ ทรำบ 
  11. จัดท ำหนังสือแจ้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39 

  

ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในงาน 
 ผู้ขอรับกำรคัดเลือก ได้เริ่มด ำเนินกำรโดยกำรศึกษำข้อกฎหมำยในช่วงเปลี่ยนผ่ำน วิเครำะห์
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 พระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 (ในหมวดที่เกี่ยวกับวินัยและกำรรักษำวินัย กำรด ำเนินกำรทำง
วินัย) หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว18 ลงวันที่ 26 มิถุนำยน 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จนเกิด
ควำมเข้ำใจ เชี่ยวชำญในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในกรณกีำรด ำเนินกำรทำงวินัย กรณี ป.ป.ช. ขี้มูลควำมผิดวินัยอย่ำง
ร้ำยแรง  พร้อมท ำควำมเห็นเสนอ เพ่ือให้กำรพิจำรณำ โทษเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำยและเหมำะสมกับกรณีควำมผิด 
โดยศึกษำแนวค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดและควำมเห็นของคณะกฤษฎีกำมำประกอบกำรพิจำรณำ 
 

ผลส าเร็จของงาน  
 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก พิจำรณำลงโทษได้ถูกต้อง และด ำเนินกำรพิจำรณำลงโทษทันตำม
เวลำกฎหมำยก ำหนด ซึ่งเกิดจำกควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ขอรับกำรคัดเลือกที่ได้ศึกษำค้นคว้ำกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง (ช่วง
เปลี่ยนผ่ำน) จนเกิดควำมเข้ำใจและเกิดควำมเชี่ยวชำญ  ในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก  กำรด ำเนินกำรของผู้ขอรับกำรคัดเลือก ในฐำนะผู้ตรวจส ำนวนใน
เรื่องนี้ ท ำให้เกิดควำมเชื่อมั่นในควำมรู้ควำมสำมำรถในต ำแหน่ง นิติกรของผู้ขอรับกำรประเมิน 

ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

 ควำมยุ่งยำกที่พบ คือ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องมีกำรเปลี่ยนแก้ไขผู้มีอ ำนำจในช่วงเปลี่ยนผ่ำน ซึ่งจ ำเป็น
จะต้องศึกษำค้นคว้ำวิเครำะห์ให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจจำกพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542  พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2560 หนังสือ
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ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว18 ลงวันที่ 26 มิถุนำยน 2560 และหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 
0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2536 เรื่อง ขอปรับปรุงมติ คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรลงโทษข้ำรำชกำรผู้กระท ำ
ผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงบำงกรณี รวมถึงหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  ผู้ขอรับกำรคัดเลือก ได้ศึกษำวิเครำะห์เป็นอย่ำงดี
จนเกิดควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและน ำควำมรู้ที่ได้มำจัดท ำบันทึกควำมเห็น ประกอบกำรพิจำรณำโทษต่อผู้มีอ ำนำจตำม
มำตรำ 53 และ กศจ. พิษณุโลก 
 

อุปสรรค 
 อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน คือ  มีเวลำด ำเนินกำรจ ำกัด เพรำะต้องด ำเนินกำรตำมกรอบระยะเวลำ          
ที่กฎหมำยของ ป.ป.ช. ก ำหนด แต่กำรประชุม อกศจ./ กศจ. มีก ำหนดกำรประชุมเดือนละครั้ง  หำกส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ส่งเรื่องมำให้ อกศจ./กศจ. มำถึงหลังจำกมีกำรประชุมเสร็จสิ้นและที่ประชุมได้ก ำหนดเวลำกำรประชุมครั้งต่อไปแล้ว 
เกินกว่ำระยะเวลำในกำรพิจำรณำโทษภำยใน 30 วัน อำจท ำให้กำรพิจำรณำโทษล่วงเลยระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 
ท ำให้กำรพิจำรณำโทษโดยมิชอบ 
 

ข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุง/พัฒนางาน  
 ต้องมีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ควบคู่คุณธรรม เพ่ือป้องกัน        
กำรกระท ำผิดทำงวินัยโดยยึดหลักกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง จึงต้องใช้วิธีกำรดังต่อไปนี้ 

 ๑. ให้ควำมรู้กฎหมำยเกี่ยวกับกำรรักษำวินัยกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยปลูกฝัง
คุณธรรมและยึดหลักกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กัน  

 ๒. ให้ควำมรู้บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรทำงวินัย เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
กฎหมำยในช่วงเปลี่ยนผ่ำน 

 ๓. มีศูนย์ภำคีเครือข่ำยเพ่ือให้ค ำปรึกษำเบื้องต้นกับเจ้ำหน้ำที่ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ในกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนวินัยในสภำวะไม่ปกติ 
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หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว18 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน    
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หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2536 เรื่อง ขอปรับปรุงมติ      
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