เรื่องเสร็จที่ ๔๔๕/๒๕๕๒
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง ปญหาการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครู
(กรณีนายเยื้อน ใยดี ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไคร)

สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดมีหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/๐๐๐๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๕๒ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา นายเยื้อน ใยดี เปนขาราชการครู
ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไคร สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานดานลาน
หอย สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัยถูกรองเรียนวามีพฤติกรรมทุจริตเงินโครงการ
อาหารกลางวันของโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานดานลานหอยจึง
ไดมีคําสั่งที่ ๑๐๔/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๙ แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง
นายเยื้อน ใยดี โดยคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงรายงานผลการสืบสวนขอเท็จจริงและมี
ความเห็ น เสนอต อ หั ว หน า การประถมศึ ก ษาอํ า เภอบ า นด า นลานหอยให ยุ ติ เ รื่ อ ง แต ค วรให
เจา หน า ที่ ตรวจสอบภายในหรื อเจา หนา ที่การเงินของสํา นั กงานการประถมศึก ษาอํา เภอหรื อ
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรวจสอบ สะสาง และแนะนําใหคําปรึกษาเพื่อดําเนินการให
ถูกตองโดยเร็วที่สุด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานดานลานหอย ไดมีการสืบสวนขอเท็จจริง
เพิ่มเติ ม และรายงานความเห็น ต อ ผู อํา นวยการการประถมศึก ษาจัง หวัด สุโขทั ยให ล งโทษตั ด
เงินเดือนนายเยื้อน ใยดี จํานวน ๕% เปนเวลา ๑ เดือน แตผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัด
สุโขทัยไดมีคําสั่งที่ ๐๒๐/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๑ ลงโทษภาคทัณฑ อยางไรก็ดี
เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดพิจารณาและมีความเห็นวาคําสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑของผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัยเปนคําสั่งที่ไมเหมาะสม จึงไดมีคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติที่ ๗๗๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ ให
เพิ่มโทษนายเยื้อน ใยดี เปนลดขั้นเงินเดือน จํานวน ๑ ขั้น และเมื่อนายเยื้อน ใยดี ไดรับทราบ
คําสั่งจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ อุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย โดยโตแยงวาการ
สืบสวนขอเท็จจริงกระทําโดยไมแจงขอกลาวหาใหทราบเพื่อใหมีโอกาสหาพยานหลักฐานตัว
บุคคลและเอกสารเพื่อแกขอกลาวหา จึงเปนการสืบสวนที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ตอมาเมื่อพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ ประกาศใชบังคับแลว อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ในการประชุมครั้งที่
๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๘ ไดพิจารณาอุทธรณของนายเยื้อน ใยดี แลวเห็นพองกับ
การอุทธรณ จึงไดมีมติใหยกเลิกคําสั่งลงโทษนายเยื้อน ใยดี และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา


ส ง พร อ มหนั ง สื อ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๖๘๙ ลงวั น ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
สุโขทัย เขต ๑ ดําเนินการตามมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๓๕ พรอมทั้งนําเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดเสนอคณะกรรมการในการประชุมครั้ง
ตอไป และในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึ กษาสุโขทัย เขต ๑ ไดพิจารณามีมติใหลงโทษตัด เงินเดือน ๕% เปนเวลา ๑ เดือน แต
เนื่องจากนายเยื้อน ใยดี เกษียณอายุราชการไปแลวตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงใหงดโทษ
ตามมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ และเปนกรณีวินัยถึงที่สุด
นายเยื้อน ใยดี ไดยื่นคํารองขอใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ทบทวนการเบิกเงินเดือนและคิดคํานวณบํานาญตั้งแตวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๔๗ เนื่องจากเห็นวาคํานวณไมถูกตอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต ๑ จึง
หารือมายังสํานักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งสํานักงาน ก.ค.ศ. ไดเสนอเรื่องตอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพิจารณา โดยในการประชุมครั้ง
ที่ ๑๔/๒๕๕๑ วั น ที่ ๑๕ ธั น วาคม ๒๕๕๑ อ.ก.ค.ศ. วิ ส ามั ญ เกี่ ย วกั บ กฎหมายและระเบี ย บ
ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า มี ป ระเด็ น ป ญ หาเกี่ ย วกั บ
พระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีมติใหสํานักงาน ก.ค.ศ. หารือสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในประเด็นตางๆ ดังนี้
๑. กรณีของนายเยื้อน ใยดี ถือวามีการดําเนินการทางวินัยแลวหรือไม
๒. กรณีของนายเยื้อน ใยดี ตองดวยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติลางมลทินใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ.
๒๕๕๐ หรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาว โดยไดรับฟง
คํ า ชี้ แ จงข อ เท็ จ จริ ง จากผู แ ทนสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี (สํ า นั ก งาน ก.พ.) และผู แ ทน
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงาน ก.ค.ศ. และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) แลว
มีความเห็นดังนี้
ประเด็ นที่ หนึ่ ง กรณี ของนายเยื้อน ใยดี ถือวา มีการดํา เนิ นการทางวิ นัยแล ว
หรือ ไม นั้ น เห็ น ว า การดํา เนิ น การทางวิ นัยกรณี น ายเยื้ อ น ใยดี เปน กรณีที่ เกิ ด ขึ้ น ก อนวั น ที่
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลใชบังคับ ซึ่ง
มาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ บัญญัติใหนํากฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับแกขาราชการครูโดยอนุโลม ดังนั้น การดําเนินการทางวินัย

๑

มาตรา ๔ ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการ
พลเรือนสามัญ มาใชบังคับแกขาราชการครูโดยอนุโลม เวนแตในพระราชบัญญัตินี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น

๓
นายเยื้อน ใยดี จึงเปนไปตามมาตรา ๑๐๒๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๓๕ และเมื่ อ ข อ เท็ จ จริ ง ฟ ง ได ว า การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย นายเยื้ อ น ใยดี สํ า นั ก งานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัยไดมีคําสั่งลงโทษภาคทัณฑและสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติได
มีคําสั่งเพิ่มโทษเปนลดขั้นเงินเดือนจํานวน ๑ ขั้น โดยไมไดเปดโอกาสใหนายเยื้อน ใยดี ไดชี้แจง
และนํา สื บ แก ขอ กล า วหา นายเยื้ อ น ใยดี จึ ง ไดอุ ท ธรณ วา การสั่ ง ลงโทษทางวินั ย ไม ช อบด ว ย
กฎหมาย เนื่องจากไมไดเปดโอกาสใหชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

ในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับตามวรรคหนึ่ง ใหบรรดา
อํานาจและหนาที่ของ ก.พ. เปนอํานาจและหนาที่ของ ก.ค. และในกรณีใดที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนกําหนดให ก.พ. ออกกฎ ก.พ. หรือระเบียบ ในกรณีนั้น ให ก.ค. ออกกฎ ก.ค. หรือระเบียบแทน
บรรดาคําวา “ขาราชการพลเรือน” ที่มีอยูในกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และขอบังคับอื่นใด
ใหหมายความรวมถึงขาราชการครูดวย เวนแตจะไดมีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับอื่นใดบัญญัติไว
สําหรับขาราชการครูโดยเฉพาะ
๒
มาตรา ๑๐๒ การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควร
กลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา
การดํ าเนิน การตามวรรคหนึ่ง ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวิ นัยอยางไมรายแรง ให
ดําเนินการตามวิธีการที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควร ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน และในการสอบสวนนี้ตองแจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได ทั้งนี้ เพื่อใหผูถูกกลาวหาชี้แจง
และนําสืบแกขอกลาวหา เมื่อดําเนินการแลวถาฟงไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการตามมาตรา
๑๐๓ หรือมาตรา ๑๐๔ แลวแตกรณี ถายังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ เปน
ผูสั่งแตงตั้ง
ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงตางระดับกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยาง
รายแรงรวมกัน ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ สําหรับผูถูกกลาวหาที่มีตําแหนงในระดับสูงกวาเปน
ผูดําเนินการตามวรรคสามได
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง
สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญในทุกกระทรวง ทบวง กรม
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนผูถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรงตามวรรคสอง ในเรื่องที่ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหาตามมาตรา ๑๑๔
(๔) หรือมาตรา ๑๑๕ และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกลาวไดส อบสวนไวแลว คณะกรรมการ
สอบสวนตามวรรคสองจะนําสํานวนการสอบสวนตามมาตราดังกลาวมาใชเปนสํานวนการสอบสวน และทํา
ความเห็นเสนอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยถือวาไดมีการสอบสวนตามวรรคสองแลวก็ได แตทั้งนี้
ตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่ส นับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบโดยจะระบุ
หรือไมระบุชื่อพยานก็ได และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย
หลักเกณฑแ ละวิธีการที่ เ กี่ยวกับการสอบสวนพิจารณากรณีที่ตองแตง ตั้ง คณะกรรมการ
สอบสวนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ในกรณีที่เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. จะดําเนินการทางวินัย
โดยไมสอบสวนก็ได

๔
การศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ไดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๘ มีคําสั่งยกเลิก
คํา สั่งลงโทษภาคทัณฑและยกเลิ กคํา สั่ งลงโทษลดขั้น เงิน เดือนนายเยื้อน ใยดี และมีคํา สั่งให
สํา นักงานเขตพื้น ที่การศึ กษาสุโ ขทั ย เขต ๑ ดํา เนิ นการทางวินัยใหม ตามมาตรา ๑๐๒ ๓ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อ
วัน ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่การศึกษาสุโ ขทั ย เขต ๑ ไดมีมติลงโทษตัด
เงินเดือนนายเยื้อน ใยดี ๕% เปนเวลาหนึ่งเดือน แตเนื่องจากนายเยื้อน ใยดี เกษียณอายุราชการ
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงใหงดโทษ กรณีดังกลาวเห็นไดวา มีการดําเนินการทางวินัยนาย
เยื้อน ใยดี แลว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๒๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ประเด็นที่สอง กรณีของนายเยื้อน ใยดี ตองดวยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ
ลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐
พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม นั้น เห็นวา เมื่อไดใหความเห็นในประเด็นที่หนึ่งวา มีการดําเนินการ
ทางวินัยนายเยื้อน ใยดี แลว โดย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ไดมีมติในการ
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ลงโทษตัดเงินเดือนนายเยื้อน ใยดี ๕%
เปนเวลาหนึ่งเดือน แตเนื่องจากนายเยื้อน ใยดี เกษียณอายุราชการตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
จึงใหงดโทษตามมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาฯ กรณี ดั ง กล า วจึ ง เป น ไปตาม มาตรา ๖ ๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ล า งมลทิ น ในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ง
มีผลใหนายเยื้อน ใยดี ไมตองถูกพิจารณาเพิ่มโทษหรือถูกดําเนินการทางวินัยในกรณีนั้นๆ ตอไป
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
๓

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน
มาตรา ๑๐๒ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําหรือ
ละเว น กระทํ า การใดที่ พึ ง เห็ น ได ว า เป น ความผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรง และเป น การกล า วหาเป น หนั ง สื อ ต อ
ผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทาง
ราชการ หรือเปนการกลาวหาเปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวา
กระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แม
ภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว เวนแตออกจากราชการเพราะตาย ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มีอํานาจ
ดําเนินการสืบ สวนหรือพิ จารณาตามมาตรา ๙๕ และดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญั ติในหมวดนี้ ตอ ไปได
เสมือนวาผูนั้นยังมิไดออกจากราชการ เวนแตผลการสอบสวนหรือพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยที่
จะตองลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ใหสั่งงดโทษ
๕
มาตรา ๖ บรรดาผูถูกสั่งใหออกจากราชการอันมิใชเปนการลงโทษทางวินัยกอนหรือใน
วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และบรรดาผูถูกดําเนินการทางวินัยในกรณีกระทําผิดวินัยซึ่งผูบังคับบัญชาไดสั่ง
ยุติเรื่องหรืองดโทษกอนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหผูนั้นไมตองถูกพิจารณาเพิ่มโทษหรือถูก
ดําเนินการทางวินัยในกรณีนั้นๆ ตอไป
๔

๕
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรกฎาคม ๒๕๕๒

