เอกสารวิชาการผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร
ประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตำแหน่งนิติกร
กรณีการขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก

เสนอโดย

ชื่อ นางสาวณิชาดา วิเศษกาศ
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่ อ 26
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดย่อ
การสอบสวนทางวินั ย เป็ น ขั้นตอนสำคัญ ในการรวบรวมพยานหลั กฐานเพื่อแสวงหาขอเท็จจริง
ในเรื่องที่มีการกลาวหา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน พิสูจนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ต่างๆ คนหาความจริงและความยุติธรรม และเพื่อ ใหผูถูกกลาวหาไดตอสูแก้ตัว โดยการสอบสวนทางวิ นัย
จะใชหลักการไตสวน ที่คณะกรรมการสอบสวนจะตองแสวงหาขอเท็จจริงวา ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย
ตามข้อกลาวหาหรือไม่ โดยต้องดำเนินการภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การสอบสวนความผิดวินัย ไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา จะต้องดำเนินการ
ให้เป็นไปตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ซึ่งข้อ 21 กำหนดไว้ว่า “การสอบสวน
กรณีที่ถูกกล่ าวหาว่ากระทําผิ ดวินั ยไมร้ายแรง ให้ คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบ วัน นั บแต่วัน ที่ประธานกรรมการได้รับทราบคำสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี้ ให้ นำ
ขั้นตอนการสอบสวนตามข้อ 20 (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) มาใช้บังคับโดยอนุโลม” โดยดำเนินการดังนี้ 1)
ดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน โดยแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระธานกรรมการได้ รั บ คำสั่ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน 2) รวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการตาม 1) แล้วเสร็จ 3) แจ้ง
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่ สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภานในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้ดำเนินการตาม 2) แล้วเสร็จ 4) รวบรวมพยานหลักฐานที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้ างให้แล้วเสร็จ ภายในหกสิ บวัน
นั บ แต่วัน ที่ ได้ ดำเนิ น การตาม 3) แล้ ว เสร็จ 5) ประชุม พิ จารณาลงมติ และทำรายงานการสอบสวนเสนอ
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการตาม 4) แล้วเสร็จ
ผลสำเร็จของงานในครั้งนี้ ผู้ขอรับการคัดเลือกได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา
ที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้ว ยการสอบสวนพิ จารณา พ.ศ. 2550 อย่างถูกต้อง แล้ วเสร็จตามระยะเวลา
การสอบสวนที่กำหนด

บทนำ
การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหลักสำคัญในการบริหารงาน
บุคคลภาครัฐ ซึ่งจะต้องกระทําเป็น พิธีการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยหรือมีกรณี
ถูกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยและผู้มีอํานาจตามกฎหมายได้พิจารณาเห็ นว่ ากรณีมีมูลแล้ว ซึ่งการดำเนินการ
ทางวินัยมีกระบวนการดำเนินการตั้งแต่การตั้งข้อกล่าวหา การสืบสวนหรือการสอบสวน การพิจารณาความผิด
และกำหนดโทษ การงดโทษหรือลงโทษ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกกระบวนการจะต้องดำเนินการให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบสวนทางวินัย ซึ่งเป็นขั้นตอนเพื่อให้ได้ความจริงและ
ความยุ ติธ รรมก่ อนลงโทษทางวินั ย โดยจะต้องดำเนิน การให้ เป็ นไปตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้ ว ยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 รวมถึงระเบียบ หรือมติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ ข อรั บ การคั ด เลื อ กในฐานะนิ ติ ก รจึ ง ให้ ค วามสำคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การสอบสวนความผิ ด วิ นั ย
ไม่ ร้ ายแรงข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ มิ ให้ เกิ ด ความผิ ด พลาดในการพิ จ ารณาวินิ จ ฉั ย
ลงความเห็ น เนื่องจากว่าการดำเนิ นการทางวินัย มีผ ลต่ออนาคตของครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น
ผู้ ข อรั บ การคั ด เลื อ กจึ งจำต้ อ งดำเนิ น การตรวจสอบ พิ จ ารณา วิ เคราะห์ ข้ อ เท็ จ จริ ง และพยานหลั ก ฐาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งลงมติด้วยความละเอียดรอบคอบและเป็นไปอย่างถูกต้องยุติธรรมตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผู้ขอรับการคัดเลือกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการสอบสวนทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและ
เลขานุการในคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อไป
ณิชาดา วิเศษกาศ
สิงหาคม 2565
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ชื่อผลงาน

การสอบสวนความผิดวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรณี ประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครู ไม่ชำระหนี้ตามสัญญา
เช่าซื้อรถยนต์ เป็นเหตุให้ผู้ค้ำประกันได้รับความเดือดร้อน

ลักษณะงานที่ 5

การดำเนินการทางวินัย

ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประเภทงาน

การสอบสวนความผิดวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การดำเนินการของผู้ขอรับการคัดเลือก
ผลงานเรื่องนี้เป็นกรณีการดำเนินการทางวินัย รายนางพิชชาภัทร์ ถนอมจิตร์ธนิต ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านศรีป้าน อำเภอแม่ทา สังกัด
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาลำพู น เขต 1 ซึ ่ ง ถู ก กล่ า วหาว่ า ประพฤติตนไม่ เหมาะสมกั บ
การเป็นข้าราชการครู ไม่ชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ เป็นเหตุให้ผู้ค้ำประกันได้รับความเดือดร้อน ซึ่งกรณี
ดังกล่าวมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 ลับ ที่ 265/๒๕62 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งผู้ขอรับการคัดเลือกได้เป็นกรรมการและ
เลขานุการ โดยดำเนินการสอบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 รวมทั้งรายงานการสอบสวนเป็นไปตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงาน
เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2561 ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของการสอบสวนดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ การดำเนินการ
ของผู้ขอรับการคัดเลือก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80
สาระสำคัญและขั้นตอนการดำเนินการ
๑. สาระสำคัญ
๑.๑ ข้อเท็จจริง
๑.๑.๑. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจากนายสมบูรณ์ ลือสัก ได้ร้องเรียนเป็นหนังสือต่อ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อขอความเป็นธรรม เนื่องจาก
ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลมาจากการกระทำของ นางพิชชาภัทร์ ถนอมจิตร์ธนิต (ผู้ถูกร้อง)
ซึ่งเป็นข้าราชการครู โรงเรียนบ้านศรีบ้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
ได้เช่าซื้อรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บม - 642 ลำพูน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจกว้างธุรกิจยนต์
(1992) ต่อมาผู้ถูกร้องไม่ชำระหนี้ตามกำหนด เมื่อผู้ขายทวงถามก็ไม่สามารถนำรถยนต์มาคืนให้แก่ผู้ขายได้
ผู้ขายจึงฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ถูกร้องในฐานะลูกหนี้ชั้นต้น และผู้ร้องในฐานะผู้ค้ำประกัน คดีถึงที่สุดแล้ว
ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกร้องและผู้ร้องร่วมกันชำระเงินให้แก่ผู้ขาย ต่อมามีการตกลงประนีประนอมยอมความ
กันแต่ผู้ถูกร้องไม่ชำระเงินตามที่ตกลง เป็นเหตุให้ผู้ร้องถูกศาลบังคับคดียึดทรัพย์โฉนดที่ดิน เพื่อนำออกขาย
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ทอดตลาด และจากการพิจารณาพยานหลักฐานในเบื้องต้นในประเด็นดังกล่าว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1เห็นว่าเป็นกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้ ถูกร้องกระทำผิดวินัย สมควร
ดำเนินการสอบสวนทางวินัยไม่ร้ายแรงต่อไป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต ๑ ลับ ที่ 265/๒๕62 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เพื่อดำเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและ
ความยุติธรรม ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ขอรับการคัดเลือกในฐานะนิติกรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและ
เลขานุการในคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ตามคำสั่งดังกล่าว
๑.๑.๒. คณะกรรมการสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
1) คณะกรรมการสอบสวน ได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่
กล่าวหาให้ นางพิชชาภัทร์ ถนอมจิตร์ธนิต ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว โดยถูกกล่าวหาว่า ได้เช่าซื้อรถยนต์กระบะ
ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บม - 642 ลำพูน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจกว้างธุรกิจยนต์ (1992) (ผู้ขาย)
ต่ อ มาไม่ ช ำระหนี ้ ต ามกำหนด เมื ่ อ ผู ้ ข ายทวงถามก็ ไ ม่ ส ามารถนำรถยนต์ ม าคื น ให้ แ ก่ ผ ู ้ ข ายได้ ผู ้ ข าย
จึงฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ถูกกล่าวหาในฐานะลูกหนี้ชั้นต้น และนายสมบูรณ์ ลือสัก ผู้ร้องในฐานะผู้ค้ำประกัน
คดีถึงที่ส ุดแล้ว ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ ถู กกล่าวหาและผู้ ร้ องร่วมกั นชำระเงินให้แก่ผ ู้ขาย ต่อมามีการตกลง
ประนีประนอมยอมความกันแต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ชำระเงินตามที่ตกลง เป็นเหตุให้ผู้ร้องถูกศาลบังคับคดียึดทรัพย์
โฉนดที่ดินเพื่อนำออกขายทอดตลาด และผู้ร้องได้ร้องขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน และ
ศู น ย์ ด ำรงธรรมจั ง หวั ด ลำพู น ได้ ส ่ ง เรื ่ อ งให้ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดลำพูน สำนักงานอัยการฯ เชิญผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหาเข้าพบเพื่อทำการประนีประนอม
ยอมความ ผลปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหาให้คำมั่นว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดให้กับผู้ขาย ภายในระยะเวลา 3 เดือน พร้อมทั้ง
จะส่งเอกสารและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อตกลงให้อัยการทราบ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ดำเนินการ
อัยการจึงมีหนังสือให้ไปพบและรายงานความคืบหน้า แต่ผู้ถูกกล่าวหาเพิกเฉยไม่ไปพบ จนกระทั่งครบกำหนด
ก็ ย ั งมิ ได้ ชำระหนี้ ทั ้งหมดตามสัญญา สำนั กงานอั ยการฯ จึ ง ได้ น ั ด ผู้ ร ้ อ งและผู ้ ถ ู ก กล่ า วหาเพื ่ อ ไกล่ เกลี่ ย
ผู้ถูกกล่าวหายังคงเพิกเฉย ไม่ไปพบ โดยคณะกรรมการสอบสวนได้เรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่อแจ้งและอธิบาย
ข้อกล่าวหาตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ที่ 02/2562 ลงวันที่ 18
พฤศจิกายน 2562 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และผู้ถูกกล่าวหาได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาและ
ลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ข้อ 23 (สว. 2)
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
2) ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้ถ้อยคำในเบื้องต้นต่อคณะกรรมการสอบสวนว่า “ตนขอรับ
สารภาพตามข้อกล่าวหาทุกประเด็น และจะขอให้การชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นการเพิกเฉยไม่ไปพบพนักงาน
อัยการ ตามหนังสือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือตามกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูน ที่
อส 0046(ลพ)/813 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562”
ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ทำบันทึกข้อความขอชี้แจงข้อกล่าวหา ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 มายังคณะกรรมการ
สอบสวน ซึ่งได้ล ่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดไว้ในบันทึกถ้อยคำ (สว.4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
โดยผู้ถูกกล่าวหาให้เหตุผลว่า มีภารกิจงานเข้าค่ายลูกเสือ จึงทำให้ส่งหนังสือชี้แจงล่าช้า คณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันสมควรจึงรับไว้พิจารณาประกอบการสอบสวนโดยอนุโลม โดยผู้ถูกกล่าวหา
ได้ชี้แจงรายละเอียดว่า “ข้าพเจ้า นางพิชชาภัทร์ ถนอมจิตร์ธนิต ได้เช่าซื้อรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ หมายเลข
ทะเบียน บน – 462 ลำพูน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจกว้างธุรกิจยนต์ (1992) จริง สืบเนื่องจากข้าพเจ้า และ
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นายอาทิตย์ วันเวียง ได้เคยคบหากันในฐานะแฟน และได้ตกลงซื้อรถยนต์คันดังกล่าวร่วมกัน โดยข้าพเจ้า
เป็นผู้จ่ายเงินดาวน์ จำนวน 70,000.-บาท และนายอาทิตย์ วันวียง จะเป็นผู้ชำระเงินค่างวดรถคันดังกล่าว
นอกจากนี้นายอาทิตย์ วันเวียง ก็ได้ไปร้องขอให้นายสมบูรณ์ ลือสัก เป็นผู้ค้ำประกันในการเช่าซื้อรถยนต์
ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงได้ปรากฏว่าเป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์คันดังกล่าว และมีนายอาทิต ย์ วันเวียง เป็นผู้ค้ำประกัน
คนที่ 1 และนายสมบูรณ์ ลือสัก เป็นผู้ค้ำประกัน คนที่ 2 ซึ่งต่อมา นายอาทิตย์ วันเวียง มิได้รับผิดชอบ
ในการชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์คันดังกล่าว ให้แก่ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจกว้างธุรกิจยนต์ (1992) จึงทำให้เกิด
ปัญหาดังกล่าวขึ้น และตามข้อกล่าวหาในประเด็นการเพิกเฉยไม่ไปพบพนักงานอัยการ ตามหนังสือสำนักงาน
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือตามกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูน ที่ อส 0046(ลพ)/817
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นั้น ข้าพเจ้าขอชี้แจงว่า ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ตามกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูน ได้ส่งหนังสือเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนเรียกให้ข้าพเจ้าไปพบ
พนักงานอัย การ จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ตามหนังสือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่ว ยเหลือ
ตามกฎหมายและการบังคับ คดีจ ังหวัดลำพูน ที่ อส 0046(ลพ)/584 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ซึ่งข้าพเจ้าได้ไปพบพนักงานอัยการ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ตามที่พนักงาน
อัย การได้มีห นังสือเชิญข้าพเจ้าไปพบ และได้ทำบันทึกตกลงไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
(หนี้อันเกิดจากการค้ำประกันการซื้อรถยนต์) โดยข้าพเจ้าได้แนบสำเนาบั นทึกข้อตกลงเพื่อเป็นหลักฐาน
มาด้วยแล้ว และครั้งที่ 2 ตามหนังสือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือตามกฎหมายและการบังคับ
คดีจังหวัดลำพูน ที่ อส 0046(ลพ)/817 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งข้าพเจ้าได้ไปพบพนักงานอัยการ
ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ซึ่งในครั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ไปพบกับอัยการที่มีหนังสือเชิญ
ให้ข้าพเจ้าไปพบ เนื่องจากพนักงานไปรษณีย์ทากาศ นายเสกสรร เขียวกาศ ได้นำไปรษณีย์ซึ่งเป็นจดหมาย
ลงทะเบียน และต้องมีการเซ็นต์รับจากผู้รับ พนักงานไปรษณีย์จึงจะนำไปส่งได้ แต่เหตุที่ไม่สามารถนำไปส่ง
ไปรษณีย์ได้ เนื่องจากไม่มีใครอยู่บ้านจึงไม่มีใครเซ็นต์รับ และข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ ณ โรงเรียน
บ้านศรีป้าน แต่ปรากฏว่ามีกระดาษโน้ตแปะไว้ประตูบ้านว่ามีไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งถึงข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงได้
นำกระดาษโน้ตที่แจ้งไปยังไปรษณีย์ทากาศในวันถัดมา เพื่ อทำการเซ็นต์รับไปรษณีย์จดหมายลงทะเบียน
แต่ทางไปรษณีย์แจ้งว่า จดหมายลงทะเบียนดังกล่าวอยู่ที่นายเสกสรร เขียวกาศ และโทรแจ้งให้นายเสกสรร
เขียวกาศ นำมาส่งให้ข้าพเจ้าที่โรงเรียน ซึ่งนายเสกสรร เขียวกาศ ได้นำไปรษณีย์จดหมายลงทะเบียนมาส่งให้
ข้าพเจ้าที่โรงเรียนบ้านศรีป้าน ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ซึ่งเลยกำหนดวันเวลาที่
พนักงานอัยการได้มีหนังสือเชิญให้ข้าพเจ้าไปพบ ทำให้เป็นสาเหตุให้ข้าพเจ้าไม่ได้เดินทางเข้าไปพบอัยการ
ข้าพเจ้ามิได้เพิกเฉยแต่ประการใด โดยเป็นเหตุอันสุดวิสัย ข้าพเจ้าจึงขอชี้แจงในข้อที่ถูกกล่าวหานี้”
3) คณะกรรมการสอบสวน ได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา
ได้ความดังนี้
(1) ผู้ถูกกล่าวหาได้เช่าซื้อรถยนต์จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจกว้าง ธุรกิจยนต์
(1992) และได้ผิดนัดชำระหนี้ ตามสำเนาสัญญาประนีประนอมยอมความ คดีหมายเลขดำที่ ผบ.738/2560
คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.2671/2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ความแพ่ง ระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจกว้าง
ธุรกิจยนต์ (1992) โดยนายยงยุทธ กุนาทราย ผู้รับมอบอำนาจ โจทก์ กับนางพิชชาภัทร์ ถนอมจิตร์ธนิต จำเลยที่
1, นายอาทิ ต ย์ วั น เวี ย ง จำเลยที ่ 2 และนายสมบู ร ณ์ ลื อ สั ก จำเลยที ่ 3 เรื ่ อ งผิ ด สั ญ ญาซื ้ อ ขาย,
ค้ำประกัน และ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งแสดงรายละเอียดว่ายินยอมให้ นาง
พิชชาภัทร์ ถนอมจิตร์ธนิต ซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์คืนรถยนต์แก่โจทก์ ตามความในคดีแพ่ง คดีหมายเลขดำที่
ผบ.738/2560 ของศาลจังหวัดลำพูน
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(2) ผู ้ ถ ู ก กล่ า วหาไม่ ช ำระหนี ้ ต ามที ่ ไ ด้ ต กลงไว้ ใ นสั ญ ญาประนี ป ระนอม
ยอมความ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นเหตุให้ ผู้ร้องถูกศาลบังคับคดียึดทรัพย์โฉนดที่ดินเพื่อนำออกขาย
ทอดตลาด ตามสำเนาหมายบังคับ คดี ลงวันที่ 30 ตุล าคม 2560 คดีห มายเลขดำที่ ผบ.738/2560
คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.2671/2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ความแพ่ง ระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ใจกว้าง ธุรกิจยนต์ (1992) กับนางพิชชาภัทร์ ถนอมจิตร์ธนิต จำเลยที่ 1, นายอาทิตย์ วันเวียง จำเลยที่ 2 และ
นายสมบูรณ์ ลือสัก จำเลยที่ 3 และสำเนาประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี ที่ ลพ 0026/(1)15247 เรื่อง
การยึดทรัพย์ คดีห มายเลขดำที่ ผบ.738/2560 คดีห มายเลขแดงที่ ผบ.2671/2560 ลงวันที่ 23
พฤศจิกายน 2560 ระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจกว้าง ธุรกิจยนต์ (1992) โจทก์ กับนางพิชชาภัทร์ ถนอมจิตร์ธนิต
จำเลยที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ซึ่งแสดงรายละเอียดว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์ของ นายสมบูรณ์ ลือสัก
จำเลยที่ 3 ไว้ คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 141990 เลขที่ดิน 648 หน้าสำรวจ 15042 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
(3) ผู้ถูกกล่าวหาได้ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามสำเนาหนังสือปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 ซึ่งแสดงรายละเอียดว่า ตกลงผ่อนชำระหนี้ส่วนที่คงค้างให้แก่
เจ้าหนี้ โดยกำหนดชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 36 งวด ซึ่งหากผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ถือว่าผิดนัดทั้งหมด
ในส่วนที่ค้างชำระ ยินยอมให้คิดดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี และยอมให้เจ้าหนี้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์
ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนได้ทันที พร้อมทั้งยินยอมให้ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
(4) ผู้ถูกกล่าวหาได้ผ ิด นัดชำระหนี้ต ามที ่ไ ด้ต กลงไว้ใ นหนั งสื อปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างหนี้ ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 เป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน
(5) สำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดลำพูน ขอเชิญผู้ถูกกล่าวหาไปพบพนักงานอัยการเพื่อทำการประนีประนอมยอมข้อพิพาท ตามสำเนา
หนังสือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูน ที่ อส 0046
(ลพ)/583 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
(6) ผู ้ ร ้ อ งและผู ้ ถ ู ก กล่ า วหาได้ ท ำบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงเพื ่ อ ไกล่ เ กลี ่ ย ประนี
ประนอมกั น ตามสำเนาบั นทึ กข้ อตกลง เรื่องไกล่ เกลี่ ยประนี ประนอมข้ อพิ พาททางแพ่ ง (หนี้อั นเกิ ดจาก
การค้ำประกันการซื้อขายรถยนต์) ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ระหว่าง นายสมบูรณ์ ลือสั ก ผู้ร้อง กับ
นางพิชชาภัทร์ ถนอมจิตร์ธนิต ผู้ถูกร้อง ซึ่งแสดงรายละเอียดว่า ผู้ถูกกล่าวหาให้คำมั่นว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดให้กับ
ผู้ขาย ภายในระยะเวลา 3 เดือน พร้อมทั้งจะส่งเอกสารและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อ ตกลง
ให้อัยการทราบ
(7) ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ดำเนินการตามที่ได้ตกลงไว้ อัยการจึงมีหนังสือแจ้งให้
ไปพบ ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. เพื่อรายงานความคืบหน้า ตามสำเนาหนังสือ
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูน ที่ อส 0046(ลพ)/
817 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
(8) ผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปพบพนักงานอัยการตามที่มีหนังสือแจ้งให้ไปพบเพื่ อ
รายงานความคืบหน้า โดยได้พิจารณาจากสำเนาใบตอบรับไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยมี นางพิชชาภัทร์ ถนอมจิตร์ธนิต
เป็นผู้รับ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.20 น.
(9) เมื่อครบกำหนดตามบันทึกข้อตกลงเพื่อไกล่เกลี่ยประนีประนอม ลงวันที่
23 พฤษภาคม 2562 ผู้ถูกกล่าวหาก็ยังมิได้ชำระหนี้ทั้งหมดตามสัญญา สำนักงานอัยการฯ จึงได้นัดผู้ร้องและ
ผู้ถูกกล่าวหาเพื่อไกล่เกลี่ย ผู้ถูกกล่าวหายังคงเพิกเฉย ไม่ไปพบ ผู้ร้องจึงไม่ประสงค์ให้ พนักงานอัยการเรียกคู่กรณี
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มาไกล่เกลี่ยกันอีก ตามสำเนารายงานการคดี ระหว่าง นายสมบูรณ์ ลือสัก ผู้ร้อง กับนางพิชชาภัทร์ ถนอมจิตร์ธนิต
ผู้ถูกร้อง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562
4) คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาให้ นางพิชชาภัทร์ ถนอมจิตร์ธนิต ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาลำพู น เขต 1 ที ่ 04/2562 ลงวั น ที ่ 24 ธั น วาคม 2562 เมื ่ อ คณะกรรมการสอบสวน
แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่ส นับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว ผู้ถูกกล่าวหา
ได้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ตามบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบ สว. ๓) ลงวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕๖2
5) คณะกรรมการสอบสวนได้ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
หรือขอให้ถ้อยคำ หรือขอนำสืบแก้ข้อกล่าวหาแล้ว นางพิชชาภัทร์ ถนอมจิตร์ธนิต ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้ถ้อยคำ
ไว้ในบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา (สว.4) ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 ว่า “ข้าฯ จะขอให้การชี้ แจงเพิ่มเติม
เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 29 มกราคม 2563 ซึ่งหากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าข้าฯ ไม่ประสงค์
จะให้การชี้แจงเพิ่มเติม” ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามระยะเวลาที่กำหนด และ
ไม่ได้มาให้ถ้อยคำอย่างใด ๆ ต่อคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนจึงถือว่า ผู้ถูกกล่าวหา
ไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่าวหา คณะกรรมการสอบสวนจึงพิจารณาและดำเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙ ต่อไป
๑.๒ ข้อกฎหมาย
๑.๒.๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒.๒. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๒.๓. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
๑.๒.4 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕61
1.2.5 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
๑.๓ การพิจารณา
ประธานกรรมการถามกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทีละคน เพื่อให้ออกความเห็นทุกคน
ในทุกประเด็นที่พิจารณา ดังนี้
1) ประเด็ น การไม่ ช ำระหนี ้ ต ามสั ญ ญา ของ นางพิ ช ชาภั ท ร์ ถนอมจิ ต ร์ ธ นิ ต
(ผู้ถูกกล่าวหา) เมื่อผู้ขายทวงถามก็ไม่สามารถนำรถยนต์มาคืนให้แก่ผู้ขายได้ ผู้ขายจึงฟ้องร้องบังคับคดีเอากับ
ผู้ถูกกล่าวหาในฐานะลูกหนี้ชั้นต้น และนายสมบูรณ์ ลือสัก ผู้ร้องในฐานะผู้ค้ำประกัน เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว
ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกกล่าวหาและผู้ร้องร่วมกันชำระเงินให้แก่ ผู้ขาย ต่อมามีการตกลงประนีประนอม
ยอมความกันแต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ชำระเงินตามที่ตกลง เป็นเหตุให้ผู้ร้องถูกศาลบังคับคดียึดทรัพย์โฉนดที่ดิน
เพื่อนำออกขายทอดตลาด
นายสายัณห์ คำลือ กรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการครู
ซึ่งเป็นปูชนียบุคคล เป็นผู้ประเสริฐและประสาทความรู้ สร้างความเป็นคนและอบรมสั่งสอนเด็กให้เป็นเด็กที่ดี
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ของสังคม เป็นแม่แบบในพฤติกรรมทั้งปวง ฉะนั้นในฐานะที่เป็นครูจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่สังคม เมื่อนำมาพิจารณาประกอบกับพฤติกรรมของผู้ถูกกล่าวหาและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว
แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาย่อมรู้สำนึกในการที่กระทำ รู้ ว่าการกระทำอันไหนเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี การที่
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ชำระหนี้ที่ตนได้ก่อหนี้ผูกพันขึ้น และเป็นเหตุให้ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ นั้น ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดแบบธรรมเนียมของข้าราชการที่ดี
ซึ่งบุคคลในฐานะและตำแหน่งเช่นนั้นควรประพฤติปฏิบัติ
ผู้ขอรับการคัดเลือก พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับข้อพิจารณาของ นายสายัณห์ คำลือ และ
ขอเพิ่มเติมว่า การที่ผู้ถูกกล่าวหาได้มีการตกลงไกล่เกลี่ยประนีประนอมกับเจ้าหนี้ว่า “หากผิดนัดชำระหนี้
ทั ้ ง หมดในส่ ว นที ่ ค ้ า งชำระ จะยิ น ยอมให้ ค ิ ด ดอกเบี ้ ย ร้ อ ยละ 15 ต่ อ ปี และยอมให้ เ จ้ า หนี ้ ด ำเนิ น การ
ขายทอดตลาดทรัพย์ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนได้ทันที” และต่อมาก็ไม่ได้ปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกันไว้
แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติกรรมที่ส่อเจตนาเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ ไม่ได้เกรงกลัวว่าทรัพย์ของผู้ร้อง
จะต้องถูกยึดเพื่อนำออกขายทอดตลาดหากไม่ดำเนินการชำระหนี้
นายเสริม ริยะป่า ประธานกรรมการ เห็นด้วยกับข้อพิจารณาของกรรมการทั้งสองท่าน
2) ประเด็นการเพิกเฉยไม่ไปพบพนักงานอัยการตามที่พนักงานอัยการได้มีหนังสือแจ้งให้
ไปพบเพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการทางธุรกรรมการเงินตามที่ได้ตกลงไว้ในบันทึกข้อตกลงของ
สำนั ก งานอั ย การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี จ ั ง หวั ด ลำพู น ทั ้ ง นี้
ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงว่า เหตุที่ไม่ไปพบพนักงานอัยการเพื่อรายงานความคืบหน้านั้น เนื่องจากวันที่พนักงาน
ไปรษณีย์นำเอกสารไปส่งที่บ้าน ไม่มีใครอยู่บ้าน และในวันถัดมาจึงได้ไปติดต่อขอรับเอกสารที่ไปรษณีย์ทากาศ
แต่ทางไปรษณีย์แจ้งว่า จดหมายลงทะเบียนดังกล่าวอยู่ที่นายเสกสรร เขียวกาศ และได้โทรแจ้งให้นายเสกสรร
เขียวกาศ นำไปส่งให้ที่โรงเรียนบ้านศรี ป้าน โดยนำส่งในวันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.
จึงเป็น เหตุส ุดวิสัย ที่ทำให้ไม่สามารถไปพบพนักงานอัยการตามวัน และเวลาที่กำหนดได้ หาได้เพิกเฉย
แต่อย่างใดไม่
นายสายัณห์ คำลือ กรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า หากผู้ถูกกล่าวหามีเหตุจำเป็น หรือ
เหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถไปพบพนักงานอัยการตามวันและเวลาที่กำหนดได้ ควรจะไปพบเพื่อชี้แจง
เหตุดังกล่าวในวันถัดไปหลังจากที่ได้รับหนังสือ เนื่องจากเป็นการให้ไปพบเพื่อรายงานความคืบหน้าตามที่ได้
ตกลงไว้ในบันทึกข้อตกลงของสำนัก งานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดลำพูน
ผู้ขอรับการคัดเลือก พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับข้อพิจารณาของ นายสายัณห์ คำลือ
ประกอบกับการชี้แจงเรื่องการรับเอกสารทางไปรษณีย์นั้น ไม่ตรงกับสำเนาใบตอบรับไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยมี
นางพิชชาภัทร์ ถนอมจิตร์ธนิต เป็นผู้รับ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.20 น. พฤติกรรมดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่ละอายหรือเกรงกลัวในสิ่งที่ได้กระทำลงไป
นายเสริม ริยะป่า ประธานกรรมการ เห็นด้วยกับข้อพิจารณาของกรรมการทั้งสองท่าน
และพิจารณาเห็นว่า คำชี้แจงดังกล่าวไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะหักล้างความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน
ตามข้อกล่าวหานั้นได้
คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาและลงมติแล้ว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3
โดยที ่ ป ระชุ ม ได้ พ ิ จ ารณาพยานหลั ก ฐานที ่ ป รากฏอยู ่ ใ นสำนวนการสอบสวนอย่ า งละเอี ย ด พิ จ ารณา
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ความน่าเชื่อถือ ความน่าจะเป็นของพยานหลักฐานทั้งปวง โดยพิเคราะห์ตามคำให้การของผู้ถูกกล่าวหา
พยานเอกสารของฝ่ายผู้กล่าวหา พร้อมทั้งพิจารณาจากองค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ
1. เกียรติของข้าราชการ พิจารณาโดยคำนึงถึงตำแหน่งหน้าที่ราชการของผู้กระทำ
ประกอบกับพฤติการณ์ในการกระทำของข้าราชการผู้นั้นว่าเป็นการกระทำที่ผิดแบบธรรมเนียมของข้าราชการที่ดี
ซึ่งบุคคลในฐานะและตำแหน่งเช่นนั้นควรประพฤติปฏิบัติเพียงใด หรือไม่ เป็นการกระทำที่อาจทำให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตำแหน่ง หน้าที่ราชการหรือไม่
2. ความรู้สึกของสังคม พิจารณาจากความรู้สึกของวิญญูชนโดยทั่ว ไปว่ามี ความ
รังเกียจต่อการกระทำนั้นๆ โดยรู้สึกว่าเป็นการประพฤติชั่วหรือไม่
3. มีเจตนาที่จะกระทำ พิจารณาโดยคำนึงว่าผู้กระทำรู้ส ำนึกในการกระทำและ
ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นหรือไม่
เมื่อรับฟังประกอบกันแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ไปในทิศทางอันเดียวกัน โดยกรรมการ
ทุกเสียง มีความเห็นว่า พฤติการณ์ตามข้อกล่าวหาของ นางพิชชาภัทร์ ถนอมจิตร์ธนิต ที่ได้เช่าซื้อรถยนต์
กระบะยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บม - 642 ลำพูน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจกว้างธุรกิจยนต์ (1992)
(ผู้ขาย) ต่อมาไม่ชำระหนี้ตามกำหนด เมื่อผู้ขายทวงถามก็ไม่สามารถนำรถยนต์มาคืนให้แก่ผู้ขายได้ ผู้ขาย
จึงฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ถูกกล่าวหาในฐานะลูกหนี้ชั้นต้น และนายสมบูรณ์ ลือสัก ผู้ร้องในฐานะผู้ค้ำประกัน
คดีถึงที่ส ุ ดแล้ว ศาลมีคำพิพากษาให้ผ ู้ถูกกล่าวหาและผู้ร้องร่วมกันชำระเงินให้แก่ผ ู้ขาย ต่อมามีการตกลง
ประนีประนอมยอมความกันแต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ชำระเงินตามที่ตกลง เป็นเหตุให้ผู้ร้องถูกศาลบังคับคดียึดทรัพย์
โฉนดที่ดินเพื่อนำออกขายทอดตลาด ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดแบบธรรมเนียมของข้าราชการที่ดี เนื่องจาก
ผู ้ ถ ู กกล่ าวหาเป็ นข้ าราชการครู เป็ น แม่ พ ิ ม พ์ ข องชาติ ซึ ่ ง เป็ น บุ ค คลที ่ อ ยู ่ ใ นฐานะและตำแหน่ ง เช่ น นั้ น
ควรประพฤติปฏิบัติตนให้ เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้เรียนและสังคม แต่กลับทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนอันเกิด
จากการผิดนัดชำระหนี้และมีพฤติกรรมส่อเจตนาที่จะเพิกเฉยต่อการชำระหนี้ ทั้งที่ได้ตกลงไกล่เกลี ่ ยกับ
ทางเจ้าหนี้ในหนังสือปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วว่า “หากผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ถือว่าผิดนัดทั้งหมด
ในส่วนที่ค้างชำระ ยินยอมให้คิดดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี และยอมให้เจ้าหนี้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์
ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนได้ทันที” แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาย่อมเล็งเห็นแล้วว่า หากไม่ชำระหนี้ตามที่
ได้ตกลงไว้ ทรัพย์ของผู้ร้องก็จะถูกขายทอดตลาดทันที ประกอบกับพฤติการณ์ที่ไม่ไปพบพนักงานอัยการตามที่
พนักงานอัยการได้มีหนังสือแจ้งให้ไปพบเพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการทางธุรกรรมการเงินตามที่
ได้ตกลงไว้ในบันทึกข้อตกลงของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดลำพูน แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่ละอายหรือเกรงกลัวในสิ่งที่ได้กระทำลงไป ถึงแม้ว่าผู้ถูกกล่าวหา
จะชี้แจงว่า “เหตุที่ไม่ไปพบพนักงานอัยการเพื่อรายงานความคืบหน้านั้น เนื่องจากวันที่พนักงานไปรษณีย์
นำเอกสารไปส่งที่บ ้าน ไม่มีใครอยู่บ ้าน และในวันถัดมาจึงได้ไปติดต่อขอรับเอกสารที่ไปรษณีย์ทากาศ
แต่ทางไปรษณีย์แจ้งว่า จดหมายลงทะเบียนดังกล่าวอยู่ที่นายเสกสรร เขียวกาศ และได้โทรแจ้งให้นายเสกสรร
เขียวกาศ นำไปส่งให้ที่โรงเรียนบ้านศรี ป้าน โดยนำส่งในวันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.
จึงเป็น เหตุส ุดวิสัย ที่ทำให้ไม่สามารถไปพบพนักงานอัยการตามวัน และเวลาที่กำหนดได้ หาได้เพิกเฉย
แต่อย่างใดไม่” คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คำชี้แจงนี้ ก็ไม่มีน้ำหนัก เนื่องจากการชี้แจงเรื่องการรับ
เอกสารทางไปรษณีย์ไม่ตรงกับสำเนาใบตอบรับไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยมี นางพิชชาภัทร์ ถนอมจิตร์ธนิต
เป็นผู้รับ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.20 น. อีกทั้งคณะกรรมการเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาสามารถ
ที่จะไปพบพนักงานอัยการเพื่อแจ้งเหตุอันสุดวิสัยและรายงานความคืบหน้าในวันถั ดไปได้ แต่ผู้ถูกกล่าวหา
กลับ ไม่ไปพบ ดังนั้น คำชี้แจงดังกล่าวจึง ไม่ มีน ้ำหนั กเพี ยงพอที่ จ ะหั กล้ างน้ ำหนั ก ความน่า เชื่ อ ถื อ ของ
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พยานหลักฐานตามข้อกล่าวหานั้นได้ ข้อเท็จจริงจึง ไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เพิกเฉยต่อการไปพบ
พนักงานอัยการ ซึ่งจากพฤติกรรมต่างๆ ดังกล่าวของผู้ถูกกล่าวหา ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ตามมาตรา 94 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กรณี
ไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระทำการ
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว เห็นสมควรได้รับโทษทางวินัย คือ ภาคทัณฑ์
๒. ขั้นตอนการดำเนินการ
๒.๑ ประชุมคณะกรรมการสอบสวน ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาเรื่องที่กล่าวหาและวาง
แนวทางการสอบสวน และกำหนดวันเพื่อแจ้งผู้ถูกกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหา
2.2 แจ้งผู้ถูกกล่าวหามาพบคณะกรรมการสอบสวน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 เพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา
2.3 ผู้ถูกกล่าวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา คณะกรรมการสอบสวน
ได้แจ้งข้อกล่าวหาและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ทราบว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการใด
เมื ่ อ ใด อย่ า งไร (แบบ สว.2) พร้ อ มทั ้ ง ได้ แ จ้ ง สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที ่ ข องผู ้ ถ ู ก กล่ า วหาให้ ผ ู ้ ถ ู ก กล่ า วหาทราบ
ก่อนสอบปากคำผู้ ถูกกล่าวหา และแจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาและมีสิทธิที่จะให้ถ้อยคำหรือชี้แจงข้อกล่าวหา
2.4 คณะกรรมการสอบสวนถามผู ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม อยางไร
พร้อมทั้งบันทึกถ้อยคำผู้ถูกกล่าวหา (แบบ สว.4)
2.5 ประชุมคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่า
ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใด เมื่อใด อยางไร
2.6 คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ ถูกกลาวหามาพบเพื่อแจ้ งข้อกล่าวหา โดยระบุข้อกล่าวหา
ที่ปรากฏตามพยานหลักฐานว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ (แบบ สว.3)
2.7 คณะกรรมการสอบสวนถามผู ถูกกลาวหาวาจะยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกลาวหาเปนหนังสือหรือไม
โดยใหโอกาสผู ถูกกลาวหายื่น คําชี้แจงภายในเวลาอันสมควร โดยบันทึกถ้อคำของผู้ถูกกล่าวหาไว้ด ้ ว ย
(แบบ สว.4)
2.8 คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแล้ว ประชุมเพื่อพิจารณาสํานวน
การสอบสวน โดยชั ่ ง น้ ำ หนั ก พยานหลั ก ฐานทั ้ ง ปวง ทั ้ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระสํ า คั ญ ของการกระทํ า
ข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงวินิจฉัย ข้อพิจารณา และข้อเสนอในการใชดุลพินิจ
2.9 คณะกรรมการพิจารณาลงมติ โดยให้ออกความเห็นทุกคนและทุกประเด็นที่พิจารณา
2.10 เมื ่ อ ประชุ ม พิ จ ารณาลงมติ เส็จ แล้ ว คณะกรรมการสอบสวนทำรายงานการสอบสวน
ซึ่งมีสาระสำคัญตามแบบ สว.6 ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2.11 เสนอรายงานการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
(ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1)
ส่วนของงานที่ผู้ขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติ
1. รับทราบคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ลับ ที่ 265/๒๕62 ลงวันที่
5 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
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2. ตรวจสอบข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบสวนวินัยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
2) กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕0
๓) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
4) กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. ๒๕61
5) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่ง เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
6) คู่มือการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ.
3. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน
เขต 1 ลับ ที่ 265/๒๕62 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยไม่
ร้ายแรง โดยจัดทำวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม บันทึกการประชุม รายงานการประชุม รวมทั้ง
ร่างหนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบสวน
4. ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕0 และดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย
5. เมื่อประธานกรรมการได้รับสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ผู้ขอรับการคัดเลือก
ประสานประธานกรรมการสอบสวน กำหนดวันประชุมคณะกรรมการสอบสวน ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณา
เรื่องที่กล่าวหาและวางแนวทางการสอบสวน ซึ่งในการพิจารณาผู้ขอรับการประเมินได้ ตรวจสอบและวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่างแนวทางการสอบสวนและประเด็นการสอบสวน เสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณา
6. เชิญผู้ถูกกล่าวหามาพบคณะกรรมการสอบสวน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 เพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา
7. ผู้ถูกกล่าวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา คณะกรรมการสอบสวน
ได้แจ้งข้อกล่าวหาและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ทราบว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการใด
เมื ่ อ ใด อย่ า งไร (แบบ สว.2) พร้ อ มทั ้ ง ได้ แ จ้ ง สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที ่ ข องผู ้ ถ ู ก กล่ า วหาให้ ผ ู ้ ถ ู ก กล่ า วหาทราบ
ก่อนสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหา และแจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จ ะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาและมีสิทธิที่จะให้ถ้อยคำหรือชี้แจงข้อกล่าวหา
8. บันทึกถ้อยคำผู้ถูกกล่าวหา (แบบ สว.4) ในการนี้ผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพว่าได้กระทำตามที่
ถูกกล่าวหาทุกประเด็น และจะขอให้การชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นการเพิกเฉยไม่ ไปพบพนักงานอัยการ
ตามหนังสือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือตามกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูน ที่ อส
0046(ลพ)/813 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เป็นลายลักษณ์อักษรภายในกำหนด
9. ผู้ขอรับการคัดเลือกตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและคำชี้แจงเพิ่มเติมอย่างละเอียด และ
ศึกษาปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวินิจฉัยว่ามีผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดว ินัยหรือไม่
อย่างไร พร้อมทั้งร่างสรุป พยานหลักฐานที่ส นับสนุนข้อกล่าวหาเพื่อประกอบการประชุมพิจารณาสรุ ป
พยานหลักฐาน
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10. ประสานประธานกรรมการกำหนดวั น ประชุ ม คณะกรรมการสอบสวน เพื ่ อ พิ จ ารณาว่ า
มีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหา ซึ่งในการพิจารณาผู้ขอรับการคัดเลือกได้ เสนอว่า มีพยานหลักฐานใด
สนับสนุนข้อกล่าวหาบ้าง และเป็นความผิดกรณีใด มาตราใด เพื่อประกอบการพิจารณา
11. เมื่อคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหา และเห็นว่า
เป็นความผิดวินัย ผู้ขอรับการคัดเลือกจึงได้จัดทำบันทึกซึ่งมีสาระสำคัญตามแบบ สว. 3 ที่ กคศ.กำหนด
12. เชิญผู้ถูกกล่าวหามาพบคณะกรรมการสอบสวน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
13. ผู ้ ถ ู ก กล่ า วหามาพบคณะกรรมการสอบสวนเพื ่ อ รั บ ทราบข้ อ กล่ า วหา คณะกรรมการ
ได้แจ้งบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบ สว.3)
14. เมื ่ อ คณะกรรมการสอบสวนได้ ด ำเนิ น การตามข้ อ 10 แล้ ว คณะกรรมการสอบสวน
ถามผู้ถูกกล่าวหาว่า จะยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ ผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะยื่นคำชี้แจง
เป็นหนังสือ คณะกรรมการสอบสวนจึงให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหายื่นคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรภายในกำหนด
ซึ่งหากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะให้การชี้แจงเพิ่มเติม ผู้ขอรับการ คัดเลือก
จึงได้บันทึกถ้อยคำดังกล่าวของผู้ถูกกล่าวหาไว้ในแบบ สว.4 พร้อมทั้งให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้า
คณะกรรมการสอบสวน
15. ผู ้ ถ ู กกล่ าวหาไม่ ได้ ย ื ่ นคำชี ้ แจงเพิ ่ มเติ มภายในระยะเวลาที ่ กำหนด จึ งถื อว่ าผู ้ ถ ู กกล่ าวหา
ไม่ประสงค์จะให้การชี้แจงเพิ่มเติมแต่อย่างใด ผู้ขอรับการคัดเลือกจึงได้ดำเนินการพิเคราะห์ พยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่ได้รับจากการสอบสวน เพื่อวินิจฉัยทบทวนว่า ผู้ถูกกล่าวหา
ได้กระทำผิดวินัย กรณีใด มาตราใด อย่างไร และประสานประธานกรรมการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ
สอบสวน เพื่อพิจารณาสำนวนการสอบสวน
16. ร่ า งรายงานการสอบสวน เสนอต่ อ คณะกรรมการสอบสวนในวั น ประชุ ม พิ จารณาสำนวน
การสอบสวน (แบบ สว.6) เพื่อพิจารณาโทษตามความเห็นคณะกรรมการแต่ละท่าน
17. ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาลงมติ ซึ่ง คณะกรรมการสอบสวนได้ดำเนินการพิจารณา
อภิปราย แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกับความเห็นและร่างรายงานผลการสอบสวนตามที่ผู้ขอรับการคัดเลือก
นำเสนอ
18. จัดทำรายงานการสอบสวนประจำวัน
19. จัดทำรายงานการสอบสวน (แบบ สว.6) พร้อมทั้งเอกสารประกอบรายงานการสอบสวน เสนอ
ผู้ส ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิด วินัย ไม่ร้ายแรง (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1) เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในงาน
ผู้ ข อรั บ การคั ด เลื อ กต้ อ งอาศั ย ความรู ้ต ามพระราชบั ญญั ต ิร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุค ลกร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ระเบียบ
ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง อีกทั้ง
ต้องศึกษาและวิเคราะห์ เรื่องที่จะทำการสอบสวนอย่างละเอียด เพื่อกำหนดประเด็นที่จะต้องแสวงหาและ
คำถามที่จะต้องสอบถามผู้ถูกกล่าวหา เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะสามารถวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีได้ และ
ในกรณีการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้โต้แย้งแก้ข้อกล่ าวหา จะต้องไม่หลงประเด็นต่อสู้ และเมื่อรวบรวม
ข้อเท็จ จริง และพยานหลักฐานที่เกี่ย วข้องครบถ้วนแล้ว ผู้ขอรับการคัดเลือกต้องใช้ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ ในการรับฟังและชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของการกระทำ
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ข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงวินิจ ฉัย ข้อพิจารณา และข้อเสนอในการใช้ดุลพินิจ เพื่อพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์
ของผู้ถูกกล่าวหาอย่างรอบคอบและเป็นไปด้วยความยุติธรรม
ผลสำเร็จของงาน (เชิงคุณภาพ)
การสอบสวนความผิดวินัยไม่ร้ายแรงของผู้ขอรับการคัดเลือกในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธ ีการ และระยะเวลาที่ก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้ว ยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 อย่างถูก ต้ อ ง
แล้ ว เสร็ จ ตามระยะเวลาการสอบสวนที ่ ก ำหนด สามารถพิ ส ู จ น์ ค วามผิ ด และพิ จ ารณาโทษของ
ผู้ถูกกล่าวหาได้ และการสอบสวนความผิดวินัยไม่ร้ายแรงนี้ได้รายงานตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงาน
เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2561 โดยชอบด้วยกฎหมาย ผ่านการตรวจสอบและพิจารณาจากผู้มีอำนาจ ตั้งแต่ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
คณะกรรมการศึ ก ษาธิ การจั งหวั ดลำพูน และ ก.ค.ศ. ตามลำดับ ผลงานดังกล่าวนี ้ย ่ อมแสดงให้ เห็ น ว่ า
ได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
การสอบสวนความผิดวินัย เป็นขั้นตอนสำคัญซึ่งมีผลต่อการอำนวยความยุติธรรมต่อข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างมาก หากการสอบสวนดำเนินการด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม
ตามกฎระเบีย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ว ย่อมก่อ ให้เ กิด ประโยชน์ และผลดีต ่ อ การอำนวยความยุ ติธ รรม ดังนั้ น
ความยุ ่ ง ยากในการดำเนิ น การเรื ่ อ งดั ง กล่ า ว คื อ การแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง การแสวงหาพยานหลั ก ฐาน
การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งการคำนึงถึงองค์ประกอบในการพิจารณาว่าการกระทำใดจะถือเป็น
ความผิดฐานใด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและกระจ่างชัดเพียงพอที่จะพิจารณาและวินิจฉัยความผิดและโทษได้
ข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุง / พัฒนางาน
การสอบสวนความผิดวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะต้ อง
ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 เพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย
ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัย จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำตัวบทกฎหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้อง และยุติธรรมแก่ผู้ไม่มีความผิด
รวมทั้งจะได้สั่งลงโทษผู้กระทำผิดให้ถูกต้องเหมาะสมกับกรณีความผิด และเพื่อให้การลงโทษเป็นไปโดยสุจริต
ผู้ขอรับการคัดเลือกจึงขอเสนอว่า เห็นควรจัดอบรมเกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
กรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนทางวินัยแก่ผู้บริหารภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมถึง
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนำความรู้มาปรับใช้เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัย
ซึ่งจะส่งผลให้ การสอบสวนความผิดวิน ัยเป็นไปโดยชอบด้ว ยกฎหมาย ถูกต้องและเป็นธรรม รวมถึงให้มี
การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงโทษของการกระทำผิดวินัย ซึ่งหากข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเกิดความตระหนักและประพฤติปฏิบัติ ตนให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการแล้ว ก็จะส่งผลให้การดำเนินการทางวินัยลดลง

ภาคผนวก

