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 พ.ศ. 2548 : บริษัทยูเนี่ยนอุลตราไวโอเร็ต จํากัด, 2550 
อนันต  จินดารัตน. คําอธิบายวินัยขาราชการครูและการออกจากราชการ : โรงพิมพ 
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ความเห็นผูบังคับบัญชา 

 ผลงานชิ้นน้ีเปนงานในหนาที่และความรับผิดชอบของผูขอรับการประเมินโดยตรง   
ซ่ึงรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการกลุมวินัยและนิติการ  เปนผูกําหนดกรอบแนวคิด  และวางหลัก
ในการศึกษาวิเคราะหประเด็นขอกฎหมายใหเกิดความชัดเจน ถูกตอง เปนธรรม มีเหตุผลอธิบายได 
และนําไปสูการกําหนดแนวทางปฏิบัติ  ซ่ึงเรื่องน้ีเปนประเด็นที่มีความละเอียดออน มีผลกระทบ 
ตอสิทธิประโยชนทางกาวหนา  และขวัญกําลังใจของผูประกอบวิชาชีพ  ในการศึกษาวิเคราะห
เสนอความเห็นจึงตองมีความละเอียด รอบคอบ รัดกุม และโดยเฉพาะอยางยิ่งการวินิจฉัยกลับหลักการ 
เปลี่ยนแปลงไปจากหลักการเดิมน้ัน  ตองใชความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษ  
ซ่ึงปจจุบัน ก.ค.ศ. ไดกําหนดหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติตามแนวการวินิจฉัยของผูขอรับการประเมิน 
จึงตองถือวาผลงานนี้เปนการวางบรรทัดฐานการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการมีและการเลื่อนวิทยฐานะ 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นใหม ดังนั้น จึงเห็นวา ผลงานชิ้นนี้เปนผลงาน     
ที่มีคุณภาพสูงมาก 
 
 
 
  
 
             ลงช่ือ.............................................ผูบังคับบัญชา 
               (นายประเสริฐ  งามพันธุ) 
                    เลขาธิการ ก.ค.ศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

คํานํา 
 

  ระบบการบริหารงานวินัย  เปนสวนหนึ่งของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  อัน
เปนหัวใจของระบบราชการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  เพื่อใหระบบราชการสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและนโยบาย
ของรัฐไดอยางสมบูรณ  ซึ่งในปจจุบันการบริหารงานวินัยของหนวยงานการศึกษา ทั้งในเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการ
ครู  ซึ่งมีหนาที่ทําการสอนเปนงานหลัก  และไดรับมอบหมายหนาที่นอกเหนือจากงานสอนให
ปฏิบัติงานพิเศษ  ผูที่ไดรับมอบหมายสวนใหญไมมีความรูดานการดําเนินการทางวินัย  และไมมี
แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  ยอมทําใหเกิดความผิดพลาดบกพรองไดงาย  คําสั่งลงโทษทาง
วินัยเปนคําสั่งทางปกครอง  หากถูกเพิกถอนยอมมีผลกระทบตอกระบวนการดําเนินการทางวินัย  
ที่ผูบังคับบัญชาอาจตองไปเริ่มกระบวนการใหม  อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกระบบ
ราชการโดยรวม 

  หนังสือ “คูมือการดําเนินการทางวินัยสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา”  เลมนี้  ผูเขียนไดศึกษาคนควาจากเอกสารวิชาการ  วิทยานิพนธ  บทความ  ขอหารือ  
และปญหาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ  จากการเปนวิทยากร  รวมทั้งคําพิพากษาศาลปกครอง  
โดยนํามารวบรวมและเรียบเรียงเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานวินัยแกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งสามารถนําไปใชประโยชนในการเพิ่มพูนความรูสําหรับผูที่สนใจ
ไดเปนอยางดี 
 
 



 
 
 

 
 

รวมบทความและการเปนวิทยากรเผยแพรความรู 
ดานกฎหมาย วินัย อุทธรณ และรองทุกข 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ของ 
 

นางวงจันทร  ชีวธาดาวิรุทน 
 

สํานักงาน ก.ค.ศ. 
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 



บทที่ 1  

บททั่วไป 

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ขาราชการครูเดิมเปนขาราชการพลเรือนประเภทหนึ่ง มีคุรุสภาเปนองคกรกลาง
บริหารงานบุคคล ซึ่งทําหนาที่แทน ก.พ. ตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521 ตอมาป พ.ศ. 2523 ไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู   
พ.ศ. 2523 ซึ่งกําหนดใหมี “คณะกรรมการขาราชการครู” เรียกโดยยอวา “ก.ค.” เปนองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครู โดยในชวงนี้ไดมีการโอนโรงเรียนประชาบาลของ
องคการบริหารสวนจังหวัดไปสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และโอนขาราชการสวนจังหวัดประเภทครูไปสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติดวย โดยอยูภายใตการบริหารงานบุคคลของ ก.ค. 

 การใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูโดยเฉพาะ เนื่องจากกฎหมาย  
วาดวยครูไดกําหนดใหคุรุสภาเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูแทน ก.พ. 
เพราะขาราชการครูมีจํานวนมากและกระจัดกระจายไปทั่วประเทศ อีกทั้งลักษณะงาน ตําแหนง 
หนาที่ของขาราชการครูก็แตกตางไปจากขาราชการพลเรือนประเภทอื่น ประกอบกับคุรุสภา 
มิไดจัดตั้งขึ้นเปนสวนราชการเพื่อการบริหารงานบุคคล ทําใหไมเหมาะสมที่จะทําหนาที่
บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูตอไปตามโครงสรางและระบบการบริหารการศึกษา       
ที่ปรับปรุงใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางและระบบการบริหารการประถมศึกษาที่กําหนดให
มอบอํานาจการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูไปดําเนินงานในระดับจังหวัด เพื่อให  
การบริหารงานบุคคลมีความคลองตัวและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 

 เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครู



~ 2 ~ 

 

                                                           

ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 1 โดยกําหนดใหมีระบบ          
ใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเปนวิธีการอยางหนึ่งในการที่ใหผูเขาสูวิชาชีพครูไดมีมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพ  โดยมีการกําหนดวาผูที่จะเขาสูวิชาชีพครูไดนั้น จะตองมีใบประกอบวิชาชีพ
ครูกอน 2 และใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 3 โดยใหครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งของหนวยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ  และระดับเขตพื้นที่
การศึกษาเปนขาราชการในสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยยึดหลัก 
การกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 4   เปนกฎหมาย
วาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งใชบังคับแก
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งที่อยูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง      
การทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงอื่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา      
มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 จัดตั้งองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอยูในรูปของคณะกรรมการ เรียกวา “คณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา” เรียกโดยยอวา “ก.ค.ศ.”  และมีการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครู โดยกําหนดใหครู  และบุคลากรทางการศึกษาทั้งของหนวยงานทางการศึกษา       
ในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพื้นที่การศึกษาเปนขาราชการในสังกัดองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลเดียวกัน กลาวคือ ครู ซึ่งเปนขาราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครู พ.ศ. 2523 และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสวนหนึ่งเปนขาราชการพลเรือน            
ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานซึ่งเปนหนวยงานทางการศึกษา เปนขาราชการในสังกัดองคกรกลาง

 
1
 มาตรา 52  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

2
 มาตรา 53  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

3
 มาตรา 54  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

4
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 79 ก วันที่ 23 ธันวาคม 2547 
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บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมายไดกําหนดใหมีองคกร
ซึ่งทําหนาที่บริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไวเพียง 2 ระดับ คือ  
 1.  ก.ค.ศ. 
 2.  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา / อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 

“ก.ค.ศ.” ซึ่งเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคล ทําหนาที่หลักในระดับนโยบายของ
สวนกลาง โดยมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ 
“สํานักงาน ก.ค.ศ.” 5 เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ ก.ค.ศ. และ  

  “อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” 6  ซึ่งเปนองคกรรองรับการกระจายอํานาจ มีผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เปนอํานาจและหนาที่ของ   
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย และใหมี “อ.ก.ค.ศ.  
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง” 7 สําหรับสวนราชการหรือหนวยงานที่ไมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีอํานาจ
หนาที่เชนเดียวกับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

โครงสรางของ ก.ค.ศ. 

 โดยการดําเนินงานบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะดําเนินการ
ในรูปองคคณะบุคคล ที่เรียกวา “คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”      
เรียกโดยยอวา  ก.ค.ศ. (Teacher Civil Service and Educational Personnel Commission : TEPC) 
เปนองคกรกลางทําหนาที่กําหนดนโยบาย ออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ     
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีสํานักงานคณะกรรมการ

 
5
 มาตรา 20 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

6
 มาตรา 21 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

7
 มาตรา 25 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
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ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือสํานักงาน ก.ค.ศ. (Office of the Teacher Civil 
Service and Educational Personnel Commission : OTEPC) ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการของ ก.ค.ศ. 
กลาวคือ  เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.ค.ศ. โดยองคประกอบของ
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ก .ค .ศ .) เปนลักษณะไตรภาคี 
ประกอบดวยบุคคล 3 ฝาย คือ กรรมการโดยตําแหนง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการผูแทน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 31 คน 8 ดังนี้  
 (1)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน 
 (2)  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธาน 
 (3)  กรรมการโดยตําแหนง จํานวน 8 คน  
 (4)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน และ 
 (5)  กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 12 คน 

บทบาทและอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ. 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 19 กําหนดให ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (1)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและ            
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (2)  กําหนดนโยบาย วางแผน และกําหนดเกณฑอัตรากําลังของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งใหความเห็นชอบจํานวนและอัตราตําแหนงของหนวยงาน
การศึกษา 
 (3)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในกรณีที่คาครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก 
หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชนเกื้อกูลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ยังไมเหมาะสม เพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ        

 
8
    มาตรา 7 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
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เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มคาครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชนเกื้อกูลสําหรับขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม 
 (4)  ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 (5)  พิจารณาวินิจฉัยตีความปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้     
เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลวใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น 
 (6)  พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพิทักษ
ระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (7)  กําหนดวิธีการและเงื่อนไขการจางเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่      
ในตําแหนงครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา รวมทั้งกําหนดอัตราเงินเดือน
หรือคาตอบแทน 
 (8)  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ และการยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (9)  สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลอ่ืนแกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 (10) พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการอื่นเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 (11) สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน ใหคําปรึกษา แนะนําและชี้แจงดานการบริหาร 
งานบุคคลแกหนวยงานการศึกษา 
 (12) กําหนดมาตรฐาน พิจารณา และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย       
การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 (13) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดานการบริหารงานบุคคล 
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ตรวจสอบ และปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ใหมีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐาน
จากหนวยงานการศึกษา ใหผูแทนของหนวยงานการศึกษา ขาราชการ หรือบุคคลใดมาชี้แจง
ขอเท็จจริง และใหมีอํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้งใหสวนราชการ หนวยงานการศึกษา 
ขาราชการ หรือบุคคลใดรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่อยูในอํานาจหนาที่ไปยัง ก.ค.ศ. 
 (14) ในกรณีท่ีปรากฏวาสวนราชการหรือหนวยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
คณะอนุกรรมการหรือผูมีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือปฏิบัติการโดยไมถูกตองและไมเหมาะสม หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแยงกับกฎหมาย     
กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด  ให ก.ค.ศ.    
มีอํานาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกลาวไวเปนการชั่วคราว เมื่อ ก.ค.ศ.  มีมติเปนประการใดแลว  
ใหสวนราชการ หนวยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผูมีหนาที่
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น 
 (15) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ 
อยางอื่น เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
การกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่ควรไดรับ 
 (16) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการตาง ๆ  ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
 (17) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปเกิด 
และควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (18) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 

การดําเนินงานของ ก.ค.ศ. 
 เนื่องจากลักษณะโครงสรางของ ก.ค.ศ. เปนไปในรูปของคณะกรรมการ ฉะนั้น การดําเนินงาน 
ตาง ๆ ของ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
จึงจําเปนตองมีหนวยงานสํานักงาน ก.ค.ศ. เปนเจาหนาที่ดําเนินการ และมีอนุกรรมการวิสามัญ
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คณะตาง ๆ ซึ่ง ก.ค.ศ. ตั้งขึ้นตามมาตรา 17 เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ”  ทําหนาที่พิจารณา
กลั่นกรองเสนอความเห็นและวินิจฉัยเรื่องตาง ๆ แทน ก.ค.ศ.  
  การดําเนินงานของ ก.ค.ศ. นั้น ในทางปฏิบัติเมื่อสวนราชการหรือเขตพื้นที่การศึกษา   
ไดเสนอเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให ก.ค.ศ. พิจารณา  รวมถึงขอหารือซึ่งเปนปญหา  
ทั้งขอกฎหมาย  และในทางปฏิบัติสํานักงาน ก.ค.ศ. จะเปนผูรับเรื่องราวตาง ๆ เหลานั้น  และเจาหนาที่
สํานักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งแบงตามกลุมภารกิจที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ จะเปนผูพิจารณาในชั้นตน  
โดยรวบรวมขอมูลศึกษาวิเคราะหปญหาทําความเห็นเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ ที่ ก.ค.ศ. ตั้งขึ้น  
พิจารณาวินิจฉัย  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ พิจารณามีมติเปนประการใดแลว สํานักงาน  ก.ค.ศ. ก็จะแจง
หนวยงานหรือสวนราชการที่เสนอเรื่องไดทราบตอไป  หากเรื่องใดที่เปนนโยบาย  หรือมีปญหา
สําคัญจะนําเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา  กอนแจงใหหนวยงานหรือสวนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 อ.ก.ค.ศ.วิสามัญคณะตาง ๆ ที่ ก.ค.ศ. ตั้งขึ้น  เพื่อทําการแทน ก.ค.ศ. นั้น  มีบทบาทอยางมาก
ในการเปนผูพิจารณาวินิจฉัยกลั่นกรองเรื่องตาง ๆ  และพิจารณาเสนอความเห็นตอ ก.ค.ศ.        
จึงตองพิจารณาแตงตั้งจากผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคลอยางแทจริง  
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ในปจจุบัน ก.ค.ศ. มี อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ รวม 10 คณะ  ดังนี้ 
 1.  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  มีอํานาจหนาที่ทําการแทน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการเสนอแนะและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาและการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พิจารณารางและตรวจสอบความถูกตองและความชอบดวยกฎหมายของรางกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. 
ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  และพิจารณาวินิจฉัยและตีความปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับ
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอบขอหารือในประเด็นปญหา
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ขอกฎหมาย รวมทั้งพิจารณาเรื่องการแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปเกิด ของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

   2. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ  มีอํานาจและหนาที่ทําการแทน 
ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการแกไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและ 
การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พิจารณาเรื่องการดําเนินการ
ทางวินัยและการออกจากราชการ และการรายงานการดําเนินการทางวินัยและการออกจาก
ราชการ คํารองเรียนกลาวโทษที่เกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งพิจารณาขอหารือเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจาก
ราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. 
มอบหมาย 

  3.  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกข  มีอํานาจและหนาที่ทําการแทน 
ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องอุทธรณและรองทุกขเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยและการออกจาก
ราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเรื่องรองทุกขที่เห็นวา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง กระทําการหรือมีมติขัดหรือแยงกับกฎหมาย  กฎ ก.ค.ศ. 
ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด หรือมีมติโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย รวมทั้งพิจารณาเรื่องการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการที่เปนงาน     
ที่เกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกข  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 4.  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอํานาจ
และหนาที่ทําการแทน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการกําหนดกรอบอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนง         
การบรรจุและแตงตั้ง การโอน การยาย  การเปลี่ยนตําแหนง การเลื่อนตําแหนงและระดับตําแหนง 
การบรรจุผูออกจากราชการหรือออกจากงานเขารับราชการ การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และวินิจฉัยปญหาในเรื่องดังกลาว  ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดกรอบอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนง การบรรจุและแตงตั้ง       
การโอน การยาย การเปลี่ยนตําแหนง การแตงตั้ง การเลื่อนตําแหนง และระดับตําแหนง การบรรจุ 
ผูออกจากราชการหรือออกจากงานเขารับราชการ การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนของ



~ 9 ~ 

 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งการดําเนินการใหเปนไป
ตามมติ ก.ค.ศ.  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 5.  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอํานาจ
และหนาที่ทําการแทน ก.ค.ศ.เกี่ยวกับการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ และวินิจฉัยปญหาในเรื่องดังกลาว  พิจารณารางกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ 
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ใหมีและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายวาดวย      
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ 
ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 6.  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล   มีอํานาจ
และหนาที่ทําการแทน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการเสนอแนะและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการผลิต
และการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นโยบาย วางแผน และ
กําหนดเกณฑอัตรากําลังของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งใหความเห็นชอบ
จํานวนและอัตราตําแหนงในหนวยงานการศึกษา  ออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขและพัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  กําหนดวิธีการและเงื่อนไขการจางเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล     
เพื่อปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา 
รวมทั้งกําหนดอัตราเงินเดือนและคาตอบแทน  พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่น เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่ควรไดรับ รวมทั้ง
พิจารณาเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการตาง ๆ ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 7.  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  มีอํานาจ
และหนาที่ทําการแทน ก.ค.ศ. ในสวนของการบริหารงานบุคคลเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต เกี่ยวกับการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการบริหาร 



~ 10 ~ 

 

งานบุคคลนอกเหนือจากเกณฑปกติ  สรางขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และพิจารณาคําขอการบรรจุและแตงตั้งเปนการเฉพาะรายในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 8.  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล       
มีอํานาจและหนาที่ทําการแทน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการวางระบบและกลไกการตรวจติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กํากับ ดูแล 
ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อใหสวนราชการ หนวยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง และองคคณะบุคคลที่มีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการรายงานการบริหาร 
งานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 9.  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการรองทุกข และการรองเรียนขอความเปนธรรมเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอํานาจและหนาที่ทําการ
แทน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริงในเรื่องการรองทุกข และเรื่องรองเรียน 
ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ที่ยื่นตอ ก.ค.ศ. หรือที่ตรวจพบเอง โดยใหมีอํานาจสืบสวน สอบสวน และสรุปขอเท็จจริง พรอมทั้ง
เสนอความเห็นตอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา ภายในสามสิบวันทําการ และมีอํานาจยับยั้งการปฏิบัติการ 
หรือการปฏิบัติตามมติเปนการชั่วคราวในกรณีที่สวนราชการ หนวยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ.    
เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง คณะอนุกรรมการ หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติการโดยขัดหรือแยง หรือไมปฏิบัติ 
ตามกฎหมายนี้ (หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ  หรือโดยไมถูกตองหรือ      
ไมเหมาะสม และหากปลอยเนิ่นชาไปจะเกิดความเสียหายแกราชการ) รวมทั้งมีอํานาจดําเนินการ
สืบสวน สอบสวนในกรณีที่มีการรองเรียนกลาวหาวาอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือ     
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ไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และเสนอตอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

  10.  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอํานาจและหนาที่ทําการแทน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการเสนอแนะ 
และใหคําปรึกษาตอ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับนโยบายการวางระบบ กลไก และการออกระเบียบ หลักเกณฑ 
วิธีการและมาตรการในการพัฒนาและการเสริมสรางวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  เสนอแนะกรณีที่คาครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก หรือการจัดสวัสดิการ 
หรือประโยชนเกื้อกูลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังไมเหมาะสม เพื่อให 
ก.ค.ศ. พิจารณาเรื่องปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มคาครองชีพ 
สวัสดิการ หรือประโยชนเกื้อกูลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม
ตอไป  พิจารณารางกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพ การใหคาตอบแทน การใหได   
รับเงินวิทยพัฒน เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ และสิทธิประโยชนเกื้อกูลอ่ืนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รางนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ กลไก และ
มาตรการในการพัฒนาการเสริมสรางวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ขวัญ กําลังใจ และการยกยอง
เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสราง 
ขวัญและกําลังใจ และการยกยองเชิดชูเกียรติ การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลแก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 การดําเนินงานของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ ทั้ง 10 คณะดังกลาว  นับวาเปนการแบงเบาภาระ  
ในการดําเนินงานของ ก.ค.ศ. เปนอยางมาก  และทําใหการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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อ.ก.ค.ศ.วิสามญัฯ  
จํานวน 10 คณะ 

 

อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ที่การศึกษา 
จํานวน 225 เขต 

 

อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
จํานวน 5 คณะ 

1. อ.ก.ค.ศ.สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. อ.ก.ค.ศ.สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3. อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
4. อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
5. อ.ก.ค.ศ.สถาบันการพลศึกษา 

1. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการครู 
    และบุคลากรทางการศึกษา 
2. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ 
3. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกข 
4. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา 
5. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา 
6. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบ 
    บริหารงานบุคคล 
7. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 
    ชายแดนภาคใต 
8. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
    การบริหารงานบุคคล 
9. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการรองทุกขและการรองเรียน 
    ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 
    ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10.อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสรางประสิทธิภาพ 
    ในการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา 

คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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โครงสราง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ทําหนาที่เปนองคกรบริหารงานบุคคลในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เปนองคกรปฏิบัติที่เปนกลไกสําคัญรองรับการกระจายอํานาจ และรักษามาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคลและปกปองระบบคุณธรรมแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ในเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 องคประกอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 21  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  
เปนลักษณะไตรภาคี ประกอบดวยบุคคล 3 ฝาย จํานวน 10 คน ดังนี้ 
 (1)  ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจํานวน 1 คน โดยเลือกจาก
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 (2)  อนุกรรมการโดยตําแหนงจํานวน 2 คน ไดแก ผูแทน ก.ค.ศ. และผูแทนคุรุสภา      
ซึ่งคัดเลือกจากผูที ่มีความรู ความสามารถหรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล            
ดานการศึกษา ดานกฎหมาย หรือดานการเงินการคลัง 
 (3)  อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน 4 คน ซึ่งคัดเลือกจากผูที่มีความรูความสามารถ 
หรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา ดานกฎหมาย   และดานการเงิน       
การคลัง ดานละ 1 คน 
 (4)  อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
จํานวน 3 คน ประกอบดวย  ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่อ  
อยางอื่นในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 1 คน  ผูแทนขาราชการครู จํานวน 
1 คน  และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นจํานวน 1 คน 
 ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
 อนุกรรมการตาม (2) ซึ่งเปนผูแทน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการตาม (3) ตองไมเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สวนอนุกรรมการตาม (2) ซึ่งเปนผูแทนคุรุสภาตองเปน



~ 14 ~ 

 

สมาชิกคุรุสภา และเปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งนี้ อนุกรรมการตาม (2) และ (3) ตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น เจาหนาที่ ที่ปรึกษา หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรคการเมือง 
 คุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนงของอนุกรรมการตาม (2) (3) และ (4) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

อํานาจและหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจและหนาที่ตามมาตรา 23  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ดังตอไปนี้ 
 (1)  พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการกําหนดจํานวนและอัตราตําแหนงและเกลี่ยอัตรา 
กําลังใหสอดคลองกับนโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 
 (2)  พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
ในเขตพื้นที่การศึกษา 
 (3)  ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 (4)  พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ และ
การรองทุกข ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 (5)  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ การปกปองคุมครองระบบ
คุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหนวยงานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
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 (6)  กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผล  การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 (7)  จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 (8)  จัดทํารายงานประจําปที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา  เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. 
 (9)  พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา ที่ไมอยู
ในอํานาจและหนาที่ของผูบริหารของหนวยงานการศึกษา 
 (10) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. 
มอบหมาย 

ตําแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ระบบตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนระบบคุณวุฒิหรือระบบ
วิทยฐานะ (Academic Rank Classification = ARC) เปนการกําหนดตําแหนงตามคุณวุฒิ 
ประสบการณหรือความรูความสามารถ  ความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญของบุคคล   ซึ่งตางกับ
ระบบจําแนกตําแหนง (Position Classification = PC) เปนการกําหนดตําแหนงโดยคํานึงถึง
ลักษณะหนาที่  ความรับผิดชอบ  ปริมาณ  และคุณภาพของงาน  โดยมุงหมายใหเปนการจูงใจ
และสงเสริมใหขาราชการครูมีความกาวหนาในวิชาชีพ  มีขวัญและกําลังใจที่จะมุงมั่นพัฒนางาน
ในหนาที่  กลาวคือ  พัฒนาการเรียน การสอน อันจะสงผลดีตอคุณภาพการศึกษาและนักเรียน
โดยตรง 
 1.  ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 3 ประเภท 9  ดังนี้ 
      ก.  ตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอน ไดแก 

 
9
 มาตรา 38  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 
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  (1)  ครูผูชวย 
  (2)  ครู 
  (3)  อาจารย 
  (4)  ผูชวยศาสตราจารย 
  (5)  รองศาสตราจารย 
  (6)  ศาสตราจารย 
 ตําแหนงใน (1)  และ  (2)  จะมีในหนวยงานการศึกษาใดก็ได สวนตําแหนงใน  (3)  
ถึง  (6)  ใหมีในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา 
      ข.  ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ไดแก 
  (1)  รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
  (2)  ผูอํานวยการสถานศึกษา 
  (3)  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (4)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (5)  ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 
      ค.  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ไดแก 
  (1)  ศึกษานิเทศก 
  (2)  ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด หรือตําแหนงของขาราชการ 
ที่ ก.ค.ศ. นํามาใชกําหนดใหเปนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.  ตาํแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งเปนตําแหนงที่มีวิทยฐานะ 10  ไดแก 
      ก.  ตําแหนงครู  มีวิทยฐานะดังตอไปนี้ 
  (1)  ครูชํานาญการ 
  (2)  ครูชํานาญการพิเศษ 

 
10
 มาตรา  39  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
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  (3)  ครูเชี่ยวชาญ 
  (4)  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
      ข.  ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  มีวิทยฐานะดังตอไปนี้ 
  (1)  รองผูอํานวยการชํานาญการ 
  (2)  รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
  (3)  รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
  (4)  ผูอํานวยการชํานาญการ 
  (5)  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
  (6)  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
  (7)  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
      ค.  ตําแหนงผูบริหารการศึกษา  มีวิทยฐานะดังตอไปนี้ 
  (1)  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ 
  (2)  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
  (3)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
  (4)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 
 ง.  ตําแหนงศึกษานิเทศก  มีวิทยฐานะดังตอไปนี้ 
  (1)  ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
  (2)  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
  (3)  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
  (4)  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 
      จ.  ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหมีวิทยฐานะ 
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 3.  ตําแหนงคณาจารยดังตอไปนี้  เปนตําแหนงทางวิชาการ 11  
      (ก)  อาจารย 
      (ข)  ผูชวยศาสตราจารย 
      (ค)  รองศาสตราจารย 
      (ง)  ศาสตราจารย 

การบรรจุและแตงตั้ง 
 การบรรจุ  หมายถึง  การรับบุคคลที่มิไดเปนขาราชการเขารับราชการ ซึ่งเปนการทําให  
มีสถานภาพเปนขาราชการตามกฎหมาย เชน การบรรจุผูสอบแขงขันได การบรรจุผูไดรับคัดเลือก 
การบรรจุผูเชี่ยวชาญระดับสูง  เปนตน 
 การแตงตั้ง  หมายถึง  การแตงตั้งผูที่เปนขาราชการแลวใหดํารงตําแหนง ซึ่งเปนการทําให 
มีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงนั้น ๆ เชน การแตงตั้งผูไดรับการบรรจุในกรณีดังกลาวขางตน           
การแตงตั้งโยกยาย การแตงตั้งผูไดเลื่อนระดับตําแหนง การแตงตั้งผูไดเลื่อนวิทยฐานะ การแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงใหม การแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิม การแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนง         
การใหขาราชการประจําสวนราชการ ประจําเขตพื้นที่การศึกษา โดยใหพนจากตําแหนงหนาที่เดิม 
(ยังรับเงินเดือนในอัตราเดิม) การใหขาราชการพนจากตําแหนงหนาที่และขาดจากอัตราเงินเดือน
ในตําแหนงเดิมไปรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน เปนตน 

หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้ง 
 การบรรจุและแตงตั้งมีหลักเกณฑที่สําคัญ  ดังนี้ 
 1)  การบรรจุผูสอบแขงขันได  จะตองบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได  
(มาตรา 45) 

 
11
 มาตรา 40  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2551 
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 2)  ตองเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30  (พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไมมีบทกําหนดการขอยกเวนในกรณีเปนผูขาดคุณสมบัติ
ตามมาตรา 30) 
 3)  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  (มาตรา 46) 
 4)  การบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครูผูชวย  ตองผานการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม เปนเวลา 2 ป  กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู 
 5)  การบรรจุและแตงตั้งผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหบรรจุและแตงตั้งตามความเหมาะสม  
โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ 
 6)  การบรรจุและแตงตั้งผูสอบคัดเลือกใหบรรจุและแตงตั้งตามความเหมาะสม  โดยคํานึงถึง
ความรู ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ 
 7)  การบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่ ก.ค.ศ.  ยังมิไดกําหนดจะกระทํามิได 

ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
 ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น มาตรา 53  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้ เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
 (1)  การบรรจุและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อไดรับอนุมัติ 
จาก ก.ค.ศ.  แลวใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
และแตงตั้ง  และใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคับทูล       
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
 (2)  การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ  ตําแหนงรองผูอํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และ
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ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
 (3)  การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ตําแหนงผูอํานวยการ 
สถานศึกษา ตําแหนงผูบริหารที่เรียกชื่ออยางอื่น ตามมาตรา 38 ข. (5) ตําแหนงศึกษานิเทศก  
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตําแหนง 
ซึ่งมีวิทยฐานะชํานาญการ  ตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  และตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งโดยอนุมัติ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
 (4)  การบรรจุและแตงตั้งตําแหนงครูผูชวย  ตําแหนงครู และตําแหนงบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 (2) ในสถานศึกษา ใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจ         
สั่งบรรจุและแตงตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
 (5)  การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมิไดอยูในสังกัด  
เขตพื้นที่การศึกษา ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้นสังกัดอยู เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
และแตงตั้ง โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย  เวนแตตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษ ใหดําเนินการตาม (1) โดยอนุโลม 
 (6)  การบรรจุและแตงตั้งตําแหนงอาจารย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนง        
รองศาสตราจารย  และตําแหนงศาสตราจารย  ตามมาตรา 38 ก. (3) ถึง (6) ใหนํากฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหสภาสถาบัน 
อุดมศึกษาทําหนาที่แทน ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  แลวแตกรณี  เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนด 
ไวเปนอยางอื่น 
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การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการจัดระเบียบบริหารราชการแตกตางไปจากกระทรวงอื่น โดยพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 6 กําหนดใหจัดระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 (1)  ระเบียบบริหารราชการในสวนกลาง 
 (2)  ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา 
 (3)  ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคล 
 การจัดระเบียบบริหารราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรา 9 และ
มาตรา 10 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบดวย  

(1) สํานักงานรัฐมนตรี  
(2) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(3) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(5) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  กระทรวงศึกษาธิการมีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบควบคุมราชการ
ประจําในกระทรวง แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ กํากับการทํางานของ
สวนราชการในกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และประสานการปฏิบัติงานของสวนราชการในกระทรวง
ใหมีเอกภาพสอดคลองกัน รวมทั้งเรงรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ          
สวนราชการในกระทรวงใหเปนไปตามแผนงานของกระทรวง และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
ของสวนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงรองจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง  
 สวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ       
มีเลขาธิการซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของสวนราชการมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบควบคุมราชการ
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ประจําในสํานักงาน  แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนปฏิบัติการ กํากับการปฏิบัติงานของ
สวนราชการในสํานักงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเรงรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในสํานักงาน และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานรองจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของขาราชการในสํานักงาน 
ตลอดจนการจัดทําแผนพัฒนาของหนวยงานตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยให 
 (1)  เลขาธิการสภาการศึกษารับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 (2)  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือในสถานศึกษาที่อยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดวย 
 (3)  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัดที่เปนนิติบุคคล  
ที่จัดการศึกษาระดับปริญญา 
 (4)  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา   
 เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 3  กําหนดใหการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา  จํานวน
ประชากร  วัฒนธรรม  และความเหมาะสมดานอื่นดวย  ดังนั้น ในการจัดระเบียบบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดใหมีการจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา 
ดังนี้ 12  

 
12
 มาตรา 34  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   
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 (1)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ทําหนาที่ในการดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามที่กําหนดไวในมาตรา 36  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  และ           
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กําหนดไวในกฎหมายอื่น  รวมทั้งมีอํานาจหนาที่         
ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา  การพัฒนางาน  
ดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารวมกับสถานศึกษา  รับผิดชอบ
ในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 13  
 การจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดใหมี “เขตพื้นที่การศึกษา” 
นี้เอง ทําใหโครงสรางการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (เดิม) ซึ่งเคยมีหนวยงาน
ทางการศึกษาที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษา  ไดแก  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  
สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด  สํานักงานสามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ  
และสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ  ถูกหลอมรวมกัน โดยจัดตั้งเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และสงผลใหการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบญัญตั ิ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  มีองคกรบริหารงานบุคคลเพียง       
2 ระดับ คือ  คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  และอนุกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา)   

 (2)  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น  เชน  
โรงเรียน เปนตน  มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้น ๆ 14  

 
13
 มาตรา 37  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   

14
 มาตรา 39  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   
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 อยางไรก็ดี  มีขอสังเกตวา การจัดระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการขางตน 
ไมครอบคลุมถึงสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานบางประเภท  ไดแก  สถานศึกษาที่จัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และสถานศึกษา 
ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา  ไดแก  สถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และวิทยาลัยชุมชนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 15  ดังนั้น  การบริหารราชการของสถานศึกษาเหลานี้จึงไมอยูภายใตสังกัดของเขตพื้นที่
การศึกษา 16 

การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  มาตรา 33  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนํา
ของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา  กําหนดเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับโครงสรางและการจัดองคกรบริหารงานบุคคล 
 1.  ระบบกลไกการบริหารงานบุคคลที่มีเพียง 2 ระดับ  คือ  ก.ค.ศ.  กับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา  โดยที่ไมมีองคกรบริหารงานบุคคลในระดับกรม หรือระดับกระทรวง  ชวยทําหนาที่ 
แทน ก.ค.ศ.  และทําหนาที่ประสานการดําเนินงานระหวาง ก.ค.ศ. กบั อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  
ก.ค.ศ. ซึ่งเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
และในขณะเดียวกันยังทําหนาที่ เปนองคกรฝายปฏิบัติการในระดับกรมใหแกสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปดวย  ดังนั้น  ก.ค.ศ. จึงเปนทั้งผูกําหนดนโยบาย  หลักเกณฑ  
ระเบียบ  ขอบังคับ  กํากับ  ดูแล  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และเปนผูปฏิบัติการคือ 
เปนองคกรตรวจสอบดูแลในเรื่องที่ ก.ค.ศ. เปนผูกําหนดขึ้นดวย  ทําใหสํานักงาน ก.ค.ศ.           

 
15 กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ. 2546 

16
 มาตรา 22 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   
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ซึ่งเปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.ค.ศ.  ประสบปญหาในการปฏิบัติงาน     
เปนอยางมาก  เนื่องจากจะมีคําขอตาง ๆ และปญหา รวมถึงขอหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยที่ทุกคําขอและทุกปญหา ทั้งจากเขตพื้นที่
การศึกษาและจากสวนราชการ นอกจากนั้น สวนหนึ่งมาจากขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาโดยตรงที่ไมพอใจหรือเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมจากเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเรื่อง
จึงพุงตรงมายัง ก.ค.ศ.  
 2.  โดยหลักการทั่วไปขององคกรกลางบริหารงานบุคคลจะทําหนาที่ในการรักษาคุณธรรม 
4 ประการ  คือ 
 (1)  กําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล 
 (2)  กําหนดกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล ใหเปนไป
ตามมาตรฐานเดียวกัน 
 (3)  กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการบริหาร 
งานบุคคลตามที่กําหนด  ซึ่งรวมถึงการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของขาราชการที่อยูภายใต
ระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรกลางบริหารงานบุคคลนั้นดวย 
 (4)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคกรกลาง
บริหารงานบุคคล 
 ในการบริหารงานตามระบบคุณธรรมดังกลาว  สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมจึงตอง
มีองคกรบริหารงานบุคคลในระดับกรม  เพื่อทําหนาที่เปนองคกรฝายปฏิบัติการ 
 3.  การไมมีองคกรบริหารงานบุคคลในระดับกรมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเปนตนสังกัดของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
ทําใหเปนปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลหลายประการ เชน  การจัดคนลงกรอบ
อัตรากําลังที่ไมสามารถเกลี่ยอัตรากําลังไดตามกรอบ  การแตงตั้งโยกยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาระหวางเขตพื้นที่การศึกษาเปนปญหาในการโยกยายถายโอนขาราชการ 
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เนื่องจากการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาเปนเอกเทศแกกัน  รวมถึงปญหาการปฏิบัติ
หนาที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา โดยไมมีองคกรบริหารงานบุคคลที่สูงกวามาดูแลแกไข
ปญหาอยางทันทวงที  ทุกอยางจึงมารอให ก.ค.ศ. เปนผูแกไข  นอกจากนั้นยังมีเรื่องคําขอตาง ๆ 
การรองเรียนขอความเปนธรรม การอุทธรณ การรองทุกข  และการฟองคดีตอศาลปกครอง   
ลวนเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของ  ก.ค.ศ. ทั้งสิ้น ทําใหการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความลาชา ทั้งนี้ เพราะมีปญหาและคําขอตาง ๆ เขามาเปนจํานวนมาก 
สํานักงาน ก.ค.ศ. จึงพิจารณาใหไมทันเพราะจะตองใชขอมูลและเวลาในการพิจารณาดําเนินการ 
ซึ่งเปนปญหาที่จะตองไดรับการแกไขอยางเรงดวนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 2 

วินัยและการรักษาวินัย 

ความหมายของวินัย 

 การมีวินัยเปนความคาดหวังของสังคมที่จะใหบุคคลประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกที่ควร 
อันจะสงผลใหเกิดความเจริญรุงเรืองแกตนเองและสังคม ไดแก การประกอบสัมมาอาชีพ      
ดวยความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และแบบธรรมเนียม
ของสังคม 

  คําวา “วินัย” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ระเบียบ    
แบบแผนและขอบังคับ, ขอปฏิบัติ  

 “วินัย” ตรงกับภาษาอังกฤษวา Discipline หมายถึง เครื่องควบคุมพฤติกรรมของคน  

 ในทางการบริหารนั้น “วินัย” มีความหมายไปในหลายลักษณะ เชน ลักษณะที่เปนการควบคุม
ตนเอง (Self Control) โดยมุงพิจารณาวินัยในแงการพัฒนาตนเอง เพื่อปรับตัวใหสอดคลองกับ
ความจําเปนและความตองการ  ซึ่งเรียกวา  อัตวินัย (Self  Discipline) 

  วินัยขาราชการอาจแยกพิจารณาไดเปน 2 ความหมาย คือ 
 1.  หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ แบบแผนความประพฤติที่ทางราชการกําหนดให
ขาราชการยึดถือและปฏิบัติ 
 2.  หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ขาราชการแสดงออกมาในทางที่ถูกที่ควร เปนการ
ควบคุมตนเองใหแสดงพฤติกรรมที่ถูกระเบียบ หลักเกณฑ หรือแบบแผนที่ทางราชการกําหนดไว 

 ดังนั้น  วินัยจึงหมายถึง กฎเกณฑ ขอบังคับ หรือแบบแผนความประพฤติที่ควบคุม
พฤติกรรมของคนในองคกรใหเปนไปในแนวทางที่พึงประสงค 
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ความสําคัญของวินัยท่ีมีตอการศึกษา 17  

 เปาหมายที่แทจริงในการสงเสริมใหครูมีวินัยนั้นมิใชอยูที่ครู แตอยูที่ตัวนักเรียน กลาวคือ 
ถาครูมีวินัยความมีวินัยของครูจะสงผลไปถึงนักเรียนดวย เชน ครูจะตั้งใจอบรมสั่งสอนนักเรียน
อยางเต็มกําลังความสามารถ จะประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน จะชักนําใหเรียนรู    
สิ่งตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งในทางจิตวิทยาถือวาวัยเด็กเปนวัยที่สามารถจดจําและ
เลียนแบบพฤติกรรมของผูที่ใกลชิด และผูที่ตนเคารพนับถือ หากเด็กที่ไดครูมีระเบียบวินัย      
เด็กก็จะลอกเลียนพฤติกรรมที่ดีของครู ซึ่งอาจจะทําใหเปนเด็กที่มีระเบียบวินัยเชนเดียวกับครูดวย 
ซึ่งนั่นยอมหมายถึงความสําเร็จในการจัดการศึกษาของชาติ แตหากไมสามารถสงเสริมใหครูเปน
ผูมีวินัยไดแลว  การจัดการศึกษาจะบรรลุเปาหมายที่วางไวยอมเปนสิ่งที่เปนไปไดยาก 

จุดมุงหมายของวินัย 

 องคกรทุกองคกรไมวาในภาครัฐหรือภาคเอกชน ยอมมีจุดมุงหมายเดียวกันคือ ความสําเร็จ 
หรือการบรรลุเปาหมายขององคกร ปญหาวาจะทําอยางไรจึงจะทําใหคนในองคกรปฏิบัติหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคขององคกรตามเปาหมายที่วางไว  

 การจัดการเกี่ยวกับบุคคลเปนสิ่งที่สําคัญมาก เพราะคนเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางาน 
พัฒนาองคกร ตลอดจนถึงการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง องคกร 
ทุกองคกรลวนแตมุงแสวงหามาตรการในการนําทรัพยากรบุคคลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
และเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร อาจกลาวไดวา ความสําเร็จและความเจริญ 
กาวหนาขององคกรมีผลมาจากการมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ  มีคุณคาและ        
มีวินัยเสมอ 
 

 
17
 สํานักงาน ก.ค. กระทรวงศึกษาธิการ. รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาครูตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว, 2544 : 59 
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การรักษาวินัย 

 การรักษาวินัย หมายถึง การที่ขาราชการปฏิบัติตามขอกําหนดทางวินัย ตามที่กฎหมาย
บัญญัติอยางเครงครัด ระมัดระวัง ดูแล ปองกัน ไมฝาฝนหรือหลีกเลี่ยง หากพบวามีการกระทําผิด
ผูบังคับบัญชาตองดําเนินการทางวินัยทันที เพื่อมิใหเปนเยี่ยงอยางแกผูอ่ืน การรักษาวินัยที่ดีนั้น
นอกจากเกิดจากตัวขาราชการเองที่จะตองเรียนรู สํานึก และตระหนักในหนาที่แลว ผูบังคับบัญชา 
ก็จะตองทําตัวเปนแบบอยางที่ดี ดูแล สงเสริม และพัฒนาใหขาราชการมีวินัยดวย 

บทบาทของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการรักษาวินัย 
 (1)  เสริมสรางและพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาใหมีวินัย 
 (2)  ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
 (3)  ดําเนินการทางวินัยผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิด
วินัย 

วัตถุประสงคของการรักษาวินัย 
(1)  เพื่อสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของขาราชการ และรักษาประโยชนของราชการ 
(2)  และมีจุดมุงหมายเพื่อธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีของขาราชการดวย 

ลักษณะของวินัย 

  วินัย  มีลักษณะเปนขอบัญญัติ เพื่อควบคุมและสงเสริมใหขาราชการอยูในกรอบแหง
ความประพฤติอันดีงาม ระเบียบวินัยโดยทั่วไปมีไวเพื่อใหบุคคลในสังคมปฏิบัติรวมกันในทิศทาง
และแนวทางเดียวกัน เพื่อใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบ สันติ เคารพในสิทธิและหนาที่   
ของกันและกัน 
 วินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ขอบัญญัติที่กําหนดเปนขอหาม
และขอปฏิบัติตามหมวด 6 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 มาตรา 82 – มาตรา 97 
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 ลักษณะความผิดทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไดกําหนดความผิดทางวินัยของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมไว
คอนขางเขมงวดและเครงครัดกวาขาราชการประเภทอื่น อาทิ การกําหนดใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวา 
บทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองประพฤติตน     
เปนแบบอยางที่ดี ไมเฉพาะแกผูเรียนเทานั้น แตยังจะตองเปนแบบอยางที่ดีใหแกชุมชนและ
สังคมอีกดวย ทั้งนี้ ก็เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเปนผูประกอบวิชาชีพชั้นสูง  ซึ่งตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษากําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม 18 และสอดคลองกับคุณสมบัติ
ของผูที่จะเขามารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 30 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 รวมถึงเพื่อใหไดรับ
การยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไปดวย 

 ดวยเหตุนี้ จึงอาจกลาวไดวา การกําหนดความผิดทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ไวอยางเขมงวดและเครงครัด โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมนั้น ก็เพื่อให
สอดคลองกับการจัดระบบครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และเพื่อยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนวิชาชีพชั้นสูง และเปนที่เชื่อมั่นศรัทธา
ของสังคมตามเจตนารมณของกฎหมาย 

 

 
18 มาตรา 43 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
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ขอกําหนดเรื่องวินัย 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 6 
บัญญัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาวินัยตามที่บัญญัติเปนขอหามและ
ขอปฏิบัติตามหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ ตั้งแตมาตรา 82 ถึงมาตรา 97 ซึ่งอาจแยกไดดังนี้ 
 1.  วินัยตอประเทศชาติ ไดแก สนับสนุนและวางรากฐานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
 2.  วินัยตอตําแหนงหนาที่ ไดแก การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต  เห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
 3.  วินัยตอผูบังคับบัญชา ไดแก การปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่สั่งในหนาที่ 
โดยชอบดวยกฎหมาย 
 4.  วินัยตอผูเรียน ไดแก การอุทิศเวลา ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ชวยเหลือเกื้อกูล 
เคารพสิทธิ ไมขมเหง ไมลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียน 
 5.  วินัยตอประชาชน ไดแก ใหการตอนรับอํานวยความสะดวก ใหความเปนธรรม       
ไมกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยามประชาชน 
 6.  วินัยตอผูรวมงาน ไดแก การรักษาความสามัคคี สุภาพเรียบรอย ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
 7.  วินัยตอตนเอง ไดแก ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี รักษาชื่อเสียง ไมกระทําการใด ๆ 
ใหเสื่อมเสียชื่อเสียง 

บทบัญญัติวาดวยวินัยและการรักษาวินัย 
 บทบัญญัติวาดวยวินัยและการรักษาวินัย ตามหมวด 6 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  มาตรา 82  ถึงมาตรา 97  มีดังนี้ 
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 มาตรา 82  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาวินัยที่บัญญัติเปนขอหาม
และขอปฏิบัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ 

 จุดมุงหมายของมาตรานี้ ถือเปนหนาที่ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
ที่จะตองรักษาวินัยโดยไมฝาฝนขอหามและตองปฏิบัติตามขอกําหนดของวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ  

มีขอที่นาสังเกตวาจากบทบัญญัติดังกลาว ความผิดที่ไดกระทํากอนมีสถานภาพเปน
ขาราชการหรือกอนบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไมอาจนํามา
ลงโทษทางวินัยได (สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ล 471 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2549) 

 มาตรา 83  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองสนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ดวยความบริสุทธิ์ใจ และมีหนาที่วางรากฐานใหเกิดระบอบการปกครองเชนวานั้น 

 จุดมุงหมายของมาตรานี้ ไมตองการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีพฤติการณ
ที่ไมเหมาะสมตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 การกระทําที่เปนการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจนั้น อาจแสดงออกมา
ไดทั้งทางกายและทางวาจา การกระทําที่เปนการไมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ดังกลาว เปนความผิดวินัยที่ไมรายแรง เวนแตการกระทํานั้นจะเปนการกระทําความผิดอาญา  
จนไดรับโทษจําคุก หรือเปนการกระทําที่ถือไดวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือเปนการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรี จนเปนเหตุ
ใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง จึงจะเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
 



~ 33 ~ 

 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 83 
 1.  กระทําการใด ๆ อันเปนการไมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2.  ไมวางรากฐานใหเกิดระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัรยิ 
ทรงเปนประมุข 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 มีการกระทําในลักษณะที่เปนการคัดคานตอตาน หรือเปนปฏิปกษตอการปกครอง       
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งอาจแสดงออกโดย 
 -  ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งตาง ๆ ที่พึงกระทําในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมทั้ง 
ยุยงสงเสริมไมใหผูอ่ืนไปใชสิทธิดังกลาวดวย  (ภาคทัณฑ) 
 -  พูดชักจูงใหผูอ่ืนฝกใฝในการปกครองระบอบอื่น  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 

 มาตรา 84  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต  เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส
รักษาประโยชนของทางราชการ และตองปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
อยางเครงครัด 
 หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตน ไมวาจะโดย
ทางตรงหรือทางออม หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น 
 การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับ
ประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 จุดมุงหมายของมาตรานี้  ตองการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต  รักษาประโยชนของทางราชการ ไมใชตําแหนงหนาที่ราชการ
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แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และเนื่องจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเปนวิชาชีพควบคุมตองปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพดวย 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 84 วรรคหนึ่ง 
 1.  มีหนาที่ราชการ 
 2.  ปฏิบัติหนาที่โดยไมซื่อสัตยสุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม หรือไมมีความวิริยะ 
อุตสาหะ และขยันหมั่นเพียร หรือไมดูแลเอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการ หรือ 
 3.  ไมปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด 

 คาํวา “หนาที่ราชการ” หมายความรวมถึง การไปปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่ไมใชราชการโดยตรง
ดวย เชน การปฏิบัติหนาที่อ่ืนในรัฐวิสาหกิจ หรือองคการของรัฐ เปนตน โดยใหถือวาการปฏิบัติ
หนาที ่ตามที ่ไดรับแตงตั ้งหรือตามที่ไดรับมอบหมายนั้นเปนการปฏิบัติหนาที ่ราชการ               
ถาขาราชการผูนั้นกระทําการอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามวินัยขาราชการ ใหถือวาเปน
การกระทําผิดวินัยในหนาที่ราชการ 19

 แตในกรณีที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ผูจัดการสหกรณโรงเรียน หรือทําหนาที่        
รับ – สงเงินใหกับสหกรณออมทรัพย ไมถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ 20 
 การปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น ขาราชการผูมีหนาที่จะปฏิบัติหนาที่อยูในสถานที่ราชการ
หรือนอกสถานที่ราชการก็ได ถาไมมีกฎหมายบังคับไวโดยเฉพาะวาตองปฏิบัติในสถานที่
ราชการ และการปฏิบัติหนาที่ราชการนั้นไมจําเปนจะตองปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติ
เสมอไป อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาที่กําหนดใหปฏิบัติราชการตามปกติก็ได 
 การพิจารณาวาขาราชการผูใดมีหนาที่ราชการ ในเรื่องใดหรือไมนั้น มีแนวทางพิจารณา
บางประการ ดังนี้ 

                                                            
19  พระราชบัญญัติวาดวยความผิดทางวินัยของขาราชการซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานที่มิใชสวนราชการ พ.ศ. 2534 

20    มติ อ.ก.ค.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการครู ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2526 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2526 
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 1.   พิจารณาจากกฎหมาย  มาตรฐานทั่วไป หรือระเบียบ  ที่กําหนดหนาที่ไว เปน           
ลายลักษณอักษร 
 2.  พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนง ในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
ตําแหนงไดแสดงหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงตาง ๆ ไว เมื่อใครดํารงตําแหนงใด     
ก็ยอมมีหนาที่ตามที่กําหนดไว 
 3.  พิจารณาจากคําสั่ง หรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชา แมจะไมมีกฎหมายหรือ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงกําหนดใหเปนหนาที่ไว แตถาผูบังคับบัญชาสั่งใหผูใดทําหนาที่ใด 
หรือมอบหมายหนาที่ใดใหผูใดปฏิบัติภายในขอบเขตอํานาจของผูบังคับบัญชา ก็ยอมเปน  
หนาที่ราชการของผูที่ไดรับคําสั่งหรือรับมอบหมายที่จะตองรับผิดชอบตามนั้น การมอบหมาย
อาจทําเปนลายลักษณอักษร หรือมอบหมายดวยวาจา หรือมอบหมายโดยพฤตินัยอยางอื่นก็ได 
 4.  พิจารณาจากพฤตินัย โดยพิจารณาจากการที่ขาราชการสมัครใจเขาผูกพันตนเอง
ยอมรับวาเปนหนาที่ราชการที่ตนตองรับผิดชอบ 
 คาํวา “ซื่อสัตย” หมายความวา ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ไมคดโกง ไมหลอกลวง 
 คําวา “สุจริต” หมายความวา ปฏิบัติดวยความมุงหมายในทางที่ดีที่ชอบตามทํานอง 
คลองธรรม 
 คาํวา “เท่ียงธรรม” หมายความวา ปฏิบัติโดยไมลําเอียง 
 สวนการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ น้ัน เนื่องจากกฎหมายปฏิรูป
การศึกษาไดกําหนดใหครูหรือผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพชั้นสูง  จึงมุงหมายให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตองปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่คุรุสภากําหนดไวเปนขอบังคับดวย 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  ขาราชการครูทําเฉลยขอสอบใหนักศึกษาบางกลุมไปติวกอนสอบดวยความหวงใย
นักศึกษาเกรงวาจะทําขอสอบไมได  อันเปนการชวยเหลือนักศึกษาใหไดคะแนนตามเกณฑ   
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การวัดผล  โดยไมปรากฏวามีการเรียกรองคาตอบแทนจากนักศึกษาแตอยางใด  เปนการปฏิบัติ
หนาที่โดยไมซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม  (ภาคทัณฑ) 
 -  สงผลการสอบแกตัวของนักเรียนลาชา  ทําใหโรงเรียนไมสามารถแจงผลการเรียนตาม
กําหนด  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
 -  ปฏิบัติหนาที่โดยไมดูแลเอาใจใสงาน ไมตรวจสอบเอกสารใหรอบคอบทําใหเกิดความ
เสียหายแกราชการ หรือเกิดการทุจริต  (ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 
 4.  ฝาฝนขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ภาคทัณฑ) 

 ตามมาตรา 84 วรรคสอง  การพิจารณาวาผูใดกระทําผิดวินัยตามวรรคนี้หรือไม จะตอง
พิจารณาในเบื้องตนวา ผูนั้นมีอํานาจหนาที่ราชการในเรื่องนั้นหรือไม หากไดความวาผูนั้น        
มีอํานาจหนาที่ราชการในเรื่องนั้น จึงจะพิจารณาตอไปวา ผูนั้นไดอาศัยอํานาจหนาที่นั้น หรือ
ยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาที่นั้นหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืนหรือไม และการอาศัยอํานาจ
หนาที่ราชการนั้น ไมจําเปนจะตองทําโดยตรง เพียงแตยอมใหผูอ่ืนทําหรือแมแตโดยทางออม    
ก็เขาขายเปนความผิด ตามมาตรา 84 วรรคสอง แลว 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 84 วรรคสอง 
1. มีอํานาจหนาที่ราชการ 
2. อาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตน 
3. หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 

  ตัวอยางพฤติการณความผิด 
  - รับเงินหรือสิ่งของจากผูมาติดตอราชการ เพื่ออํานวยความสะดวกเปนกรณีพิเศษ   
(ภาคทัณฑ) 
  -  นําทรัพยสินของทางราชการไปใชสวนตัว  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
  -  รับเงินสวนลดจากรานคาโดยไมสงคืนคลัง  (ภาคทัณฑ) 
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 ตามมาตรา 84 วรรคสาม  เปนการกําหนดลักษณะความผิดวินัยที่รายแรงอยางหนึ่ง       
ในกรณีทุจริตตอหนาที่ราชการ โดยใหนิยามหรือความหมายของการทุจริตตอหนาที่ราชการ     
ไวดวยวาการกระทําอยางใด  จึงจะเขาลักษณะเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ ซึ่งเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง 
 การกระทําที่จะเปนการกระทําผิดวินัยกรณีทุจริตตอหนาที่ราชการ ตามวรรคสามนี้      
จะเปนการกระทําที่ฝาฝนวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองมาแลว แตการกระทําผิดตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสองนั้นเปนความผิดวินัยที่ไมรายแรง กรณีจะเปนความผิดวินัยอยางรายแรงก็ตอเมื่อ
เขาเกณฑตามวรรคสามนี้ดวย และการที่จะพิจารณาวาการกระทําผิดวินัยเชนใดจะเปนการ
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงกรณีทุจริตตอหนาที่ราชการหรือไมนั้น ตองเขาองคประกอบดังนี้ 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 84 วรรคสาม 
 1.  ตองมีหนาที่ราชการที่จะตองปฏิบัติ 
 2.  ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
 3.  เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได 
 4.  โดยมีเจตนาทุจริต 
 ผูกระทําความผิดจะตองมีการกระทําครบทั้ง 4 องคประกอบ จึงจะเปนการกระทําผิดวินัย
กรณีทุจริตตอหนาที่ราชการ โดยอาจแยกอธิบายได ดังนี้ 
 1.  ตองมีหนาที่ราชการที่จะตองปฏิบัติ 
 อยางไรเปนหนาที่ราชการ และอยางไรถือวามีหนาที่ราชการ ดังไดกลาวมาแลวขางตน 

 2.  ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ 
 คําวา “ปฏิบัติหนาที่ราชการ” หมายความวา ไดมีการปฏิบัติหนาที่ราชการไปแลวหรือ  
ไดมีการกระทําการตามหนาที่ไปแลว 
 สวนคําวา “ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ” หมายความวา มีหนาที่ราชการที่จะตอง
ปฏิบัติ แตไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาที่ 
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 การที่ไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาที่ จะเปนความผิดกรณีทุจริตตอหนาที่
ราชการก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเปนการจงใจที่จะไมปฏิบัติการตามหนาที่ โดยปราศจากอํานาจ   
ที่จะอางไดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ และจะตองเปนการปฏิบัติหรือละเวน        
ไมปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวย 
 คําวา “มิชอบ” หมายความวา ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คําสั่ง  
ของผูบังคับบัญชา  มติคณะรัฐมนตรี  แบบธรรมเนียมของทางราชการ  หรือทํานองคลองธรรม  
ซึ่งแยกพิจารณาได ดังนี้ 
 1)  มิชอบดวยกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  คําสั่งของผูบังคับบัญชา  หรือ              
มติคณะรัฐมนตรี 
 หมายถึง  ปฏิบัติโดยไมเปนไปตามกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ หรือคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมาย หรือระเบียบของ
ทางราชการ  หรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา  หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว เชน  ผูอํานวยการ
โรงเรียนไดประมูลหรือซื้อวัสดุสํานักงานจากรานคาของพวกพองของตนดวยเจตนาที่จะใหตน
และพวกพองของตนไดประโยชนเปนพิเศษ โดยหลบเลี่ยงไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
ดังนี้ เปนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได 
 2)  มิชอบดวยแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
 หมายถึง ปฏิบัติโดยไมเปนไปตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือไมปฏิบัติ        
ใหเปนไปตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ เชน เจาหนาที่พัสดุเสนอเรื่องอนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ
การศึกษาตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่ออนุมัติโดยไมผานรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามสายงาน โดยมีเจตนาที่จะใหตนเองหรือหางรานที่จําหนายวัสดุ
อุปกรณการศึกษาไดประโยชนเปนพิเศษ เพราะถาเสนอผานรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจะไมไดรับอนุมัติ เนื่องจากรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารูดีวาวัสดุ  



~ 39 ~ 

 

ชิ้นไหนมีคุณภาพหรือไมมีคุณภาพ มีราคาแพงหรือไมแพง ดังนี้ เปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได 
 3)  มิชอบดวยทํานองคลองธรรม 
 หมายถึง กระทําในทางที่ไมถูกไมควร หรือไมกระทําในทางที่ถูกที่ควร เชน ไดรับแตงตั้ง
เปนเจาหนาที่การเงิน มีหนาที่วางฎีกาเบิกเงินคาซื้อวัสดุสํานักงานใหแกรานคาผูขายหลายราย 
ไดทําเรื่องวางฎีกาเบิกเงินใหรายที่ใหคาตอบแทนเปนสวนตัวกอนรายที่ไมไดใหคาตอบแทน 
รายใดที่ใหคาตอบแทนเปนสวนตัวก็ทําใหเร็ว สวนรายใดที่ไมใหคาตอบแทนเปนสวนตัวก็ทําใหชา 
โดยมีเจตนาหนวงเหนี่ยวเรื่องไว ดังนี้ เปนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือ
ผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได 
 สวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยถูกตองตามกฎหมาย และตามทํานองคลองธรรม      
ทุกประการแลว ตอมาภายหลังไดรับประโยชนสวนตัว เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่นั้นในลักษณะ 
“ของขวัญ” หรือที่เรียกกันวา “กินตามน้ํา” ไมเขาลักษณะเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ 
จึงไมเปนความผิดกรณีทุจริตตอหนาที่ราชการตามมาตรา 84 วรรคสาม แตอาจเปนความผิด 
กรณีอ่ืน เชน ประพฤติชั่ว ได 

 3.  มีเจตนาพิเศษเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได 
 การปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบที่จะเปนการ
ทุจริตตอหนาที่ราชการไดนั้น ตองเปนการกระทําเพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนอยางหนึ่ง
อยางใดดวย 
 คําวา “ผูอื่น” หมายถึง ใครก็ไดที่จะไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของขาราชการผูนั้น 
 คําวา “ประโยชน” หมายถึง สิ่งที่ไดรับอันเปนคุณแกผูรับ ซึ่งอาจเปนทรัพยสินหรือ
ประโยชนอยางอื่นที่มิใชทรัพยสิน เชน การไดรับบริการ ความสะดวกสบายหรือสิทธิพิเศษตาง ๆ 
เปนตน 
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 คําวา “มิควรได” หมายถึง ไมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไดรับประโยชนใด ๆ ตอบแทน
จากการปฏิบัติหนาที่นั้น ในกรณีที่มีกฎหมาย มาตรฐานทั่วไป กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่ง
ใดกําหนดใหขาราชการไดรับประโยชนตอบแทนจากการปฏิบัติหนาที่นั้นก็เปนประโยชน     
อันควรไดโดยชอบธรรม หรือโดยชอบดวยเหตุผล แตตองมิใชเรียกรองเอาเกินกวาที่ควรจะได 
ถาเปนการเรียกรองเอาเกินกวาที่จะพึงไดแลว ก็เปนการไดรับประโยชนที่มิควรไดดวย
เชนเดียวกัน 

 4.  โดยมีเจตนาทุจริต 
 การที่จะพิจารณาวาการกระทําใดเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการหรือไมนั้น จะตองพิจารณา
ลึกลงไปถึงเจตนาของผูกระทําดวยวา มีเจตนาทุจริต หรือมีเถยจิต ซึ่งหมายถึงจิตอันชั่วราย      
คิดเปนโจรในการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมุงที่จะให 
ตนเองหรือผูอ่ืนไดรับผลประโยชนที่มิควรได โดยเรื่องนี้มีหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0611/ว  2 
ลงวันที่ 30 มกราคม 2528  แจงแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาความผิดกรณีทุจริตตอหนาที่
ราชการใหสวนราชการตาง ๆ ทราบและถือเปนหลักปฏิบัติวา การพิจารณาความผิดฐานทุจริตตอ
หนาที่ราชการ ซึ่งผูกระทําผิดจะถูกลงโทษสถานหนักถึงขั้นไลออกหรือปลดออกจากราชการนั้น 
จะตองมีพยานหลักฐานชัดเจนพอสมควรวาผูกระทําผิดมีเถยจิตหรือเจตนาทุจริตตอหนาที่
ราชการดวย 
 รวมความแลว โดยปกติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงปฏิบัติหนาที่ราชการ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม ไมพึงแสวงหาประโยชนที่มิควรได หากผูใดปฏิบัติหรือ     
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการในเรื่องใดโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชน     
ที่มิควรได และเขาองคประกอบทั้ง 4 ประการดังกลาวแลว กรณีเปนการกระทําการทุจริตตอ
หนาที่ราชการอันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ทั้งนี้ ในการพิจารณาความผิดในกรณีเชนนี้ 
จะตองพิจารณาโดยรอบคอบใหไดความหรือปรากฏหลักฐานแจงชัดจริง ๆ เพราะความผิดกรณี
ทุจริตตอหนาที่ราชการเปนความผิดที่รายแรงมาก ซึ่งทางราชการไมพึงประสงคที่จะใหบุคคล   
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ผูประพฤติเชนนี้อยูในราชการ หากลงโทษผูใดในความผิดกรณีทุจริตตอหนาที่ราชการไปแลว 
จะทําใหผูนั้นหมดโอกาสที่จะกลับเขารับราชการอีก เพราะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติตาม   
มาตรา 30 (7)  กรณีเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดวย 
 ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ควรลงโทษไลออก
จากราชการ การนําเงินที่ทุจริตไปแลวมาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานีอ่ืนใดไมเปนเหตุลดหยอนโทษ
ลงเปนปลดออกจากราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    
ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536  
 ความผิดกรณีใชสิทธิขอเบิกเงินจากทางราชการเปนเท็จ โดยเจตนาทุจริต ฉอโกงเงินของ
ทางราชการอยางแนชัด เชน การทุจริตเบิกเงินคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะเดินทาง และเงินอื่นในทํานอง
เดียวกันอันเปนเท็จ เปนความผิดวินัยอยางรายแรงฐานประพฤติชั่ว ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที่ นร 0709.2/ว 8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2536ไมเปนความผิดตามมาตรานี้ เนื่องจากไมมีหนาที่
เกี่ยวกับการเบิกจายเงิน 
 กรณีทุจริตในการสอบใหลงโทษสถานหนัก มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0401/ว 50 ลงวันที่ 12 เมษายน 2511 จะเขากรณีทุจริตตามมาตรานี้หรือไม 
ตองดูวาผูกระทํามีหนาที่ราชการหรือไม หากเปนผูเขาสอบกระทําการทุจริตในการสอบ        
เปนความผิดวินัยรายแรง ฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  นําเงินราชการที่ตนมีหนาที่รับผิดชอบไปใชเปนประโยชนสวนตัว  (ไลออก) 
 -  เปดเผยขอสอบของตนหรือที่อยูในความรับผิดชอบของตนใหผูเขาสอบหรือบุคคลอ่ืน
ทราบโดยไดรับคาตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใด  (ไลออก) 
 -  เบิก-ถอนเงินของโรงเรียนแลวไมนําเงินไปใชจายตามวัตถุประสงคของทางราชการ  
และไมสามารถชี้แจงแสดงพยานหลักฐานการใชจายเงินที่เบิก-ถอนไปได  (ไลออก) 
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 มาตรา 85  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี   
หรือนโยบายของรัฐบาล โดยถือประโยชนสูงสุดของผูเรียน และไมใหเกิดความเสียหาย            
แกทางราชการ 
 การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของ         
ทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเลอ 
หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 จุดมุงหมายของมาตรานี้ เพื่อใหขาราชการตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐ 
โดยถือประโยชนสูงสุดของผูเรียน เปนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลดีหรือความกาวหนา     
แกราชการ ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และดูแลไมใหเกิดความเสียหาย           
ซึ่งหมายความรวมถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยตรง  และการปฏิบัติหนาที่ราชการทั่วไป  
หรือการปฏิบัติหนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหขาราชการตองปฏิบัติดวย 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง 
 1.  มีหนาที่ราชการ 
 2.  ไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
และหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล โดยถือประโยชนสูงสุดของ
ผูเรียน 
 3.  เกิดความเสียหายแกราชการ 
 คําวา “หนาที่ราชการ”  นอกจากความหมายเชนเดียวกับ มาตรา 84 คือ หนาที่ราชการ
ตามตําแหนงและหนาที่ราชการที่ไดรับมอบหมายแลว  ยังหมายถึงหนาที่ราชการทั่วไปที่กฎหมาย
กําหนดใหขาราชการทุกคนตองปฏิบัติ  เชน  ขาราชการมีสิทธิขอลากิจ  ลาปวย  หรือลาพักผอนได        
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ตามระเบียบการลา  ในขณะเดียวกันก็มีหนาที่ตองยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการดวย   
การย่ืนใบลาเปนหนาที่ราชการประการหนึ่งที่ขาราชการจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ
แบบแผนที่ทางราชการกําหนด  การหยุดราชการเพราะปวย แตไมสงใบลาตามระเบียบการลา  
ถือเปนความผิดตามมาตรานี้ 21 
 คําวา “นโยบายของรัฐบาล” หมายถึง 
 1.  นโยบายที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภา 
 2.  นโยบายที่ไดกําหนดหรือสั่งการเปนการเฉพาะเรื่อง 
 3.  นโยบายพิเศษหรือนโยบายเฉพาะกิจที่รัฐบาลมอบหมายเปนกรณีพิเศษ 
 นโยบายของรัฐบาลในลักษณะดังกลาว ขาราชการจะตองทราบและตอบสนองเพื่อให
นโยบายบรรลุผลตามวัตถุประสงค 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  อนุมัติใหจายเงินทั้งที่ยังไมมีการตรวจรับพัสดุจากกรรมการตรวจรับ โดยไมปรากฏวา
มีการทุจริต  (ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 
 -   เบิกจายเงินไมเปนไปตามระเบียบของทางราชการ  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 2 เดือน) 
 -  ออกใบเสร็จรับเงินคาสมัคร คาลงทะเบียนจากนักเรียนโดยไมมีสําเนาใบเสร็จ ทําให
เขาใจผิดวาตนขั้วใบเสร็จรับเงินสูญหาย ทําใหไมมีหลักฐานเพื่อบันทึกลงบัญชีรับเงินประจําวัน 
(ภาคทัณฑ) 
 -  จัดเก็บเอกสารการเงิน - บัญชี  หลักฐานการจายเงินไมถูกตองตามระบบบัญชีของทาง
ราชการ ทําใหไมสามารถตรวจสอบได  (ตัดเงนิเดือน 5%  เปนเวลา 2 เดือน) 
 -  ไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเกี่ยวกับเรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจาง  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 

                                                            
21    มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2553 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 
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 -  ไมมาปฏิบัติราชการ แตมาลงเวลายอนหลัง  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
 -  ไมมาปฏิบัติราชการเพราะปวย  แตไมสงใบลาตามระเบียบ (ภาคทัณฑ) 

 มาตรา 85 วรรคสอง  การจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย การประมาทเลินเลอ ไมเอาใจใส
ระมัดระวัง รักษาประโยชนของทางราชการเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  เปนความผิด
วินัยอยางรายแรง  แยกองคประกอบได  ดังนี้ 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 85 วรรคสอง 
 1.  มีหนาที่ราชการ 
 2.  จงใจไมปฏิบัติหนาที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ
หนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล 
 3.  ประมาทเลินเลอ หรือขาดการเอาใจใส ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ 
 4.  เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
 ความในวรรคสอง การกระทําอยางไรจึงจะเรียกวาเปนการ “จงใจ” 
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายคําวา “จงใจ” วาตั้งใจ 
หมายใจ เจตนา 
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 บัญญัติวา “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ
ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี 
ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิด จําตองชดใชคาสินไหมทดแทน
เพื่อการนั้น” 
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสอง บัญญัติวา “กระทําโดยเจตนา ไดแก กระทํา
โดยรูสํานึกในการที่กระทํา และในขณะเดียวกันผูกระทําประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของ
การกระทํานั้น” 
 แตคําวา “จงใจ” ตามความในวรรคสองนี้ มีความหมายกวางกวาที่กลาวมาแลว กลาวคือ 
แมการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายรัฐบาลนั้น 
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จะไมไดมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ หรือไมอาจเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น
วาจะเสียหายแกราชการไดก็ตาม ถาการกระทําโดยรูสํานึกในการกระทํานั้น ไดกอใหเกิดความ
เสียหายอยางรายแรงแลว ก็เปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรานี้ 
 การกระทําอยางไรจึงจะถือวาเปนการประมาทเลินเลอ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคําวา “ประมาท” และ “เลินเลอ” ไวดังนี้ 
 “ประมาท” หมายความวา ขาดความรอบคอบ ขาดความระมัดระวัง 
 “เลินเลอ” หมายความวา ขาดความระวัง หรือไมรอบคอบในสิ่งที่ควรกระทํา 
 ดังนั้น คําวา “ประมาทเลินเลอ” จึงหมายความวา ขาดความระมัดระวัง ไมรอบคอบในสิ่ง
ที่ควรกระทํา 
 การประมาทเลินเลอซึ่งเปนความผิดทางวินัยจะตองเปนการประมาทเลินเลอในหนาที่
ราชการ  การประมาทเลินเลอมีไดทั้ง “กระทํา” และ “ละเวนการกระทํา”  เชน ควบคุมหองสอบไมดี 
เผลอจนมีผูเขาสอบคัดลอกคําตอบซึ่งกันและกัน เปนการ “กระทํา” โดยประมาทเลินเลอหรือ
เปนเจาหนาที่การเงินลืมนําเงินสดเขาเก็บรักษาในตูนิรภัย เปนเหตุใหเงินจํานวนนั้นสูญหาย  
เปนการ “ละเวนการกระทํา” ดวยความประมาทเลินเลอ เปนตน 
 สําหรับความเสียหายที่เกิดแกราชการกรณีจะรายแรงเพียงใดนั้น  ตองพิจารณาจาก
ขอเท็จจริงเปนเรื่อง ๆ ไป  ซึ่งความเสียหายที่ทางราชการไดรับอาจเปนความเสียหายที่สามารถ
คํานวณเปนราคา  หรือเปนความเสียหายที่เกิดกับภาพพจนชื่อเสียงของทางราชการก็ได 

กรณีตัวอยางแนวคําพิพากษาศาลปกครอง 
 (1)  กรณีขาราชการครูซึ่งไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน  
เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัด ไดรับแจงจากคณะกรรมการตรวจกระดาษคําตอบวามีการแกไขกระดาษคําตอบของ      
ผูเขาสอบบางราย  แตกลับเพิกเฉยไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่  เปนเหตุใหทางราชการ     
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ตองยกเลิกประกาศผลการสอบและแตงตั้งคณะกรรมการตรวจทานกระดาษคําตอบใหม         
(คําพิพากษาศาลปกครองกลาง ที่ 225/2547) 
 (2)  เปนกรณีที่ศาลเห็นวาไมเปนประมาทเลินเลออยางรายแรง  ไดแก  กรณีหัวหนางาน
การเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษา  เซ็นเช็คโดยไมกรอกจํานวนเงินและไมขีดครอมเช็ค  เปนเหตุให
เจาหนาที่แอบกรอกจํานวนเงินแลวเบิกเงินไปใชเปนประโยชนสวนตัว  โทษปลดออก  ศาลเห็นวา 
ความเสียหายมิไดเกิดจากผูฟองคดีโดยตรง  แตเกิดจากระบบที่หละหลวม ขาดการตรวจสอบ  
ประกอบกับผูฟองคดีนําตํารวจเขาจับกุมเจาหนาที่ซึ่งยักยอกเงินไป  ทําใหทางราชการเรียกรอง
คาเสียหายจากผูกระทําผิดได  แมการกระทําของผูฟองคดีจะเปนการประมาทเลินเลอในหนาที่
ราชการ  อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการก็ตาม  แตกรณียังรับฟงไมไดวาการกระทําของผูฟองคดี
เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  (คําพิพากษาศาลปกครองระยอง  ที่ 19/2551) 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  นําเงินราชการที่ตนมีหนาที่รับผิดชอบไปฝากใหผูอ่ืนนําเขาธนาคาร เปนเหตุใหผูนั้น
ยักยอกเงินไป  (ปลดออก) 
 -  อนุมัติเงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อการยังชีพโดยไมไดตรวจสอบจํานวนและรายชื่อ
นักศึกษา  เปนเหตุใหเจาหนาที่นําเอารายชื่อนักศึกษานอกโครงการมาเบิกรวมดวย (ปลดออก) 

 มาตรา 86  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
ซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือ
หลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษา
ประโยชนของทางราชการจะเสนอความเห็นเปนหนังสือภายในเจ็ดวัน เพื่อใหผูบังคับบัญชา
ทบทวนคําสั่งนั้นก็ได และเมื่อเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันเปนหนังสือใหปฏิบัติ
ตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาจะตองปฏิบัติตาม  
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 การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่ราชการ
โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ            
อยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 มาตรานี้มุงหมายใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งการในหนาที่โดยชอบ  แตถาเห็นวาการปฏิบัตินั้นจะทําใหเสียหายหรือ      
ไมรักษาประโยชนของทางราชการ อาจเสนอใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นได โดยมีเงื่อนไขวา 
 -  เฉพาะกรณีท่ีเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปน 
การไมรักษาประโยชนของทางราชการเทานั้นที่ขอใหทบทวนได 
 -  ตองเสนอความเห็นเปนหนังสือใหทบทวนคําสั่งภายใน 7 วัน 
 -  ถาผูบังคับบัญชายืนยันตามคําสั่งเดิม ก็ตองปฏิบัติตาม 
 การที่จะพิจารณาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยตาม
มาตรานี้หรือไม มีองคประกอบที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 86 วรรคหนึ่ง 
 1.  มีคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
 2.  ผูสั่งเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย 
 3.  สั่งในหนาที่ราชการ 
 4.  เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
 5.  มีเจตนาไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น โดยขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง 
 แยกพิจารณาได ดังนี้ 
 1.  มีคําสั่งของผูบังคับบัญชา คําสั่งไมจําเปนตองสั่งตามรูปแบบของทางราชการ หรือ
เปนลายลักษณอักษร อาจเปนการสั่งดวยวาจาก็ได 
 2.  ผูสั่งเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย หมายถึง ผูดํารงตําแหนงที่มีกฎหมายบัญญัติ   
ใหเปนผูบังคับบัญชา หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายหรือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจตามกฎหมาย     
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ใหเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสวนราชการหรือหนวยงาน หรือสถานศึกษา ทั้งนี้ จะตองเปน
การมอบหมายหรือมอบอํานาจตามที่กฎหมายบัญญัติใหมอบได 

 กฎหมายที่กําหนดการบังคับบัญชา มีดังนี้ 
 (1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งไดกําหนดตําแหนง
ผูบังคับบัญชาทั้งในราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยกําหนดใหนายกรัฐมนตรี   
ในฐานะหัวหนารัฐบาลมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงซึ่งสังกัดกระทรวง 
ทบวง กรม และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรม 
 (2)  พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งกําหนดให 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ (มาตรา 12) ใหปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง ใหเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชา
ของสวนราชการ และใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือในสถานศึกษาที่อยูในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
(มาตรา 30) ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในเขตพื้นที่
การศึกษา (มาตรา 37) ใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ (มาตรา 39) 
 (3)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547        
ซึ่งกําหนดใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 24) ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชา 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (มาตรา 27) ใหผูบริหารหนวยงาน
การศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด เปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนวยงานที่ ก.ค.ศ. กําหนด (มาตรา 28) ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและ
แตงตั้ง (มาตรา 53) 
 (4)  มาตรฐานตําแหนง เชน มาตรฐานตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา 
กําหนดตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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ในสถานศึกษา ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

 3.  สั่งในหนาที่ราชการ มีความหมาย 2 ประการ คือ 
 3.1  ผูสั่งมีหนาที่ราชการในเรื่องที่สั่งนั้น หมายถึง เรื่องที่สั่งใหไปปฏิบัติหนาที่
ราชการที่มิใชงานในหนาที่ของผูรับคําสั่งโดยตรง 
 3.2  ส่ังใหปฏิบัติราชการ หมายถึง ถาไมใชเรื่องสั่งใหปฏิบัติราชการก็ไมมีความผิด
ฐานขัดคําสั่งผูบังคับบัญชา 

 4 .  เปนคําสั่ งที่ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  หมายความว า 
ผูบังคับบัญชานั้นตองเปนผูอยูในฐานะที่จะสั่งใหทําไดตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
และตองสั่งภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ของตน ถาผูบังคับบัญชาสั่งการโดยไมอยูในฐานะ        
ที่จะสั่งไดหรือสั่งการนอกเหนืออํานาจหนาที่ของตน หรือฝาฝนกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการแลว คําสั่งของผูบังคับบัญชาก็ไมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตาม และถาผูอยูใตบังคับบัญชา
ไมปฏิบัติตามก็ไมผิดฐานขัดคําสั่งผูบังคับบัญชา 

 5.  มีเจตนาที่จะไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น โดยขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง คือ ตองมีการขัดขืน   
ไมทําตามคําสั่งหรือทําไมตรงตามที่สั่ง หรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่ง  

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  ผูบังคับบัญชาสั่งใหมาทํางานเรงดวนในวันเสาร-อาทิตย แตไมมาปฏิบัติงาน (ภาคทัณฑ) 
 -  ผูบังคับบัญชาสั่งใหไปเขารับการฝกอบรม แตไมไดไปเขารับการฝกอบรม  (ตัดเงินเดือน 
5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
 -  ขอลาหยุดราชการ แตผูบังคับบัญชาไมอนุญาตแลวขาดราชการไป ทั้งที่ทราบวา
ผูบังคับบัญชาไมอนุญาต  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
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 การกระทําความผิดฐานขัดคําสั่ง หรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา  
ซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เปนความผิดวินัยได
ทั้งรายแรงและไมรายแรง ทั้งนี้ แลวแตผลที่เกิดขึ้นจากการขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตาม
คําสั่งนั้น ไดกอใหเกิดผลเสียหายแกราชการอยางใดหรือไม ถาเกิดความเสียหายแกราชการ   
เพียงเล็กนอย หรือแมเสียหายในทางการปกครองบังคับบัญชาไปบาง ก็เปนความผิดวินัยไมรายแรง 
แตถาการขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการ
อยางรายแรงแลว กรณีก็เปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามวรรคสอง 
 ความในวรรคสองไดบัญญัติใหเปนความผิดวินัยอยางรายแรง อยางไรก็ดี การที่จะ
พิจารณาวา กรณีใดไดกอใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไมนั้น จะตองพิจารณา
ขอเท็จจริงเปนเรื่อง ๆ ไป ความเสียหายอยางรายแรงอาจเปนความเสียหายที่เปนทรัพยสินหรือ
ตัวเงิน หรือความเสียหายอยางอื่นที่มิใชทรัพยสินหรือตัวเงินก็ได เปนตนวาความเสียหายแก
ชื่อเสียงของทางราชการ หรือความเสียหายในดานการบริหารราชการก็ได 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 86 วรรคสอง 
 1.  มีคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
 2.  ผูสั่งเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย 
 3.  สั่งในหนาที่ราชการ 
 4.  เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
 5.  มีเจตนาไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น โดยขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง 
 6.  เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  ผูบังคับบัญชาสั่งใหปฏิบัติหนาที่อยูเวรรักษาการณแตไมอยูเปนเหตุใหเกิดเพลิงไหม 
หรือคนรายมาโจรกรรมทรัพยสิน  (ปลดออก) 
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 มาตรา  87 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองตรงตอเวลา อุทิศเวลาของตน
ใหแกทางราชการและผูเรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรมิได  
 การละทิ้งหนาที่หรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเสียหาย
แกราชการอยางรายแรง หรือการละท้ิงหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา   
สิบหาวัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ อันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  

 การอุทิศเวลาใหแกราชการเปนเรื่องที่สําคัญมากสําหรับผูเปนขาราชการ  เนื่องจาก
ขาราชการเปนผูจัดทําบริการสาธารณะแทนรัฐ  เพื่อตอบสนองความตองการของคนสวนใหญ 
ซึ่งตองมีความตอเนื่อง  ขาราชการจึงไมใชผูที่ปฏิบัติหนาที่ตามเวลาปกติเทานั้น   แตตองพรอม 
ที่จะปฏิบัติหนาที่ไดทุกเวลา  ทุกสถานการณ  โดยถือวาประโยชนสาธารณะตองมากอน 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 87 วรรคหนึ่ง  
 1.  ตองมีหนาที่ราชการที่จะตองปฏิบัติ 
 2.  ไมอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ 
 3.  มีเจตนาละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 คําวา “อุทิศเวลาของตน” ตามความในวรรคหนึ่ง หมายถึง การอุทิศเวลาหรือสละเวลา   
ที่ตองปฏิบัติตามปกติดวย เชน ทางราชการมีงานเรงดวนที่จะตองใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาบางคนปฏิบัติในเวลาหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันหรือหลังจากเลิกเรียน   
ไปแลว หรือในวันหยุดราชการ ผูบังคับบัญชาก็ยอมจะสั่งใหมาทํางานในวันหรือเวลานั้น ๆ ได 
ผูรับคําสั่งจะตองปฏิบัติตาม จะอางวาเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายและระเบียบเพราะใหทํางาน
นอกเวลาราชการหาไดไม หากขาราชการครูผูไดรับคําสั่งใหปฏิบัติราชการดังกลาวหลีกเลี่ยง  
ขัดขืน หรือไมยอมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ เปนความผิดกรณีขัดคําสั่งของผูบังคับบัญชาตามมาตรา 86 แลว ยังเปนความผิด
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กรณีไมอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ ตามมาตรา 87 วรรคหนึ่ง ดวย แตไมเปนการขาดราชการ
และไมตองลาหยุดราชการวันดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองขอนแกน ที่ 197/2546) 
 สําหรับวันปดภาคเรียน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการใหถือวาเปนวันพักผอนของ
นักเรียน  ซึ่งสถานศึกษาอาจอนุญาตใหขาราชการหยุดพักผอนดวยก็ได  แตถามีราชการจําเปน
ใหขาราชการมาปฏิบัติราชการเหมือนการมาปฏิบัติราชการตามปกติ 22 ดังนั้น วันปดภาคเรียน  
จึงไมใชวันหยุดของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา   
 คําวา “ทอดทิ้ง” หมายความวา ตัวอยูแตไมทํางาน ไมเอาใจใส ไมเอาเปนธุระ ไมนําพา 
เชน มาลงชื่อปฏิบัติงานแลวแตไมสนใจทํางานในหนาที่ของตนใหเรียบรอยหรือแลวเสร็จ     
ตามเวลา ปลอยใหงานคั่งคาง เปนตน 
 คําวา “ละท้ิง” หมายความวา ไมอยูปฏิบัติงานตามหนาที่ ซึ่งอาจไมมาปฏิบัติหนาที่
ราชการเลย หรือมาลงชื่อปฏิบัติงานแลวออกไปนอกสถานศึกษาโดยไมขออนุญาต หรือไมอยู 
ในสถานที่ที่ควรอยู 
 อยางไรก็ดี การที่จะพิจารณาวาผูใดทอดทิ้งหรือละทิ้งหนาที่ราชการตามมาตรานี้ ผูนั้น
จะตองมีหนาที่ราชการหรือมีงานที่จะตองปฏิบัติดวย  เชน  ผูที่อยูในระหวางการลาศึกษาตอ    
แตไมไปเรียนไมเปนความผิดกรณีละทิ้งหนาที่ราชการ เพราะไมมีหนาที่ราชการตองปฏิบัติ 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  ละทิ้งหนาที่ราชการไมเกิน 3 วัน  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
 -  มาสายบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
 -  กลับกอนเวลาเสมอ ๆ  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
 -  มาลงชื่อปฏิบัติงานแลวไมอยูในโรงเรียน  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 

                                                            
22 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547 ขอ 6 
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 มาตรา 87 วรรคสอง ไดบัญญัติเกี่ยวกับความผิดวินัยอยางรายแรงในกรณี ละทิ้งหนาที่
หรือทอดทิ้งราชการไว 2 กรณี ดังนี้ 

1. กรณีละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ ทําใหราชการเสียหายอยางรายแรง 
2. ละทิ้งหนาที่ราชการไปเปนเวลานาน 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 87 วรรคสอง 
 กรณีที่ 1 
 1.  มีหนาที่ราชการ 
 2.  ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 3.  เปนเหตุใหราชการเสียหายอยางรายแรง 
 กรณีที่ 2  
 1.  มีหนาที่ราชการ 
  2.  ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน 
 3.  โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติ   
ตามระเบียบของทางราชการ 
 คาํวา “หนาที่ราชการ” มีความหมายเชนเดียวกับมาตรา 84 
 ตามกรณีที่ 1  กรณีที่เกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรงนั้น ตองเปนการละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งหนาที่ราชการไปโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
จึงจะเปนความผิดวินัยอยางรายแรง โดยไมตองคํานึงถึงวาไดละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ 
ไปนานเพียงใดหรือไม  และความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนผลโดยตรงจากเหตุที่ละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หนาที่ราชการนั้น  เชน  ละทิ้งหนาที่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการไปเพียงครึ่งชั่วโมง 
เปนเหตุใหมีผูลอบวางเพลิงเผาอาคารสถานที่ราชการไดรับความเสียหายเปนอยางมาก ถือไดวา
อยูในความหมายของความผิดกรณีนี้แลว 
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 อยางไรจึงจะมีเหตุผลอันสมควร ถามีเจตนาละทิ้งไปทําธุระในเรื่องสวนตัว ถือวา       
เปนกรณีไมมีเหตุผลอันสมควร แตถาเปนกรณีที่เจ็บปวยมากในทันทีทันใดตองละทิ้งหนาที่    
ไปหาแพทยทันที ถือวายังมีเหตุผลอันสมควรยังไมถึงกับเปนความผิดรายแรง กรณีใดจะถือวา   
มีเหตุผลอันสมควรหรือไมนั้น ตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนเรื่อง ๆ ไป 

 ตามกรณีที่ 2  กรณีละท้ิงหนาที่ราชการไปเปนเวลานาน เปนกรณีที่มีเจตนาละทิ้งหนาที่
ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือ           
โดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
 การนับวันสําหรับการกระทําผิดวินัยกรณีละทิ้งหนาที่ราชการนั้น  จะตองนับวันละทิ้งหนาที่
ราชการติดตอกันทุกวัน  โดยนับรวมวันหยุดราชการซึ่งอยูระหวางวันละทิ้งหนาที่ราชการดวย  
(สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/28 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2545) 
 กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาละทิ้งหนาที่ราชการติดตอกันมาแลว 15 วัน 
วันที่ 16 มาลงชื่อปฏิบัติงานแลวออกไปนอกสถานศึกษาโดยไมขออนุญาตและไมไดกลับมา
ปฏิบัติงานในวันนั้น ผูบังคับบัญชาไดทําบันทึกรายงานไวเปนหลักฐาน ก.ค.ศ. เคยวินิจฉัยวา 
เปนกรณีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอกันเกินกวา 15 วัน 23

 กรณีขาราชการถูกจับกุมคุมขังไมเปนเจตนาละทิ้งหนาที่ราชการ ไมตองยื่นใบลา          
แตจะตองรายงานหรือแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ และเมื่อไดรับการประกันตัวตองรีบกลับไป
ปฏิบัติงานทันที 
 กรณีขาราชการหายไปเฉย ๆ โดยไมสามารถพิสูจนไดวาหายไปเพราะเหตุใด ตองถือวา
เปนการละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หากภายหลังปรากฏขอเท็จจริงวาผูนั้น 
ถูกลักพาตัว หรือประสบเหตุที่ทําใหถึงแกความตาย ผูบังคับบัญชายอมเปลี่ยนแปลงคําสั่งใหตรง
กับขอเท็จจริงได 

 
23 มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งทําการแทน ก.ค.ศ.) 
 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 
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 การที่จะพิจารณาวาขาราชการที่ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลา    
เกินกวา 15 วัน จะมีเหตุผลอันสมควรหรือไมนั้น ผูบังคับบัญชาตองสืบสวนดูใหเปนที่แนชัด
เสียกอน กรณีดังกลาวเขาลักษณะเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง ตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยกรณี
ความผิดที่ปรากฏชัดแจง พ.ศ. 2549 ขอ 2 (2) ซึ่งกําหนดใหผูบังคับบัญชาตองสืบสวนกอน    
และสามารถลงโทษไดโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนพิจารณา ทั้งนี้     
โดยใชสํานวนการสืบสวนเสนอใหองคคณะผูมีอํานาจพิจารณา ไดแก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา กรณีเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เวนแต  
บางตําแหนงและบางวิทยฐานะที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของ ก.ค.ศ. กรณีผูไมสังกัด    
เขตพื้นที่การศึกษาเปนอํานาจของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เมื่อผูมีอํานาจพิจารณามีมติแลว 
ผูบังคับบัญชาจึงสั่งลงโทษไปตามมตินั้น 
 การพิจารณาความผิดฐานละทิ้งหนาที่ราชการจะเปนความผิดวินัยรายแรงหรือไม  
จะตองดูพฤติการณประกอบกับเจตนาของผูกระทําผิดเปนเรื่อง ๆ ไป เชน ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปวยหนักไมมาปฏิบัติราชการเกินกวา 15 วัน โดยไมยื่นใบลาหรือแจงให
ผูบังคับบัญชาทราบ ทั้ง ๆ ที่ในระหวางเจ็บปวยอยูนั้นสามารถแจงและลงชื่อในใบลาได แตเมื่อ
หายปวยแลวก็มาทํางานและยื่นใบลาปวย กรณีนี้การหยุดราชการไปนั้นก็มีเหตุผลอันสมควร 
และตามพฤติการณก็ยังไมแสดงถึงเจตนาหรือจงใจที่จะไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
จึงไมเปนความผิดรายแรงตามวรรคสองนี้ แตอาจเปนความผิดกรณีไมปฏิบัติตามระเบียบการลา 
หรือแบบธรรมเนียมของทางราชการ  ตามมาตรา  85 ซึ่งมิใชความผิดวินัยอยางรายแรง         
ในทางกลับกัน หากเจ็บปวยเล็กนอยแตหยุดราชการไปนานเกินสมควรทั้งที่สามารถมาปฏิบัติ
ราชการไดและไมมีใบรับรองแพทย เชน นั่งซอนทายรถจักรยานยนตเกิดอุบัติเหตุรถลม ไปรักษา
ที่สถานีอนามัยมีแผลถลอกที่เขาและเทาเทานั้น แตหยุดราชการไปเปนเวลานานโดยไมลาและ 
ไมแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ เปนความผิดวินัยรายแรง โทษไลออก 
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 สําหรับกรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาตอ     
ณ ตางประเทศ เมื่อครบกําหนดวันเวลาที่ไดรับอนุมัติแลว ยังคงศึกษาตอโดยไมยอมเดินทาง
กลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ กรณีนี้ถาปรากฏวามีเจตนาละทิ้งหนาที่ราชการโดยมีพฤติการณ  
อันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ถาเกินกวา 15 วัน มีโทษสถานหนัก
เชนเดียวกับกรณีละทิ้งหนาที่ราชการเกินกวา 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 กรณีขาราชการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการในวันเดียวกับวันที่ขอลาออก   
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสามารถอนุญาตใหลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ขอลาออกได  และ   
เมื่อผูบังคับบัญชาไดอนุญาตใหขาราชการผูนั้นลาออกจากราชการไปแลว  ยอมไมอาจดําเนินการ
ทางวินัยแกขาราชการผูนั้นในกรณีละทิ้งหนาที่ราชการอีกได  (สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/ป 673 
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2541) 
 การละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  
ไดมีมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 วาความผิด   
ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน 
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร และไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
ซึ่งควรลงโทษเปนไลออกจากราชการ การนําเงินที่ทุจริตไปแลวมาคืน หรือมีเหตุอันควรปรานี
อ่ืนใด ไมเปนเหตุลดหยอนโทษลงเปนปลดออกจากราชการ 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  ลาศึกษาตอตางประเทศ  เมื่อครบกําหนดเวลาไมเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการ       
โดยไมมีเหตุผลความจําเปน  (ปลดออก/ไลออก) 
 -  ยื่นใบลาออกจากราชการแลวหยุดราชการไปทันทีโดยยังไมไดรับอนุญาตใหลาออก 
และไมไดรับอนุญาตใหลาหยุดราชการ  (ไลออก) 
 -  ละทิ้งหนาที่ราชการตั้งแต 16 วันขึ้นไป โดยไมมีเหตุผลอันสมควร เชน หลบหนีเจาหนี้ 
หลบหนีคดีอาญา  เปนตน  (ไลออก) 



~ 57 ~ 

 

มาตรา  88 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองประพฤติเปนแบบอยางที่ดี       
แกผูเรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลตอผูเรียน
และระหวางขาราชการดวยกันหรือผูรวมปฏิบัติราชการ ตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม
แกผูเรียนและประชาชนผูมาติดตอราชการ  
 การกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงผูเรียน หรือประชาชนผูมาติดตอ
ราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  

 ความมุงหมายของมาตรานี้ตองการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ  
ตอผูเรียน ขาราชการดวยกัน และประชาชนผูมาติดตอราชการ ดวยความสํานึกรับผิดชอบหรือ
ความมีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสวนรวม ใหบริการแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ อันเปน
คุณธรรมที่พึงประสงคของขาราชการ 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 88 วรรคหนึ่ง  
1. มีความประพฤติอันไมเหมาะสม ไมเปนแบบอยางที่ดี 
2. กระทําการใด ๆ โดยไมมีความสุภาพเรียบรอย 
3. ไมรักษาความสามัคคี 
4. ไมชวยเหลือเกื้อกูล 
5. ไมตอนรับ ไมใหความสะดวก ไมใหความเปนธรรม 
6. กระทําตอผูเรียน เพื่อนขาราชการ ประชาชนผูมาติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน 

  คาํวา “แบบอยาง” หมายความวา เยี่ยงอยางที่ควรประพฤติตาม หรือควรถือเปนบรรทัดฐาน 
การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีนั้น ตองดูที่ความประพฤติสวนตัวโดยตองดูตําแหนงหนาที่
ประกอบดวย 
 คําวา “สุภาพเรียบรอย” หมายความวา การแสดงออกทางกิริยาหรือวาจาในลักษณะ
ออนโยน ละมุนละมอม รวมทั้งกิริยาวาจาที่ไมหยาบคายและเหมาะสมแกบุคคลและสถานที่ 



~ 58 ~ 

 

 การที่จะพิจารณาวาเหมาะสมหรือไมเหมาะสม จะตองพิจารณาถึงขอเท็จจริงตามพฤติการณ 
สถานการณ และลักษณะในการติดตอระหวางขาราชการดวยกันนั้นเปนกรณี ๆ ไป การใชถอยคํานั้น 
ตองดูวามีเจตนาวาอยางไรประกอบการวินิจฉัยดวย 
 สําหรับการรักษาความสามัคคีระหวางขาราชการดวยกันเปนสิ่งสําคัญที่จะสงผลไปถึง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาขาราชการแตละหนวยงานมีความสามัคคีรวมมือ
รวมใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการเปนอยางดี กิจการทั้งปวงก็จะราบรื่นและสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 คําวา “เกื้อกูล” หมายความวา ชวยเหลือ เผื่อแผ เจือจาน อุดหนุน การชวยเหลือผูเรียน
หรือศิษย ไมวาจะเปนเรื่องการเรียนหรือเรื่องสวนตัว เปนคุณธรรมของผูเปนครู และการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในหนาที่ราชการจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการสําเร็จเรียบรอยรวดเร็ว และ     
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 การตอนรับใหความสะดวก ใหความเปนธรรมแกผูเรียนและประชาชนผูมาติดตอราชการ
อันเกี่ยวกับหนาที่ของตน โดยใหบริการ ใหการสงเคราะหแกผูเรียนและประชาชนทุกคน      
ที่มาติดตออยางเสมอหนากัน 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด  
  -  การใชวาจาไมสุภาพไมเหมาะสมกับผูปกครองนักเรียนที่มาขอทราบเหตุผลที่บุตรของตน
ถูกลงโทษ  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
  -  การทํารายรางกายโดยไมถึงขั้นไดรับอันตรายสาหัส โดยชกหนาเพื่อนครู 1 ที  เพราะโมโห
ที่ไปฟองผูอํานวยการโรงเรียนวาตนไมยอมเขาสอน  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
  -  การทะเลาะวิวาทหรือเขารวมในการทะเลาะวิวาท หรือมีการใชกําลังประทุษรายตอกัน  
ครูสตรีตบตีกันในหองพักครู  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
  -  การหมิ่นประมาท การกลาวอาฆาตพยาบาท  พูดจากาวราว  ลบหลูอาฆาตพยาบาท
ผูบังคับบัญชาเพราะโกรธที่ไมได 2 ขั้น  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
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  -  การกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือขมเหง  พูดตําหนิ เหยียดหยาม  ดูถูก     
ครูดวยกันใหนักเรียนฟงในขณะสอน  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
  ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดวินัยไมรายแรง 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 88 วรรคสอง 
1. มีความประพฤติอันไมเหมาะสม 
2. กระทําการกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือขมเหงอยางรายแรง 
3. เปนการกระทําตอผูเรียน หรือประชาชนผูมาติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน 

  คําวา “ดูหมิ่น” หมายความวา ดูถูกวาไมดีจริง หรือไมเกงจริง ตามประมวลกฎหมายอาญา 
หมายถึง การแสดงออกทางกิริยาหรือวาจาหรือเขียนเปนหนังสือหรือภาพอันเปนการสบประมาท
หรือดูถูกผูหนึ่งผูใดซึ่งทําใหเขาเสียหาย 
 “เหยียดหยาม” หมายความวา การกลาวถอยคําหรือการแสดงกิริยาอาการดูถูกหรือ
รังเกียจ 
 “กดขี่” หมายความวา ขมใหอยูในอํานาจของตน ใชอํานาจบังคับเอา แสดงอํานาจเอา 
 “ขมเหง” หมายถึง ใชกําลังรังแก 
 การที่มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย 
กําหนดใหการกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือขมเหงประชาชน เปนความผิดวินัยรายแรง
เพราะขาราชการเปนเจาหนาที่หรือเปนเครื่องมือของรัฐบาลในการบริหารราชการแผนดิน และ
ใหบริการแกประชาชนในหนาที่ตาง ๆ เปนผูที่ติดตอใกลชิดกับประชาชน เปนตัวเชื่อมในการ
สรางความสัมพันธหรือความเขาใจอันดีระหวางประชาชนกับรัฐบาล ดังนั้น ถาขาราชการไปดูหมิ่น
เหยียดหยาม กดขี่หรือขมเหงประชาชนเสียเองแลว ยอมทําใหประชาชนเดือดรอน อีกทั้ง        
เกิดความรูสึกเกลียดชังขาราชการและรัฐบาล และอาจเปนปฏิปกษตอรัฐบาลได ซึ่งจะทําใหเกิด
ปญหาอุปสรรคและผลเสียหายอันรายแรงในการปกครองประเทศขึ้นไดในที่สุด 
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 การที่จะพิจารณาวาการกระทําอยางใดจึงเปนความผิดกรณีดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือ
ขมเหงผูเรียนหรือประชาชนนั้น มีแนวทางวินิจฉัย คือ 
 1.  เปนการกระทําในฐานะที่เปนขาราชการ คือ ผูกระทําการกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม 
กดขี่หรือขมเหงผูเรียนหรือประชาชนนั้น ตองกระทําโดยแสดงออกวาตนเปนขาราชการ 
 2.  ผูถูกกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือขมเหง ตองอยูในฐานะผูเรียนหรือ
ประชาชน คือ มีฐานะเปนพลเมืองของประเทศไทย ซึ่งมีความสัมพันธกับขาราชการในฐานะ    
ที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ สวนผูเรียนและประชาชนเปนผูอยูในปกครองของรัฐและรับบริการจาก
เจาหนาที่ของรัฐ 
 3.  เจตนา หรือจงใจ คือ ผูกระทําไดกระทําโดยเจตนาหรือจงใจที่จะกลั่นแกลง ดูหมิ่น 
เหยียดหยาม กดขี่หรือขมเหงผูเรียนหรือประชาชนโดยตรง ถาหากการกระทํานั้นเปนไป       
โดยขาราชการผูนั้นไมไดมีเจตนาหรือจงใจที่จะกระทําตอผูนั้นโดยตรง ก็ไมเปนความผิดตาม
วรรคสองนี้ ทั้งนี้ ตองพิจารณาจากพฤติการณแหงการกระทํานั้นเปนเรื่อง ๆ ไป 
 การกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือขมเหงผูเรียนหรือประชาชนนั้น มีผลเสีย
กระทบถึงภาพพจนสวนรวมของทางราชการ คือ ทําใหผูเรียนหรือประชาชนเกิดความรูสึก
รังเกียจหรือชิงชังบรรดาขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐทั้งหลาย หรือรังเกียจ ชิงชังรัฐบาลหรือ
ทางราชการเปนสวนรวม จึงจะเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ถาหากการกระทํานั้นไมมีผลเสีย
กระทบถึงภาพพจนสวนรวมของขาราชการหรือของทางราชการ ก็ไมเปนความผิดรายแรงตาม
วรรคสองนี้ 
 การที่จะถือวาขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา 88 
วรรคสองนี้ จะตองกระทําการเขาตามหลักเกณฑทั้ง 3 ขอ ดังกลาวมาแลว 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
  -  กลั่นแกลงไมนําเรื่องเบิกเงินงวดคากอสราง หรือแกลงเบิกลาชาเพราะตองการ         
หักเปอรเซ็นต (อาจเปนความผิดตามมาตราอื่นดวย  : ปลดออก) 



~ 61 ~ 

 

 -  ดูหมิ่น เหยียดหยามผูเรียนวาโงเปนควาย โงทั้งตระกูล ก.ค.ศ. เห็นวาเปนการดูหมิ่น
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและปดกั้นพัฒนาการของผูเรียน (และกระทําผิดกรณีอ่ืนรวมดวย  :   
ปลดออก) 

 มาตรา 89  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกลั่นแกลง กลาวหา หรือ
รองเรียนผูอื่นโดยปราศจากความเปนจริง 
 การกระทําตามวรรคหนึ่ง  ถาเปนเหตุใหผู อื ่นไดรับความเสียหายอยางรายแรง             
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง   

 ความมุงหมายของมาตรานี้ ไมประสงคใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
กลั่นแกลงรองเรียนกลาวหาผูอ่ืนโดยไมเปนความจริง เนื่องจากการถูกรองเรียนทําใหหนวยงาน
เสียภาพพจนและขาดความนาเชื่อถือ ทั้งยังทําใหเจาหนาที่เสียกําลังใจในการปฏิบัติงาน ไมกลา
ตัดสินใจในเรื่องสําคัญ เพราะเกรงจะถูกรองเรียน เมื่อมีการรองเรียนทางราชการตองสิ้นเปลือง
คาใชจายและเสียกําลังเจาหนาที่ในการดําเนินการหาขอเท็จจริง 
 การกลั่นแกลงกลาวหาหรือรองเรียนผูอ่ืนโดยปราศจากความจริง เปนเหตุใหผูอ่ืนเสียหาย
อยางรายแรง กฎหมายกําหนดใหเปนความผิดวินัยอยางรายแรงดวย 

 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 89 วรรคหนึ่ง 
 1.  กระทําการที่มีลักษณะเปนการกลั่นแกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอ่ืน 
 2.  เปนการกลาวหาหรือรองเรียนในเรื่องที่ผูกระทํารูอยูวาไมเปนความจริง 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  การกลั่นแกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอื่นเพื่อใหมีการดําเนินการทางวินัย หรือทางใด
ทางหนึ่งในการบริหารงานบุคคลหรือทางอาญา ทั้งที่ไมเปนความจริง โดยผูบังคับบัญชารูตัว
ผูกระทําการกลาวหาหรือรองเรียน ไมวาผูกระทําการนั้นจะเปดเผยชื่อตัวเองหรือจะกระทําในลักษณะ
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บัตรสนเทห รวมทั้งการสรางกระบวนการขาวลือซึ่งอาจทําใหผูอ่ืนเสียหาย (ตัดเงินเดือน 5%  
เปนเวลา 2 เดือน) 
 ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดวินัยไมรายแรง 

 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 89 วรรคสอง 
 1.  กระทําการที่มีลักษณะเปนการกลั่นแกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอ่ืน 
 2.  เปนการกลาวหาหรือรองเรียนในเรื่องที่ผูกระทํารูอยูวาไมเปนความจริง 
 3.  ผูถูกกระทําไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  การกลั่นแกลงกลาวหาตามวรรคหนึ่ง แตทําใหผูอ่ืนเสียหายอยางรายแรง ความผิด  
ตามวรรคสอง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  (ปลดออก) 

 มาตรา 90  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกระทําการ หรือยอมใหผูอื่น
กระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์            
ในตําแหนงหนาที่ราชการของตน 
 การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนการกระทําโดยมีความมุงหมายจะใหเปนการซื้อขาย 
หรือใหไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการ
กระทําอันมีลักษณะเปนการใหหรือไดมาซึ่งทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนอื่น เพื่อใหตนเองหรือ
ผูอื่นไดรับการบรรจุและแตงตั้งโดยมิชอบ หรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม เปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง 

 มาตรานี้มีความมุงหมายที่จะไมใหมีการวิ่งเตนเพื่อใหไดตําแหนงหรือวิทยฐานะสูงขึ้น  
รวมถึงการมีผลประโยชนจากเรื่องดังกลาว  ซึ่งความผิดจะใกลเคียงกับมาตรา 84 
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 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 90 วรรคหนึ่ง 
 วินัยตามมาตรานี้มีองคประกอบ 2 ประการ คือ 
 1.  กระทําการหาประโยชนดวยตนเอง หรือใหผูอ่ืนหาประโยชนโดยอาศัยชื่อของตนเอง 
คําวา “ประโยชน” หมายถึง สิ่งที่ไดรับอันเปนคุณแกผูรับ ซึ่งอาจเปนทรัพยสินหรือประโยชน
อยางอื่นที่มิใชทรัพยสิน เชน การไดรับบริการ เปนตน และการหาประโยชนตามมาตรานี้อาจจะ
เปนการกระทําของตัวขาราชการเอง หรือเปนการที่ขาราชการยอมใหผูอ่ืนกระทําก็ได 
 2.  การหาประโยชนดังกลาวจะมีผลกระทบอันเปนการเสื่อมตอความเที่ยงธรรม หรือ
เกียรติศักดิ์ในตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งอาจอธิบายได 2 กรณี คือ 
 2.1  อาจทําใหเสียความเที่ยงธรรม การที่จะพิจารณาวาการกระทําอยางใดเปนการ    
หาประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรมหรือไมนั้น จะตองพิจารณาโดยคํานึงถึงหนาที่
และความรับผิดชอบของตําแหนงหนาที่ราชการที่ผูนั้นดํารงอยู วาจะมีกรณีอาจทําใหเสียความ
เที่ยงธรรมไดหรือไม หากมีกรณีที่อาจทําใหเสียความเที่ยงธรรมไดก็ตองหามตามมาตรา 90 นี้ 
 กรณีกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรมนี้ อาจกระทําโดยไมได
อาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนก็เปนความผิดตามมาตรา 90 เพียงมาตราเดียว แตถากระทํา
โดยอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตน นอกจากจะเปนความผิดตามมาตรา 90 แลวยังเปน
ความผิดตามมาตรา 84 วรรคสอง ดวย 
 2.2  อาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตําแหนงหนาที่ราชการของตน 
 คาํวา “เกียรติศักดิ์” หมายความวา ฐานะที่ไดรับการสรรเสริญ 
 ดังนั้น การที่จะพิจารณาวาการกระทําอยางใดเปนการหาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนหรือไมนั้น จะตองพิจารณาโดยคํานึงถึงตําแหนง
หนาที่ที่ขาราชการผูนั้นดํารงอยูวาอยูในฐานะที่ควรไดรับการยกยองสรรเสริญของประชาชนเพียงใด 
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 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  ประกอบอาชีพอ่ืนนอกเวลาราชการและเปนอาชีพซึ่งไมเปนที่ยอมรับตามมาตรฐาน
แหงความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  (ภาคทัณฑ) 
 -  ยอมใหบริษัท หาง ราน แอบอางอาศัยชื่อเขาประกวดราคาจัดซื้อจัดจางกับหนวยงาน 
(ภาคทัณฑ) 
 -  เปนตัวแทนหรือยอมใหตัวแทนขายสินคา หรือขายประกันชีวิตใหแกผูมาติดตอ
ราชการ  (ภาคทัณฑ) 
 ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดวินัยไมรายแรง 

 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 90 วรรคสอง 
 1.  กระทําการหาประโยชนดวยตนเองหรือใหผูอ่ืนหาประโยชนโดยอาศัยชื่อของตนเอง 
 2.  การหาประโยชนจะมีผลกระทบเปนการเสื่อมเสียตอความเที่ยงธรรม หรือเกียรติศักดิ์
ในตําแหนงหนาที่ราชการของตน 
 3.  การกระทําเพื่อหาประโยชนอันมีจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 3.1  เปนการซื้อขาย เพื่อใหไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะใดโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย 
 3.2  เปนการให หรือไดมาซึ่งทรัพยสิน หรือสิทธิประโยชนอ่ืน เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดรับการบรรจุและแตงตั้งโดยมิชอบ หรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด  
 -  การซื้อขายตําแหนงหรือวิทยฐานะโดยผูมีหนาที่เกี่ยวของในการแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะ อาจผิดตามมาตรา 84 วรรคสาม ดวย  (ไลออก) 
 -  การรับประโยชนตอบแทนการบรรจุและแตงตั้งโดยผูมีหนาที่เกี่ยวของในการบรรจุ
แตงตั้ง อาจผิดตามมาตรา 84 วรรคสาม ดวย  (ไลออก) 
 -  การใหประโยชนแกบุคคลอื่น หรือใหตนไดรับตําแหนงหรือวิทยฐานะสูงขึ้น (ปลดออก) 
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 -  การใหประโยชนแกบุคคลอื่นเพื่อใหไดรับการบรรจุหรือแตงตั้ง  (ปลดออก) 
 -  การเรียกประโยชนตอบแทนการดําเนินการใหบุคคลอื่นดํารงตําแหนงหรือมีวิทยฐานะ
สูงขึ้นโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือไดรับการบรรจุแตงตั้งที่มิชอบ นอกจากผิดมาตรา 90   
วรรคสอง แลว อาจผิดตามมาตรา 94    วรรคสองดวย  (ไลออก) 
 ความผิดตามวรรคสองเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

  มาตรา  91 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมคัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน
ทางวิชาการของผูอื่นโดยมิชอบ หรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผูอื่น หรือจาง วาน ใชผูอื่น  
ทําผลงานทางวิชาการเพื่อไปใชในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การเลื่อนตําแหนง 
การเลื่อนวิทยฐานะหรือการใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น  การฝาฝนหลักการดังกลาวนี้  
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รวมดําเนินการคัดลอกหรือ ลอกเลียนผลงาน
ของผูอื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดทําผลงานทางวิชาการไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม เพื่อใหผูอื่น
นําผลงานนั้น  ไปใชประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  

 ความมุงหมายของมาตรานี้ ประสงคที่จะไมใหมีการคัดลอกหรือลอกเลียนหรือนําผลงาน
ทางวิชาการของผูอ่ืนไปใชหรือจางวานใหผูอ่ืนทําผลงานทางวิชาการ ซึ่งบัญญัติเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง 

 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง 
 1.  กระทําการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางรวมกัน ดังตอไปนี้ 
 1.1  คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ อันมีเจตนาให
บุคคลอื่นเขาใจวาผลงานนั้นตนกระทําขึ้นดวยตนเอง ดังมีลักษณะพฤติกรรม ดังตอไปนี้ 
  -  เปนการคัดลอกหรือลอกเลียนเพื่อนํามาใชในสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน
ตนเอง 
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  -  เปนการคัดลอกหรือลอกเลียนโดยมีสัดสวนเกินกวารอยละ 50 ของผลงาน
ตนเอง 
  -  เปนการคัดลอกหรือลอกเลียนโดยมิไดมีการอางอิงตามวิธีการหรือแบบแผน 
ซึ่งยอมรับกันทั่วไป 
 1.2 นําเอาผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนไปใชในนามของตนเอง 
 1.3 จางหรือวาน หรือใชผูอ่ืนจัดทําผลงานทางวิชาการ 
 2.  เปนการกระทําโดยมีจุดมุงหมายเพื่อนําไปใชในการขอตําแหนง หรือการเลื่อนตําแหนง 
หรือการเลื่อนวิทยฐานะ หรือการไดรับเงินเดือนสูงขึ้น 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด  
 1.  เปนการกระทําความผิดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 -  ผูบริหารสถานศึกษา 
 -  เคยทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน 
 -  มีหนาที่เกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการ (อาจผิดตามมาตรา 84 วรรคสาม) 
 2.  นอกเหนือจากขอ 1 อาจเปนความผิดตามมาตรา 94 วรรคสอง 

 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 91 วรรคสอง 
 1.  รวมกระทําการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ 
 2.  เพื่อใหอีกบุคคลหนึ่งนําผลงานที่ลอกเลียนหรือคัดลอกนั้นไปใชตามความมุงหมาย   
ที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง 
 3.  จัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อผูอ่ืน 
 4.  เพื่อใหผูอ่ืนนําผลงานนั้นไปใช 
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 ตัวอยางพฤติการณความผิด  
 1.  รวมดําเนินการโดยไดรับคาตอบแทน โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 -  เปนผูบริหารสถานศึกษา 
 -  เคยทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน 
 -  มีหนาที่เกี่ยวของกับการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 2.  รับจางจัดทําผลงานทางวิชาการโดยมีคาตอบแทน 
 3.  รับจัดทําผลงานทางวิชาการโดยตนเองมีหนาที่เกี่ยวของกับการประเมินผลงาน 
 4.  รับจัดทําผลงานทางวิชาการโดยตนเองเคยทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการของ
บุคคลอื่น 
 5.  มีพฤติกรรมเปนนายหนา ตัวกลาง ผูติดตอ ผูสนับสนุน หรือชี้ชองใหมีการรับจาง
จัดทําผลงานทางวิชาการโดยไดรับคาตอบแทน 
 6.  เปนผูบริหารสถานศึกษาและรับจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อผูอ่ืน 
 7.  นอกเหนือจากกรณีขางตน 

 มาตรา 92  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือ
ผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 

 มาตรานี้มุงเนนหามขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามิใหเปนตัวกระทําการ      
ในหางหุนสวนหรือบริษัทใด ๆ เปนสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อใหขาราชการยึดการรับราชการเปนอาชีพ 
โดยไมมัวกังวลดวยการแสวงหาประโยชนในทางอื่น 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 92 
 1. เปนตัวกระทําการในหางหุนสวนหรือบริษัท 

2. เปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกัน 
 3. ในหางหุนสวนหรือบริษัท 
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 คําวา “ตัวกระทําการในหางหุนสวนหรือบริษัท” ในที่นี้หมายถึง กรรมการผูจัดการหรือ
ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 

 สวนคําวา “ผูดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกัน” นั้น หมายถึง กรรมการ
อํานวยการหรือผูอํานวยการ เปนตน 

 การเปน “กรรมการบริหาร” หรือเปน “ประธานกรรมการ” ในหางหุนสวนหรือบริษัท
ไมตองหามตามมาตรา 92 นี้ เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงวาขาราชการที่ดํารงตําแหนงไดเขาไป 
“จัดการ” หรือเปน “ตัวกระทํา” ในหางหุนสวนหรือบริษัทโดยตรงจึงจะตองหาม ซึ่งทั้งนี้ 
จะตองพิจารณาจากหลักฐานการจดทะเบียนและหนังสือบริคณหสนธิหางหุนสวนหรือบริษัท 
แลวแตกรณี อันเปนขอเท็จจริงที่จะตองพิจารณาเปนราย ๆ ไป 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  เขาไปเปนตัวกระทําการในหางหุนสวนหรือบริษัท  (ภาคทัณฑ) 
 -  เปนกรรมการอํานวยการหรือผูอํานวยการ แตมีลักษณะงานและหนาที่ความรับผิดชอบ
อยางเดียวกัน หรือคลายคลึงกันกับกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการ  (ภาคทัณฑ) 
 -  เปนกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และเปนตัวแทนของบริษัททํานิติกรรม
ในการซื้อขาย  (ภาคทัณฑ) 
 อนึ่ง การเปนผูจัดการมูลนิธิไมเขาขอหามตามมาตรานี้ 

มาตรา  93   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองวางตนเปนกลางทางการเมือง 
ในการปฏิบัติหนาที่ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน โดยตองไมอาศัยอํานาจ
และหนาที่ราชการของตนแสดงการฝกใฝ สงเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุมบุคคล หรือ
พรรคการเมืองใด  
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 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินการใดๆ 
อันมีลักษณะเปนการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิก
สภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครอง        
ในระบอบประชาธิปไตย รวมท้ังจะตองไมใหการสงเสริม สนับสนุน หรือชักจูงใหผูอื่นกระทําการ
ในลักษณะเดียวกัน การดําเนินการที่ฝาฝนหลักการดังกลาวนี้  เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 มาตรานี้มีความมุงหมายใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวางตนเปนกลาง
ทางการเมือง เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการประจําตอเนื่องไปได ไมวาพรรคการเมืองใด
จะเขามาเปนรัฐบาลบริหารประเทศ  

 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง 
 1.  ไมวางตัวเปนกลางในการปฏิบัติราชการตามหนาที่ 
 2.  ไมวางตัวเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายโดยเฉพาะเจาะจงเปนพิเศษ 
และเปนการปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวของกับประชาชน 
 3.  ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยอาศัยอํานาจหนาที่ของตนอันมีลักษณะของการกระทํา  
อยางหนึ่งอยางใด หรือหลายอยางดังตอไปนี้ 
 3.1  แสดงออกใหเห็นถึงการที่ตนเองมีความฝกใฝทางการเมืองในบุคคล หรือกลุมบุคคล
ที่ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองหรือพรรคการเมืองใด 
 3.2 ใหการสงเสริม เกื้อกูล สนับสนุนแกบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ดําเนินกิจกรรม    
ทางการเมืองหรือพรรคการเมือง 

 การวางตนเปนกลางทางการเมืองนั้น หมายถึง เฉพาะในการปฏิบัติหนาที่ราชการ และ 
ในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวของกับประชาชนเทานั้น ที่ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วางตนเปนกลาง เชน ในการปฏิบัติหนาที่ราชการจะอํานวยประโยชนใหแกพรรคการเมืองใด
เปนพิเศษกวาพรรคการเมืองอื่น หรือกวาบุคคลทั่วไปมิได หรือจะชักชวนใหประชาชน
สนับสนุนพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งโดยเฉพาะก็ทําไมได สวนในทางสวนตัวจะนิยม
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หรือเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดก็ไดไมหาม คงหามแตการเปนกรรมการพรรคการเมืองและ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ซึ่งกําหนดไวเปนคุณสมบัติที่ตองหามเทานั้น 
 นอกจากนี้ มาตรานี้ยังบัญญัติหามมิใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาไป
เกี่ยวของกับการดําเนินการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้งทางการเมืองอีกดวย 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด  
 -  ปฏิบัติการโดยเลือกปฏิบัติ หรือปฏิบัติโดยปราศจากความเปนธรรมบนพื้นฐาน   
ความฝกใฝในทางการเมืองของตนเอง  (ภาคทัณฑ) 
 -  การยินยอมใหใชสถานที่ราชการเพื่อหาเสียงในการเลือกตั้ง หรือดําเนินกิจกรรม     
ทางการเมืองเฉพาะแกบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง  (ภาคทัณฑ) 
 -  การติดปายหรือสื่อสิ่งใดในสถานที่ปฏิบัติราชการของตน อันสื่อใหเห็นถึงการฝกใฝ
ทางการเมืองในบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง  (ภาคทัณฑ) 
 -  การหาเสียงใหหรือการกลาวสนับสนุนทางการเมืองแกบุคคลหรือกลุมบุคคลใด 
โดยเฉพาะเจาะจงในการเรียนการสอน หรือในกิจกรรมทางการศึกษาอื่นใดไมวาจะกระทํา      
ในสถานที่ราชการหรือไมก็ตาม  (ภาคทัณฑ) 
 -  เปนการกระทําในเรื่องราชการ แตไมใชหนาที่ราชการโดยตรง ซึ่งผลของการกระทํานั้น
ทําใหเห็นไดวาเปนเรื่องของการเลือกปฏิบัติตอบุคคล กลุมบุคคล หรือพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง
พรรคใดโดยเฉพาะเจาะจง  (ภาคทัณฑ) 

 ตามมาตรา 93 วรรคสอง  บัญญัติหามขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาไป
เกี่ยวของใด ๆ  กับการทุจริตการเลือกตั้งที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 93 วรรคสอง 
 1.  ดําเนินการหรือเขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินการอันมีลักษณะเปนการทุจริตในการ
เลือกตั้งที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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 2.  ดําเนินการใด ๆ ที่เปนการสงเสริมหรือสนับสนุนหรือชักจูงใหผูอ่ืนทุจริตในการเลือกตั้ง
ที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 3.  ลักษณะของการกระทําที่ถือเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง คือ 
  -  การซื้อสิทธิ 
  -  การขายเสียง 
 ความมุงหวังประการสําคัญของการเลือกตั้ง คือ ตองการใหการเลือกตั้งเปนเครื่องสะทอน
ความตองการที่แทจริงของประชาชนผานการเลือกผูแทนหรือกลุมทางการเมือง หรือพรรคการเมือง 
ที่มีอุดมการณหรือมีนโยบายที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน แตในการเลือกตั้ง
ทั่วไปพบวา  ประชาชนมิไดไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดวยเจตจํานงที่แทจริงของตนเอง 
เนื่องจากมักถูกชักจูงหรือจูงใจดวยวิธีการตาง ๆ เชน การใชอิทธิพล การซื้อเสียง เปนตน ทําให
การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไมมีความกาวหนาและขาดความตอเนื่อง 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด  
 -  เขาไปเกี่ยวของโดยตรงในลักษณะเปนตัวการ  ผูใช  ผูชักจูง  ผูวางแผนหรือรวมวางแผน 
ผูใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด เพื่อใหมีการซื้อสิทธิ์ การขายเสียงในการเลือกตั้ง   
(ปลดออก/ไลออก) 
 -  การรับประโยชนอยางใดอยางหนึ่งที่ไดมีการเสนอใหเพื่อตอบแทนการลงคะแนน    
ในการเลือกตั้งแกผูสมัครรายใดรายหนึ่ง  (ปลดออก/ไลออก) 
 -  เปนผูสงเสริมหรือสนับสนุนใหผูอ่ืนทุจริตในการเลือกตั้ง  (ปลดออก/ไลออก) 

มาตรา  94 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาชื่อเสียงของตน  และรักษา
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใดๆ อันไดชื่อวา
เปนผูประพฤติชั่ว  
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 การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก โดยคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนใหผูอื่น           
เสพยาเสพติด เลนการพนันเปนอาจิณ หรือกระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือ
นักศึกษา ไมวาจะอยู ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  

 เปนบทบัญญัติที่มุงควบคุมความประพฤติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหอยูในแนวทางที่ดี  เรื่องการประพฤติชั่วเปนการพิจารณาถึงพฤติการณการกระทําและ
ความรูสึกของสังคม ที่จะตองพิจารณารายละเอียด  ขอเท็จจริง  และพฤติการณเปนเรื่อง ๆ ไปวา    
มีผลกระทบตอเกียรติศักดิ์ของตําแหนง  ความรูสึกของสังคมหรือไม โดยไมจํากัดวาจะทําในตําแหนง
หนาที่ราชการหรือกระทําในฐานะสวนตัว  หากกระทบมากก็เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 คําวา “ประพฤติชั่ว”  หมายถึง การกระทําใด ๆ อันเปนการเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของตนเอง 
หรือเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์แหงตําแหนงหนาที่ราชการของตนเอง 

 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 94 วรรคหนึ่ง 
  ในการพิจารณาเรื่องการประพฤติชั่ว มีองคประกอบ 3 ประการ คือ 

1. เกียรติ์ของขาราชการ 
2. ความรูสึกของสังคม 
3. เจตนาที่กระทํา 
องคประกอบทั้ง 3 ประการ สามารถแยกอธิบายได ดังนี้ 

  1.  เกียรต์ิของขาราชการ โดยพิจารณาจากตําแหนงหนาที่ราชการของผูกระทําประกอบกับ
พฤติการณในการกระทําของขาราชการผูนั้น โดยพิจารณาวาการกระทําดังกลาวเปนการกระทํา 
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ที่ผิดแบบธรรมเนียมของขาราชการที่ดี อันบุคคลที่อยูในฐานะและตําแหนงเชนนั้นควรประพฤติ
ปฏิบัติเพียงใดหรือไม การพิจารณาวาการกระทําอยางใดจะทําใหเสื่อมเสียเกียรติ์ของขาราชการ
เพียงใดหรือไมนั้น ตองพิจารณาโดยคํานึงถึงตําแหนงหนาที่ที่ผูนั้นดํารงอยูวาอยูในฐานะที่ควร
ไดรับการยกยองสรรเสริญ หรือเปนที่นับถือของประชาชนเพียงใด 
 2.  ความรูสึกของสังคม โดยพิจารณาจากความรูสึกของประชาชนทั่วไปหรือของทางราชการ
วามีความรังเกียจตอการกระทํานั้น ๆ หรือไม เพียงใด 
 3.  เจตนาที่กระทํา โดยพิจารณาวาผูกระทํารูสํานึกในการกระทําและประสงคตอผล หรือ
ยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นหรือไม หากไมมีเจตนาก็ไมเปนการประพฤติชั่ว ตัวอยางเชน 
ขับรถชนคนโดยประมาท ถูกศาลพิพากษาลงโทษจําคุก 1 ป ปรับ 5,000 บาท โทษจําคุกใหรอ
การลงโทษไวมีกําหนด 2 ป กรณีเชนนี้จะถือวาเปนการประพฤติชั่วหรือไมนั้น คงไมไดพิจารณา
ที่ผลคือไดรับโทษสถานใดเพียงประการเดียว แตตองพิจารณาที่เหตุของการกระทําผิดเปนสําคัญ 
หากไมปรากฏวาเหตุเกิดจากความมึนเมาในขณะขับรถหรือเกิดจากการฝาฝนกฎจราจร ก็ไมเปน
การประพฤติชั่วเพราะกระทําไปโดยไมมีเจตนามุงรายตอสวนตัว  ตามแนวคําวินิจฉัยของ ก.ค. 24

แตถาปรากฏขอเท็จจริงวาไดกระทําผิดฐานขับรถโดยประมาทเปนอาจิณ อันเปนการทําใหเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ ก็อาจปรับเปนความผิดฐานประพฤติชั่วได  

 ตัวอยางพฤติการณความผิด  
 -  กระทําความผิดอาญา ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไมถึงจําคุก หรือจําคุกแตใหรอลงอาญา
ในความผิดที่ไมถึงกับเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
 -  ทะเลาะวิวาทหรือทํารายรางกายผูอ่ืนไมถึงบาดเจ็บสาหัส  (ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา  
1 เดือน) 
 -  เมาสุราอาละวาด  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
                                                            
24
    มติ อ.ก.ค.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการครู ซึ่งทําการแทน ก.ค. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2533 เมื่อวันที่ 

2 มกราคม 2533 



~ 74 ~ 

 

 -  มีความประพฤติในทํานองชูสาว  (ภาคทัณฑ) 
 -  ปลอมเอกสารหรือปลอมลายมือชื่อผูอ่ืนทําใหราชการหรือผูอ่ืนเสียหายไมถึงกับรายแรง 
(ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 
 - การเปดเผยขอสอบที่ไมไดอยูในความรับผิดชอบของตน  โดยไมไดเรียกหรือ          
รับผลประโยชนตอบแทน  (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน) 

 ตามมาตรา  94 วรรคสอง  กําหนดความผิดวินัยอยางรายแรงไว 2 ฐาน คือ กรณี              
ที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก (ไมใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือ         
ลหุโทษ) ซึ่งเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง  และกรณีกระทําความผิด อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติ
ชั่วอยางรายแรง  ซึ่งเปนกรณีที่ผูบังคับบัญชาตองทําการสอบสวนกอน  ความผิดทั้ง 2 ฐาน
ดังกลาว  คือ ฐานกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก  และฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง  
ซึ่งเปนคนละกรณีความผิดหรือคนละฐานความผิด การพิจารณาความผิดและสั่งลงโทษจึงตอง
อางใหถูกตองดวยวาลงโทษเพราะถูกจําคุกหรือเพราะประพฤติชั่วอยางรายแรง  

 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 94 วรรคสอง 
 1.  กระทําความผิดอาญาและศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวา
จําคุก 
 2.  ไมใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือลหโุทษ หรือ 
 3.  กระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 
 “ไดรับโทษจําคุก” ตามมาตรานี้หมายถึง ถูกจําคุกจริง ๆ กรณีศาลมีคําพิพากษาใหลงโทษ
จําคุก แตใหรอการลงโทษ ไมเขาลักษณะความผิดตามมาตรา 94 วรรคสอง และโทษจําคุกหรือ
โทษที่หนักกวาจําคุกตองเปนคําพิพากษาถึงที่สุดเทานั้น  
 “โทษที่หนักกวาจําคุก” หมายถึง โทษประหารชีวิต 
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 “คําพิพากษาถึงที่สุด” หมายความวา คําพิพากษาที่ไมอาจอุทธรณหรือฎีกาตอไปไดอีก 
หรือไมไดอุทธรณหรือฎีกาภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือคําพิพากษาศาลฎีกา 
 กรณีตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งความผิดยังไมถึงกับตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก 
ผูบังคับบัญชาอาจสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน ตามมาตรา 113 ได 
 อนึ่ง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกจําคุกตามคําสั่งศาลกรณีละเมิดอํานาจศาล  
ก.ค. เคยชี้วาไมเขาลักษณะความผิดตามมาตรานี้  ที่ผูบังคับบัญชาจะตองลงโทษปลดออกหรือ  
ไลออก เพราะไมใชกรณีกระทําความผิดอาญา 25  แตอาจเปนการสั่งใหออกตามมาตรา 113 
 สําหรับกรณีกระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงนั้น การกระทําใด 
จะเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา 94 วรรคสอง หรือไม นั้น  กฎหมายไมไดบัญญัติ
ไวโดยเฉพาะเจาะจง  ดังนั้น  การใดที่จะถือวาเปนความประพฤติชั่วอยางรายแรงตองพิจารณา
จากความรูสึกของวิญูชนโดยทั่วไป  หรือความรูสึกของสังคมวารูสึกรังเกียจตอการกระทํานั้น
วาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรงหรือไม  ทั้งนี้  โดยพิจารณาจาก 

1) เกียรติของขาราชการ  (ดูจากตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบ) 
2) ความรูสึกของสังคม  และ 
3) เจตนาในการกระทํา 

  กรณีใดจะถือวาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรง  จึงตองพิจารณาขอเท็จจริงตามพฤติการณ 
แหงกรณีเปนเรื่อง ๆ ไป โดยถือความรายแรงของแตละองคประกอบทั้ง 3 ประการดังกลาว   
เปนแนวทางพิจารณา โดยคํานึงถึงพฤติการณของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นวา
ไดกระทําการอันทําใหราชการไดรับความเสียหายกระทบตอภาพพจนชื่อเสียงมากหรือไม    
กรณีของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนวิชาชีพชั้นสูง ไดรับการยกยองวาเปน       

 
25 มติ อ.ก.ค.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการครู ซึ่งทําการแทน ก.ค. ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2545  
วันที่ 10 กรกฎาคม 2545 
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ปูชนียบุคคล  เปนพอพิมพ – แมพิมพของชาติ  มีหนาที่ถายทอดความรูอบรมสั่งสอนลูกศิษย   
ใหเปนคนดี  แตกลับมีพฤติการณมีความสัมพันธฉันชูสาวกับภรรยาหรือสามีของผูอื่น           
ยอมกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ และความรูสึกของสังคม  
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 354/2551) 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด กรณีกระทําผิดอาญา (ไลออก) 
 -  ประพฤติผิดทางเพศ มีความสัมพันธฉันชูสาวถึงขั้นรวมประเวณีกับคูสมรสของผูอ่ืน 
(ไลออก) 
 -  มีความสัมพันธฉันชูสาวถึงขั้นรวมประเวณีกับหญิงอื่น หรือคูสมรสของผูอ่ืน ทั้งที่   
ตนมีคูสมรสอยูแลว (ไลออก) 
 -  บังคับขืนใจผูอ่ืนใหมีเพศสัมพันธ (ไลออก) 
 -  กระทําอนาจารผูเรียน (ปลดออก) 
 -   ปลอมเอกสารราชการจนเปนเหตุใหราชการหรือบุคคลอื่นเสียหายอยางรายแรง (ไลออก) 
 -  ปลอมลายมือชื่อผูอ่ืนหาประโยชน (ไลออก) 
 -  ทุจริตการสอบบรรจุ หรือสอบเขาทํางาน เชนไปสอบแทนผูอ่ืน (ไลออก) 
 -  หลอกลวงเรียกรองเงินหรือทรัพยสิน โดยอางวาสามารถฝากเขาทํางานหรือเขาเรียนตอ 
(ไลออก) 
 - ทํารายรางกายผูเรียนจนบาดเจ็บสาหัส (ปลดออก) 
 - ดื่มสุราขณะปฏิบัติหนาที่ (ปลดออก) 
 - เมาสุราเสียราชการ (ปลดออก) 
 - เปดเผยขอสอบแลวเรียกรองเงิน (ไลออก) 
 - ยกัยอกเงินที่มีผูฝากไว (ปลดออก) 
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 องคประกอบความผิด  ตามมาตรา 94 วรรคสาม 
1.  เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนใหผูอ่ืนเสพยาเสพติด 

 2.  เลนการพนัน เปนการเลนอยางสม่ําเสมอตอเนื่องจนติดเปนนิสัย 
 3.  กระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือนักศึกษา 
 “การเสพยาเสพติด” หมายถึง เสพของมึนเมาซึ่งตองหามตามกฎหมาย เชน เสพเฮโรอีน 
ฝน กัญชา ยาบา เปนตน หรือสงเสริมสนับสนุน รวมถึงชักชวน จําหนายใหผู อ่ืนเสพดวย         
ซึ่งการกระทํา ดังกลาวเปนความผิดในคดีอาญาดวย 
 “เลนการพนัน” หมายถึง เลนการพนันเอาทรัพยสินกัน การพนันมีทั้งประเภทที่กฎหมาย
หามขาด และประเภทที่จะเลนไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากทางการ อยางไรก็ดี กรณีจะเปนความผิด
ตามวรรคสามตอเมื่อเปนการเลนเปนอาจิณ กลาวคือ เลนอยางสม่ําเสมอจนเปนนิสัยเทานั้น 
 คําวา “ลวงละเมิดทางเพศ” 26  หมายถึง  พฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิของผูอ่ืนในเรื่องเพศ   
ไมวาจะเปนคําพูด สายตา และการใชทาที รวมไปจนถึงการบังคับใหมีเพศสัมพันธ หรือการขมขืน 
 อยางไรก็ดี  การพิจารณาพฤติกรรมใด ๆ วาเปนการลวงละเมิดทางเพศหรือไม จะตอง    
ดูจากเจตนาของผูกระทําเปนสําคัญวามีความคิดเจตนาที่เปนอกุศลจิตทางเพศหรือไม  เชน     
การโอบกอดนักเรียนดวยความเอ็นดูในเวลา  สถานที่  และโอกาสอันควร  ยอมแตกตางกับ     
การโอบกอดนักเรียนในที่ลับตาผูคนหรือในผับในบาร หรือรานอาหารที่จําหนายสุรา หรือ
ในขณะดื่มสุรา  เหลานี้ตองดูเจตนาของผูกระทําและพฤติกรรมแวดลอมประกอบดวย 
 การลวงละเมิดทางเพศ เปนกรณีความผิดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมุงหมายที่จะ  
วางกรอบความประพฤติของผูมีวิชาชีพครูใหเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง ที่นอกจาก     
จะมีหนาที่อบรมสั่งสอนศิษยใหเปนคนดีคนเกงแลว ยังจะตองเปนผูที่พรอมดวยคุณธรรม 
จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดขีองศิษยและชุมชนตามความคาดหวังของสังคมดวย 

                                                            
26 สํานักงานกิจการสตรีและครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย www.women family.go.th2 
women2/Gender New : 8 มีนาคม 2553. 
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 ตัวอยางพฤติการณความผิด 
 -  เลนการพนันในสถานศึกษา หรือหนวยงานที่ตนสังกัดอยู ((ไลออก) 
 -  เลนการพนันในเวลาปฏิบัติหนาที่ราชการ (ไลออก) 
 -  เลนการพนันกับเพื่อนรวมงานหรือผูเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาเดียวกัน (ไลออก) 
 -  เปนเจามือ หรือรวมเปนผูดําเนินการจัดใหมีการเลนการพนัน (ไลออก) 
 -  การมีเพศสัมพันธ หรือการขอมีเพศสัมพันธ หรือการลวงละเมิดทางเพศถึงขั้นพยายาม   
มีเพศสัมพันธกับผูเรียนหรือนักศึกษาที่อยูในสถานศึกษา (ไลออก) 
 -  การมีพฤติกรรมทางกายที่ เปนการสัมผัสเนื้อตัว  โดยสอใหเห็นถึงเจตนาหรือ
จุดมุงหมายที่จะดําเนินไปสูการมีเพศสัมพันธ (ปลดออก) 
 -  การมีพฤติกรรมทางกายอันหนึ่งอันใดหรือหลายพฤติกรรมประกอบกัน แมจะไมมี 
การสัมผัสเนื้อตัวแตมีหรือสอใหเห็นถึงเจตนาลวงเกินความเปนสวนตัว หรือความรูสึกสวนตัว
ในทางเพศ และมีผลทําใหผูถูกกระทําไดรับความอับอาย ความอึดอัด ความคับของใจ (เชน การมอง
ในลักษณะถ้ํามอง การมองดวยเจตนาลวงเกินทางเพศ การใหดูสื่อลามกอนาจาร การสั่งใหนักเรียน
แสดงทาทางที่ไมเหมาะสมหรือใหแตงกายที่ไมเหมาะสมในทางเพศ เปนตน : ปลดออก) 

 ตัวอยางการกระทําที่ศาลวินิจฉัยวาเปน  “ผูประพฤติชั่วอยางรายแรง”  ตามมาตรา 94  
วรรคสองและวรรคสาม
 -  ใชเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือนปลอมไปประกันตัวจําเลยในคดีอาญา จนถูกศาล
พิพากษาลงโทษฐานใชเอกสารปลอมและละเมิดอํานาจศาล  (คําพิพากษาศาลปกครองกลาง      
ที่ 1608/2547) 
 -  มียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย (คําพิพากษา   
ศาลปกครองกลางที่ 1022/2548) 
 -  กระทําอนาจารเด็กนักเรียนหญิงซึ่งเปนศิษยของตน  (คําพิพากษาศาลปกครองกลาง    
ที่1239/2546  และที่ 676/2547) 
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 -  ลอลวงนักเรียนหญิงซึ่งเปนศิษยไปขมขืนกระทําชําเรา  (คําพิพากษาศาลปกครองกลาง 
ที่ 1006/2547  และที่ 787/2548) 
 -  มีความสัมพันธฉันชูสาวกับนักศึกษาหญิงซึ่งเปนศิษยในขณะที่ตนเองมีภรรยาโดยชอบ
ดวยกฎหมายอยูแลว  (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.96/2547) 
 -  กระทําอนาจารและขมขืนกระทําชําเราขาราชการครูสตรีซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชา     
(คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ 679/2548) 

 มาตรา 95  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย 
ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชา  
ซึ่งมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
 การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ใหกระทําโดยการปฏิบัติตน     
เปนแบบอยางที่ดี การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะ
เสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทาง  
ที่มีวินัย 
 การปองกันมิใหผูอยู ใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย  ใหกระทําโดยการเอาใจใส 
สังเกตการณ และขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัย ในเรื่องอันอยูในวิสัยท่ีจะดําเนินการ
ปองกันตามควรแกกรณีได 
 เมื่อปรากฏกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทํา
ผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที 
 เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหาหรือกรณีเปนที่สงสัยวา ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชารบีดาํเนนิการ
สืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวา
กรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได ถาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย ก็ใหดําเนินการทางวินัยทันที 
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 การดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทํา
ผิดวินัย ใหดําเนินการตามที่บัญญัติไวในหมวด 7   
 ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้และตามหมวด 7 หรือมีพฤติกรรม
ปกปอง ชวยเหลือเพื่อมิใหผูอยูใตบังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว   
โดยไมสุจริต ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย  

 มาตรานี้กําหนดหนาที่ของผูบังคับบัญชา ดังนี้ 
1. เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย 
2. ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
3. ดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาที่กระทําผิดวินัย 

  ทั้งนี้ ถาผูบังคับบัญชาผูใดไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาว หรือปฏิบัติโดยไมสุจริต ผูบังคับบัญชา 
ผูนั้นจะมีความผิดทางวินัย 

 วิธีเสริมสรางและพัฒนา ใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยนั้น กฎหมายไดบัญญัติแนวทาง
ดําเนินการไว ดังนี้ 

1) ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของผูอยูใตบังคับบัญชาในการรักษาวินัย 
2) ฝกอบรมผูอยูใตบังคับบัญชาใหมีวินัย 
3) สรางขวัญและกําลังใจใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย 
4) จูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย 

  5)   ดําเนินการอยางอื่นใดที่จะเสริมสรางและพัฒนา ทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรม
ของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มีวินัย 

 วิธีปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยนั้น กฎหมายไดบัญญัติแนวทาง
ดําเนินการไว ดังนี้ 

1) เอาใจใสสังเกตการณวาจะมีเหตุอันอาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัยอยางใดขึ้นบางหรอืไม 
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2) ขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัย 

  วิธีดาํเนินการทางวินัย  กฎหมายไดบัญญัติแนวทางปฏิบัติกอนดําเนินการทางวินัยไว ดังนี้ 
 1)  ถามีมูลวาผูอยูใตบังคับบัญชาผูใดกระทําผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว 
ก็ใหดําเนินการทางวินัยทันที 
 2)  ถามีผูกลาวหา (ตองปรากฏตัวผูกลาวหา ไมใชบัตรสนเทห) หรือผูบังคับบัญชาสงสัยวา
ผูอยูใตบังคับบัญชาผูใดกระทําผิดวินัย โดยยังไมมีพยานหลักฐาน ผูบังคับบัญชาตองรีบสืบสวน
หรือพิจารณาวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาหรือไม ถาไมมีมูลก็ยุติเรื่องได ถามีมูลก็ใหดําเนินการ
ทางวินัยทันที 
 สําหรับการดําเนินการมีขอพึงสังเกตวาผูบังคับบัญชาจะเก็บเรื่องที่มี ผูกลาวหา                 
ผูอยูใตบังคับบัญชาของตนไวโดยไมดําเนินการอยางใดหาไดไม จะตองรีบสืบสวนหรือพิจารณา
วากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาหรือไม ถาสืบสวนหรือพิจารณาแลวเห็นวากรณีไมมีมูลจึงจะยุติเรื่องได 
อยางไรก็ดีกรณีที่มีผูกลาวหาซึ่งผูบังคับบัญชาจะตองสืบสวนหรือพิจารณาดังกลาวนั้น หมายถึง 
การกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหาเทานั้น ถาเปนบัตรสนเทหก็ไมจําตองดําเนินการดังกลาว 
 มีขอพึงสังเกตอีกประการหนึ่งวา เจตนารมณของกฎหมายไมตองการใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาทั้งที่ยังไมแนชัดวาเปนกรณีมีมูล จึงตองใหผูบังคับบัญชา 
สืบสวนหรือพิจารณาเสียกอนวากรณีมีมูลหรือไม เมื่อเห็นวากรณีมีมูล  จึงจะดําเนินการทางวินัย
ได ทั้งนี้  เพื่อปองกันมิใหขาราชการเสียชื่อเสียงหรือเสียสิทธิประโยชนไปโดยไมสมควร 
 “กรณีมีมูล” หมายความวา มีที่มาหรือมีตนเหตุอันเปนที่มาของเรื่องนั้น ๆ 

 องคประกอบความผิด ตามมาตรา 95  
 1.  เปนผูบังคับบัญชา 
 2.  ไมดําเนินการทางวินัยทันทีเมื่อมีพยานหลักฐานเบื้องตนอันมีมูลวาผูอยูใตบังคับบัญชา
กระทําผิดวินัย 
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 3.  ปกปองชวยเหลือผูอยูใตบังคับบัญชา 
 4.  ดําเนินการโดยไมสุจริต 

 ตัวอยางพฤติการณความผิด  
 -  เจตนาหรือละเลยไมนําพาริเริ่มดําเนินทางวินัยเมื่อมีการกลาวหาหรือรองเรียนวา       
มีการกระทําผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนแลว  (ภาคทัณฑ) 
 -  กรณีที่เปนการกลาวหาโดยหนวยงานของรัฐ เชน สตง., ปปช. ซึ่งไดมีการตรวจสอบ 
สืบสวน หรือสอบสวนมากอนแลว ผูบังคับบัญชาไมไดดําเนินการทางวินัยทันที  (ภาคทัณฑ) 
 -  เมื่อมีผูกลาวหาหรือสงสัยวาผูใดกระทําผิดวินัยแตยังไมมีพยานหลักฐาน ผูบังคับบัญชา 
ตองสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวาเปนกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัย
หรือไม  (ภาคทัณฑ) 
 -  ไมสั่งยุติเรื่องเมื่อพบวาเปนกรณีไมมีมูล  (ภาคทัณฑ) 
 -  พบวาเปนกรณีมีมูล แตผูบังคับบัญชาไมดําเนินการตอไป (ตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา  
1 เดือน) 
 -  กลั่นแกลงผูอยูใตบังคับบัญชาในการกลาวหาหรือดําเนินการทางวินัย  (ตัดเงินเดือน 
5%  เปนเวลา 1 เดือน) 

 มาตรา 96  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติ   
ตามขอปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยจักตองไดรับโทษ
ทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด 7 
 โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 

(1) ภาคทัณฑ 
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดขั้นเงินเดือน 
(4) ปลดออก 
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(5) ไลออก 
  ผูใดถูกลงโทษปลดออกใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาเปนผูลาออกจากราชการ 

 มาตรานี้กําหนดโทษทางวินัยไว 5 สถานโทษ โทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน 
เปนโทษวินัยไมรายแรง โทษปลดออก ไลออก เปนโทษวินัยอยางรายแรง และโทษปลดออก     
มีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ 
 โทษ 5 สถานดังกลาวขางตน อาจแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 1.  โทษสําหรับการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ไดแก ไลออก ปลดออก ซึ่งหากมีเหตุ  
อันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษต่ํากวาปลดออก 
(มาตรา 99) 
 2.  โทษสําหรับความผิดวินัยที่ไมถึงขั้นรายแรง ไดแก ลดขั้นเงินเดือน หรือตัดเงินเดือน 
ซึ่งหากมีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษจากลดขั้นเงินเดือนเปน    
ตัดเงินเดือน หรือจากโทษตัดเงินเดือนเปนภาคทัณฑก็ได 
 3.  โทษสําหรับความผิดวินัยเพียงเล็กนอย ไดแก ภาคทัณฑ และหากเปนความผิดวินัย
ครั้งแรกจะงดโทษใหโดยวากลาวตักเตือน หรือใหทําทัณฑบนเปนหนังสือไวก็ได 
 การลงโทษผูกระทําผิดวินัยในแตละระดับนั้น ผูมีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นจะตอง
ใชดุลพินิจในการพิจารณาหรือการสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดตามที่กฎหมายกําหนด 
และนอกจากนี้จะตองนําหลักมโนธรรม หลักความเปนธรรม และนโยบายของทางราชการ      
มาประกอบการพิจารณาดวย 
 อนึ่ง โทษลดขั้นเงินเดือนอาจไมมีผลใชบังคับกับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา        
ตามมาตรา 38 ค. (2) ซึ่งนําระบบการเลื่อนเงินเดือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
มาใชบังคับโดยอนุโลม  และปจจุบันไมมีโทษใหออก  การใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
ไมใชการลงโทษ อยางไรก็ดี ถาผูถูกสั่งใหออกเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม ก็มีสิทธิรองทุกข
ตอ ก.ค.ศ. ได 
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 มาตรา 97  การลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหทําเปนคําสั่ง วิธีการ
ออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษใหเปนไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษ        
ใหเหมาะสมกับความผิด และมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษ  
ผูที่ไมมีความผิด ในคําสั่งลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด 
และมีเหตุผลอยางใดในการกําหนดสถานโทษเชนนั้น 

 มาตรานี้กําหนดวิธีการสั่งลงโทษโดยตองทําเปนหนังสือและมีรายละเอียดของคําสั่ง ดังนี้ 
1. ทําเปนคําสั่ง 
2. วิธีการออกคําสั่งเปนไปตามระเบียบ ก.ค.ศ. 27 
3. ตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด 
4. ตองไมเปนการลงโทษโดยพยาบาท อคติ หรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผูที่ไมมีความผิด 
5. คาํสั่งลงโทษใหระบุกรณกีระทําผิดมาตราที่ปรับบทความผิด 
6. เหตุผลในการกําหนดสถานโทษ 

 

 
27    ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยวิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 



บทที่ 3  

การดําเนินการทางวินัย 

 การดําเนินการทางวินัย เปนหลักการสําคัญของการบริหารงานบุคคลภาครัฐที่ผูบังคับบัญชา 
หรือองคกรผูมีอํานาจจะตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งมีขั้นตอน   
การปฏิบัติที่ชัดเจน  โดยกฎหมายไดกําหนดลําดับขั้นตอนการดําเนินการไวในลักษณะของ
กระบวนการทางนิติธรรม (Judicial Due Process) สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เปนบทบัญญัติหลัก 

ความหมาย 
 การดําเนินการทางวินัย หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการในการลงโทษ
ขาราชการ ซึ่งเปนกระบวนการตามกฎหมายที่จะตองกระทํา เมื่อขาราชการมีกรณีถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย ไดแก 

1. การตั้งเรื่องกลาวหา 
2. การสืบสวนหรือการสอบสวน 
3. การพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ 
4. การลงโทษหรืองดโทษ 

  5.  การดําเนินการในระหวางดําเนินการทางวินัย เชน ใหพักราชการ หรือใหออกจากราชการ
ไวกอน 
  จุดมุงหมายของการดําเนินการทางวินัยก็เพื่อใหการลงโทษขาราชการเปนไปโดยถูกตอง
เหมาะสมตามกระบวนการทางนิติธรรม โดยที่คําสั่งลงโทษทางวินัยเปนคําสั่งทางปกครอง 
ขั้นตอนการดําเนินการและการใชดุลพินิจกําหนดโทษทางวินัย จึงตองเปนไปตามหลักความชอบ
ดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง 
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  โดยที่มาตรา 95 วรรคหา บัญญัติวา “เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหา หรือ กรณี
เปนที่สงสัยวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน 
ใหผูบังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวา กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวา     
ผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม  ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได  
ถาเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการทางวินัยทันที”  

 มาตรา 98 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน เพื่อดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักชา 
และในการสอบสวนจะตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มี
ใหผูถูกกลาวหาทราบ  โดยระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได  เพื่อใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและ
นําสืบแกขอกลาวหา” 

 จากบทบัญญัติทั้ง 2 มาตราดังกลาว  อาจเห็นไดวา ในการดําเนินการทางวินัยของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 นั้น  เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหา หรือกรณีเปนที่สงสัยวา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน  ผูบังคับบัญชา
ตองดําเนินการ สืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนกอนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิด
วินัยหรือไม  ถาผลของการสืบสวนปรากฏวาเปนกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูนั้นกระทําผิดวินัย ผูบังคับบัญชาจึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน    
ทางวินัยตอไปได 

การสืบสวน 
 การสืบสวน  หมายถึง  การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องตนในมูลกรณี     
ที่มีการกลาวหา หรือสงสัยวาขาราชการผูใดอาจกระทําความผิดจริงหรือไม เพียงใด เพื่อจะได
ดําเนินการทางวินัยตอไป 
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วิธีการสืบสวน 
 วิธีการสืบสวนไมมีกฎหมายหรือระเบียบใดกําหนดรูปแบบของการดําเนินการไว  ดังนั้น 
การสืบสวนอาจจะดําเนินการโดยวิธีการใดก็ได  ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพของเรื่องที่จะทําการ
สืบสวนวาควรจะใชวิธีอยางใดจึงจะเหมาะสม เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงของเรื่องที่สืบสวน เชน  
อาจดําเนินการเอง หรืออาจตั้งเปนคณะกรรมการ หรือมอบหมายใหผูใดไปดําเนินการ หรือ     
สงประเด็นไปใหหนวยงานหรือผูที่เชื่อถือไดสืบสวนใหก็ได 
 การสืบสวนอาจกระทําไดทั้งโดยทางลับและโดยเปดเผย 
 การสืบสวนโดยทางลับ  ไดแก  การสืบสวนที่ดําเนินการไปโดยมิใหผูกระทําผิดหรือ      
ผูถูกสงสัยวาเปนผูกระทําผิดรูตัวถึงเรื่องที่จะทําการสืบสวน โดยใชกลวิธีที่เหมาะสม เชน       
เขาไปพูดคุยโดยปกติธรรมดา  หวานลอมใหเขามาในประเด็นที่ตองการทราบ  หรือทําทีเปนเขาไป
ศึกษาถึงวิธีการดําเนินการหรือการปฏิบัติงาน  และขอดูเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยไมทันรูตัว
หรือจะมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขาไปอยูในเหตุการณเพื่อที่จะไดทราบถึงความเคลื่อนไหว 
หรือขอวิพากษวิจารณเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ  วามีแนวโนมพอที่จะเชื่อไดวาใครเปนผูกระทําผิด 
หรือผูนั้นไดกระทําความผิดจริงหรือไม 

 การสืบสวนโดยเปดเผย  ไดแก  การหาขอเท็จจริงโดยวิธีแจงหรือแสดงใหผูถูกสงสัย 
หรือผูถูกกลาวหาทราบถึงประเด็นแหงความผิด  และขอใหเขาชี้แจงแสดงเหตุผลแกขอกลาวหา  
โดยปกติผูสืบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ที่มีอยูหรือขอมูลตาง ๆ ไวกอน เพื่อสะดวก
ในการที่จะชี้หรือยืนยันถึงขอกลาวหานั้น 
 กรณีใดจะสมควรสืบสวนโดยเปดเผยหรือโดยทางลับนั้น   ยอมขึ้นอยูกับเรื่องที่จะสืบสวน  
ความรายแรงแหงกรณี  ตลอดจนความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
ของผูที่เกี่ยวของ  เชน  ในกรณีที่มีผูรองทุกขหรือรองเรียนกลาวหาโดยอางพยานหลักฐานแนชัด 
จะใชวิธีการสืบสวนโดยเปดเผยก็ได  แตหากเปนกรณีที่สงสัยวาจะมีการกระทําผิดหรือมีผูรองเรียน
โดยกลาวหาลอย ๆ  หากดําเนินการสืบสวนโดยเปดเผยอาจเปนการเอิกเกริก  ถาผูถูกกลาวหา
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มิไดกระทําผิดเลยยอมทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง  หรือถาหากเปนผูกระทําผิดจริงจะเปนชองทาง     
ใหผูกระทําผิดไหวตัวหรือรูตัว  และอาจจะทําลายหลักฐานหรือเสี้ยมสอนพยานใหใชถอยคํา
บิดเบือนได  จึงจําเปนที่จะตองดําเนินการสืบสวนโดยวิธีลับมิใหผูถูกกลาวหาหรือพยานรูตัว
หรือเตรียมการลวงหนาได  หรือถาหากสืบสวนแลวปรากฏวาไมเปนความจริงตามขอกลาวหา  
ก็จะไดไมทําให ผูถูกกลาวหาเสียชื่อเสียง 

ประเภทของการสืบสวน 
 การสืบสวนมี  2  ประเภท  คือ 

1. การสืบสวนที่ไมเปนการดําเนินการทางวินัย 
2. การสืบสวนที่เปนการดําเนินการทางวินัย 

  1.  การสืบสวนที่ไมเปนการดําเนินการทางวินัย ไดแก การสืบสวนกอนการดําเนินการ
ทางวินัย เมื่อมีกรณีสงสัยวาขาราชการอาจกระทําผิดวินัย เปนการสืบสวนเพื่อพิจารณาวา      
กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ตามมาตรา 95 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หากขอเท็จจริงฟงไดวา กรณีมีมูล   
ก็ตองดําเนินการทางวินัยตอไป แตถาผลการสืบสวนปรากฏวากรณีไมมีมูลก็ตองยุติเรื่อง ในกรณี
ที่ยุติเรื่องในชั้นของการสืบสวนนี้ไมตองมีการรายงานตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการรายงาน
เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2551 แตประการใด แตอาจตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบตามสายงานการบังคับบัญชา 
 กรณีท่ีมีการกลาวหาหรือเปนที่สงสัยวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทํา
ผิดวินัย ซึ่งการกลาวหาหรือกรณีเปนที่สงสัยนั้น  อาจมีที่มาอันเปนมูลกรณีแหงเรื่องที่กลาวหา
ปรากฏขึ้นไดหลายทาง เชน 
 1)  ในกรณีที่ ผูบังคับบัญชาพบวาผูอยูใตบังคับบัญชาผูใดกระทําผิดวินัย  โดยมี
พยานหลักฐาน ในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที เชน ผูบังคับบัญชา
พบเห็นการกระทําผิดก็อาจสั่งใหผูนั้นชี้แจงหรือรายงานขอเท็จจริง และอาจสืบสวนพยานผูรูเห็น
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ประกอบการพิจารณาดวย เมื่อพิจารณาแลวเห็นวามีมูลกรณีเกิดขึ้นจริง ก็สั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
ขึ้นสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและความยุติธรรมตอไป 
 2)  กรณีท่ีมีการรองเรียนดวยวาจา ใหจดปากคําและใหผูรองเรียนลงลายมือชื่อ และ     
วัน เดือน ป พรอมรวบรวมพยานหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา แลวดําเนินการใหมีการ
สืบสวนขอเท็จจริงโดยอาจตั้งกรรมการสืบสวน หรือสั่งใหบุคคลใดไปสืบสวน หรือเรียกบุคคล
ที่เกี่ยวของมาสอบถามก็ได หากเห็นวากรณีมีมูลก็ตองสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตอไป 
 3)  สําหรับกรณีที่มีการรองเรียนเปนหนังสือ ผูบังคับบัญชาตองสืบสวนในเบื้องตนกอน 
หากเห็นวาไมมีมูลก็สั่งยุติเรื่อง ถาเห็นวามีมูลก็สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตอไป ในกรณี
ที่หนังสือรองเรียนไมลงลายมือชื่อและที่อยูของผูรองเรียนเขาลักษณะของบัตรสนเทห ซึ่งมีหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง หลักเกณฑ 
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการ และการสอบสวนเรื่องราว
รองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัย ในขอ 1 กลาววา  “เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับเรื่องราว
กลาวโทษขาราชการ ในเบื้องตนใหถือเปนความลับทางราชการ หากเปนบัตรสนเทหใหพิจารณา
เฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น” 
กรณีเชนนี้ผูบังคับบัญชาก็ควรสืบสวนขอเท็จจริงใหไดความวา กรณีมีมูลตามบัตรสนเทหหรือไม 
 4)  สวนราชการหรือหนวยงานอื่นแจงมาใหทราบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทําผิดวินัยหรือสงสัยวากระทําผิดวินัย เชน ไดรับแจงจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(สตง.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) สํานักงาน
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ หรือสํานักงาน 
ก.ค.ศ. เปนตน (กรณี สตง., ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด อาจดําเนินการทางวินัยโดยไมตองสืบสวนหรอื
ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงขึ้นอีก ทั้งนี้ ตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น) 
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 2.  การสืบสวนซึ่งเปนการดําเนินการทางวินัย ไดแก การสืบสวนกรณีเปนความผิด        
ที่ปรากฏชัดแจง โดยที่มาตรา 98 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติวา “ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.   
จะดําเนินการทางวินัยโดยไมสอบสวนก็ได” และตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏ  
ชัดแจง พ.ศ. 2549 ขอ 2 (2) กําหนดกรณีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลา  
เกินกวา 15 วัน ผูบังคับบัญชาตองดําเนินการสืบสวนกอน หากปรากฏวาเปนการละทิ้งหนาที่
ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติ       
ตามระเบียบของทางราชการ  ซึ่งเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา 87 วรรคสอง        
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และกรณี      
เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง จึงตองเสนอเรื่องให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.     
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี พิจารณาโดยไมสอบสวนก็ได 

ตัวอยางการสืบสวน 
 การสืบสวนซึ่งเปนการดําเนินการทางวินัย  ตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏ
ชัดแจง พ.ศ. 2549  ขอ 2 (2) กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง  กรณีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน  ซึ่งกฎหมาย
กําหนดใหผูบังคับบัญชาดําเนินการสืบสวนใหไดความจริงกอนวาการละทิ้งหนาที่ราชการนั้น   
มีเหตุผลอันสมควรหรือไม  หรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ     
ของทางราชการหรือไม  ผูบังคับบัญชาจะดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหผูหนึ่งผูใด   
ไปสืบสวนก็ได  หรือสงประเด็นไปใหหนวยงานหรือผูที่เชื่อถือไดสืบสวนใหก็ได 

วิธีดําเนินการ 
 1.  สอบถามขอเท็จจริงจากเพื่อนรวมงาน หรือหัวหนางาน 
 2.  ติดตามไปที่บานพัก  สอบถามญาติหรือเพื่อนบาน 



~ 91 ~ 

 

 3.  กรณีมีภูมิลําเนาอยูตางถิ่นอาจสงประเด็นไปให หรือสอบถามขอเท็จจริงไปยงัหนวยงาน
การศึกษาในถิ่นที่เปนภูมิลําเนาของขาราชการผูนั้น 
 การดําเนินการควรจดบันทึกปากคําของผูใหขอมูล  เพื่อเปนหลักฐานและเพื่อใหทราบ
เหตุผลที่แทจริงของการไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการ  แลวจึงบันทึกสรุปตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ
จากการสืบสวน 

ตัวอยางการสืบสวนกรณียังไมรูตัวผูถูกกลาวหา 
 กรณีเงินขาดบัญชี  จากการตรวจสอบพบวาเงินขาดบัญชีไปจํานวนหนึ่ง  การสืบสวน   
จึงมีประเด็นวาเงินดังกลาวไปอยูที่ไหน ใครเปนผูรับเงินไป ใครเปนผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาเงิน  
อาจดําเนินการโดยสอบปากคําผูเกี่ยวของถึงวิธีปฏิบัติวามีขั้นตอนการดําเนินการในเรื่องการเงิน
อยางไร  เงินดังกลาวนาจะหายไปในขั้นตอนใด  และตรวจสอบเอกสารการรับเงินวาใครเปน
ผูรับเงินแลวมีการลงบัญชีและสงมอบใหแกผูมีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นอยางไร หรือไม 
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แผนภูมิกอนการดําเนินการทางวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีมีมูลโดยมีพยานหลักฐาน 
ในเบื้องตนอยูแลว (ม.95 ว.4) 

สืบสวน/พิจารณาในเบื้องตน 

ดําเนินการทางวินัย 

รายแรง 

(มีมูลรายแรง) 

ผูบังคับบัญชา 
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยไมรายแรง (ม. 98 ว.1) * 

ผูมีอํานาจตาม ม.53 
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรง (ม. 98 ว.2)* 

ไมรายแรง 

(มีมูลไมรายแรง) 

มีมูล 

ยุติเร่ือง * 

ไมมีมูล 

ปรากฏตัวผูกลาวหา/กรณีเปนท่ีสงสยั 
โดยไมมีพยานหลักฐานในเบื้องตน (ม.95 ว.5) 

มีกรณีกลาวหา (ม.95) 

* ไมตองรายงานการดําเนินการทางวินัย  

ตามระเบียบ ก.ค.ศ. เพราะ ถือวายังไมเปน 

การดําเนินการทางวินัย 

1.  การตั้งเรื่องกลาวหา 
* เวนแตกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง/กรณีท่ี ป.ป.ช. 

ชี้มูลความผิดทางวินัย ตาม ม.92 ไมตองตั้งกรรมการสอบสวน 
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ขั้นตอนการดําเนินการทางวินัย 

             การตั้งเรื่องกลาวหา 
 “การตั้งเรื่องกลาวหา”  เปนการตั้งเรื่องดําเนินการทางวินัยแกขาราชการ เมื่อปรากฏกรณี   
มีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย มาตรา 98  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กําหนดใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน     
เพื่อดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยไมชักชา  
  ผูตั้งเรื่องกลาวหาคือผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหา กรณีที่เปนการกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ผูบังคับบัญชา ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 เปนผูมีอํานาจ      
สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน สําหรับกรณีที่เปนการกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง 
ผูบังคับบัญชาชั้นตน คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา สามารถแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนไดทุกคนในฐานะผูบังคับบัญชา  เวนแต
กรณีที่เปนการชวยปฏิบัติราชการจะมีเพียงอํานาจการบังคับบัญชา แตไมมีอํานาจดําเนินการ  
ทางวินัยหรือสั่งลงโทษ กรณีเชนนี้จะตองรายงานใหผูบังคับบัญชาตนสังกัดเปนผูดําเนินการ  
 “เรื่องที่กลาวหา” หมายถึง  การกระทําหรือพฤติการณแหงการกระทําที่กลาวอางวา      
ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
 การตั้งเรื่องกลาวหานี้เปนขั้นตอนที่จําเปนไมวาจะเปนกรณีความผิดวินัยอยางรายแรง
หรือไมรายแรงก็ตาม กฎหมายกําหนดใหตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาถูกกลาวหาวากระทํา
ผิดวินัยในเรื่องใด เพื่อใหผูถูกกลาวหารูตัวและมีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาได 
 “เรื่องที่กลาวหา” นั้น ไมใชกรณีความผิดหรือฐานความผิด  แตเปนเรื่องราวหรือ        
การกระทําที่กลาวอางวา  ผูถูกกลาวหากระทําผิด ดังนั้น ในการตั้งเรื่องกลาวหาในคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  จึงควรระบุแตเพียงเรื่องราวหรือการกระทําที่กลาวอางวาผูถูกกลาวหา
กระทําผิดเทานั้น ไมควรระบุกรณีความผิดหรือฐานความผิด การระบุกรณีความผิดหรือ        
ฐานความผิดนั้น  ควรปลอยใหเปนเรื่องของคณะกรรมการสอบสวนและผูมีอํานาจพิจารณาโทษ
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ที่จะพิจารณาปรับบทความผิด   ภายหลังจากไดสอบสวนพิจารณาขอเท็จจริงแลว  ถาผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนไปกําหนดกรณีความผิดหรือฐานความผิดไวในคําสั่งแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนเสียแตแรกอาจกลายเปนการจํากัดขอบเขตของการสอบสวนใหอยูเฉพาะ
ในกรณีความผิด หรือฐานความผิดที่กําหนดไวถาพบการกระทําผิดที่เกินกวานั้นจะเกิดปญหาวา
เปนการสอบสวนเรื่องอื่น หรือพิจารณาลงโทษในเรื่องอื่น ฉะนั้น คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนจึงควรระบุแตเพียงเรื่องราวหรือการกระทําที่กลาวอางวาผูถูกกลาวหากระทําความผิด 
โดยไมระบุกรณีความผิดหรือฐานความผิด  เมื่อสอบสวนแลวคณะกรรมการสอบสวนและ        
ผูมีอํานาจพิจารณาโทษจึงจะพิจารณาจากผลการสอบสวนวาเรื่องที่กลาวหานั้น   ฟงขอเท็จจริง
ไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดในเรื่องนั้นอยางไร แลวปรับบทไปตามความผิดกรณีนั้น 
ตามมาตรานั้น 

 แนวทางในการตั้งเรื่องกลาวหาอาจกระทําได ดังนี้ 
 1.  ควรต้ังใหกวางไว เพียงเพื่อใหรูวาผูถูกกลาวหาทําอะไรที่เปนความผิด 
 2.  ไมควรเอากรณีความผิดหรือฐานความผิด หรือมาตราความผิด ไปเปนเรื่อง
กลาวหา   เพราะจะทําใหเรื่องที่กลาวหาถูกจํากัดไวในวงแคบ 

การสอบสวน 
 การสอบสวน  คือ  การรวบรวมพยานหลักฐาน  และการดําเนินการทั้งหลายอื่นเพื่อจะ
ทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ หรือพิสูจนเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา  เพื่อใหไดความจริง
และความยุติธรรม  และเพื่อที่จะพิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยจริงหรือไม  ถากระทํา
ผิดจริงก็จะไดลงโทษผูกระทําผิดวินัยนั้น 
 การสอบสวนทางวินัย  เปนการดําเนินการเพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบ
ตอสถานภาพของสิทธิและหนาที่ของบุคคล จึงตองดําเนินการตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด 
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 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเปนกระบวนการดําเนินการทางวินัยข้ันตน  
ที่จัดใหมีขึ้นเพื่อเปนหลักประกันแกขาราชการไดเกิดความมั่นใจวาจะไดรับความคุมครองและ

ความเปนธรรมในการสอบสวน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.28/2547 (ประชุมใหญ)) 

 ประเภทของการสอบสวน 
 การสอบสวนทางวินัย  แบงเปน  2  ประเภท คือ 

1) การสอบสวนวินัยไมรายแรง 
2) การสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
การสอบสวนทั้ง 2 ประเภท  มีลักษณะดังนี้ 

 1)  การสอบสวนวินัยไมรายแรง  ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตามมาตรา 98 และกฎ ก.ค.ศ.
วาดวยการสอบสวนพิจารณา  พ.ศ .  2550 ที่กําหนดใหผูบังคับบัญชาตองมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  โดยแตงตั้งจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือขาราชการ
ฝายพลเรือน  จํานวน อยางนอย 3 คน  ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการสอบสวน 
อยางนอยอีก 2 คน ใหกรรมการสอบสวนคนหนึ่งเปนเลขานุการ ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวย 
เลขานุการดวยก็ได  สําหรับวิธีการสอบสวนใหนําขั้นตอนการสอบสวนวินัยอยางรายแรงมาใช
โดยอนุโลม  กําหนดระยะเวลาดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน  อาจขอขยายระยะเวลา
ดําเนินการไดตามความจําเปน แตไมเกิน 30 วัน 
 2) การสอบสวนวินัยอยางรายแรง  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53         
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จะตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเชนเดียวกัน  สําหรับการสอบสวน
วินัยอยางรายแรง ประธานกรรมการตองดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา  
สําหรับตําแหนงที่มีวิทยฐานะประธานตองมีวิทยฐานะไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา โดยกรรมการ
สอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร  หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย  หรือผูไดรับการศึกษา
อบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย  หรือผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินัย 
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อยางนอย 1 คน  และแมภายหลังประธานจะดํารงตําแหนงหรือมีวิทยฐานะต่ํากวาหรือเทียบได 
ต่ํากวาผูถูกกลาวหา  ก็ไมกระทบถึงการไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการ และตองดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา  พ.ศ. 2550     
โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน  และอาจขอขยายระยะเวลาดําเนินการไดตาม 
ความจําเปน ครั้งละไมเกิน 60 วัน  และถาไมแลวเสร็จภายใน 240 วัน ตองรายงาน อ.ก.ค.ศ.    
เขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  เพื่อติดตามเรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

 ขอยกเวน 
 มาตรา 98 วรรคทาย บัญญัติวา “ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
จะดําเนินการทางวินัยโดยไมสอบสวนก็ได” 
 กรณีที่เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง 
พ.ศ. 2549  กําหนดไวดังนี้ 
 ก.  การกระทําผิดวินัยไมรายแรงที่เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง ไดแก 
 (1)  กระทําความผิดอาญาจนตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูนั้นกระทําผิด และผูบังคับบัญชา 
เห็นวา ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษานั้นไดความประจักษชัดแลว 
 (2)  กระทําผิดวินัยไมรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา หรือ 
ใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวน ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ 
 ข.  การกระทําผิดวินัยอยางรายแรงที่เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง ไดแก 
 (1) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาจําคุก โดยคําพิพากษา
ถึงที่สุด ใหจําคุก หรือใหลงโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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 (2) ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน และผูบังคับบัญชา         
ไดดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจ
ไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
 (3) กระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาหรือ
ใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ 

           หลักเกณฑและวิธีการสอบสวน 
 การสอบสวนเปนกระบวนการที่ตองทําตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด  
กลาวคือ ตองแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน เพื่อใหไดความจริงและความยุติธรรม
โดยไมชักชา  และตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มี  
ใหผูถูกกลาวหาทราบ  โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได  และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหา
ชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา  และในการชี้แจงแกขอกลาวหาและการใหปากคําของผูถูกกลาวหา  
ผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาเขาฟงการชี้แจงหรือใหปากคําของตนได  และ
ประการสําคัญ ตองดําเนินการสอบสวนตามกระบวนการที่กําหนด ตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวย       
การสอบสวนพิจารณา  พ.ศ. 2550  ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสอบสวน  ดังนี้ 
 1)  ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
  ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย  ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  แยกเปน 
  ก)  กรณีวินัยไมรายแรง  คือ  ผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย  ไดแก 
  (1)  ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา   
ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูกระทําผิดวินัย 
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  (2)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น    
ที่มีฐานะเทียบเทา  ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูกระทําผิด
วินัย 
  (3)  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล รัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัดกระทรวง  
เลขาธิการ อธิบดี หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา หรืออธิการบดี หรือตําแหนง
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา  ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาผูกระทําผิดวินัย 
  ข)  กรณีวินัยรายแรง  ไดแก 
  (1)  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 
  (2) ผูมี อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา  53 ในลําดับชั้นสูงกวาของ               
ผูถูกกลาวหาคนหนึ่งคนใดในกรณีที่กระทําผิดวินัยรวมกันหลายคน (มาตรา 98 วรรคสอง) 
  (3)  ผูบังคับบัญชาของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 ระดับเหนือ
ขึ้นไป (มาตรา 100  วรรคหก) 
  (4)  ผูบังคับบัญชาผูไดรับรายงานการดําเนินการทางวินัย  (มาตรา 104 (1)) 
  (5)  รัฐมนตรีเจาสังกัด นายกรัฐมนตรี (มาตรา 98 วรรคหา) 
  (6)  ก.ค.ศ.  (มาตรา 105) 
 กรณีนาย ก. ผูบริหารสถานศึกษา เขต 1  มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ความผิดทางวินัย นาย ข. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  ตอมา นาย ก.    
ถูกยายไปเปนผูบริหารสถานศึกษา เขต 2  กอนไปรับหนาที่ใหม นาย ก. ไดมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
ประธานกรรมการสอบสวน นาย ข.  ซึ่งเปนการสั่งหลังจากที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งใหยายไป 
เปนผูบริหารสถานศึกษาที่ใหมแลว  คําสั่งเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการดังกลาวจึงเปนคําสั่ง  
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย  เพราะขณะที่สั่งไมอยูในฐานะเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย  หรือ    ผู
มีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง ตามมาตรา 53  ของ นาย ข. แลว  (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับ    
การอุทธรณและการรองทุกข  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553  วันที่ 3 มีนาคม 2553) 
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 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 118/2551  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยตองกระทําโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจ  กรณีที่คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อยางรายแรงกระทําโดยเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งไมมีอํานาจตามกฎหมายยอมเปนคําสั่งที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย  และมีผลทําใหการดําเนินกระบวนการทางวินัยโดยอาศัยผลการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนดังกลาว  เชน การมีมติและมีคําสั่งลงโทษผูที่ถูกสอบสวน เปนการ
ดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมายไปดวย   

 2)  องคประกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการสอบสวน 
 ตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา  พ.ศ.2550  ขอ 3 กําหนดใหคณะกรรมการ
สอบสวนประกอบดวย  ประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวา         
ผูถูกกลาวหา  สําหรับตําแหนงที่มีวิทยฐานะ  ประธานตองดํารงตําแหนงและมีวิทยฐานะไมต่ํากวา
หรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา  และกรรมการอยางนอยอีก 2 คน โดยใหกรรมการคนหนึ่ง
เปนเลขานุการ ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได และตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร 
หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย 
หรือผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินัย อยางนอยหนึ่งคนเปนกรรมการสอบสวน       
สรุปคือ  คณะกรรมการตองมี 
 (1) อยางนอย 3 คน 
 (2) เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ขาราชการฝายพลเรือน 
 (3) ประธานตองดํารงตําแหนง/วิทยฐานะไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา 
  (4) ในคณะกรรมการตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย 
หรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือผูมีประสบการณดาน       
การดําเนินการทางวินัยเปนกรรมการสอบสวนอยางนอย 1 คน 
 คําวา “ผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินัย” หมายถึง ผูที่ เคยเปน
กรรมการสอบสวน หรือเปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย 
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 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 28/2547 (ประชุมใหญ) พิพากษาวา กรรมการ    
ที่ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการสอบสวนจะตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

 3)  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตองระบุ 
  (1) เปนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง/อยางรายแรง 
  (2) ชื่อและตําแหนง/วิทยฐานะของผูถูกกลาวหา 
  (3) เรื่องที่กลาวหา 
  (4) ชื่อและตําแหนง/วิทยฐานะของคณะกรรมการสอบสวน 
  เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหตองตั้งกรรมการสอบสวนทั้งวินัยไมรายแรงและ     
อยางรายแรง   จึงควรระบุใหชัดเจนวา เปนเรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง
หรืออยางรายแรง เพราะกฎสอบสวนเปนฉบับเดียวกัน และตองมีการแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อ
พยานก็ได เพื่อใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา 
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แบบ สว.1 
 

ครุฑ 
คําสั่ง......................(ชื่อหนวยงานที่ออกคําสั่ง)...................... 

ท่ี....../.............(เลข พ.ศ. ....) 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง/อยางรายแรง 

 

 ดวย.....................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)...................ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา
...........................ตําแหนง/วทิยฐานะ.............(ช่ือหนวยงานการศึกษา)...............สังกัด....................................   
..........................มีกรณีถูกกลาวหาวากระทาํผิดวินยัไมรายแรง/อยางรายแรง ในเรื่อง...................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 98 วรรคหนึ่ง/วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพือ่สอบสวนผูถูกกลาวหา
ในเรื่องดังกลาว  ประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้ 
 ........................(ระบุช่ือและตําแหนง/วิทยฐานะ).......................เปนประธานกรรมการ 
 ........................(ระบุช่ือและตําแหนง/วิทยฐานะ).......................เปนกรรมการ 

ฯลฯ 
 ........................(ระบุช่ือและตําแหนง/วิทยฐานะ).......................เปนกรรมการและเลขานุการ 
 ........................(ระบุช่ือและตําแหนง/วิทยฐานะ).......................เปนผูชวยเลขานุการ 

 ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการ   
ที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา ใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลวเสนอสํานวนการสอบสวน    
มาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

 ในการสอบสวนถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย
ในเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในคําสั่งนี้ หรือกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูอ่ืน และคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องตนแลวเห็นวา ขาราชการครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยูดวย ใหประธานกรรมการรายงาน
มาโดยเร็ว 
 อนึ่ง ถาผูถูกกลาวหาประสงคจะรองทุกขคําส่ังนี้ ใหรองทุกขตอ (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา/
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง/ก.ค.ศ.) ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 
 
      ส่ัง  ณ  วันที่.........เดือน............................พ.ศ. .......... 
               ...................(ลายมือช่ือ).....................ผูส่ัง 
              (.................................................................) 
               .................ตําแหนง/วิทยฐานะ................ 
 
หมายเหตุ 1.  ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการก็ได 
 2.  ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 
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 4)  การแจงคําสั่งใหผูถูกกลาวหาและคณะกรรมการสอบสวนทราบ 
  เมื่อผูบังคับบัญชาไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ใหดําเนินการดังนี้ 
  (1)  แจงคําสั่งใหผูถูกกลาวหาทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่มีคําสั่ง โดยให    
ผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปที่รับทราบไวเปนหลักฐาน ในการนี้ใหมอบสําเนา
คําสั่งใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับดวย ถาไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาทราบได หรือผูถูกกลาวหา   
ไมยอมรับทราบคําสั่ง ใหสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา
ตามที่อยูที่ปรากฏหลักฐานของทางราชการ เมื่อลวงพน 15 วัน นับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว
ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว 
  (2) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหประธานและกรรมการรับทราบ
ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่มีคําสั่ง พรอมทั้งสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา      
ใหประธานกรรมการและใหลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ป ที่รับทราบไวเปนหลักฐานดวย 

 5)  สิทธิของผูถูกกลาวหา 
  (1)  ในการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ผูถูกกลาวหามีสิทธินาํทนายความหรือ           
ที่ปรึกษาของตนเขารวมฟงการสอบสวนได  แตจะใหถอยคําหรือตอบคําถามแทนผูถูกกลาวหา 
หรือ เสนอความเห็นอยางใดไมได (ขอ 11) 
  (2)  จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางในการดําเนินการใดใหกระทบตอ
สิทธิของผูถูกสอบสวนไมได  (ขอ 7) 
      ยกเวน  ถูกสั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน 
  (3)  มีสิทธิคัดคานผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือกรรมการสอบสวน (ขอ 8) 
  (4)  มีสิทธิขอทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ  (ขอ 10) 
      -  มีสิทธิที่จะไดรับโอกาสในการโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนตอ
คณะกรรมการสอบสวน 



~ 104 ~ 

 

      -  มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรูเพื่อการโตแยง  ชี้แจง  หรือปองกันสิทธิ
ของตน 
      -  ในการอางพยานแกขอกลาวหา   มีสิทธินําพยานหลักฐานมาเองหรือ             
อางพยานหลักฐาน แลวขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได 
 ขอยกเวน   

-  จะทําใหระยะเวลาที่กฎหมาย หรือกฎ ก.ค.ศ.  กําหนดตองลาชาออกไป  (ขอ 10) 
-  กรณีที่ปรากฏโดยสภาพที่เห็นไดชัดวาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได 

 (5)  มีสิทธิที่จะไดรับการแจงสิทธิและหนาที่ของผูถูกกลาวหากอนการสอบปากคํา
จากคณะกรรมการสอบสวน 
 (6)  มีสิทธิที่จะไดรับคําแนะนําจากคณะกรรมการสอบสวนที่คําขอ / คําชี้แจง                
มีขอบกพรอง  อานไมเขาใจ  หรือผิดหลง 
 (7)  เมื่อมีการอางพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิด  มีสิทธิขอตรวจดูตนฉบับหรือ
พยานหลักฐาน  และถาตองการสําเนามีสิทธิไดรับสําเนาตามที่คณะกรรมการฯ  เห็นสมควร 
 (8)  มีสิทธิไดรับการแจงขอกลาวหาตามแบบ สว.3  วากระทําผิดวินัยกรณีใด        
ตามมาตราใด  และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มี 
 (9)  มีสิทธิที่จะยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาเปนหนังสือภายในเวลา  15  วัน 
      -  มีสิทธิที่จะใหถอยคําเพิ่มเติม รวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหาตอคณะกรรมการ
สอบสวน 
 (10)  กอนคณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวน หากมีเหตุผล       
อันสมควรผูถูกกลาวหามีสิทธิยื่นคําชี้แจงเพิ่มเติม  ใหถอยคํา / ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา / นําสืบ
แกขอกลาวหาเพิ่มเติม (ผูถูกกลาวหารองขอ)  
 (11) ในการสอบปากคํา ผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับการคุมครองไมใหถูกขูเข็ญ  
หลอกลวง  ใหคํามั่นสัญญา  จูงใจ หรือกระทําการโดยมิชอบดวยประการใด ๆ หรอืกระทาํใหทอใจ  
หรือใชกลอุบาย  เพื่อปองกันมิใหบุคคลใดใหถอยคําหรือไมใหถอยคํา 
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 (12) มีสิทธิที่จะกลาวอางมิใหรับฟงพยานหลักฐานที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
 (13) กรณีการสอบสวนที่มิชอบและบกพรอง  และผูมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการใหถูกตอง  ผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะชี้แจงใหถอยคํา  และนําสืบแกขอกลาวหา 

 6)  การคัดคานกรรมการสอบสวน 
      การคัดคานกรรมการสอบสวนตองมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ (ขอ 8) 
      (1)  รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการในเรื่องที่กลาวหา 
      (2)  มีประโยชนไดเสียในเรื่องที่สอบสวน 
      (3)  มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหา 
        (4)  เปนผูกลาวหา หรือเปนคูหมั้น คูสมรส  บุพการี ผูสืบสันดาน  เปนพี่นองรวมบิดา
มารดา  หรือรวมบิดาหรือมารดา เปนลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายใน 3 ชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพัน 
ทางแตงงานนับไดเพียง 2 ชั้น ของผูถูกกลาวหา 
       (5)  เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ของผูกลาวหา 
       (6)  มีเหตุอ่ืนซึ่งอาจทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรม 

       วิธีการคัดคาน 
 (1)  ทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เปนเหตุแหงการคัดคานวา   
จะทําใหการสอบสวนไมไดความจริง  และความยุติธรรมอยางไร 
 (2)  ยื่นตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 (3)  ใหยื่นภายใน  7  วัน  นับแตวันทราบคําสั่งหรือวันทราบเหตุแหงการคัดคาน 

 การสั่งคําคัดคาน 
 ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองพิจารณาสั่งการ  ดังนี้ 
 (1)  ตองสั่งคําคัดคานใหแลวเสร็จภายใน  15  วัน  นับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน 
 (2)  รีบแจงใหผูถูกคัดคานทราบและใหหยุดการสอบสวนไวกอน แลวสงเรื่องให
ประธานกรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวน 
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  (3)  ถาเห็นวาการคัดคานนั้นไมมีเหตุผลอันควรรับฟง  ใหสั่งยกคําคัดคาน  การสั่ง 
ยกคําคัดคานใหเปนที่สุด            
   (4)  ถาเห็นวาการคัดคานนั้นมีเหตุอันควรรับฟง ก็ใหสั่งใหผูที่ถูกคัดคานพนจาก  
การเปนกรรมการสอบสวน 
   (5) เมื่อสั่งคําคัดคานแลวตองรีบแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ  และสงเรื่องใหประธาน
กรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวน 
   (6)  ถาไมไดสั่งคําคัดคานภายในกําหนดเวลา  ใหถือวากรรมการผูที่ถูกคัดคานพนจาก
การเปนกรรมการสอบสวน และใหประธานกรรมการรายงานผูสั่งตั้งเพื่อสั่งตั้งกรรมการใหมแทน 
 การที่ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งใหผูที่ถูกคัดคานพนจากการเปน
คณะกรรมการสอบสวนไมกระทบกระเทือนถึงการสอบสวนที่ผูนั้นไดรวมดําเนินการไปแลว 

  7)  การคัดคานผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
      ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ขอ 9)  ดังนี้ 
 (1)  มีเหตุคัดคานตามขอ 8 
 (2)  คดัคานภายใน 7 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง 
 (3)  ยื่นตอผูบังคับบัญชาเหนือผูสั่งขึ้นไป 1 ชั้น 
 (4)  ผูบังคับบัญชาเหนือผูสั่งตองพิจารณาสั่งการภายใน 15 วัน 
 (5)  ถาเห็นวาการคัดคานมีเหตุผลรับฟงได  ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
พนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณาสํานวนการสอบสวน ตามขอ 40 และขอ 41 รวมทั้งการพิจารณา
สั่งการตามผลการสอบสวนที่เสร็จสิ้นแลว  และใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือนั้น หรือผูไดรับ
มอบหมายมีอํานาจพิจารณาสั่งการแทน 
 (6)  ถาเห็นวาการคัดคานไมมีเหตุผลพอที่จะรับฟงได  ใหยกการคัดคานนั้น ทั้งนี้   
การสั่งยกการคัดคานใหเปนที่สุด 
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 (7)  ในกรณีที่ผูพิจารณาการคัดคานไมพิจารณาสั่งการภายใน 15 วัน ใหถือวาผูสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณาสํานวน ตามขอ 40 และขอ 41 
รวมทั้งการพิจารณาสั่งการตามผลการสอบสวนที่เสร็จสิ้นแลว 
 (8)  เมื่อวินิจฉัยสั่งการอยางใดแลวใหแจงผูถูกกลาวหาทราบ  และสงเรื่องใหประธาน
กรรมการรวมไวในสํานวนการสอบสวน 
 อนึ่ง การคัดคานกรรมการสอบสวน และการคัดคานผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน  ดวยเหตุตามขอ 8 วรรคหนึ่ง แหงกฎ  ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550    
ผูมีหนาที่เกี่ยวของตองดูแลระมัดระวังใหผูมีอํานาจพิจารณาสั่งการภายในเวลาตามที่กฎหมาย
กําหนด  เพื่อมิใหการสั่งลงโทษหรือการสั่งการใด ๆ เปนการสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือ  
ตองเสียไป 

 การยื่นคัดคานคณะกรรมการสอบสวน / ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 
 การคัดคานกรรมการสอบสวน 
 ผูคัดคาน  (ผูถูกกลาวหา)  ผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 
 

 การคัดคานผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 ผูคัดคาน  (ผูถูกกลาวหา)  ผูบังคับบัญชาเหนือผูสั่งแตงตั้ง 
      คณะกรรมการสอบสวนขึ้นไปหนึ่งชั้น 
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 การคัดคานกรรมการสอบสวน/ผูสั่งฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 8)  กรรมการสอบสวนรายงานเหตุอันอาจถูกคัดคาน 

ผูคัดคาน 
(ผูถูกกลาวหา) 

- ทําเปนหนังสือ 
- แสดงขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
- ยื่นภายใน 7 วัน 

- ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
   (คัดคานกรรมการ) 
- ผูบังคับบัญชาเหนือ ผูส่ังแตงตั้ง 
  กรรมการสอบสวนขึ้นไปหนึ่งชั้น 
   (คัดคานผูส่ัง) 
- ยื่นภายใน 7 วัน 

- แจงประธานฯ ทราบ 
  พรอมสําเนาหนังสือคัดคาน 
- รวมไวในสํานวน 

แจงผูถูกคัดคาน หยุดการสอบสวน 

- สั่งใหพนจากการเปนกรรมการสอบสวน 
- สั่งแตงต้ังกรรมการสอบสวนขึ้นใหมแทน 
- สั่งใหพนจากผูมีอํานาจพิจารณาฯ 

ฟงได ฟงไมได 

- ผูถูกคัดคานพนจาก 
  กรรมการ 
- ประธานฯ รายงาน 
  ผูส่ังแตงตั้งฯ 

ไมส่ังการ 

- พิจารณาคําคดัคาน 
- ส่ังการภายใน 15 วัน 

 -  ยกคําคัดคาน 
-  ใหเปนที่สุด 

  กรรมการสอบสวนคนใดเห็นวาตนเองมีเหตุอันอาจถูกคัดคาน  ตองดําเนินการดังนี้ 
(ขอ 19) 
  (1)  รายงานตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
  (2)  ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองสั่งคํารายงานทํานองเดียวกับการสั่งคําคัดคาน
โดยอนุโลม 
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 การรายงานเหตุอันอาจถูกคัดคานกรรมการสอบสวน 
 ประธานกรรมการ   
      ผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 กรรมการสอบสวน 

 9)   การเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
 เมื่อไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว  ถาผูบังคับบัญชาเห็นวามีเหตุ      
อันควรหรือจําเปนที่จะตองเปลี่ยน  เพิ่ม  หรือลดจํานวนผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน
ใหดําเนินการไดโดยใหแสดงเหตุแหงการสั่งนั้นไวดวย  โดยใหดําเนินการตามขอ 3 เกี่ยวกับ
องคประกอบและคุณสมบัติของกรรมการสอบสวน  ตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา 
พ.ศ. 2550  ทั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกลาวไมกระทบถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการ
ไปแลว  (ขอ 6) 

 การเปลี่ยน  เพิ่ม  หรือลด  จํานวนกรรมการสอบสวน 
 
 
 
 
 
 
 สิทธิและหนาท่ีของผูถูกกลาวหาและพยาน 
 สิทธิของผูถูกกลาวหา 

มีเหตุอันสมควร  หรือ
จําเปนตองเปลี่ยน/เพิ่ม/ลด 
จํานวนกรรมการ 

ผูมีอํานาจสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวน 

- มีคําส่ัง 
- จําเปนตองเปลี่ยน/เพิ่ม/ 
   ลดจํานวนกรรมการ 

-  ตองแสดงเหตุแหงการสั่ง 
-  นําขอ 5  เร่ือง การแจงคําส่ัง  มาใชโดยอนุโลม 
-  ไมกระทบถงึการสอบสวนที่ดําเนนิการไปแลว 
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 10)  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวน 
  ตามมาตรา  101  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.  2547 ไดบัญญัติใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และ 
ใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา      
เพียงเทาที่ เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวน   และโดยเฉพาะใหมีอํานาจ
ดังตอไปนี้ดวย  คือ 
 (1)  เรียกใหกระทรวง  ทบวง  กรม  หนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  
หรือหางหุนสวนบริษัท  ชี้แจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือ
บุคคลในสังกัดมาชี้แจง  หรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
 (2)  เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
 การที่กฎหมายบัญญัติใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
ก็เพื่อใหความคุมครองกรรมการสอบสวนและใหกรรมการสอบสวนมีความรับผิดชอบ  เชน    
ถาใครประทุษรายตอกรรมการสอบสวนก็มีความผิดเหตุฐานประทุษรายตอเจาพนักงาน           
ถากรรมการสอบสวนรับสินบนก็มีความผิดฐานเจาพนักงานรับสินบน  สวนการที่กฎหมายบัญญัติ
ใหกรรมการสอบสวนมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวน  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  เพียงเทาที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรรมการสอบสวนนั้น  หมายความวา  ใหกรรมการ
สอบสวนมีอํานาจในการสอบสวน  ในการเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา  หรือใหสงเอกสาร
หลักฐานได  แตไมมีอํานาจจับกุม 

 หนาที่ของกรรมการสอบสวน  กรรมการสอบสวนมีหนาที่ตองมาประชุมโดยสม่ําเสมอ  
และชวยกันคนหาความจริงในเรื่องที่กลาวหา  และดูแลใหเกิดความยุติธรรม ฉะนั้น กรรมการ
สอบสวนตองมีความเปนกลาง (คําพิพากษาศาลปกครองกลาง ที่ 865/2547) 
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 หนาที่ของคณะกรรมการสอบสวน  ตองการทําการสอบสวนขอเท็จจริง  บันทึกปากคํา
ผูถูกกลาวหาและพยานบุคคล  ตลอดจนแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐาน  และรายละเอียด
ของพฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา  เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กลาวหา  และ
ดูแลใหบังเกิดความยุติธรรมตลอดการสอบสวน  ในการนี้ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวม
ประวัติและความประพฤติของผูถูกกลาวหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาเทาที่จําเปนเพื่อประกอบ 
การพิจารณา  และใหคณะกรรมการสอบสวนจัดทําบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนไวดวยทุกครั้ง 

  สรุปอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวน 
 (1)   สอบสวนตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ. 
 (2)   แสวงหาความจริง  และรวบรวมพยานหลักฐานทุกอยางในเรื่องที่กลาวหา 
 (3)   ดําเนินกระบวนพิจารณาใหเปนไปโดยรวดเร็ว  ตอเนื่อง  และเปนธรรม 
 (4)   ใชดุลพินิจอยางอิสระ  เปนกลาง  และไมมีอคติอยางใด ๆ 
 (5)   เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 (6)   ใชดุลพินิจในการวินิจฉัยขอเท็จจริง / มีความเห็นในการลงโทษ 
 (7)   รวบรวมประวัติความประพฤติของผูถูกกลาวหา 
 (8)   จัดทําบันทึกประจําวัน 
 (9)   แจงสิทธิและหนาที่ของผูถูกกลาวหา 
 (10) ใหคําแนะนําผูถูกกลาวหา  ผูกลาวหา  หรือพยานที่ยื่นคําขอ  หรือคําชี้แจงบกพรอง
หรือผิดหลง 
 (11) เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ ฯลฯ สงเอกสารหลักฐาน/ผูแทนมาชี้แจง 
 (12) เรียกผูถูกกลาวหา / บุคคลใด ๆ มาชี้แจง  ใหถอยคํา  สงเอกสารหลักฐาน 
 (13) รับฟงพยานหลักฐาน  คําชี้แจง  หรือความเห็นของผูถูกกลาว  พยานบุคคล          
พยานผูเชี่ยวชาญ 
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 (14) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี  พยานบุคคล  พยานผูเชี่ยวชาญ  ทั้งที่เปนคุณ
และเปนโทษแกผูถูกกลาวหา 
 (15) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ 
 (16) ออกไปตรวจสถานที่ 
 (17)  ดําเนินการประชุม  และจัดทํารายงานการประชุม 

 11)  การประชุม 
 (1)  เรื่องที่ตองประชุม 
  ก.  เพื่อพิจารณาเรื่องที่กลาวหาและวางแนวทางการสอบสวน (ขอ 16) 
  ข.  เพื่อพิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหา    
ไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร เปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด หรือไม  อยางไร (ขอ 24) 
  ค.  เพื่อพิจารณาลงมติวา (ขอ 38) 
       1.  ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม  ถาไมผิดใหมีความเห็นยุติเรื่อง  ถาผิด
เปนความผิดวินัยกรณีใด  ตามมาตราใด  และควรไดรับโทษสถานใด 
       2.  หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่
ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ ตามมาตรา 111  หรือไม  อยางไร 
       3.  มีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  
แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะรับฟงลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ         
ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ตามมาตรา 112  หรือไม  อยางไร 
  ง.  เรื่องอื่น ๆ ที่ควรนําเขาประชุม  เชน 
       1.  เมื่อสอบสวนแลว  เห็นควรสอบสวนเพิ่มเติม 
       2.  งดการสอบสวนพยานที่ไมมา  หรือมาแตไมยอมใหถอยคํา 
       3.  งดการสอบสวนพยานที่ทําใหลาชาหรือไมใชพยานหลักฐานในประเด็น
สําคัญ 
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       4.  การสงประเด็นไปสอบสวนพยานตางทองที่ 
       5.  ใชคาํพิพากษาเปนพยานหลักฐานสนับสนุนขอกลาวหา 
       6.  เรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

 (2) องคคณะในการประชุม 
  ก.  ตองมีประธานอยูรวมประชุมดวย  ถาประธานไมสามารถเขาประชุมได     
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานแทน 
  ข.  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด  เวนแต
การประชุมตอไปนี้ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาสามคน  และไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมด  คือ 
        1.  การประชุมเพื่อพิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวา   
ผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร และเปนความผิดในกรณีใด หรือหยอนความสามารถ 
ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสม
กับตําแหนงหนาที่ราชการ ตามมาตรา 111 หรือไม  อยางไร 
       2.  การประชุมปรึกษาหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จเพื่อพิจารณา
มีมติวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม  หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ 
ตามมาตรา 111  หรือไม  อยางไร  หรือมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิด
วินัยอยางรายแรงแตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษปลดออกหรือไลออกจาก
ราชการ  ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ตามมาตรา 112  หรือไม  อยางไร 
  ค.  การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากันก็ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
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 (3) บันทึกรายงานการประชุม 
  คณะกรรมการสอบสวนตองทําบันทึกรายงานการประชุมไวดวยทุกครั้ง  รวมไว
ในสํานวนการสอบสวน เพื่อเปนหลักฐานยืนยันวาคณะกรรมการสอบสวนไดประชุมตามขอ 16, 
24 และขอ 38 จริง  และเพื่อใหมีหลักฐานไวใชยืนยันอางอิงไดถามีการตรวจสอบ 

 12)  ลาํดับขั้นตอนการสอบสวน  มีขั้นตอนสําคัญ ดังนี้                                                              
 (1)  กําหนดแนวทางการสอบสวน 
 (2)  การแจงและอธิบายขอกลาวหา และสอบถามผูถูกกลาวหาวารับสารภาพหรือ
ปฏิเสธ 
 (3)  การรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหา 
 (4) การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาให                
ผูถูกกลาวหาทราบ 
 (5)  การสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหา 
 (6)  การประชุมพิจารณาลงมติ 
 (7)  การทํารายงานการสอบสวน 

 13)  หนาที่ของประธานเมื่อไดรับแจงคําสั่ง 
 เมื่อประธานกรรมการรับเรื่องที่กลาวหาทั้งหมดจากผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนแลว  ตองบันทึกวันรับทราบคําสั่งไวเปนหลักฐาน  แลวรวบรวมขอมูลและรายละเอียด
ตาง ๆ  เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา รวมทั้งขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ไดจากการสืบสวน      
หรือสอบสวนเบื้องตนทั้งหมดเทาที่มีกอนเริ่มทําการสอบสวน ซึ่งไดแก เอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการตั้งเรื่องกลาวหา  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  หลักฐานการแจงคําสั่งให    
ผูถูกกลาวหาทราบของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน         
ที่ไดจากการสืบสวนหรือจากการสอบสวนเบื้องตน ศึกษาลําดับขั้นตอนการสอบสวน และขอมูล
อ่ืน ๆ ที่เปนประโยชนตอการสอบสวนตอไป  ตอจากนั้นประธานกรรมการจะตองดําเนินการประชุม
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คณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาเรื่องที่กลาวหาวามีขอกลาวหาอยางไร เปนความผิดวินัย 
รายแรง หรือไมรายแรงตามมาตราใด มีองคประกอบความผิดอยางไร และวางแนวทางการสอบสวน 
คนหาขอเท็จจริง พยานหลักฐาน ตลอดจนรายละเอียดของพฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับ       
เรื่องที่กลาวหา และองคประกอบความผิดตามขอกลาวหา  เพื่อใหการสอบสวนไดความจริง  
และความยุติธรรม ใหแลวเสร็จโดยเร็ว (ขอ 16) 

 14)  การแจงและอธิบายขอกลาวหา 
 ขอกลาวหา  หมายถึง  รายละเอียดแหงการกระทําหรือพฤติการณแหงการกระทําที่กลาวอาง 
วาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย  ขอกลาวหาจะตองอยูในกรอบของเรื่องที่กลาวหา โดยอธิบาย
เรื่องที่กลาวหาใหชัดเจนขึ้นวาผูถูกกลาวหากระทําการใด  ที่ไหน  เมื่อใด  และอยางไร   
 การแจงและอธิบายขอกลาวหา เปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวน   ที่จะตอง
ดําเนินการหลังจากพิจารณาเรื่องที่กลาวหา  และวางแนวทางการสอบสวนแลว  โดยเรียกผูถูกกลาวหา
มาแจงและอธิบายรายละเอียดของขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ
วาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด  อยางไร  รวมทั้งแจงใหทราบดวยวาในการสอบสวนนี้  
ผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และมีสิทธิ           
ที่จะใหถอยคําหรือชี้แจงแกขอกลาวหาตลอดจนอางพยานหลักฐาน หรือนําพยานหลักฐาน       
มาสืบแกขอกลาวหาได โดยทําเปนบันทึกมีสาระสําคัญ ตามแบบ สว.2 รวม 2 ฉบับ  เก็บไวในสํานวน
การสอบสวน 1 ฉบับ  อีก 1 ฉบับ มอบใหแกผูถูกกลาวหา  และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ
รับทราบไวเปนหลักฐานดวย  โดยจะตองดําเนินการภายใน 15 วัน  นับแตวันที่ประธานกรรมการ
ไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 เมื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาแลว  คณะกรรมการสอบสวนจะตองสอบถามผูถูกกลาวหา
วาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม  อยางไร  หากผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวา  
ไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา  คณะกรรมการสอบสวนตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวา      
การกระทําตามที่ถูกกลาวหาเปนความผิดวินัยกรณีใด หรือเปนเหตุใหออกจากราชการ           
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เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน ตามมาตรา 111 หรือไม  หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่
รับสารภาพใหบันทึกถอยคํารับสารภาพ รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพและสาเหตุแหงการกระทํา
ไวดวย  รวมทั้งพิจารณาวาจะสอบสวนตอไปหรือไม ตามควรแกกรณี   
 ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมไดใหถอยคํารับสารภาพ คณะกรรมการสอบสวนตองดําเนินการ
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา  ภายใน 60 วัน นับแตวันที่แจงและ
อธิบายขอกลาวหา (ขอ 20 และขอ 23) 

 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.197/2548 และที่ อ.21/2550 (สั่งลงโทษ        
ในขอกลาวหาที่มิไดมีการแจงขอกลาวหานั้นมากอน) พิพากษาวา การที่ผูมีอํานาจสั่งลงโทษ 
ออกคําสั่งลงโทษในขอกลาวหาที่มิไดมีการแจงขอกลาวหานั้นมากอน  ยอมเปนคําสั่งลงโทษ    
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย     
 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.153/2547  พิพากษาวา การสั่งลงโทษในขอกลาวหา
ที่คณะกรรมการสอบสวนมิไดแจงขอกลาวหาใน “พฤติการณและการกระทํา” นั้น มากอน   
หรือการสั่งลงโทษโดยเปลี่ยนแปลงขอกลาวหาใน “พฤติการณและการกระทํา” ใหม ไมสามารถ
กระทําได เพราะเปนการสั่งลงโทษในขอกลาวหาที่ไมเคยมีการสอบสวนมากอน หรือเปนการ
ไมใหโอกาสผูถูกกลาวหาไดทราบขอเท็จจริงในขอกลาวหาอันนําไปสูการลงโทษไดเพียงพอ  
และไมมีโอกาสไดโตแยงหรือแสดงพยานหลักฐานของตน แลวแตกรณี สวนการสั่งลงโทษ    
ในขอกลาวหาที่ “พฤติการณและการกระทํา” นั้น มีการแจงขอกลาวหาและสอบสวนแลว        
แตผูมีอํานาจสั่งลงโทษหรือผูพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ หรือผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
เห็นวาคณะกรรมการสอบสวนแจง “ฐานความผิด” ไมถูกตอง  ผูมีอํานาจดังกลาวยอมสามารถ
แกไข “ฐานความผิด” หรือ “ปรับบทกฎหมาย” ใหถูกตองได                  
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บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหา ตามขอ 23 
เร่ือง  การสอบสวน..............(ระบุชื่อผูถูกกลาวหา)................ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
          ไมรายแรง/อยางรายแรง 

 

                                                                                                     วันที่............เดือน........................พ.ศ. ....... 

 คณะกรรมการสอบสวนตามคําส่ัง.....................(ช่ือหนวยงานที่ออกคําส่ัง)..........................
ที่............/.............เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่............เดือน.......................... พ.ศ. ...............
ไดแจงและอธบิายขอกลาวหาให.....................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)......................ผูถูกกลาวหาทราบ ดังนี ้
 …………………………………………..(อธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหา
ใหผูถูกกลาวหาทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร).......................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหผูถูกกลาวหาทราบแลววา ในการสอบสวนนี้          
ผูถูกกลาวหามีสิทธิและหนาที่ตามขอ 18 รวมทั้งมีสิทธิที่จะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน        
ขอกลาวหา และมีสิทธิที่จะใหถอยคําหรือช้ีแจงแกขอกลาวหา  ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนําพยาน 
หลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดดวย 
 
       .....................(ลายมือช่ือ)..................ประธานกรรมการ 
       (...........................................................) 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................กรรมการ 
       (...........................................................) 
                       ฯลฯ 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................กรรมการและเลขานุการ 
       (...........................................................) 
 ขาพเจา.................................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)................................ไดทราบขอกลาวหา
และไดรับบันทึกนี้  1  ฉบับไวแลว  เมื่อวันที่...........เดือน..................................พ.ศ. ............. 
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        .....................(ลายมือช่ือ)..................ผูถูกกลาวหา 
        (...........................................................) 

หมายเหตุ 1.  ในกรณีที่เรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหา ตองมีกรรมการสอบสวน 
  รวมแจงและอธิบายขอกลาวหาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 
  และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือช่ือในบันทึก ทั้งนี้ ใหทําบันทึกตามแบบ สว.2 
  เปน 2 ฉบับ มอบใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือและวันเดือนปที่รับทราบไวเปนหลักฐานดวย                      
 2. ในกรณีที่สงบันทึกตามแบบ สว.2 ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา 
  ใหกรรมการสอบสวนลงลายมือช่ือในบันทึกไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ 
  สอบสวนทั้งหมด และใหทําบันทึกตามแบบ สว.2 เปน 3 ฉบับ เก็บไวในสํานวน 
  การสอบสวน 1 ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือ และวันเดือนปที่รับทราบสงกลับคืน 
  มารวมไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ 
 3. ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา 
  ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําการตามที่ถูกกลาวหา 
  ดังกลาวเปนความผิดวินัยกรณีใด หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ใหบันทึก 
  ถอยคํารับสารภาพ รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย 
 4.  ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 
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 15)  กรณีผูถูกกลาวหาไมมารับทราบขอกลาวหา 
  ถาผูถูกกลาวหาไมมารับทราบขอกลาวหา  หรือมาแลวแตไมยอมลงลายมือชื่อรบัทราบ
ขอกลาวหา  คณะกรรมการสอบสวนตองสงบันทึกตามแบบ สว.2  ทางไปรษณียลงทะเบียน    
ไปยังที่อยูของผูถูกกลาวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ  พรอมทั้งมีหนังสือสอบถาม
ผูถูกกลาวหาวาไดกระทําผิดวินัยหรือไม  การแจงขอกลาวหาโดยวิธีนี้ตองทําบันทึกตามแบบ 
สว.2  เปน 3 ฉบับ  เก็บไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ  สงใหผูถูกกลาวหา 2 ฉบับ  เพื่อให   
ผูถูกกลาวหาเก็บไว 1 ฉบับ  และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบสงคืนมา 
1 ฉบับ  ในกรณีเชนนี้เมื่อลวงพน 15 วัน นับแตวันดําเนินการดังกลาว  แมไมไดรับแบบ สว.2 
คืนมา  ก็ถือวาผูถูกกลาวหารับทราบแลว และคณะกรรมการสอบสวนตองดําเนินการสอบสวน
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา  แลวประชุมพิจารณาวามีพยานหลักฐานใด
สนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด  เมื่อใด  อยางไร  ถายังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหา
กระทําการตามที่ถูกกลาวหาก็มีความเห็นใหยุติเรื่อง   
 ในกรณีท่ีเห็นวาเปนความผิดตามมาตราใด ก็ตองแจงและสรุปพยานหลักฐาน  
พรอมทั้งมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหาชี้แจง  นัดมาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหา มีสาระ 
สําคัญตามแบบ สว.3 โดยแจงในลักษณะเดียวกันกับการแจง สว.2  เมื่อลวงพน 15 วัน นับแต
วันที่ไดดําเนินการดังกลาวหากไมไดรับแบบ สว.3 คืน  หรือไมไดรับคําชี้แจงจากผูถูกกลาวหา 
หรือผูถูกกลาวหาไมมาใหถอยคําตามนัด ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาและ        
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาแลว  และไมประสงคที่จะแกขอกลาวหา ในกรณีเชนนี้
คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนตอไปก็ได  หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบ
ขอเท็จจริงเพิ่มเติมจะสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได  แลวพิจารณาลงมติวาผูถูกกลาวหา
กระทําผิดหรือไมผิดอยางไร แลวทํารายงานการสอบสวนเสนอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตอไป  แตถาผูถูกกลาวหามาขอใหถอยคําหรือยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือขอนําสืบ
แกขอกลาวหากอนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้ง
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คณะกรรมการสอบสวน  โดยมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนตองใหโอกาสแก      
ผูถูกกลาวหาตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ 

 16)  การสอบสวนผูถูกกลาวหา 
 การสอบสวนผูถูกกลาวหาเพื่อที่จะไดทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  และ
เปนการใหโอกาสผูถูกกลาวหาไดชี้แจงแกขอกลาวหา  กระบวนการสอบสวนเริ่มกระทําเมื่อ     
มีการแจงและอธิบายขอกลาวหา  การที่ผูถูกกลาวหาใหการรับหรือปฏิเสธขอเท็จจริงใด หรือ     
มีขออางขอเถียงอยางไร  ยอมนําไปสูการกําหนดประเด็นการสอบสวนตอไป 
 ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาไมไดใหถอยคํารับสารภาพ  คณะกรรมการสอบสวนจะตอง
ทําการสอบสวนตอไป  โดยสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาให
หมดเสียกอน  เสร็จแลวคณะกรรมการสอบสวนจะตองแจงและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน     
ขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ  โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได 
 การแจงและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ     
ยอมทําใหผูถูกกลาวหาเขาใจเรื่องราวและประเด็นที่ถูกกลาวหาไดเปนอยางดี  การชี้แจง          
แกขอกลาวหาหรือการนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาจึงสามารถทําได ตรงเรื่อง         
ตรงประเด็น ไมหลงขอตอสูอันจะทําใหการสอบสวนสามารถดําเนินไปไดอยางรวดเร็วและ  
เปนธรรมแกผูถูกกลาวหา 
 คณะกรรมการสอบสวนจะตองประชุมเพื่อพิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุน
ขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหากระทําการใด  เมื่อใด  อยางไร  และถาเห็นวายังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหา
กระทําการตามที่ถูกกลาวหา ก็ใหมีความเห็นยุติเรื่อง  แลวทํารายงานการสอบสวนตามแบบ   
สว.6 ที่ ก.ค.ศ. กําหนด เสนอตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  หากกรรมการสอบสวน
ผูใดมีความเห็นแยงใหทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงานการสอบสวน โดยถือเปนสวนหนึ่ง
ของรายงานการสอบสวนดวย 
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 ถาเห็นวาเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด  คณะกรรมการสอบสวนตองเรียก 
ผูถูกกลาวหามาพบเพื่อแจงขอกลาวหา  โดยระบุขอกลาวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานวา    
เปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด  และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มี
ใหทราบ  โดยระบุวัน  เวลา  สถานที่  และการกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา  
สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได โดยคํานึงถึงหลักการคุมครองพยาน      
โดยแจงพยานหลักฐานฝายกลาวหาเทาที่มีในสํานวนใหผูถูกกลาวหาทราบ  แมพยานหลักฐาน
จะฟงไดเพียงวาเปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง  การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน  
ที่สนับสนุนขอกลาวหา  ตองทําบันทึกซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว.3  ที่ ก.ค.ศ. กําหนด  โดยทําเปน 
2 ฉบับ  มอบใหผูถูกกลาวหา 1 ฉบับ  และเก็บไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ  โดยใหผูถูกกลาวหา 
ลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปที่รับทราบไวเปนหลักฐานดวย 
 การแจง สว.3  คณะกรรมการสอบสวนตองถามผูถูกกลาวหาวาจะยื่นคําชี้แจง        
แกขอกลาวหาเปนหนังสือหรือไม  ถาผูถูกกลาวหาประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ ก็ใหยื่นได
ภายในเวลาอันสมควร แตอยางชาไมเกิน 15 วัน  นับแตวันที่ไดรับแจง  และตองใหโอกาส         
ผูถูกกลาวหา ที่จะใหถอยคําเพิ่มเติม  รวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหาดวย  ในกรณีที่ผูถูกกลาวหา  
ไมประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ  คณะกรรมการสอบสวนตองจัดใหผูถูกกลาวหาใหถอยคํา
และนําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว 
 กอนการสอบสวนเสร็จ  ผูถูกกลาวหาซึ่งไดยื่นคําชี้แจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหา
ไวแลว มีสิทธิยื่นคําชี้แจงเพิ่มเติม  หรือขอใหถอยคํา  หรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมตอ
คณะกรรมการสอบสวนอีกได 
 เมื่อการสอบสวนเสร็จแลว  และยังอยูระหวางการพิจาณาของผูบังคับบัญชาที่สั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนคนเดิม  หรือผูบังคับบัญชาคนใหมตามขอ 37  ของกฎ ก.ค.ศ.วาดวย  
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550  ถาผูถูกกลาวหาจะยื่นคําชี้แจงตอบุคคลดังกลาวก็ไดในกรณี
เชนนี้ ใหรับคําชี้แจงนั้นรวมไวในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 
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 การสอบสวนผูถูกกลาวหาตามที่กลาวมานี้  คณะกรรมการสอบสวนจะเรียกผูถูกกลาวหา
ไปสอบสวน  ณ  ที่หนึ่งที่ใดตามที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนดก็ได  ซึ่งโดยปกติแลวก็ทําการ
สอบสวน  ณ  ที่ทําการของคณะกรรมการสอบสวน 
 อนึ่ง  ในการสอบสวนผูถูกกลาวหาหรือพยาน ตองมีกรรมการสอบสวนไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะสอบสวนได  และในการสอบสวนผูถูกกลาวหานี้
คณะกรรมการสอบสวนตองทําการสอบสวนเอง  จะแตงตั้งอนุกรรมการหรือมอบหมายให
กรรมการสอบสวนบางคนทําการสอบสวนไมได  และหามมิใหบุคคลอื่นเขารวมทําการ
สอบสวน  ในการชี้แจงแกขอกลาวหาและการใหปากคําของผูถูกกลาวหา ในขอ 11 กําหนดวา  
การสอบสวนวินัยอยางรายแรง ผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาเขาฟงการชี้แจง
หรือใหปากคําของตนได  และในขอ 29 กําหนดวา  ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน 
หามมิใหกรรมการสอบสวนกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการใหคํามั่นสัญญา  ขูเข็ญ  หลอกลวง  หรือ
กระทําการโดยมิชอบดวยประการใดเพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคําอยางใด ๆ และในการนี้   
ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูซึ่งจะถูกสอบสวนปากคําเขามาในที่สอบสวนคราวละ 1 คน  
หามมิใหบุคคลอื่นอยูในที่สอบสวน  เวนแตทนายความหรือที่ปรึกษาของผูถูกกลาวหา หรือ
บุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูในที่สอบสวน  เพื่อประโยชนแหงการสอบสวน 
 การอนุญาตใหทนายความหรือที่ปรึกษาเขาฟงคําชี้แจงหรือฟงการใหปากคํานั้น    
ไดนําแนวคิดจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาตรา 23 วรรคหนึ่ง  
ที่บัญญัติวา “ในการพิจารณาทางปกครองที่คูกรณีตองมาปรากฏตัวตอเจาหนาที่  คูกรณีมีสิทธิ 
นําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณาทางปกครองได”  แตการเขามาของ
ทนายความหรือที่ปรึกษาตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณานี้ กําหนดใหเขามา  “ฟง”  
เทานั้น  มิไดใหเขามาเพื่อชี้แจงแกขอกลาวหาหรือใหปากคําแทนผูถูกกลาวหาแตอยางใด  และ 
“ผูถูกกลาวหา”  เทานั้นที่จะมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขาฟงการชี้แจงหรือ      
ใหปากคํา  แตไมไดหมายความรวมถึง “พยาน”  ดวย  ดังนั้น  ผูที่เปนพยานจึงไมสามารถ        
นําทนายความหรือที่ปรึกษาเขาฟงการชี้แจงหรือใหปากคําของตนได 
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 การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ตามขอ 30  ใหบันทึกถอยคํามีสาระตามแบบ 
สว.4  หรือแบบ สว.5  แลวแตกรณี  เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลวใหอานใหผูใหถอยคําฟง  หรือ
จะใหผูใหถอยคําอานเองก็ได  เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลวใหผูใหถอยคําและผูบันทึก
ถอยคําลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน  และใหคณะกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งรวมสอบสวน   
ลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํานั้นดวย  ถาบันทึกถอยคํามีหลายหนา ใหกรรมการ
สอบสวนอยางนอย 1 คน  กับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกหนา 
 ในการบันทึกถอยคํา  หามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ  ถาจะตองแกไขขอความ
ที่ไดบันทึกไวแลว  ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวนอยางนอย 
1 คน  กับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม 
 ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมยอมลงลายมือชื่อ  ใหบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกถอยคํานั้น 
 ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมสามารถลงลายมือชื่อได  ใหนํามาตรา 9  แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 หลักปฏิบัติในการสอบสวนผูถูกกลาวหาเทาที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้  ผูเปนกรรมการ
สอบสวนพึงศึกษาใหถองแทและปฏิบัติใหถูกตองครบถวน  เพื่อมิใหสํานวนการสอบสวน    
ตองเสียไป  ใชลงโทษผูถูกกลาวหาไมได  และเพื่อใหไดความจริงและใหความยุติธรรมแก        
ผูถูกกลาวหามากที่สุด  เพราะจุดมุงหมายของการสอบสวนนั้น อยูที่ความจริงและความยุติธรรม
เปนสําคัญ  คณะกรรมการสอบสวนเปนเครื่องมือในการคนควาหาความจริงจากฝายผูถูกกลาวหา
ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  เพื่อใหผูถูกกลาวหามีความมั่นใจวาจะไดรับการปฏิบัติอยางถูกตอง
และเปนธรรม 
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แบบ สว.3 

บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ท่ีสนับสนุนขอกลาวหา  ตามขอ 24 

เร่ือง  การสอบสวน................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)...............ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทาํผิดวินยัไมรายแรง/
อยางรายแรง  

วันที่............เดอืน........................พ.ศ. ....... 
 ตามที่คณะกรรมการสอบสวนตามคําส่ัง...................(ช่ือหนวยงานที่ออกคําสง)....................
ที่............/..............เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่............เดือน.......................... พ.ศ. ...............
ไดแจงขอกลาวหาให.....................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)......................ผูถูกกลาวหาทราบตามบันทึกการแจง
และรับทราบขอกลาวหาตามขอ 23 ลงวันที่........เดือน..............................พ.ศ. ..........นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานที่เกีย่วของกบัขอกลาวหาเสร็จแลว 
จึงขอแจงขอกลาวหาและสรปุพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ ดังนี ้
 1.  ขอกลาวหา.................................(ขอกลาวหาซึ่งปรากฏตามพยานหลักฐานวากรณีใด 
เปนความผิดวินัย ตามมาตราใด)........................................ 
 2.  สรุปพยานหลักฐานที่สนบัสนุนขอกลาวหา....................................................................... 
(สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบ  โดยระบุวัน  เวลา  สถานที่  และการกระทํา      
ที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา)......................................................................................................... 

 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................ประธานกรรมการ 
       (...........................................................) 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................กรรมการ 
       (...........................................................) 
                       ฯลฯ 
       .....................(ลายมือช่ือ)..................กรรมการและเลขานุการ 
       (...........................................................) 
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 ขาพเจา.................................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)................................ไดทราบขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  และไดรับบันทึกนี้  1  ฉบับไวแลว  เมื่อวันที่................
เดือน..................................พ.ศ. ............. 
 
 
        .....................(ลายมือช่ือ)..................ผูถูกกลาวหา 
        (...........................................................) 

หมายเหตุ 1.  การประชุมเพื่อพิจารณาขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา 
  ตามขอ 24  ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคน และไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
  ของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด  และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือช่ือ 
  ในบันทึกนี้ 
 2. ในกรณีที่เรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
  ขอกลาวหาใหทราบ ใหทําบันทึกตามแบบ สว.3 นี้ เปน 2 ฉบับ  มอบใหผูถูกกลาวหา 1 ฉบับ 
   เก็บไวในสํานวน การสอบสวน 1 ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือ และวันเดือนป 
  ที่รับทราบไวเปนหลักฐานดวย 
 3. ในกรณีที่สงบันทึกตามแบบ สว.3 ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา 
   ใหทําบันทึกตามแบบ สว.3 นี้ เปน 3 ฉบับ เก็บไวในสํานวน การสอบสวน 1 ฉบับ  
  สงใหผูถูกกลาวหา 2 ฉบับ  เพื่อใหผูถูกกลาวหาเก็บไว 1 ฉบับ  และใหผูถูกกลาวหา 
  ลงลายมือช่ือ และวันเดือนปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ 
 4.  ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 
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แบบ สว.4 

บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 

เร่ือง  การสอบสวน................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)...............ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทาํผิดวินยัไมรายแรง/      
          อยางรายแรง  

สอบสวนที่......................................... 
วันที่............เดอืน........................พ.ศ. ....... 

 ขาพเจา...................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)...................อายุ....................ป  สัญชาติ................ 
ศาสนา....................อาชีพ.......................................อยูบานเลขที่.....................ตรอก/ซอย................................. 
ถนน.......................................แขวง/ตําบล.......................................จังหวดั....................................................... 

 ขาพเจาไดทราบแลววา ขาพเจาเปนผูถูกกลาวหาในเรื่อง........................................................ 
......................(เร่ืองที่กลาวหา)..................ตามคําส่ัง.........................(ช่ือหนวยงานทีอ่อกคําส่ัง)...................... 
ที่............./..............เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ............. 
และขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจรงิ ดังตอไปนี้..................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

 ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการลอลวง  ขูเข็ญ  ใหสัญญา  หรือ 
กระทําการใดเพื่อจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใด ๆ  และขาพเจาไดฟงบันทึกถอยคําที่อานใหฟง/ไดอาน    
บันทึกถอยคําเองแลว  ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําที่ถูกตอง จึงลงลายมือช่ือไวตอหนาคณะกรรมการ
สอบสวน 

       .....................(ลายมอืช่ือ)..................ผูถูกกลาวหา 
       (...........................................................) 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................บุคคลตามขอ 11 ขอ 28 (ถามี) 
       (...........................................................) 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................ผูบันทึกถอยคํา 
       (...........................................................) 
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 ขาพเจาขอรับรองวา..............................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)...........................ไดใหถอยคํา
และลงลายมือช่ือตอหนาขาพเจา 
 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................ประธานกรรมการ 
       (...........................................................) 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................กรรมการ 
       (...........................................................) 
                       ฯลฯ 
       .....................(ลายมือช่ือ)..................กรรมการและเลขานุการ 
       (...........................................................) 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................ผูชวยเลขานุการ 
       (...........................................................) 
 
หมายเหตุ 1.  ใหใชแบบ สว.4 นี้ ไดทั้งการบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา  ตามขอ 23 ขอ 24 
 2. ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาใหบันทึก 
  ถอยคํารับสารภาพ รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี)  และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย 
 3. การสอบปากคําผูถูกกลาวหาตองมีกรรมการสอบสวนรวมสอบสวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ 
  จํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด  และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือช่ือรับรอง 
  ไวในบันทึกถอยคํานั้นดวย 
 4. ถาผูบันทึกถอยคําเปนกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผูชวยเลขานุการ ใหผูบันทึก 
  ถอยคําลงลายมือช่ือทั้งในฐานะผูบันทึกถอยคําและผูรับรองการใหถอยคําและลายมือช่ือ 
  บคุคลตามขอ 11  และขอ 28 
 5.  ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 
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แบบ สว.5 

บันทึกถอยคําพยานของฝายกลาวหา/ฝายผูถูกกลาวหา 

เร่ือง  การสอบสวน................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)...............ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทาํผิดวินยัไมรายแรง/      
          อยางรายแรง  

 
สอบสวนที่......................................... 

วันที่............เดอืน........................พ.ศ. ....... 
 ขาพเจา....................(ระบุช่ือพยาน)..........................อายุ....................ป  สัญชาติ................... 
ศาสนา....................อาชีพ..........................(ระบุใหชัดเจนวาประกอบอาชีพอะไร ที่ใด ถาเปนขาราชการครู
ใหระบุตําแหนงและสังกัดดวย)........................อยูบานเลขที่.....................ตรอก/ซอย.................................
ถนน.....................................แขวง/ตําบล.......................................จังหวัด....................................................... 
 คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบวา ขาพเจาเปนพยานในเรื่อง........................ 
..........................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)...........................ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง/อยางรายแรง 
ตามคําส่ัง....................................(ชื่อหนวยงานที่ออกคําสั่ง)........................................ที่............./..............
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่.............เดือน...........................พ.ศ. .............และไดแจงให
ขาพเจาทราบดวยวากรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การใหถอยคําอัน
เปนเท็จตอกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมายหรือมีความผิดทางวินัย 
 ขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริง ดังตอไปนี้................................................................. 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการลอลวง  ขูเข็ญ  ใหสัญญา  หรือ 
กระทําการใดเพื่อจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใด ๆ  และขาพเจาไดฟงบันทึกถอยคําที่อานใหฟง/ไดอาน    
บันทึกถอยคําเองแลว  ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําที่ถูกตอง จึงลงลายมือช่ือไวตอหนาคณะกรรมการ
สอบสวน 
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       .....................(ลายมือช่ือ)..................พยาน 
       (...........................................................) 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................ผูบันทึกถอยคํา 
       (...........................................................) 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา..........................(ระบุช่ือพยานผูใหถอยคํา)........................ไดใหถอยคํา
และลงลายมือช่ือตอหนาขาพเจา 

                                               .....................(ลายมือช่ือ)..................ประธานกรรมการ 
       (...........................................................) 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................กรรมการ 
       (...........................................................) 
                       ฯลฯ 
       .....................(ลายมือช่ือ)..................กรรมการและเลขานุการ 
       (...........................................................) 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................ผูชวยเลขานุการ 
       (...........................................................) 
 
หมายเหตุ 1.  ใหใชแบบ สว.5 นี้ ไดทั้งการบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา  และบุคคลอื่นซึ่งมาใหถอยคํา 
  เปนพยาน 
 2. การสอบปากคําพยานตองมีกรรมการสอบสวนรวมสอบสวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน 
  กรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือช่ือรับรองไว 
  ในบันทึกถอยคํานั้นดวย 
 3. ถาผูบันทึกถอยคําเปนกรรมการในคณะกรรมการสอบสวน หรือผูชวยเลขานุการ ใหผูบันทึก 
  ถอยคําลงลายมือช่ือทั้งในฐานะผูบันทึกถอยคําและผูรับรองการใหถอยคํา 
 4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 
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 17)  การกําหนดประเด็นสอบสวน 
 การกําหนดประเด็นสอบสวน  เปนการกําหนดจุดสําคัญที่จะตองพิสูจนวาผูถูกกลาวหา
ไดกระทําผิดวินัยตามขอกลาวหาในกรณีใด อยางไร หรือไม  
 “ประเด็น”  คือ  ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายอันเปนสาระสําคัญที่ยังโตเถียงกันอยู
หรือยังไมไดความกระจางชัด  หากเปนที่กระจางชัดหรือรับกันแลวก็ไมเปน “ประเด็น”  ที่จะตอง
พิสูจนหรือวินิจฉัย  
 ดังนั้น ประเด็นที่จะตองสอบสวน จึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย  
ที่ยังมีการโตเถียงกันอยูระหวางฝายกลาวหากับผูถูกกลาวหา  คือ  ผูถูกกลาวหาปฏิเสธไมรับ
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการที่ถูกกลาวหา หรือ           
มีขออางขอเถียงในเรื่องใด อยางไร ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ไมรับกันหรือที่มีขออางขอเถียง  
ยอมเปนประเด็นที่กรรมการสอบสวนจะตองดําเนินการสอบสวนเพื่อใหไดความเปนที่ยุติ        
วาความจริงเปนอยางไร และมีพยานหลักฐานใดที่ยืนยันวาเปนเชนนั้น สวนขอเท็จจริงหรือ         
ขอกฎหมายที่ผูถูกกลาวหารับแลว หรือมีพยานหลักฐานเปนที่ประจักษอยูแลว  ก็ไมตองหยิบยก 
ขึ้นมาเปนประเด็นที่จะตองสอบสวนอีก 
 ประเด็นที่จะตองสอบสวนนั้น นอกจากเกี่ยวกับขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย             
ท่ีโตเถียงกันอยูแลว ยังมีประเด็นเกี่ยวกับขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่จะปรับเขาองคประกอบ
ความผิดตามกฎหมายในกรณีความผิดนั้น ๆ อีกดวย 
 ในการกําหนดประเด็นสอบสวนนั้น  มีขอควรคํานึงเบื้องตน ดังนี้ 
 1.  ควรพิจารณาเสียกอนวา เรื่องที่จะทําการสอบสวนนั้นมีขอกลาวหาเกี่ยวกับ    
เรื่องอะไร  อยางไร  เปนความผิดในกรณีใด  และตามมาตราใด 
 2.  ควรพิจารณาวา ความผิดในกรณีตามที่กลาวหานั้นมีองคประกอบของความผิด
ตามที่บทกฎหมายวาดวยวินัยกําหนดไวอยางไร  เพื่อจะไดสอบสวนขอเท็จจริงใหตรงตาม
ประเด็นอันจะพิสูจนไดวาผูถูกกลาวหามีความผิดตามกรณีที่กลาวหาหรือไม 
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 3.  ควรคํานึงวา ขอเท็จจริงหรือขอมูลเบื้องตน รวมทั้งพยานหลักฐานตาง ๆ ในเบื้องตน 
อันเกี่ยวกับขอกลาวหาวากระทําผิดวินัยนั้น  มีอยูแลวอยางไรบาง และผูถูกกลาวหาไดใหการ
เบื้องตนรับหรือปฏิเสธในขอใด  มีขออางหรือขอเถียงประการใด  ซึ่งจะทราบไดจากการรวบรวม 
ขอมูลเบื้องตน จากการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ และ      
จากการสอบสวนผูถูกกลาวหาในตอนแรก 
 ขอควรคํานึงเบื้องตนในการกําหนดประเด็นสอบสวนดังกลาวนี้  จะชวยให
คณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวนขอเท็จจริงโดยรัดกุม  เพื่อใหสามารถปรับขอเท็จจริงกับ  
ขอกฎหมายไดถูกตองยิ่งขึ้น  อีกทั้งจะไดไมตองสอบสวนในขอที่รับกันชัดเจนแลวใหเสียเวลา 
และจะไดสอบสวนขอเท็จจริงในประเด็นที่ยังเถียงกันอยู หรือยังไมชัดเจนใหกระจางโดย       
สิ้นกระแสความ  ซึ่งในการสอบสวนหาขอเท็จจริงนั้น จําตองกระทําทั้งสองทาง คือ สอบสวน
ไปในทางที่จะพิสูจนความผิดของผูถูกกลาวหาดวยการหาพยานหลักฐานมายืนยันและสอบสวน
ไปในทางที่จะพิสูจนวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด  โดยหาพยานหลักฐานมายืนยันดวยเชนกัน  
ทั้งนี้  เพื่อใหไดความจริงและความยุติธรรมตอผูถูกกลาวหา 
 ฉะนั้น  คณะกรรมการสอบสวนจะตองประชุมปรึกษาหารือกันในอันที่จะกําหนด
ประเด็นสอบสวนกอนที่จะลงมือทําการสอบสวน ตามขอ 16  โดยศึกษารายละเอียดจากเอกสาร
หลักฐานและขอมูลเบื้องตนที่มีอยู  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  คําชี้แจงเบื้องตนของ   
ผูถูกกลาวหาซึ่งไดจากการสอบสวนผูถูกกลาวหาครั้งแรก  และบทกฎหมายวาดวยวินัยในสวนที่
เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหานั้น  แลวตกลงกันกําหนดประเด็น เพื่อดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับแตละประเด็นที่กําหนดไวนั้นตอไป 
 ทั้งนี้  ประเด็นที่จะสอบสวนนั้นอาจมีเพียงประเด็นเดียวหรือหลายประเด็นก็ได   
แลวแตวาผูถูกกลาวหาไดรับหรือปฏิเสธขอเท็จจริงอันใดบาง  ประกอบกับความยากงายหรือ
ความยุงยากซับซอนของแตละเรื่องดวย 
 ท้ังในชั้นสอบสวนหลังจากที่ไดแจงขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบแลว  และ   
การสอบสวนในชั้นที่ใหผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหาและนําสืบแกขอกลาวหา  คณะกรรมการ 
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สอบสวนจะตองกําหนดประเด็นสอบสวนที่จะกําหนดจุดสําคัญในการหาขอมูลมาเพื่อใช  
พิสูจนความจริงใหปรากฏ โดยวิธีการ 
  -  จะสอบพยานคนใดกอน 
  -  จะรวบรวมพยานหลักฐานอยางไร 
  -  ดูประเด็นที่กลาวหาวามีเรื่องอะไรบาง 
 บางครั้งคณะกรรมการสอบสวนวางแนวทางการสอบสวน  โดยอาศัยประสบการณ
ที่ผานมา  ก็เปนการกําหนดประเด็นอยางหนึ่ง 
 การกําหนดประเด็นเปรียบเสมือนการถือหางเสือเรือใหแลนไปตามทิศทางที่ตองการ  
ไมสอบสวนสะเปะสะปะ 
  -  จะสอบใคร 
  -  จะตัดพยานปากไหน 
  -  สอบสวนใหสิ้นกระแสความ 
 การกําหนดประเด็นจงึเปนการวางแผนลวงหนา 

 จุดสําคัญที่จะตองพิสูจนหรือวินิจฉัยในการดําเนินการทางวินัย  มี 3 ดาน 
 1.  ประเด็นเกี่ยวกับการกระทําในเรื่องที่กลาวหา จะตองพิสูจนวาผูถูกลงโทษ         
ไดทําอะไร  ทําที่ไหน  ทําเมื่อไร  ทําอยางไร  ทําเพราะเหตุใด  เพื่อใชในการวินิจฉัยวาไดกระทํา
ผิดวินัยหรือไม 
 2.  ประเด็นเกี่ยวกับกรณีความผิด  จะตองพิสูจนวาผูถูกกลาวหากระทําผิดในกรณีใด  
เพื่อใชในการวินิจฉัยปรับบทลงโทษวาไดกระทําผิดตามมาตราใด 
 3.  ประเด็นเกี่ยวกับความรายแรงแหงกรณี  จะตองพิสูจนวาการกระทําของผูถูกกลาวหานั้น 
มีพฤติการณรายแรงเพียงใด  หรือเสียหายแกทางราชการรายแรงเพียงใด  เพ่ือใชในการวินิจฉัย
กําหนดระดับโทษหนักหรือเบาที่จะลงแกผูถูกกลาวหา 
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 หลักในการกําหนดประเด็นสอบสวน คือ ตองตั้งประเด็นสอบสวนใหสิ้นกระแสความ
และเชื่อมโยงในทุกจุดสําคัญที่จะตองพิสูจนวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยตามขอกลาวหา       
ในกรณีใด อยางไร หรือไม ในทางปฏิบัติจริง ๆ แลว อาจไมจําเปนตองกําหนดประเด็นสอบสวน
หลายประเด็นก็ได เพราะถาขอเท็จจริงในเรื่องใดที่ผูถูกกลาวหาไดใหการรับแลว หรือ           
เปนขอเท็จจริงที่ เปนที่ประจักษชัดหรือเปนที่รูกันอยูแลว ก็ยอมไมเปนประเด็นที่จะตอง
สอบสวนอีก  นอกจากนี้ตามขอเท็จจริงและรูปเรื่องที่กลาวหาแตละเรื่อง  อาจมีปญหาอยางอื่น  
ที่ตองตั้งประเด็นสอบสวนนอกเหนือไปจากที่กําหนดไวนั้นก็ได หลักสําคัญก็คือ ขอเท็จจริง    
ในจุดสําคัญอันใดที่จะนํามาพิสูจนวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดหรือไมไดกระทําผิด รวมทั้ง
พฤติการณแหงการกระทําผิดซึ่งแสดงความรายแรงแหงการกระทําอันจะนํามาประกอบการ
พิจารณาวางระดับโทษได  ถายังไมกระจางชัดยังเปนที่สงสัยหรือโตเถียงกันอยู  ควรจะตั้งประเด็น
สอบสวนใหหมดทุกจุด  เพ่ือคนควาหาความจริงใหไดวาความจริงในกรณีนั้นเปนอยางไร  ทั้งนี้  
คณะกรรมการสอบสวนพึงพิจารณาอยางรอบคอบวา จะตองสอบสวนในประเด็นใดบาง จึงจะได
ความจริงและความยุติธรรม 

 18)  การสอบสวนพยานบุคคล 
 พยานบุคคล  ไดแก 

(1)  บุคคลที่รูเห็นเหตุการณ 
(2)  บุคคลที่ทราบเรื่องที่กลาวหา 
(3)  บุคคลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหา 

 เพ่ือใหไดขอเท็จจริงและทราบรายละเอียดหรือพฤติการณตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา  
ประกอบการพิจารณาวาผูถูกกลาวหากระทําผิดตามขอกลาวหาจริงหรือไม 
 พยานบุคคล มี  2  ประเภท  คือ 

1. พยานบุคคลที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกมาสอบ 
2. พยานบุคคลที่ผูถูกกลาวหาอางถึง  หรือใหเรียกมาสอบ 
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 การสอบสวนพยานที่อยูตางทองที่ 
 1.  คณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนพยาน  ณ  ทองที่ของพยาน 
 2.  ขอใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานในทองที่นั้น สอบสวนพยานแทน  
โดยกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่จะตองสอบสวนไปให 
 วิธีปฏิบัติในการสอบสวนพยานบุคคลนั้น  ตองมีกรรมการนั่งสอบสวนอยางนอย  
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ จึงจะเปนองคคณะทําการสอบสวนพยานได  ในกรณีการสงประเด็น
ไปสอบ หัวหนาหนวยงานในทองที่นั้น นั่งสอบรวมกับคณะอีกอยางนอย  2  คน  ก็ใชได 

 สิทธิของพยาน / ผูเสียหาย 
 1.  พยานที่เปนขาราชการ และไปใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวน  ใหถือวาไปปฏิบัติ
หนาที่ราชการ 
 2.  มีสิทธิที่จะไดรับความสะดวกและไดรับความคุมครองจากการถูกกลั่นแกลง หรือ  
การปฏิบัติที่ไมเปนธรรมในการปฏิบัติหนาที่ของพยานจากผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น 
 3.  ผูบังคับบัญชามีหนาที่ชวยประสานงานกับอัยการสูงสุด เพื่อเปนทนายแกตางกรณี   
ถูกฟองในคดีแพงหรือคดีอาญา 
 4.  ผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็ก  มีสิทธิดังนี้ 
      (1)  ทําการสอบสวนในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก 
      (2)  ใหมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หรือขาราชการอื่นที่เปนกลางและ
เชื่อถือได  หรือบุคคลที่เด็กรองขอและไววางใจเขารวมในการสอบปากคํา 
      (3)  หากผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็กตั้งขอรังเกียจบุคคลใด  ใหเปลี่ยนตัวบุคคลนั้น 
 5.  ผูเสียหายหรือพยานเปนคนหูหนวกหรือเปนใบ / หูหนวกและเปนใบ / มีความพิการ
ทางกาย / ไมเขาใจภาษาไทย  ใหจัดหาลามที่เปนกลางและเชื่อถือได 
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 หนาที่ของพยาน 
 1.  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยาน ใหบุคคลนั้นมาชี้แจง
หรือใหถอยคํา ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กําหนด 
 2.  พยานมีเจตนาขัดขืน  หลีกเลี่ยงไมไปใหถอยคํา  ใหถอยคําเปนเท็จ  ใหถอยคํากลับไป
กลับมา เพื่อชวยผูถูกกลาวหาใหพนผิด  อาจมีความผิดฐานใหการเท็จ 
 3.  พยานที่เปนขาราชการปฏิบัติตามขอ 2  ใหรายงานผูบังคับบัญชา 

 ขอหามในการสอบสวน 
 1.  หามมิใหกรรมการสอบสวนผูใดกระทําการหรือจัดใหกระทําการใด ๆ ซึ่งเปน
การใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หรือกระทําการโดยมิชอบดวยประการใด ๆ  เพื่อจูงใจบุคคลนั้น      
ใหถอยคําอยางใด ๆ หรือกระทําใหทอใจหรือใชกลอุบายอื่นเพื่อปองกันมิใหบุคคลใดใหถอยคํา
ซึ่งอยากจะใหดวยความเต็มใจในเรื่องที่ถูกกลาวหา (ขอ 29) 
 2.  หามมิใหบุคคลอื่นอยูในที่สอบสวน  เวนแตทนายความหรือที่ปรึกษาของ           
ผูถูกกลาวหาหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยู เพื่อประโยชนแหงการสอบสวน 
(ขอ 30) 
 3.  ในการบันทึกถอยคําหามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ  ถาจะตองแกไข
ขอความที่ไดบันทึกไวแลว  ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม  และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวน
อยางนอยหนึ่งคนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม (ขอ 30) 
 4.  ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน  หามมิใหบุคคลอื่นรวมทําการสอบสวน    
 กฎเกณฑนี้ใหใชกับกรณีที่สงประเด็นไปสอบสวน  โดยขอใหผูบังคับบัญชาหรือ
หัวหนาหนวยงานในทองที่อ่ืนทําการสอบสวนดวย 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยานใหบุคคลนั้นมาชี้แจง
หรือใหถอยคําตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด 
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 ในกรณีที่พยานมาแตไมใหถอยคําหรือไมมา  หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยาน
ไมไดภายในเวลาอันสมควร  หรือการสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําใหการสอบสวนลาชา
โดยไมจําเปน  หรือมิใชพยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ  คณะกรรมการสอบสวนจะงดไมสอบสวน
พยานนั้นก็ได  แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวน ตามขอ 14  และ  
ในรายงานการสอบสวน ตามขอ 39 

 19)  การสอบสวนปรากฏกรณีกระทําผิดในเรื่องอื่น 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา  กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
ไมรายแรงหรืออยางรายแรง หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือ
บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการในเรื่องอื่น  
นอกจากที่ระบุไวในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการสอบสวนตองรายงาน
ไปยังผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว  ถาผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา
กรณีมีมูลตามที่รายงาน ใหสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในมูลกรณีที่พบใหมนั้น โดยจะแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูทําการสอบสวน หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ใหมก็ได (ขอ 33) 

กรณีคณะกรรมการสอบสวนพบเหตุกระทําผิดในเรื่องอื่น 
 แตงตั้งคณะกรรมการฯ 

คณะเดิม หรือแตงตั้ง 
คณะกรรมการ 
สอบสวนใหมก็ได 

ผูสั่งฯ เห็นวา 
กรณีมีมูล
ตามที่รายงาน
ใหสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการ 
สอบสวน 
ตามแตกรณี 

ประธานฯ 
รายงาน 
ผูสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการ 
สอบสวน 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ เห็นวากรณีมีมูลวา 
ผูถูกกลาวหา 

 กระทําผิดวินัยอยางรายแรง/ 
    ไมรายแรง 

 หยอนความสามารถ 
 บกพรองในหนาที่ราชการ 
 ประพฤติตนไมเหมาะสมกับ 

   ตําแหนงหนาที่   
 นอกจากที่ระบุไวในคําสั่งแตงต้ัง 
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 20)  การสอบสวนพาดพิงไปถึงผูอื่น 
 ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูอ่ืน 
ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องตนวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้น
มีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นดวยหรือไม  ถาเห็นวาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการ 
ในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยูดวย  ประธานกรรมการสอบสวนตองรายงานไปยังผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีโดยเร็ว 
 ในกรณีที่ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยอยางร ายแรง  หรือเปนความผิดกรณี อ่ืนตามที่ รายงาน  ก็ใหสั่ งแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน โดยจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูสอบสวน  หรือ  
จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได  ทั้งนี้ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ         
ที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้ ในกรณีเชนนี้ใหใชพยานหลักฐานที่ไดสอบสวนมาแลวประกอบการ
พิจารณาได 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวน  โดยแยกเปนสํานวน         
การสอบสวนใหมใหนําสําเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมไว    
ในสํานวนการสอบสวนใหม หรือบันทึกใหปรากฏดวยวานําพยานหลักฐานใดจากสํานวน     
การสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในสํานวนการสอบสวนใหมดวย (ขอ 34) 

กรณีพบเหตุพาดพิงถึงผูอื่น 
 
 
 
 

คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา 
การสอบสวนพาดพิงถึงผูอื่น 
และเห็นวาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการ 
ในเรื่องที่สอบสวน 

-  แตงตั้งจาก 
   คณะกรรมการฯ 
   คณะเดิม หรือแตงตั้ง  
   คณะกรรมการ 
   สอบสวนใหมก็ได 
- ใชพยานหลักฐาน 
   ที่ไดจากการสอบสวน 
   มาประกอบ 
   การพิจารณาได 

ผูสั่งฯ เห็นวา 
ผิดวินัย 
อยางรายแรง/ 
ผิดกรณีอื่น 
ใหสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการ 
สอบสวน 

ประธานฯ 
รายงาน 
ผูสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการ 
สอบสวน  
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 21)  การสอบสวนดวยเหตุอื่นแลวพบมูลความผิดวินัยอยางรายแรง 
 ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูใดในเรื่องที่ผูนั้นหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ  
ตามมาตรา 111 และผูบังคับบัญชาเห็นวาการสอบสวนเรื่องนั้นมีมูลวาเปนการกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง  ซึ่งผูบังคับบัญชาเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนผูนั้น 
ตามมาตรา 98 ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้ ในกรณีเชนนี้ 
คณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา 98 จะนําสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 
ตามมาตรา 111 มาประกอบการพิจารณาดวยก็ได (ขอ 35) 

กรณีสอบสวนเหตุอื่นแลวพบมูลความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
 
 
 
 
 
 

นําสํานวนของ 
คณะกรรมการ
สอบสวน ตามมาตรา 
111 มาใชได 

สั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการ 
สอบสวนวินัย 
อยางรายแรง 

ผูบังคับบัญชา 
เห็นวากรณี 
มีมูลวา 
เปนการกระทํา 
ผิดวินัยอยาง 
รายแรง 

ผูบังคับบัญชาสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 
ตามมาตรา 111 กรณี 

 หยอนความสามารถ 
 บกพรองในหนาที่

ราชการ 
 ประพฤติตนไมเหมาะสม 

   กับตําแหนงหนาที่ 

 22)  การสอบสวนกรณีมีคําพิพากษาถึงที่สุด 
 ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวา  ผูถูกกลาวหากระทําผิดหรือตองรับผิดในคดี        
ที่เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา  ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษา
ไดความประจักษชัดอยูแลว  ใหถือเอาคําพิพากษานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา   
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โดยไมตองสอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา  แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ  
และแจงขอกลาวหาพรอมสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามที่ปรากฏในคําพิพากษา  
ใหผูถูกกลาวหาทราบทั้งนี้ ใหนําขอ 24 มาใชบังคับโดยอนุโลม (ขอ 36)   

 23)  การสอบสวนกรณีผูถูกกลาวหาโอน / ยาย 
 ในระหวางการสอบสวน  แมจะมีการสั่งใหผูถูกกลาวหาไปอยูนอกบังคับบัญชาของ
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ 
แลวทํารายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน  เพื่อตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับคุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวน ขั้นตอน             
การสอบสวน  การแจง สว.3  และการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาคนใหมมีอํานาจตรวจสอบความถูกตองดังกลาวดวย (ขอ 37) 

 24)  การสอบสวนกรณีเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
 กรณีที่การกระทําผิดวินัยของขาราชการเขาลักษณะความผิดทางอาญาดวยนั้น       
ผลการดําเนินการทางวินัยอาจแตกตางจากผลการดําเนินคดีอาญาได  เพราะการดําเนินการทาง
วินัยกับการดําเนินคดีอาญาเปนกระบวนการที่แยกตางหากจากกัน  และแมจะปรากฏวาผลการ
ดําเนินคดีอาญาแตกตางออกไป แตก็ไมกระทบตอการพิจารณาลงโทษทางวินัยที่ไดดําเนินการ
ไปโดยชอบดวยกฎหมายแลว  
 ดังนั้น  ในกรณีที่มีการแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดทางวินัย           
และปรากฏวาการกระทําของผูถูกกลาวหาเขาลักษณะเปนความผิดทางอาญาที่ไมใชความผิด   
อันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  คณะกรรมการสอบสวนก็จะตองทําการ
สอบสวนไปตามคําสั่งนั้น  เพราะกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ไดกําหนด
หนาที่และวิธีการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย ไวเปนสวนหนึ่งตางหากจากการดําเนิน
คดีอาญา  ถาผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยฟงไดวา  ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยก็ควร        
สั่งลงโทษโดยไมชักชา  แตถาผลการสอบสวนพิจารณา ทางวินัยยังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหา
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กระทําผิดวินัยกรณีเชนนี้ ผูนั้นก็ยังตกอยูในฐานะเปนผูถูกฟองคดีอาญา  หรือถูกกลาวหาวา
กระทําผิดอาญาอยู  ถาไมใชคดีความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  
กฎหมายยังใหอํานาจผูบังคับบัญชาสั่งพักราชการเพื่อรอฟงผลทางคดีอาญาได  ในกรณีเชนนี้   
จึงสมควรรอการสั่งเด็ดขาดไวกอน  จนกวาจะทราบผลทางคดีอาญา  ทั้งนี้  ตามนัยมติ ก.พ.    
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 0905/ว 4 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2509 และที่ สร 0905/ว 9 ลงวันที่ 
6 ตุลาคม 2509 
 อนึ่ง  การรอผลคดีอาญานั้น  ศาลปกครองสูงสุดไดมีแนววินิจฉัยวา  การดําเนินการ
ทางวินัยไมตองรอผลคดีอาญา  และผลของคดีอาญาจะเปนประการใดไมผูกมัดผูดําเนินการทาง
วินัยที่จะเห็นแตกตางได หากไดกระทําไปโดยสุจริตและเปนไปตามกฎหมายแลว (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.142/2549)  และเห็นวา ผลการลงโทษทางวินัยและผลการลงโทษทาง
อาญาหาจําตองมีผลไปทางเดียวกันไม  เพราะกระบวนการพิจารณาทางวินัยและทางอาญา         
มีความแตกตางกัน  การรับฟงพยานหลักฐานก็แตกตางกัน ทั้งการมีอยูของพยานหลักฐานและ
การใหถอยคํา หรือการเบิกความของพยานอาจจะมีความแตกตางกันได  จึงไมจําตองรอผล    
การพิจารณาทางอาญากอนแตประการใด  เมื่อมีการดําเนินการทางวินัยจนมีการสั่งลงโทษผูฟองคดี  
หากภายหลังปรากฏวาผูฟองคดีกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาจําคุก 
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือโทษที่หนักกวาจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ผลของการไดรับโทษจําคุกดังกลาวถือเปนการกระทํา
ผิดวินัยอยางรายแรง  และเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง  เมื่อผูถูกฟองคดีลงโทษทางวินัย    
ผูฟองคดีในเรื่องดังกลาว ไมถือวาเปนการดําเนินการทางวินัยซ้ําซอน  ถึงแมมูลกรณีการกระทํา
ความผิดเปนเหตุเดียวกันกับผลการดําเนินการทางวินัยที่เปนเหตุแหงคดีนี้ก็ตาม  (คําพิพากษา  
ศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.67/2547) 
 ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.67/2547 ไดวางหลักกรณีการลงโทษทางวินัย
ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาวา  เมื่อมีการดําเนินการทางวินัยและไดสั่งลงโทษแกขาราชการผูใดไปแลว  
หากปรากฏภายหลังวาขาราชการผูนั้นกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก  ผลของการไดรับโทษ
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จําคุกเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ซึ่งเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง  ผูบังคับบัญชายังสามารถ
สั่งลงโทษไลออกหรือปลดออกได โดยไมถือวาเปนการดําเนินการทางวินัยซ้ํา แมมูลกรณี      
การกระทําความผิดจะเปนเหตุเดียวกัน  ซึ่งเปนการกลับหลักแนววินิจฉัยของ ก.พ.  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/565 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2541  ซึ่งเห็นวาเปนการดําเนินการซ้ํา  ตอง
สั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติ 

 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 463/2551  เมื่อขาราชการถูกกลาวหาวากระทํา
ผิดวินัยอยางรายแรง  และการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญาดวย  ขาราชการผูนั้น      
ยอมถูกดําเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาไปพรอมกันได  แมวาผลคดีอาญายังไมถึงที่สุดก็ตาม 
เนื่องจากการดําเนินคดีอาญานั้นมุงประสงคควบคุมการกระทําของบุคคลในสังคมมิให     
กระทําการที่กฎหมายกําหนดวาเปนความผิดอาญา เพื่อคุมครองสังคมโดยรวมใหมีความสงบสุข  
สวนการดําเนินการทางวินัยเปนมาตรการในการรักษาวินัยของขาราชการที่มุงปราบปราม
ขาราชการที่กระทําการฝาฝนขอหามตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ กําหนดโดยใชวิธีการ
ลงโทษทางวินัย  ซึ่งมีผลเปนการปรามไมใหขาราชการอื่นกระทําผิดวินัยเพราะเกรงกลัว        
การลงโทษดวย  อีกทั้งการรับฟงพยานหลักฐานเพื่อจะลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชา           
ก็แตกตางจากการรับฟงพยานหลักฐานเพื่อลงโทษในคดีอาญาของศาล   โดยคดีอาญา             
ศาลจะพิพากษาลงโทษจําเลยไดตอเมื่อมีพยานหลักฐานปรากฏชัดแจงปราศจากขอสงสัย      
สวนการลงโทษทางวินัยผูบังคับบัญชาสามารถใชดุลพินิจสั่งลงโทษผูถูกกลาวหาไดโดยพิจารณา
จากพยานหลักฐานและพฤติการณของผูถูกกลาวหาที่ปรากฏในสํานวนการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวน  ซึ่งรวมถึงสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.   
มีมติโดยไมจําเปนตองปรากฏพยานหลักฐานชัดแจงปราศจากขอสงสัยดังเชนคดีอาญา  และ    
ไมจําตองรอฟงผลคดีอาญาแตอยางใด 
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 25)  การสอบสวนผูซึ่งออกจากราชการไปแลว 
 การที่ผูบังคับบัญชาจะดําเนินการทางวินัยและลงโทษแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูใดได  ผูนั้นจะตองมีสถานะเปนขาราชการและกระทําผิดวินัยตามที่กฎหมาย
บัญญัติเปนขอหามหรือขอปฏิบัตินั้น  และกรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด 
ออกจากราชการไปแลวผูบังคับบัญชาสามารถดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นไดตอเมื่อมีกรณี       
ถูกกลาวหาวากระทําหรือละเวนการกระทําการใดที่พึงเห็นไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
อยูกอนออกจากราชการ  เวนแตจะออกจากราชการเพราะตาย   ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา 102          
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  หากกรณี        
ไมเขาหลักเกณฑดังกลาว ผูบังคับบัญชาก็ไมสามารถดําเนินการทางวินัยแกผูที่ออกจากราชการ
ไปแลวได 
 กรณีขาราชการซึ่งถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรงไดลาออกจาก
ราชการ หรือเกษียณอายุราชการไปแลว  ผูบังคับบัญชาตองยุติการสอบสวนเนื่องจากผูนั้นไมมี
สถานะเปนขาราชการ  จึงไมสามารถสั่งลงโทษได  เวนแตมีกรณีถูกกลาวหาหรือถูกสอบสวนวนิยั
อยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาอยูกอนออกจากราชการ 
ซึ่งมาตรา 102 ใหอํานาจผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยังมิได       
ออกจากราชการ 
 กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสอบสวนความผิดทางวินัยอยาง
รายแรง และถึงแกความตาย ในระหวางการสอบสวนยังไมเสร็จสิ้น  ในทางปฏิบัติคณะกรรมการ
สอบสวนจะงดการสอบสวน เพราะขาราชการผูนั้นไดพนจากราชการเพราะถึงแกความตายไปแลว  
แตกระทรวงการคลังไดขอความรวมมือใหสวนราชการตนสังกัดทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ
และสรุปความเห็น  เพื่อที่ผูบังคับบัญชาจะไดนําผลของการสอบสวนไปประกอบการพิจารณา
เกี่ยวกับการสั่งจายบําเหน็จบํานาญของขาราชการผูนั้น ตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494  ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0504/14556  
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2520 
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 26)  การรวบรวมพยานหลักฐาน 
 การรวบรวมพยานหลักฐาน  เปนกระบวนการสําคัญของการสอบสวน ซึ่งคณะกรรมการ 
สอบสวนมีหนาที่คนหาขอเท็จจริง  พยานหลักฐาน ตลอดจนรายละเอียดของพฤติการณตาง ๆ 
อันเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา และองคประกอบความผิดตามขอกลาวหา เพื่อแสวงหาความจริง    
ในเรื่องที่กลาวหาและดูแลใหบังเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้         
ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่ไดจากการสอบสวนเขาสํานวน
พยานหลักฐานตาง ๆ  ที่จะรวบรวมนั้น  ไดแก  คําใหการของผูถูกกลาวหา  คําใหการของ   
พยานบุคคล  พยานเอกสาร รวมทั้งพยานวัตถุ  ประวัติและความประพฤติของผูถูกกลาวหา        
ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาเทาที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณา 
 การรวบรวมพยานหลักฐาน  คณะกรรมการสอบสวนจะตองกระทําอยางอิสระและ
เปนกลาง  โดยปราศจากอคติอยางใด ๆ ตอผูถูกกลาวหา  โดยกระทําตั้งแตเริ่มตนทําการ
สอบสวนไปจนกวาจะสอบสวนเสร็จสิ้นกระแสความ   เพื่อจะไดสรุปขอเท็จจริงและ
พยานหลักฐานตาง ๆ ทํารายงานการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นเสนอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน  ทั้งนี้ ในการรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ดังที่กลาวนี้ คณะกรรมการสอบสวน    
ควรจะไดทําสารบาญไวดวย  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและพิจารณาของผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือผูมีอํานาจหนาที่พิจารณาเรื่องนั้น ๆ 
 การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน  ใหกรรมการ
สอบสวนบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร  จากผูใด  และเมื่อใด 
 เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ  แตถาไมอาจ
นําตนฉบับมาได  จะใชสําเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนา
ถูกตองก็ได  
 ในกรณีที่หาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหายหรือถูกทําลาย  หรือโดยเหตุ
ประการอื่น จะใหนําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได 
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 การรวบรวมพยานหลักฐานตองรวบรวมใหครบถวน  พอที่จะพิสูจนไดวาผูถูกกลาวหา
ไดกระทําผิดหรือไม  และหมดประเด็นหรือสิ้นกระแสความแลว  เชน 
 -  ในบันทึกคําใหการจะตองชัดเจนไดความตอเนื่องกันโดยตลอด  ไมทําใหเขาใจไปได
หลายทาง  และไมมีขอสงสัยใด ๆ ในคําใหการนั้นหลงเหลืออยู 
 -   กรณีที่มีคําใหการของพยานยันกันอยู  และปรากฏจากคําใหการวายังมีผูรวมรูรวมเห็น
ในเหตุการณนั้นดวย  ก็จะตองสอบผูที่ถูกอางวาเปนผูรูเห็นนั้น ๆ ไวดวย 
 -  กรณีที่มีผูอางถึงพยานเอกสารใดจะตองนําเอกสารนั้น หรือสําเนา หรือภาพถายเขารวม
ไวในสํานวนการสอบสวนดวย 
 -  กรณีใดเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน มีระเบียบ กฎ ขอบังคับ หรือคําสั่งไวโดยเฉพาะ ก็ตอง
นําระเบียบ กฎ ขอบังคับ หรือคําสั่งนั้น ๆ เขาสํานวนการสอบสวนไวดวย 
 -  กรณีที่เคยมีคําสั่ง ระเบียบ หรือทางปฏิบัติในขณะเกิดเหตุอยางไร  ควรสอบปากคําผูรู  
คําสั่ง ระเบียบ หรือทางปฏิบัตินั้น ๆ ไวดวย 
 -  กรณีท่ีจะตองไดรับการพิสูจนโดยผูมีความรูเฉพาะทาง  จะตองสงหลักฐานนั้น ๆ     
ใหผูมีความรูในทางนั้น ๆ พิสูจนหรือใหความเห็นหรือสอบปากคําประกอบในสํานวน          
การสอบสวนไว 
 -  กรณีที่ไดมีการสอบปากคําผูถูกกลาวหา  หรือพยานเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังสอบสวนอยูไว  
โดยเจาพนักงานหรือคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง  จะตองนําบันทึกคําใหการหรือสํานวน
การสืบสวนขอเท็จจริงมาประกอบสํานวนการสอบสวนดวย 
 -  กรณีที่มีการคิดคํานวณใด ๆ จะตองแสดงวิธีคิดโดยละเอียดไวดวย 
 -  กรณีถูกฟองคดีอาญา  คดีถึงที่สุดใหลงโทษ  แตในทางวินัยผูถูกกลาวหายังใหการปฏิเสธ  
จะตองคัดสําเนาคําพิพากษาเขาไวในสํานวนการสอบสวนดวย 
 -  กรณีนําเงินของทางราชการไปฝากธนาคารโดยไมชอบดวยระเบียบ  จะตองเรียก   
สมุดฝากเงินหรือใบแจงยอดเงินเขาไวในสํานวนการสอบสวน  และสอบเจาหนาที่ธนาคารวา    
ผูฝากจะไดรับประโยชนเปนเงิน  เปนสิ่งของ  หรือเปนเครดิตจากธนาคารนั้นหรือไมดวย 
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 -  กรณีเกี่ยวกับการเดินทางจะตองแสดงใหปรากฏในสํานวนการสอบสวนวา  ระยะทาง
แตละจุดหางกันประมาณเทาใด  ดังนี้ เปนตน 
 เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแลว  กอนเสนอสํานวน
การสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาจําเปน
จะตองรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการได  ถาพยานหลักฐานที่ไดเพิ่มเติมมานั้น 
เปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหคณะกรรมการสรุปพยานหลักฐานดังกลาวให       
ผูถูกกลาวหาทราบ  และใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคําหรือนําสืบแกเฉพาะพยานหลักฐาน 
เพิ่มเติมที่สนับสนุนขอกลาวหานั้น  (ขอ 25) 
 ผูถูกกลาวหาซึ่งไดยื่นคําชี้แจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหาไวแลว  มีสิทธิยื่นคําชี้แจง
เพิ่มเติม  หรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมได  กรณีอยูระหวางการพิจารณาของ
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือผูบังคับบัญชาคนใหม  ผูถูกกลาวหาอาจยื่นคําชี้แจงตอ
บุคคลดังกลาวได  (ขอ 26) 

 27)  การขอขยายเวลาการสอบสวน 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนด
ระยะเวลาได  ใหประธานกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอ   
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเชนนี้ใหผูสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนไมเกิน 30 วัน  
กรณีสอบสวนทางวินัยไมรายแรง และครั้งละไมเกิน 60 วัน กรณีสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
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ตัวอยาง 
บันทึกขยายเวลาการสอบสวน 

(สถานที่บันทึก)....................................... 

                                                                           วันที่.............................................................. 

  ตามคําสั่ง...........................ที่........../..............ลงวันที่......................................
แตงตั้งขาพเจาเปนผูมีนามขางทายนี้เปนคณะกรรมการทําการสอบสวน......................................
(ชื่อผูถูกกลาวหา)....................ซึ่งมีกรณีตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ประธานกรรมการ
ไดรับทราบคําสั่งเมื่อวันที่.................................................บัดนี้  การสอบสวนครบ  90/180 วัน 
ในวันที่................................................................... 

  ดังนั้น  จึงขยายเวลาการสอบสวนออกไปอีก  30/60 วัน นับแตวันที่......................
ถึงวันที่................................................ 

  จึงบันทึกไวเปนหลักฐาน 
 
 

      (ลงชื่อ)..............................................ประธาน 

      (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ 

      (ลงชื่อ)..............................................กรรมการและเลขานุการ 
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การขอขยายเวลา 
 กรณีคณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในกําหนดในแตละขั้นตอน  
และไมอาจดําเนินการแลวเสร็จภายในกําหนด 

การสอบสวนวินัยไมรายแรง ภายใน  90  วัน 
 

การสอบสวนวินัยอยางรายแรง ภายใน  180  วัน 
 

รายงานผูส่ังแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวน 

ส่ังขยายระยะเวลาตามความจําเปน 
ไมรายแรงไมเกิน 30 วนั 

รายแรงครั้งละไมเกิน 60 วัน 

 คณะกรรมการสอบสวน 

                               
 

กรณีการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ไมแลวเสร็จภายใน  240  วัน 
 

 
    
    
 
 
 
 

ประธานกรรมการฯ 
รายงานเหตุผูส่ังแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวน 

รายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 

ก.ค.ศ.  แลวแตกรณ ี

อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
ก.ค.ศ.  มีมติเรงรัดภายในระยะเวลาที่องคคณะ 

กําหนดตามเหตุผลและความจําเปน 

 
 
 



~ 148 ~ 

 

 28)  การทํารายงานการสอบสวน 
 การทํารายงานการสอบสวน คือ การทําบันทึกสรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน    
ที่ไดจากการสอบสวน พรอมทั้งแสดงความเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยตามมาตราใด 
อยางไร หรือไม โดยอาศัยพยานหลักฐานและเหตุผลใด และควรไดรับโทษสถานใด หรือ          
ผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ
ดวยเหตุใด หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการหรือไม อยางไร หรือ      
เปนผูมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่สอบสวนนั้นหรือไม อยางไร  (ขอ 38) 
 ปกติการทํารายงานการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนจะกระทําเมื่อไดประชุม 
ลงมติแลว โดยคณะกรรมการสอบสวนจะทํารายงานการสอบสวน ตามแบบ สว.6 ทายกฎ ก.ค.ศ. 
วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสํานวนการสอบสวน 

 ในรายงานการสอบสวนใหมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1.  สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานวามีอยางใดบาง กรณีที่ไมไดสอบสวนพยาน
ตามขอ 30 และขอ 31 ใหรายงานเหตุที่ไมไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไวดวย และในกรณีที่          
ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย เชน บันทึก
วาผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพเพราะจํานนตอหลักฐานหรือเพราะเหตุใด เพื่อประโยชน
อยางใดของผูถูกกลาวหา 
 2.  วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาและพยานหลักฐาน    
ที่หักลางขอกลาวหา (ถามี) วาควรรับฟงพยานหลักฐานฝายใด เพียงใด โดยอาศัยเหตุผลใด 
 3.  ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม 
อยางไร ถากระทําผิดเปนความผิดในกรณีใด ตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด หรือ
หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการดวยเหตุใด 
หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการหรือไม อยางไร หรือเปนผูมีมลทินหรือ
มัวหมองในกรณีที่สอบสวนนั้นหรือไม อยางไร 
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 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดทํารายงานการสอบสวนเสร็จแลวใหเสนอสํานวน
การสอบสวน พรอมทั้งสารบาญตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เมื่อคณะกรรมการ
สอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลวจึงจะถือวา
การสอบสวนแลวเสร็จ (ขอ 39) 
 อยางไรก็ดี การทํารายงานการสอบสวนเปนแตเพียงการเสนอขอเท็จจริงและ
ความเห็นมิใชการชี้ขาดในการรับฟงขอเท็จจริงและการชี้ขาดความผิดและการกําหนดโทษ        
การชี้ขาดความผิดรวมทั้งการกําหนดโทษเปนเรื่องของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ
ผูบังคับบัญชาหรือองคคณะผูมีอํานาจแลวแตกรณีเปนผูพิจารณา 
 ในการทํารายงานการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนจะตองดําเนินการในสาระ 
สําคัญ ดังนี้ 
 (1)   ประชุมปรึกษากัน 
  การประชุมปรึกษาของคณะกรรมการสอบสวนถือเสียงขางมากของจํานวน
กรรมการสอบสวนที่อยูในที่ประชุม 
  การประชุมปรึกษาของคณะกรรมการสอบสวนนี้ ในทางปฏิบัติกรรมการ    
คนใดคนหนึ่งหรือเลขานุการควรจะไดสรุปขอเท็จจริงที่พอฟงไดในเบื้องตน และที่เปนปญหา   
จะตองพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งขอกฎหมาย มาเสนอตอที่ประชุมเสียชั้นหนึ่งกอน เมื่อคณะกรรมการ
สอบสวนไดประชุมปรึกษากัน มีความเห็นเปนประการใดเกี่ยวกับขอเท็จจริง และพยานหลักฐาน 
ที่ไดจากการสอบสวนเกี่ยวกับการฟงวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางไร หรือไม และเกี่ยวกับ
โทษที่ควรไดรับแลว ที่ประชุมอาจจะมอบใหเลขานุการ หรือกรรมการสอบสวนคนใดคนหนึ่ง
รับไปรางรายงานการสอบสวน แลวนํารางรายงานนั้นมารวมพิจารณาปรับปรุงแกไขขั้นตอน
สุดทายอีกชั้นหนึ่ง 
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 (2) สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
  การสรุปขอเท็จจริง หมายถึง การสรุปวาจากการสอบสวนเรื่องที่กลาวหานั้น 
ขอเท็จจริงไดความวาอยางไร ผูถูกกลาวหาไมไดทําหรือไดทําอะไรอยางไรบาง โดยอาศัย
พยานหลักฐานและเหตุผลใด  
  ขอเท็จจริงที่จะนํามาสรุปทํารายงานการสอบสวนนั้น มีวิถีทางที่จะเขามาสู
สํานวนการสอบสวนหรือเขาสูการพิจารณาได 5 ทาง คือ 

1. โดยพยานหลักฐาน 
2. โดยขอสันนิษฐาน 
3. โดยผูสอบสวน หรือผูพิจารณารับรูเอง 
4. โดยผูสอบสวน หรือผูพิจารณาตรวจเห็นเอง 
5. โดยผูถูกกลาวหารับ 

  ขอเท็จจริงที่มาสูการพิจารณาโดยพยานหลักฐาน 
 พยานหลักฐาน  คือ  สิ่งที่แสดงใหเห็นอยางมีเหตุผลถึงความถูกตองหรือไมถูกตองของ
เหตุการณ 
 พยานหลักฐานมี  3  ประเภท  คือ   
 1)  พยานเอกสาร  คือ  สิ่งที่จารึกเปนลายลักษณอักษรที่แสดงออกซึ่งความหมาย 
 2)  พยานวัตถุ  คือ  สิ่งที่มีรูปรางทั้งหลายซึ่งมีผลตอความจริงที่เกิดขึ้น  เชน  อาวุธตาง ๆ   
ที่ใชในการกระทําผิด  แถบบันทึกเสียง ฯลฯ เปนตน 
 3)  พยานบุคคล  คือ  บุคคลที่จะตองใหถอยคําเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ตนไดรับรูโดยสัมผัส 
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจของตน 
 สําหรับพยานผูเชี่ยวชาญ  คือ  พยานบุคคลที่จะตองใหการเกี่ยวกับความเห็นในทาง
วิชาการ  เชน  นายแพทย วิศวกร  สถาปนิก ฯลฯ เปนตน 
 พยานหลักฐานที่จะนํามาสูการพิจารณานั้น  อาจเปนพยานเอกสาร  พยานวัตถุ  พยานบุคคล  
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง 
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 พยานหลักฐานตาง ๆ ที่นํามาพิจารณาฟงขอเท็จจริงนั้น  อาจแบงตามน้ําหนักที่จะพึง   
รับฟงไดเปนหลายประเภท ดังนี้ 
 ก.  พยานชั้นหนึ่งและพยานชั้นสอง 
  พยานชั้นหนึ่ง  หมายถึง  พยานหลักฐานที่ดีที่สุดที่จะพึงมีในกรณีนั้น 
  พยานชั้นสอง  หมายถึง  พยานหลักฐานอื่นที่ยังไมดีที่สุดที่จะพึงมีในกรณีนั้น 
  พยานชั้นหนึ่ง  เปนพยานหลักฐานที่รับฟงไดดีกวาพยานชั้นสอง  สวนพยานชั้นสอง
แมจะบงชี้วาขอเท็จจริงเชนนั้นมีอยู  แตก็มีน้ําหนักในการรับฟงนอยกวาพยานชั้นหนึ่ง  เชน      
ในหนังสือสัญญามีผูลงนามเปนพยานไว  ผูที่มีชื่อลงนามเปนพยานชั้นหนึ่ง  สวนบุคคลอื่นที่ใหการ
วาเคยเห็นและจําลายมือชื่อคูสัญญานั้นได  เปนพยานชั้นสอง 
  ในระหวางพยานเอกสารกับพยานบุคคลนั้น ตางก็อาจเปนพยานชั้นหนึ่งและพยานชั้นสอง
ของกันและกันได แลวแตวาเมื่อใดอันใดจะเปนพยานหลักฐานที่ดีที่สุด แตสําหรับกรณีที่
กฎหมายบังคับไววาตองมีพยานหลักฐานเปนหนังสือ  ยอมจะตองถือวาพยานเอกสารเปนพยาน
ชั้นหนึ่ง  พยานบุคคลเปนพยานชั้นสอง 
  ในระหวางพยานเอกสารดวยกัน  ตองถือวาตนฉบับเอกสารเปนพยานชั้นหนึ่ง สวนสําเนา
เอกสารเปนพยานชั้นสอง 
  พยานชั้นสองแมจะมีนํ้าหนักนอย  แตก็มิใชวาจะรับฟงไมได  ยอมอยูในดุลพินิจของ 
ผูพิจารณาในการชั่งน้ําหนักคําพยานที่จะรับฟงเพียงใดหรือไม  อยางไรก็ดี ถาจะนําพยานชั้นสอง
มาสอบหรือมาพิจารณารับฟงก็ตองแสดงเหตุผลใหปรากฏไวดวยวา พยานชั้นหนึ่งในกรณีนั้น
ไมสามารถนํามาสอบไดเพราะเหตุสุดวิสัย เชน ตนฉบับเอกสารหาไมไดเพราะสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือโดยประการอื่น 

 ข. พยานโดยตรง และพยานเหตุผล หรือพยานแวดลอมกรณี 
  พยานโดยตรง  หมายถึง  พยานหลักฐานที่ระบุโดยตรงวาขอเท็จจริงเชนนั้นมีอยูโดย
ไมตองไปคนหาเหตุผลสันนิษฐานอยางใดตอไปอีก 
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  พยานเหตุผลหรือพยานแวดลอมกรณี  หมายถึง  พยานหลักฐานที่ไมระบุโดยตรงวา
ขอเท็จจริงเปนเชนนั้น  แตมีเหตุผลหรือพฤติการณเชื่อมโยงพอที่จะเชื่อไดวาขอเท็จจริงควรจะ
เปนเชนนั้น  เชน  ในกรณี นายดําขมขืนกระทําชําเรานางสาวสวย  ผูที่เห็นเหตุการณในขณะที่
นายดํากําลังขมขืนกระทําชําเรานางสาวสวย เปนพยานโดยตรง สวนผูที่เห็นนายดําเดินออกมา
จากหองของนางสาวสวย ในลักษณะที่ผมเผายุงเหยิง ไมสวมเสื้อ มีรอยขีดขวน และไดยินเสียง
รองของนางสาวสวยเปนพยานเหตุผลหรือพยานแวดลอมกรณี 
  พยานเหตุผลหรือพยานแวดลอมกรณีนั้น  ใชประกอบพยานโดยตรงใหมีน้ําหนักมาก
ยิ่งขึ้น  และในบางกรณีคณะกรรมการสอบสวนหรือผูพิจารณาก็รับฟงพยานเชนนี้เพื่อแยงพยาน
โดยตรงเหมือนกัน เพราะในบางครั้งพยานเหตุผลหรือพยานแวดลอมกรณีอาจมีน้ําหนักกวา
พยานโดยตรงที่ปราศจากเหตุผลก็ได  ดวยเหตุนี้ ผูมีหนาที่ในการรับฟงพยานหลักฐานตอง
ระมัดระวังในเรื่องนี้ดวย 

 ค. ประจักษพยานและพยานบอกเลา 
  ประจักษพยาน  หมายถึง  พยานที่ไดรูเห็นขอเท็จจริงนั้นมาดวยตนเอง 
  พยานบอกเลา  หมายถึง  พยานที่มิไดรูเห็นขอเท็จจริงนั้นมาดวยตนเอง  หากแตไดยิน
ไดฟงผูอ่ืนเขาเลาใหฟงอีกทอดหนึ่ง หรือหลายทอด 
  ประจักษพยานยอมมีน้ําหนักดีกวาพยานบอกเลา 
  พยานบอกเลาโดยทั่วไปรับฟงเปนพยานหลักฐานไมได  แตก็มีขอยกเวนใหรับฟง    
อยูบาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจรับฟงเปนพยานบุคคล  หรือพยานแวดลอมกรณีประกอบ
พยานหลักฐานอื่นใหมีน้ําหนักขึ้นได  หรือรับฟงเมื่อสมเหตุผลและมีพยานแวดลอมกรณีอ่ืน
สนับสนุนพอ  แตการรับฟงพยานบอกเลาตองรับฟงดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง 
  ในการวินิจฉัยวา  พยานใดรับฟงไดเพียงใดตองมีการชั่งน้ําหนักพยาน 
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  ในการชั่งน้ําหนักพยานวาจะพึงรับฟงไดเพียงใดนั้น  ตองคํานึงถึงประเภทของพยาน
ดังกลาวขางตน คือคํานึงถึงวาเปนพยานชั้นหนึ่งหรือพยานชั้นสอง  เปนพยานโดยตรงหรือ 
พยานแวดลอมกรณี  เปนประจักษพยานหรือพยานบอกเลา 
  อยางไรก็ดี  พยานตอไปนี้ถือวาเปนพยานที่มีน้ําหนักมาก คือ 
   -  พยานคู  :  พยานที่ใหการตรงกันตั้งแต 2 คนขึ้นไป 
   -  พยานรวม  :  พยานที่ใหการเปนพยานสําหรับทั้ง 2 ฝาย 
   -  พยานที่มีเหตุผลเชื่อมโยงกัน 
   -  พยานที่มีพยานแวดลอมกรณีประกอบ 
   -  พยานที่ไมมีสวนไดเสียเกี่ยวของ  หรือพยานที่เปนกลาง 
  สวนพยานตอไปนี้ถือวาเปนพยานที่มีน้ําหนักนอย  คือ 
   -  พยานเดี่ยว  :  พยานที่เห็นเหตุการณหรือไดยินคนเดียว  หรือเหตุการณคนละครั้ง
ซึ่งไมใชเวลาเดียวกัน  พยานเชนนี้จะมีน้ําหนักนอย แตถามีเหตุผลเชื่อมโยงกันดีก็รับฟงได
เหมือนกัน  เชน  ในกรณีขมขืนกระทําชําเรา  คําใหการของผูเสียหายแมเพียงคนเดียว แตมี
เหตุผลอ่ืนแวดลอมก็สามารถฟงลงโทษได 
   -  พยานที่ไมอยูกับรองกับรอย  :  พยานที่ใหการแตละครั้งไมเหมือนกัน 
   -  พยานที่มีความสัมพันธใกลชิดกับฝายที่ไดประโยชนจากคําพยาน  เชน  พอกับลูก  
แมกับลูก  สามีกับภรรยา  เหตุที่พยานเชนนี้มีน้ําหนักนอยก็เพราะโดยปกติมักจะใหถอยคํา
ชวยเหลือกัน  ถาไมมีพยานอื่นมาประกอบทําใหหนักแนนยิ่งขึ้นแลว  น้ําหนักคําพยานดังกลาว     
ก็จะมีน้ําหนักนอย 
   -  พยานที่มีสาเหตุโกรธเคืองกับคูกรณี  ถาไมมีพยานอื่นประกอบ  น้ําหนัก       
คําพยานก็จะนอย  แตถาสาเหตุโกรธเคืองกันมีเพียงเล็กนอยหรือมีมานานมากแลว  คําพยานนั้น 
ก็อาจมีน้ําหนักขึ้นบาง 
   -  คําซัดทอดของผูถูกกลาวหาดวยกัน  ที่พยานเชนนี้ไมมีน้ําหนักพอจะรับฟง  
เพราะตางคิดเอาตัวรอด  หรือใหถอยคําเพื่อใหตนเองพนผิดเปนประการสําคัญ 



~ 154 ~ 

 

   -  พยานบอกเลา  :  (พยานที่มิไดรูเห็นหรือไดยินดวยตนเองโดยตรง  หากแตไดยิน
คนอื่นมาเลาใหฟงอีกทอดหนึ่ง หรือหลาย ๆ ทอด)  แตถึงแมจะมีน้ําหนักนอยก็ยังอาจใชเปน
พยานเหตุผล หรือพยานแวดลอมกรณีประกอบพยานหลักฐานอื่นใหมีน้ําหนักขึ้นได  หรือ    
หากคําบอกเลานั้นสมเหตุสมผลก็อาจรับฟงไดเชนเดียวกัน  อยางไรก็ดี การรับฟงพยานบอกเลา
ตองรับฟงดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง 
   -  พยานที่ใหการแตกตางกันในขอสาระสําคัญ  ตามปกติคนที่อยูในที่เดียวกัน
มองเห็นในขณะเดียวกัน หรือไดยินดวยกัน  ก็ควรจะมองเห็นหรือไดยินเหมือนกัน  หากมาใหถอยคํา
ในสาระสําคัญไมเหมือนกันแลวก็ไมนารับฟง 
   -  พยานที่ไมสมเหตุผล  เปนพยานที่ใหถอยคําขัดตอเหตุผลธรรมดา  เชน          
ใหถอยคําวาเห็นผูถูกกลาวหาอยูในที่เกิดเหตุ  จําหนาได ทั้ง ๆ ที่ ในขณะเกิดเหตุเปนเวลากลางคืน 
เดือนมืด  และพยานก็อยูในที่หางไกลออกไป  เปนตน 

 ขอเท็จจริงที่มาสูการพิจารณาโดยขอสันนิษฐาน 
 โดยปกติขอสันนิษฐาน ไมพึงนํามาเปนขอเท็จจริงที่จะรับฟงประกอบการพิจารณาทาง
วินัย  แตถามีกฎหมาย  ระเบียบ  หรือหลักปฏิบัติ เชน  มติคณะรัฐมนตรี  มติ ก.พ.  มติ ก.ค.หรือ
มติ ก.ค.ศ.  ซึ่งไดแจงใหทราบโดยทั่วกันเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติแลววา  ใหถือวาหรือใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาถากรณีอยางนั้น  ขอเท็จจริงเปนอยางนั้น  เชนนี้ก็ใชขอสันนิษฐานนั้นฟงเปน
ขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาทางวินัยได  ซึ่งกรณีเชนนั้นยอมตกเปนหนาที่ของผูถูกกลาวหา
ที่จะตองนําสืบหักลางขอสันนิษฐานนั้น  ถานําสืบหักลางขอสันนิษฐานนั้นไมได  ก็ตองรับฟง
ขอเท็จจริงไปตามขอสันนิษฐานนั้น  เชน 
  -  พระราชบัญญัติการพนัน  พ.ศ. 2478 ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูอยูในวงการพนัน   
เปนผูรวมเลนการพนันดวย  ดังนี้ในทางวินัยก็ถือเอาขอสันนิษฐานนั้นมาฟงเปนขอเท็จจริงได  
เวนแตผูถูกกลาวหาจะพิสูจนไดวาไมไดรวมเลนการพนัน 
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 -  มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่  นว.  89/2497  
ลงวันที่ 1  เมษายน  2497  กําหนดไววา  ขาราชการมีหนาที่ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งจะอางวา
ไมรูกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผน  ขอบังคับอันตนจําตองปฏิบัติและอยูในหนาที่ของตนมิได  
การที่ขาราชการปฏิบัติงานไมชอบดวยกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนก็ดี  หรือละเลยไมปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายระเบียบแบบแผนที่กําหนดก็ดี ใหถือวาเปนการผิดวินัย หรือหยอนสมรรถภาพ  
แลวแตกรณี  เชนนี้ก็เทากับวาคณะรัฐมนตรีใหสันนิษฐานในขอเท็จจริงไวกอนวา  เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานในเรื่องใดตองรูกฎหมายและระเบียบในเรื่องนั้น ดังนั้น คณะกรรมการสอบสวน
ชอบที่จะถือขอสันนิษฐานนั้นเปนขอเท็จจริงไดเลย  เวนแตผูถูกกลาวหาจะนําสืบพิสูจนไดวา 
ตนไมรูจริง ๆ  เชน  กฎหมายเพิ่งออกใหม  ตนยังไมไดรับราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศกฎหมายใหม
เรื่องนั้น  หรือนําสืบพิสูจนไดวามติคณะรัฐมนตรีซึ่งถือเปนระเบียบ หลักปฏิบัติในเรื่องนั้น  ๆ 
ยังไมมีการแจงใหทราบโดยทั่วกัน  เปนตน 

 ขอเท็จจริงที่มาสูการพิจารณาโดยผูสอบสวนหรือผูพิจารณารับรูเอง 
 ขอเท็จจริงที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูพิจารณารับรูเองโดยไมตองอาง
พยานหลักฐาน  คือ  ขอเท็จจริงซึ่งเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป  หรือซึ่งไมอาจโตแยงได  เชน 
 ก.  กิจการความเปนไปของบานเมือง  เชน  นโยบายของรัฐบาล ใครเปนนายกรัฐมนตรี  
ใครเปนรัฐมนตรี ใครเปนปลัดกระทรวง ใครเปนอธิบดี ประจํากระทรวง  ทบวง  กรมใด          
ในระยะใด  เพราะไดมีการประกาศใหทราบกันโดยทั่วไปอยูแลว 
 ข.  ธรรมเนียมประเพณีซึ่งเปนที่รูกันโดยทั่วไป  เชน  ความรังเกียจของสังคมตอ
การกระทําของผูถูกกลาวหาที่จะถือวาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรงเพียงใด หรือไม         
เปน ขอเท็จจริงซึ่งเปนที่รูกันอยูทั่วไป  คณะกรรมการสอบสวนหรือผูพิจารณายอมพิจารณาได
โดยไมตองอาศัยคําพยาน แตถาเปนธรรมเนียมประเพณีเฉพาะทองถิ่นซึ่งไมเปนที่รูกันโดยทั่วไป  
ก็ควรนําพยานหลักฐานมาสืบประกอบใหเห็นวามีธรรมเนียมประเพณีเฉพาะทองถิ่นเชนนั้น 
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 ค.  สิ่งธรรมดาธรรมชาติ  เชน  หนารอนกลางวันยาว  หนาหนาวกลางวันสั้น  
ระยะทางใกล-ไกล ในภูมิประเทศของทองถิ่นตาง ๆ ในประเทศ  เหลานี้คณะกรรมการสอบสวน
หรือผูพิจารณายอมรับรูเองไดโดยไมจําเปนตองอางพยานหลักฐาน 
 ง.  ถอยคําภาษาไทย  หรือภาษาอื่นที่เปนที่เขาใจกันอยูทั่วไป  คณะกรรมการ
สอบสวนหรือผูพิจารณาวินิจฉัยเองไดโดยไมตองนําผูเชี่ยวชาญมาแปลอีก  เชน  คําวา “คาแปะเจี๊ยะ” 
เปนที่เขาใจกันอยูทั่วไปวาหมายถึง “เงินกินเปลา” ฯลฯ เหลานี้ คณะกรรมการสอบสวนหรือ      
ผูพิจารณารับรูเองไดโดยไมตองนําพยานสืบประกอบอีกวาแปลวาอะไร  แตถาเปนคําที่รูกัน
เฉพาะหมูเฉพาะเหลาหรือเปนภาษาทองถิ่น หรือศัพทแสลงอาจจะตองใหผูรูหรือผูเชี่ยวชาญ
อธิบายความประกอบดวย 
 ขอเท็จจริงที่มาสูการพิจารณาโดยผูสอบสวนหรือพิจารณาตรวจเห็นเอง 
 สิ่งที่จะเขามาเปนขอเท็จจริงในสํานวนโดยการตรวจเห็นเองของผูสอบสวน หรือ  
ผูพิจารณานั้นอาจมีไดโดยผูถูกกลาวหาอาง ผูเกี่ยวของในเรื่องนั้นอาง หรือคณะกรรมการ
สอบสวนหรือผูพิจารณาไดทําการตรวจเห็นเองก็ได  เชน  รูปพรรณสัณฐานของผูถูกกลาวหา
หรือพยานรูปรอยบาดแผล  ลักษณะวัตถุที่ใชเปนพยานหลักฐาน  หรือเหตุการณใด ๆ  ที่ปรากฏ
ตอหนาคณะกรรมการสอบสวนหรือผูพิจารณาในขณะสอบสวนหรือพิจารณา  เปนตน 
 ขอเท็จจริงที่มาสูการพิจารณาโดยผูถูกกลาวหารับ 
 ในบางกรณีผูถูกกลาวหาก็รับในขอเท็จจริงบางอยาง  คํารับของผูถูกกลาวหาเชนวา
นี้ไมวาเปนคํารับในชั้นสืบสวนหรือชั้นใด ๆ  ก็นําขอเท็จจริงที่ผูถูกกลาวหารับนั้นมาสู การ
พิจารณาได 
 (3) การรับฟงขอเท็จจริง 
  การฟงขอเท็จจริงที่เขามาสูสํานวนการสอบสวนโดยทางตาง ๆ  ทั้ง 5 ทาง 
ดังกลาวขางตน  คณะกรรมการสอบสวนหรือผูพิจารณาจะตองฟงวาผูถูกกลาวหาไมไดทํา  หรือ
ไดทําอะไรและทําอยางไรบางในเรื่องที่กลาวหานั้น  และไมควรนําขอเท็จจริงนอกสํานวน     
การสอบสวนมาพิจารณารับฟง  ขอเท็จจริงที่คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมเขามาในสํานวนนั้น
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อาจจะมีทั้งขอเท็จและขอจริง  เรื่องใดที่มีแตขอจริงรับกันโดยตลอดก็งายตอการสรุปและ        
ทําความเห็น  แตถาเรื่องใดมีขอเท็จและขอจริงปะปนกันอยูมากจะตองวินิจฉัยชั่งน้ําหนักพยาน
แยกแยะวาอะไรเท็จอะไรจริง โดยอาศัยเหตุผลประกอบการพิจารณารับฟง  ในการพิจารณา  
ควรแยกพิจารณาแตละประเด็นในแตละขอหาเปนขอ ๆ ไป  ขอไหนสําคัญที่สุดควรพิจารณา
วินิจฉัยกอน  ถาขอสําคัญฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดอาจจะไมจําตองพิจารณาขอปลีกยอย
อ่ืน ๆ ก็ได 
  การวินิจฉัยประเด็นตาง ๆ  ในเบื้องตนตองฟงพยานหลักฐานที่มีน้ําหนักมากกอน 
ถาไมมีพยานหลักฐานที่มีน้ําหนักมากจึงจะพิจารณาหลักฐานที่มีน้ําหนักรองลงมา  ซึ่งประกอบดวย
เหตุผลและพฤติการณแวดลอมสอดคลองตองกันใหพอฟงได 
  นอกจากการรับฟงพยานดังกลาวแลวยังตองชั่งน้ําหนักคําพยานแตละปากวา
พอจะเชื่อถือคําพยานนั้น ๆ ไดเพียงใด  ซึ่งในการนี้ควรรับฟงคําพยานที่ใหถอยคําสมเหตุสมผล  
ถาไมสมเหตุสมผลก็ไมควรรับฟง 
 (4) การแสดงความเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไรหรือไม 
  การแสดงความเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไรหรือไม  เปนการ
พิจารณาปรับขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสวนกับบทมาตราวาดวยการกระทําผิด 
  การพิจารณาปรับขอเท็จจริงกับบทมาตราวาดวยการกระทําผิดวินัยเปนขั้นตอน
ที่ตองกระทําภายหลังจากที่ไดพิจารณาสรุปขอเท็จจริงแลว  และควรพิจารณาทุกบทมาตรา        
ที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาการกระทํานั้นเกี่ยวของโดยละเอียดทุกแงทุกมุม  ในการที่
คณะกรรมการสอบสวนจะสามารถพิจารณาปรับขอเท็จจริงกับบทมาตราวาดวยการกระทําผิดนั้น  
คณะกรรมการสอบสวนตองทราบองคประกอบของความผิดในบทมาตรานั้น ๆ  และสามารถ 
ใหเหตุผลไดดวย  การพิจารณาวินิจฉัยวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไรหรือไม  ตองอาง
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามทางการสอบสวนซึ่งมีพยานหลักฐานสนับสนุนและใหเหตุผลประกอบ     
ใหเพียงพอทุกเรื่อง 
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  การทําความเห็นควรใชวิธีการนําเอาขอเท็จจริงมาปรับเขากับบทมาตราความผิด
ที่การกระทําของผูถูกกลาวหาอาจเขาหลักเกณฑองคประกอบของความผิดนั้น ๆ  ซึ่งอาจจะเปน
บทมาตราเดียวหรือหลายบทมาตราก็ได  แลววินิจฉัยวาการกระทํานั้นเปนความผิดวินัยตาม
มาตรานั้น ๆ  หรือไม  เพราะเหตุใด และกระทําเชนนี้ทุกบทมาตราความผิดที่เขาสูการพิจารณา  
การปรับบทความผิดโดยวิธีนี้จะทําใหเกิดความเปนไปโดยละเอียดทุกแงทุกมุม  ไมเฉพาะแต
ความผิดที่เห็นวาตองตามขอเท็จจริงที่ผูถูกกลาวหาไดกระทําเทานั้น  การทําความเห็นโดยวิธีดังกลาว
จึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอการวินิจฉัยชี้ขาดของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือผูมีอํานาจ
ผูพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ  และทําใหการพิจารณาดําเนินการทางวินัยชั้นตอ ๆ ไป 
รวดเร็วยิ่งขึ้น  ซึ่งความรวดเร็วของการดําเนินการทางวินัยนี้เปนเปาหมายที่สําคัญประการหนึ่ง
ของการดําเนินการทางวินัย 
  การทําความเห็นปรับขอเท็จจริงกับบทมาตราความผิด  ควรพิจารณาตามลําดับ
โครงสรางของความผิดทางวินัย  ซึ่งมีลําดับดังนี้ 
  1)  การกระทําของผูถูกกลาวหานั้นตองตามที่กฎหมายบัญญัติวาเปนความผิด
ทางวินัยหรือไม 
  2)  การกระทํานั้นเปนการกระทําที่ผูถูกกลาวหาพึงกระทําไดโดยชอบหรือไม 
  3)  ผูถูกกลาวหาที่กระทําการนั้นเปนผูที่มีความสามารถรูผิดชอบในการกระทํานั้น
หรือไม 
  ในการทํารายงานการสอบสวนในชั้นปรับบทความผิด  ควรตองวินิจฉัย        
ไปตามลําดับของโครงสรางดังกลาว  คือตองทําความเห็นในเบื้องตนวา  การกระทําของ            
ผูถูกกลาวหานั้นตองตามที่กฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดทางวินัยหรือไม  เชน  กลาวหาวาละทิ้ง
หนาที่เวรเฝาที่ทําการเพื่อปองกันอัคคีภัย  ขอเท็จจริงตามทางการสอบสวนฟงไดวาผูถูกกลาวหา
ไมไดอยูในที่ทําการในขณะไฟไหมจริง  ซึ่งเปนการกระทําที่กฎหมายบัญญัติวาเปนความผิด  
ทางวินัย  คณะกรรมการสอบสวนตองทําความเห็นตอไปวา  การกระทําของผูถูกกลาวหานั้น 
เปนการกระทําที่ผูถูกกลาวหาพึงกระทําไดโดยชอบหรือไม  ถาขอเท็จจริงตามทางการสอบสวน
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ฟงไดวา เหตุที่ผูถูกกลาวหาไมไดอยูเฝาที่ทําการเพราะถูกผูบังคับบัญชาเรียกไปปฏิบัติราชการ
ดานอื่น  ดังนี้ ผูถูกกลาวหาก็กระทําไดโดยชอบหรือมีเหตุอันสมควร ไมควรจะมีความผิด         
แตถาขอเท็จจริงฟงไดวาผูถูกกลาวหากระทําไปโดยไมมีเหตุที่อางไดโดยชอบ  คณะกรรมการ
สอบสวนก็ควรจะตองทําความเห็นตอไปวา ผูถูกกลาวหาสามารถรูผิดชอบในการกระทํานั้น
หรือไม  ถาการสอบสวนฟงไดวาการที่ผูถูกกลาวหากระทําเชนนั้นเพราะเกิดความผิดปกติ     
ทางสมองหรือจิตใจจนไมสามารถควบคุมตนเองได  แมจะฟงวากระทําผิดก็อาจไมตองลงโทษ
หรือลงโทษเพียงสถานเบา  เปนตน 
 (5) เสนอแนะโทษที่ควรไดรับ 
  การเสนอแนะโทษและระดับโทษที่จะลงแกผูถูกกลาวหาจะตองกระทําเมื่อ
คณะกรรมการสอบสวนไดพิจารณาแลวเห็นวา  การกระทําของผูถูกกลาวหาเปนความผิดทาง
วินัย  ซึ่งอาจเปนความผิดกรณีเดียวหรือหลายกรณีหรือหลายกระทงก็ได  โทษและระดับโทษ      
ที่เสนอแนะใหลงแกผูถูกกลาวหานี้ตองตั ้งอยู บนพื้นฐานของเหตุผลจากพยานหลักฐาน           
ที่ไดสอบสวนรวบรวมไวนั้น   และควรคํานึงถึงระดับโทษตามที่กฎหมายกําหนด  และ              
ที่คณะรัฐมนตรี  หรือ ก.ค.ศ.  หรือ ก.ค.  หรือ ก.พ.  ไดมีมติกําหนดเปนหลักปฏิบัติไว  รวมทั้ง
ระดับโทษที่เคยลงแกผูกระทําผิดอยางเดียวกันมาแลวดวย  ทั้งนี้  ขอเสนอแนะดังกลาวควรรวมทั้ง
ขอเสนอแนะในการลดหยอนผอนโทษหรืองดโทษดวย 
  การแสดงความเห็นวา ผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หนาที่ราชการ  หรือบกพรองในหนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
ราชการ  หรือเปนผูมีมลทิน  หรือมัวหมองหรือไม  ถาผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดวินัย
คณะกรรมการสอบสวนตองแสดงความเห็นในลักษณะดังกลาวไวดวย 
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดประชุมปรึกษาสรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน  
และพิจารณาเห็นวา ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไรหรือไม  ควรไดรับโทษในสถานใด  
หรือผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่
ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ  หรือเปนผูมีมลทินหรอืมวัหมอง
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ในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้นหรือไม  อยางไรแลว  ก็ทําบันทึกรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6  
ถากรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแยง ก็ใหทําความเห็นแยงติดไปกับรายงานการสอบสวนดวย 
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แบบ สว.6 

รายงานการสอบสวน 
 

วันที่............เดอืน........................พ.ศ. ....... 

เร่ือง  การสอบสวน................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)...............ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทาํผิดวินยัไมรายแรง/ 
          อยางรายแรง  

เรียน..................(ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน) 

 ตามที่ไดมีคําสั่ง....................(ช่ือหนวยงานที่ออกคําส่ัง)........................ที่.........../................. 
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ลงวันที่........เดือน..................... พ.ศ. ..........เพื่อสอบสวน.................... 
..........................................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)............................................ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทาํผิดวินยั 
ไมรายแรง/อยางรายแรง  ในเรื่อง...................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 ประธานกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกลาว     
เมื่อวันที่……เดือน..........................พ.ศ. ........ และคณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวนตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 เสร็จแลว  จึงขอเสนอรายงานการ
สอบสวน  ดังตอไปนี้ 
 1.  มูลกรณีเร่ืองนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก......................................................................................
(มีผูรองเรียนหรือมีผูรายงานวาอยางไร  ในกรณีที่ไดมีการสืบสวนหรือสอบสวนไดความประการใดใหระบุ
ไวดวย) 
 2.  คณะกรรมการสอบสวนไดแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหาให        
.................................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)..............................................................ผูถูกกลาวหาทราบแลว  
โดย.....................................................(แจงและอธิบายขอกลาวหาใหทราบวาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร  
และไดแจงโดยวิธีใด)......................................................................................................................................... 
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 3.  ................................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)............................ผูถูกกลาวหาไดใหถอยคํา
ในเบื้องตนวา...................................(ใหถอยคําในเบื้องตนวาอยางไรหรือไมไดใหถอยคําในเบื้องตนดวย
เหตุผลอยางไร).................................................................................................................................................. 
 4.  คณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลว        
ไดความวา......................................................(อธิบายวาไดความอยางไร ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน
ไมสอบสวนพยานใดตามขอ 30 หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามขอ 31 ใหระบุพยานที่ไมสอบสวน
หรือพยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้น พรอมทั้งเหตุผลไวดวย)......................................................................... 
 5.  คณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน           
ขอกลาวหาให..............................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)....................................ผูถูกกลาวหาทราบตามบันทึก
การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ลงวันที่..........เดือน...................พ.ศ. .......
โดย........................................................(อธิบายวิธีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ขอกลาวหา)…………………………………………………………………………………………………… 
 6.  คณะกรรมการสอบสวนไดใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือ
ขอใหถอยคํา หรือขอนําสืบแกขอกลาวหาแลว...................................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)............................
ผูถูกกลาวหาไดช้ีแจงแกขอกลาวหา/ใหถอยคํา/นําสืบแกขอกลาวหา...............................................................
(รายละเอียดเกี่ยวกับคําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือการใหถอยคํา หรือการนําสืบแกขอกลาวหาวาอยางไร และ
ในกรณีที่ไมไดดําเนินการดังกลาวเนื่องจากเหตุผลอยางไร  และไดนําสืบแกขอกลาวหาโดยอางพยานหลักฐาน 
ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนตามคําขอของ ผูถูกกลาวหาไดความโดยสรุปวาอยางไรหรือไม ไดนําสืบ          
แกขอกลาวหาดวยเหตุผลอยางไร ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสอบสวนพยานใด หรืองดการสอบสวน
พยานหลักฐานใด ใหระบุพยานที่ไมสอบสวน หรือพยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้น พรอมทั้งเหตุผลไวดวย 
และในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพ ใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย).............. 
........................................................................................................................................................................... 
 7.  คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณาลงมติแลวเห็นวา............................................
(เปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐานที่หักลางขอกลาวหาวาจะรับฟง
พยานหลักฐานใดไดหรือไม  เพียงใด  โดยอาศัยเหตุผลอยางไร  และผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไร
หรือไม  ถาผิดเปนความผิดกรณีใด  ตามมาตราใด  และควรไดรับโทษสถานใด  หยอนความสามารถในอันที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
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ราชการ ตามมาตรา 111 หรือไม อยางไร หรือมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษปลดออก หรือไลออก ถาใหรับราชการตอไป 
จะเปนการเสียหายแกราชการ ตามมาตรา 112 หรือไม อยางไร)……………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
ตอไป 

 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................ประธานกรรมการ 
       (...........................................................) 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................กรรมการ 
       (...........................................................) 

         ฯลฯ 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................กรรมการและเลขานุการ 
       (...........................................................) 

 
หมายเหตุ 1.  การประชุมพิจารณาลงมติตามขอ 38 ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคน 
  และไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด  และใหกรรมการสอบสวน 
  ดังกลาวลงลายมือช่ือในบันทึกนี้  หากกรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแยง  
  ใหทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงานการสอบสวน 
 2.  ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 
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 29)  การสอบสวนเพิ่มเติม 
 กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550  ขอ 25  และขอ 41 ไดกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนเพิ่มเติมไว  ดังนี้ 
 (1)  การสอบสวนเพิ่มเติมกอนเสนอสํานวนการสอบสวน 
      เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานฝายผูถูกกลาวหาเสร็จแลว  
และกอนเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถาคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นวาจําเปนตองรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการได  ถาพยานหลักฐาน
ที่ไดเพิ่มเติมมานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  ก็ใหคณะกรรมการสอบสวน 
สรุปพยานหลักฐานดังกลาวใหผูถูกกลาวหาทราบ  และใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคํา 
หรือนําสืบแกเฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนขอกลาวหานั้นดวย 

 (2)  การสอบสวนเพิ่มเติมภายหลังเสนอสํานวนการสอบสวนแลว 
      ในกรณีที่ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  หรือผูมีอํานาจตามมาตรา 98   
หรือมาตรา 104 (1)  หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  
เห็นสมควรใหสอบสวนเพิ่มเติมประการใด ใหกําหนดประเด็นพรอมทั้งสงเอกสารที่เกี่ยวของ 
ไปใหคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิม  เพื่อดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 
      ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไมอาจทําการสอบสวนได หรือ              
ผูสั่งสอบสวนเพิ่มเติมเห็นเปนการสมควรจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหมขึ้นมา     
ทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได  
      ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว        
เมื่อสอบสวนเสร็จแลวใหสงพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวของที่ไดจากการสอบสวน
เพิ่มเติมไปใหผูสั่งสอบสวนเพิ่มเติม  โดยจัดทําความเห็นเฉพาะที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติม
ประกอบไปดวยก็ได (ขอ 41)  
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 30)  การตรวจสอบความถูกตองของการสอบสวน 
 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได เสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่ งแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนแลว  ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตองตรวจสอบความถูกตอง
ของการสอบสวนกอนดําเนินการตอไป  (ขอ 40) 
 (1)  ในกรณีที่ปรากฏวาการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตอง ตามขอ 3      
ซึ่งทําใหการสอบสวนทั้งหมดเสียไป  ในกรณีเชนนี้ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมใหถูกตอง 
 (2)  ในกรณีท่ีปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตอง  ซึ่งทําใหการสอบสวน
ตอนนั้นเสียไปเฉพาะในกรณี ดังตอไปนี้ 
  ก.  การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน  มีกรรมการสอบสวนมาประชุม   
ไมครบตามที่กําหนดไวในขอ 17 วรรคหนึ่ง 
  ข.  การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไมถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ 11  ขอ 27  
ขอ 28 วรรคสอง  ขอ 29  ขอ 30 วรรคหนึ่ง  หรือขอ 32 วรรคหนึ่ง 
  ในกรณีเชนนี้ ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองสั่งใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการตามกรณีดังกลาวใหมใหถูกตองโดยเร็ว 
 (3)  ในกรณีที่ปรากฏวาคณะกรรมการสอบสวนไมเรียกผูถูกกลาวหามารับทราบ   
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  หรือไมสงบันทึกการแจงขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา  
หรือไมมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหาชี้แจงหรือนัดมาใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหา        
ตามขอ 24  ตองสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว  และตองใหโอกาส 
ผูถูกกลาวหาที่จะชี้แจง ใหถอยคํา และนําสืบแกขอกลาวหาตามที่กําหนดไวในขอ 24 ดวย 
  ในกรณีที่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนแตกตางจากขอกลาวหา     
ที่คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ  แตในการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนนั้น  ถาผูถูกกลาวหาไมไดหลงขอตอสู โดยไดแกขอกลาวหาในความผิดนั้นแลว       
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ซึ่งไมทําใหเสียความเปนธรรม  ใหถือวาการสอบสวนและพิจารณานั้นใชได  และใหลงโทษ     
ผูถูกกลาวหาไดตามบทมาตราหรือกรณีความผิดที่ถูกตอง 
 (4)  ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ นอกจาก
ที่กําหนดไวในขอ 43  ขอ 44 และขอ 45  ถาการสอบสวนตอนนั้นเปนสาระสําคัญอันจะทําให
เสียความเปนธรรม  ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนแกไข
หรือดําเนินการตอนนั้นใหถูกตองโดยเร็ว  แตถาการสอบสวนตอนนั้นมิใชสาระสําคัญอันจะทําให
เสียความเปนธรรม  จะสั่งใหแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองหรือไมก็ได 

 31)  การพิจารณาสั่งการของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน  และผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไดตรวจสอบความถูกตองของการสอบสวน
แลว  ตองพิจารณาสั่งการดังตอไปนี้ 
  (1)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด 
หรือไมมีเหตุที่จะใหออกจากราชการ ตามมาตรา 112  สมควรยุติเรื่อง  หรือกระทําผิดที่ยังไมถึง
ขั้นเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว  ทั้งนี้ ตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันไดรับสํานวนการสอบสวน 
  (2)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถใน
อันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  บกพรองในหนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาที่ราชการ ตามมาตรา 111  ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสํานวน
การสอบสวนดังกลาว  หากเห็นวามีเหตุตามที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นมา  ใหผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามมาตรา 111 
  อนึ่ง ตามมาตรา 111 วรรคสาม  บัญญัติวา  “ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขึ้นทําการสอบสวนผูถูกกลาวหา ตามมาตรา 98 ในเรื่องที่จะตองสอบสวน
ตามวรรคหนึ่ง  และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 98 ไดสอบสวนไวแลว  ผูมีอํานาจ     
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ตามวรรคหนึ่งจะใชสํานวนการสอบสวนนั้นพิจารณาดําเนินการไดโดยไมตองแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งได”  ดังนั้น ผูบังคับบัญชาอาจนําสํานวนการสอบสวน
ทางวินัยมาพิจารณาสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา 111 ได 
  (3)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย
อยางรายแรง  สมควรลงโทษปลดออกหรือไลออก ซึ่งจะตองสงเรื่องให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาตามมาตรา 100 วรรคสี่ (1) หรือ (2) หรือ
เปนกรณีตามมาตรา 112  ใหผูมีอํานาจตามมาตราดังกลาวดําเนินการโดยไมชักชา  ทั้งนี้ ตองไมเกิน
หกสิบวันนับแตวันไดรับสํานวนการสอบสวน   และให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.   
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี  พิจารณาใหแลวเสร็จและมีมติโดยเร็ว  และใหผูมีอํานาจ
สั่งการตามมติภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีมติดังกลาว (ขอ 40) 

 32)  การกําหนดเวลาและขั้นตอนการสอบสวน 
  เวลาและลําดับขั้นตอนการสอบสวน      

 (1)  ประธานกรรมการลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป ที่รับทราบคําสั่ง 

15 วัน นับแต 
วันทราบคําส่ัง 

60 วัน นับแต 
แจง สว.2 

 (2)  จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแนวทางการสอบสวน (ขอ 16) 
         พิจารณาเรื่องที่กลาวหา กําหนดขอกลาวหา 
 (3)  แจงและอธิบายขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ (สว.2, ขอ 20) 
        แจงสิทธิของผูถูกกลาวหา 
        ถามผูถูกกลาวหาวาจะรับสารภาพหรือไม 
 (4)  รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา 
        (กรณีที่ผูถูกกลาวหาไมรับสารภาพ) 
       ประชุมเพื่อพิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหา 
       วาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร และ 
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 (5)  แจงขอกลาวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานและ 
15 วัน นับแต 
วันดําเนินการ 
ตามขอ 4 

       สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ 
       ถามความประสงคของผูถูกกลาวหาวาจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ 
       หรือจะใหถอยคําตอคณะกรรมการ (สว.3) 
 
 (6)  สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานฝายผูถูกกลาวหา  
 
 (7)  ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อลงมติวาผูถูกกลาวหา 
    กระทําผิดวินัยหรือไม ถาผิดเปนความผิดรายแรงหรือไมรายแรง 
                         ผิดกรณีใด มาตราใด ควรไดรับโทษสถานใด 
                         หรือหยอนความสามารถตามมาตรา 111 หรือมีมลทิน 
        หรือมัวหมอง ตามมาตรา 112  
 (8)  ทําบันทึกรายงานการสอบสวน (ขอ 39) 
 (9)  เสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

30 วัน นับแต 
วันที่ดําเนินการ 
ตามขอ 6  

60 วัน นับแต 
วันที่ดําเนินการ 
ตามขอ 5 

หมายเหตุ 
 1. รวมระยะเวลาการสอบสวนวินัยรายแรง ตามที่กฎ ก.ค.ศ. กําหนด 180 วัน 
 2. สามารถขยายเวลาไดตามความจําเปนในแตละขั้นตอน ครั้งละไมเกิน 60 วัน 
 3. หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายใน 240 วัน ประธานกรรมการตองรายงานเหตุให       
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาทราบ เพื่อมีมติ
ติดตามเรงรัดการสอบสวน  (ขอ 20) 
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ระยะเวลาการสอบสวน 
 
 รวบรวมพยานหลักฐาน รวบรวมพยานหลักฐาน 
 

15 วัน 15 วัน 30 วัน 
 

180 วัน 

 
 

รับทราบคําส่ัง ฝายกลาวหา 
60 วัน 

ฝายผูถูกกลาวหา 
60 วัน 

ฝายผูถูกกลาวหา 
60 วัน 

- ประชุมวางแนวทาง 
- แจงและอธิบาย 
  ขอกลาวหา 

- แจงขอกลาวหา 
- สรุปพยานหลักฐาน 
  ที่สนับสนุนขอกลาวหา 

- ประชุมลงมติ 
- ทํารายงาน 
   การสอบสวนฯ 
-  เสนอสํานวนฯ 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  (1)  ขยายเวลาไดตามความจําเปน  คร้ังละไมเกิน 60 วัน   
     (2)  หากสอบสวนไมแลวเสร็จภายใน 240 วัน  ตองรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา   
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ. ทราบ เพื่อเรงรัด 
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  กระบวนการสอบสวนพิจารณา  ตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 

คัดคานเอง  
 
 
 
 
 
 
 ภายใน 7 วัน 
 
 

กรณีมีมูลอันควรกลาวหาวาขาราชการครูฯ กระทําผิดวินัย 
โดยมีพยานหลักฐานชัดเจน 

ดําเนินการสืบสวน / พิจารณา 

ยุติเร่ือง 

กรณีไมมีมูล กรณีมีมูล 

สั่งใหผูนั้นพนจากผูมีอํานาจพิจารณา 
ตามขอ 40  ขอ 41 

ผูบังคับบัญชาเหนือผูสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนขึ้นไปหนึ่งชั้น 

ผูมีอํานาจสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวน 

ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 / ผูมีอํานาจ 
ตั้งกรรมการสอบสวนไมปฏิบัติตาม 

มาตรา 98 วรรคสอง 
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรง 
ตามมาตรา 98 วรรคสอง 

ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
ระดับเหนือขึ้นไป 

ผูถูกกลาวหา 

คัดคานผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

แจงคณะกรรมการสอบสวน 

คัดคานกรรมการสอบสวน 

* สั่งใหผูนั้นพนจากการเปนกรรมการ 
* สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นใหม 

กรณีไมมีเหตุผลที่จะรับฟงได 
ใหสั่งยกคําคัดคาน 

ปรากฏตัวผูกลาวหา/มีกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการครูกระทําผิดวินัย 
โดยยังไมมีพยานหลักฐาน (มาตรา 95) 

ประธานดําเนินการประชุม 
วางแนวทางการสอบสวน 

ฟงไมไดวาผูถูกกลาวหา 
กระทําผิดตามที่ 
ถูกกลาวหา 

คณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวา 
ไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม 

แจงสิทธิและหนาที่ของผูถูกกลาวหา ตามขอ 18 
วรรคหนึ่ง  ขอ 29 

รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับขอกลาวหา 

ประชุมเพื่อพิจารณาวามีพยานหลักฐานใด สนับสนุน 
ขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหากระทําการใด  เมื่อใด  อยางไร 

เรียกผูถูกกลาวหามาแจง สว.3 โดยระบุขอความวา 
เปนความผิดวินยักรณีใด ตามมาตราใด และ 

สรุปพยานหลักฐานสนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบ 

- ถามผูถูกกลาวหาจะยื่นคําชี้แจงหรือไม / ใหยื่นภายใน 15 วัน 
- ใหผูถูกกลาวหาใหถอยคํา / นําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว 
- คณะกรรมการฯ รวบรวมพยานหลักฐานแลวเสร็จ 

รับสารภาพ 

แจงผูถูกกลาวหาวากระทําการ 
ตามที่ถูกกลาวหา เปนความผิด 

กรณีใด  มาตราใด / 
หยอนความสามารถฯ 

มาตรา 111 

มีความเห็นยุติเร่ือง 

ไมรับสารภาพ 

เรียกผูถูกกลาวหามาแจงและอธิบายขอกลาวหา 
วาไดกระทําการใด  เมื่อใด  อยางไร ตามแบบ สว.2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 บันทึกคํารับสารภาพ 
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คณะกรรมการสอบสวนประชุมพิจารณาชั่งน้ําหนักพยาน ทั้งขอเท็จจริง ขอกฎหมาย ขอเสนอในการใชดุลพินิจ 
 

มีมติอยางใดอยางหนึ่ง 
-  ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย  ระบุวาผิดวินัยกรณีใด  มาตราใด  ควรไดรับโทษสถานใด 
-  ผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดวินัย / การกระทําของผูถูกกลาวหาไมเปนความผิดวินัย  ใหมีความเห็นยุติเร่ือง 
-  ผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถทีจ่ะปฏิบัติหนาที่ราชการ / บกพรองในหนาที่ราชการ / ประพฤติตนไมเหมาะสมกับหนาที่ราชการ  
   ตามมาตรา 111 
-  ผูถูกกลาวหามีมลทินมัวหมองในการสอบสวนนั้น  ตามมาตรา 112 
 

การพิจารณาความผิดและการกาํหนดโทษกรณีกระทําผิดวินัย 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดอืน  หรือลดขั้นเงินเดือน  
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบฯ  มติคณะรัฐมนตรี  มติ ก.ค.ศ.  มติ ก.ค.  มติ ก.พ.   ฯลฯ 
 

-  ทํารายงานการสอบสวนตามแบบ  สว.6 
-  รายงานอยางนอยตองมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
   *  สรุปขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคญัและพยานหลักฐาน 
   *  ขอวินิจฉยัเปรยีบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาที่หักลางขอกลาวหา 
   *  ความเห็นตามมติของคณะกรรมการสอบสวน 
 

คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงาน / สํานวนการสอบสวน 
พรอมสารบาญตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 
 
 

ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบสวน 
ตามขอ 43,  44,  45,  46  และดําเนินการดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กรณีคณะกรรมการสอบสวน
เห็นวา 
- ผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด 
- ไมมีเหตุที่จะใหออก 
   จากราชการ  ตามมาตรา 112  
   สมควรยุติเร่ือง 

คณะกรรมการสอบสวน
เห็นวา 

กระทําผิดวินัยไมรายแรง 

คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา 
- กระทําผิดวินัยรายแรง 
- หยอนความสามารถฯ 
  ตามมาตรา 111 
- มีมลทินมัวหมอง 
  ตามมาตรา 112 

คณะกรรมการสอบสวนสอบสวน
เพิ่มเติมตามที ่
- ผูมีอํานาจตามมาตรา 98 
  มาตรา 104 (1) 
- ก.ค.ศ. 
- อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี  
  เห็นควรใหสอบสวนเพิ่มเติม 

สั่งยุติเร่ือง 

* สั่งการตามที่เห็นสมควร 
* สั่งภายใน 60 วัน  
   นับแตวันไดรับสํานวน 
   การสอบสวน 

* ดําเนินการตามมาตรา 100   
   วรรคสี่ (1) หรือ (2) 
* ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. 
   เขตพื้นที่การศึกษา หรือ 
   อ.ก.ค.ศ.  ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
   พิจารณาตามแตกรณี 
* ผูมีอํานาจสั่งการตามมติ 

* สอบสวนเพิ่มเติมตามที่จําเปน 
* กําหนดประเด็นพรอมสง 
   เอกสารที่เกี่ยวของไปให 
   คณะกรรมการสอบสวน 



 
บทที่ 4  

การพิจารณาความผิด  การกําหนดโทษ  และการลงโทษ 

การพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ 
 การพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ  หมายถึง  การพิจารณาวินิจฉัยวา ผูถูกกลาวหา     
ไดกระทําผิดวินัยหรือไม หากกระทําผิดเปนความผิดกรณีใด ตามมาตราใด และควรลงโทษ
สถานใด  การพิจารณาความผิดและกําหนดโทษเปนกระบวนการที่จะตองกระทําโดยผูมีอํานาจ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด  และจะกระทําไดตอเมื่อไดทราบขอเท็จจริงของเรื่องที่กลาวหา   
โดยกระจางชัดเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยความผิดและกําหนดโทษได  ทั้งนี้  ตองเปน
ขอเท็จจริงที่ไดมาจากการสอบสวน  เวนแตกรณีที่เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนด  
ในกฎ ก.ค.ศ.  ขอเท็จจริงอาจไดจากการสืบสวน หรือจากการรวบรวมเอกสารขอมูล  แลวแตกรณี 

ผูมีอํานาจพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ 
 ผูมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไดแก 
 1)  ผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย 
 2)  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตั้ง 
 3)  ก.ค.ศ. 
  ความผิดวินัยมี 2 ประเภท  คือ 

ก. ความผิดวินัยไมรายแรง 
ข. ความผิดวินัยอยางรายแรง 

 อาจแยกพิจารณาได  ดังนี้ 
 ก.  ความผิดวินัยไมรายแรง ผูมีอํานาจพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ คือ  ผูบังคับบญัชา
ตามที่กฎหมายกําหนด 
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 ข.  ความผิดวินัยอยางรายแรง  ผูมีอํานาจพิจารณาความผิดและกําหนดโทษมีดังนี้ 
 1)  ก.ค.ศ.  :  สําหรับตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผูอํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตําแหนงศาสตราจารย ตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ และ
ผูซึ่งกระทําผิดวินัยอยางรายแรงรวมกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว  รวมทั้งกรณีที่เปนการดําเนินการ
ของผูบังคับบัญชาที่มีตําแหนงเหนือหัวหนาสวนราชการ หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขึ้นไป 
 2)  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  :  สําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาที่มีวิทยฐานะตั้งแตเชี่ยวชาญลงมา  และตําแหนงที่ไมมี  
วิทยฐานะ 
 3)  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  :  สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไมสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาที่มีวิทยฐานะตั้งแตเชี่ยวชาญลงมา  และตําแหนงที่ไมมีวิทยฐานะ 

หลักการพิจารณาความผิด 
 ในการพิจารณาความผิด มีหลักที่ควรคํานึง ดังนี้ 
 1.  หลักนิติธรรม ไดแก การพิจารณาโดยยึดกฎหมายเปนหลัก การกระทําใดจะเปนความผิด
ทางวินัยกรณีใด  ตองมีกฎหมายบัญญัติวาการกระทํานั้นเปนความผิดทางวินัย  หากไมมีกฎหมาย 
บัญญัติวาการกระทํานั้นเปนความผิดทางวินัย ก็ไมถือวาเปนการกระทําผิดวินัย  ในการพิจารณา
วาการกระทําใดเปนความผิดวินัยกรณีใด ตองพิจารณาใหเขาองคประกอบของการกระทําความผิด
กรณีนั้นดวย  ถาขอเท็จจริงบงชี้วาเขาองคประกอบความผิดตามมาตราใด  ก็ปรับบทความผิดไปตาม
มาตรานั้น  และลงโทษไปตามความผิดนั้น   
 แตอยางไรก็ดี  การพิจารณาความผิดโดยคํานึงถึงหลักนิติธรรมแตเพียงอยางเดียว        
อาจไมถูกตองเหมาะสมตามความเปนจริง  หรือตามเหตุผลที่ควรจะเปน  จึงตองนําหลักมโนธรรม
มาประกอบการพิจารณาดวย 
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 2. หลักมโนธรรม  ไดแก การพิจารณาใหเปนไปโดยถูกตองเที่ยงธรรมตามความเปนจริง
และตามเหตุและผลที่ควรจะเปน  หมายถึง  การพิจารณาความผิดไมควรคํานึงถึงแตความถูกผิด
ตามกฎหมายเทานั้น  แตควรคํานึงถึงความยุติธรรมดวย  โดยจะตองคํานึงถึงสภาพความเปนจริง
ของเรื่องนั้น ๆ วาเปนอยางไร  แลวพิจารณาความผิดไปตามสภาพความเปนจริง 
  ในการพิจารณาความผิดตองอาศัยหลักนิติธรรมและหลักมโนธรรมประกอบกัน  จึงจะเกิด 
ความถูกตองและเปนธรรม  เปนการใชกฎหมายใหเกิดความยุติธรรม 

แนวทางการพิจารณาวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 (1)  ผูฟองคดีเปนขาราชการครู ระดับ 7 ตําแหนงศึกษาธิการอําเภอ ถูกกลาวหาวากระทํา
ผิดวินัยอยางรายแรง ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการรวมกับขาราชการอีก 2 ราย เนื่องจากขณะที่     
ผูฟองคดีดํารงตําแหนงศึกษาธิการอําเภอแหงหนึ่ง  และปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการคุรุสภาฯ อีกตําแหนงหนึ่ง  ไดมีการตรวจสอบพบวาเงินในบัญชีกองทุนคุรุสภา
อําเภอฯ ขาดหายไปจํานวนหนึ่ง  คณะกรรมการสอบสวนสรุปผลการสอบสวนวาผูฟองคดี
กระทําผิดวินัยตามที่ถูกกลาวหา  ตอมาปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีคําสั่งไลผูฟองคดีออกจาก
ราชการ  ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําสั่งลงโทษแตนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งใหยกอุทธรณตามมติของ 
ก.ค.  ผูฟองคดีเห็นวาตนเองไมไดกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา  ผูกระทําผิดคือนาง ม. 
เจาหนาที่การเงินและบัญชี ซึ่งขาดราชการไปแลว  อีกทั้งพนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟองผูฟองคดี
ตามขอกลาวหาแลว  จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษและคําสั่งที่ใหยกอุทธรณ  
ศาลวินิจฉัยวา คณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวนโดยไมไดรวบรวมพยานหลักฐานใหครบถวน 
สมบูรณ มีการงดการสอบสวนพยานหลักฐานตาง ๆ รวม 10 รายการ  ทําใหยังรับฟงไมไดวา     
ผูฟองคดีรวมมือกับนาง ม. เจาหนาที่การเงินและบัญชี กระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่
ราชการตามที่ถูกลงโทษ  คําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวย
กฎหมาย  คําสั่งที่ใหยกอุทธรณผูฟองคดีจึงไมชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกัน  พิพากษาใหเพิกถอน
คาํสั่งลงโทษและคําสั่งที่ใหยกอุทธรณผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ 1576/2548) 



~ 175 ~ 

 

 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการใหการถึงเหตุผลที่สั่งลงโทษผูฟองคดีวา  พิจารณาเจตนาและ
การกระทําของผูฟองคดี โดยตรวจเอกสารหลักฐานและขอเท็จจริงของคดีคือ การลงลายมือชื่อ
ในใบเบิกถอนเงินจากธนาคาร  การลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงิน  เมื่อมีการตรวจสอบวา    
เงินคุรุสภาขาดบัญชีแลวผูฟองคดีก็ไดนําเงินมาคืนเขาบัญชี  และพฤติการณของผูฟองคดีที่ไมกํากับ
ดูแลตรวจสอบตามอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ  ยอมแสดงใหเห็นวา
ผูฟองคดีมีพฤติการณเปนผูมีสวนรวมในการกระทําความผิดหรือเปนผูกระทําความผิดเสียเอง  
สวนในการพิจารณาอุทธรณของ อ.ก.ค.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกข ซึ่งทําการ
แทน ก.ค. ก็มีความเห็นออกเปนสองฝาย  และในการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนั้น     
ก็เห็นวา ขอเท็จจริงไมปรากฏพยานหลักฐานใดที่แสดงวาผูฟองคดีมีสวนรูเห็นหรือมีสวนรวม
ในการทุจริตกับนาง ม. จึงให ก.ค. พิจารณาทบทวน อ.ก.ค.วิสามัญฯ ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา 
อุทธรณของผูฟองคดีกลาวอางพยานบุคคลซึ่งไมปรากฏในสํานวนการสอบสวน ประกอบกับ
สํานวนการสอบสวนยังขาดพยานหลักฐานและพยานบุคคลที่ยังสอบสวนไมสิ้นกระแสความ  
ในหลายประเด็น  จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมใหไดความชัดเจน  
หลังจากสอบสวนเพิ่มเติมแลว อ.ก.ค.วิสามัญฯ ก็ยังมีความเห็นออกเปนสองฝาย  ก.ค. จึงมีมติ
ตามเสียงสวนใหญยกอุทธรณผูฟองคดี  นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวใหยกอุทธรณผูฟองคดี   
ตามมติของ ก.ค. ในการพิจารณาของศาลเห็นวา การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ        
การดําเนินการสอบสวนชอบดวยกฎหมายแลว  แตในการวินิจฉัยวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัยฐาน
รวมมือกับนาง ม. ทุจริตตอหนาที่ราชการหรือไมนั้น  ศาลเห็นวา จากพยานหลักฐานยังรับฟง
ไมไดวาผูฟองคดีรวมมือกับนาง ม. กระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการตามที่ถูกลงโทษ  
ศาลอุทธรณพิพากษายืน  สําหรับการดําเนินการทางวินัยนั้น ปรากฏวามีการแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนวินัยผูฟองคดีหลังจากที่มีการดําเนินคดีอาญาแลวประมาณหนึ่งป 
 (2)  ผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับ 7 
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  มีคําสั่งลงโทษ        
ปลดผูฟองคดีออกจากราชการ  ฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหาย   
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แกราชการอยางรายแรง  กรณีไมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา จนเปนเหตุให
เกิดการทุจริตเบียดบังเอาเงินของทางราชการไปเปนประโยชนสวนตัวโดยมิชอบ  ผูฟองคดี
อุทธรณคําสั่งลงโทษ แต ก.ม. มีมติใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีเห็นวาตนเองไมควรตองรับผิด      
ถูกลงโทษถึงปลดออก  จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษ  ศาลวินิจฉัยวา       
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจายเงินของคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี ขาดการกํากับ ดแูล
ที่สมควรจากผูมีหนาที่เกี่ยวของทุกระดับ  การจายเงินไมเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533 เชน จายเปนเช็คเงินสดแทนการจาย
เปนเช็คในนามเจาหนี้  หนวยงานตาง ๆ ในคณะแพทยศาสตรสามารถเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ไดโดยไมตองขออนุมัติ เมื่อเปดบัญชีแลวก็มิไดมีการกํากับดูแลการเบิกจาย  มีการมอบอํานาจให
เจาหนาที่ระดับ 4 และระดับ 5 รวมลงชื่อถอนเงินในบัญชีที่เปดไดโดยไมมีขอจํากัดของวงเงิน  
และการกระทําดังกลาวไดปฏิบัติมานานอยางตอเนื่อง  ดังนั้น  แมจะฟงไดวาผูฟองคดีประมาท
เลินเลอในหนาที่ราชการ แตความหายเสียที่เกิดขึ้นเปนผลโดยตรงจากระบบและวิธีปฏิบัติ         
ที่มีขอบกพรอง การกระทําของผูฟองคดีเปนเพียงสวนหนึ่งที่ทําใหความเสียหายเกิดขึ้นได
เทานั้น  ไมอาจถือวาความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนผลโดยตรงจากการกระทําของผูฟองคดี  คําสั่ง
ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการจึงเปนคําสั่งที่ไมถูกตองตามกฎหมาย  เปนคําสั่งที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ 
984/2548) 
 ขอเท็จจริงในคดีนี้ทําใหพิจารณาไดวา  สาเหตุที่ทําใหเกิดมูลกรณีกลาวหาวาผูฟองคดี
กระทําผิดวินัย คือ ความบกพรองของระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงานทาง
ปกครอง  และผูฟองคดีเห็นวาตนเองไมควรตองรับผิดถึงขั้นถูกลงโทษปลดออกจากราชการ  
แมวาจะตองรับผิดชอบในฐานะผูบังคับบัญชาก็ตาม  เพราะพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาที่กระทํา
ความผิดอยูนอกเหนือความคาดหมาย  และความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนเพราะความผิดพลาดของ
ผูเกี่ยวของหลายฝาย  ทั้งระบบงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไมมีกฎกติกากําหนดใหปฏิบัติ  และ
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ถือปฏิบัติติดตอกันมานานแลว  ซึ่งศาลก็วินิจฉัยวาไมอาจถือวาความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนผล
โดยตรงจากการกระทําของผูฟองคดี 
 (3)  ผูฟองคดีเปนขาราชการครู ตําแหนงอาจารย 2  ระดับ 6  ปฏิบัติหนาที่หัวหนางาน
การเงิน วิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา  เซ็นเช็คโดยไมกรอกจํานวนเงินและไมขีดครอมเช็ค   
เปนเหตุใหเจาหนาที่แอบกรอกจํานวนเงินแลวเบิกเงินไปใชเปนประโยชนสวนตัว โทษปลดออก  
ศาลเห็นวา ความเสียหายมิไดเกิดจากผูฟองคดีโดยตรง  แตเกิดจากระบบที่หละหลวม ขาดการ
ตรวจสอบ  ประกอบกับผูฟองคดีนําตํารวจเขาจับกุมเจาหนาที่ซึ่งยักยอกเงินไป  ทําใหทางราชการ 
เรียกรองคาเสียหายจากผูกระทําผิดได  แมการกระทําของผูฟองคดีจะเปนการประมาทเลินเลอ 
ในหนาที่ราชการ  อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการก็ตาม  แตกรณียังรับฟงไมไดวาการกระทํา
ของผูฟองคดีเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  (คําพิพากษาศาลปกครองระยองที่ 
19/2551) 

การพิจารณากําหนดโทษ 
 การกําหนดโทษ  คือ  การกําหนดระดับโทษผูกระทําผิดวินัยใหเปนไปตามการปรับ
บทความผิดวาเปนความผิดตามมาตราใดของบทบัญญัติทางวินัย ตามหมวด 6  ซึ่งมาตรา 96  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ไดกําหนดโทษ
ทางวินัยไว  5  สถาน  คือ 

(1) ภาคทัณฑ 
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดขั้นเงินเดือน 
(4) ปลดออก 
(5) ไลออก 
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 ในการพิจารณากําหนดโทษมีหลักที่ควรคํานึงถึง  ดังนี้ 
 1.  หลักนิติธรรม  คือ การคํานึงถึงระดับโทษตามที่กฎหมายกําหนด 
 (1)  ความผิดวินัยอยางรายแรง  :  โทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี  
ถามีเหตุอันควรลดหยอน  อาจลดหยอนโทษไดแตตองไมต่ํากวาปลดออก (มาตรา 99) 
 (2)  ความผิดวินัยไมรายแรง  :  โทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  ถามีเหตุ 
อันควรลดหยอน  จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได  
 (3)  กรณีความผิดวินัยเล็กนอย และมีเหตุอันควรงดโทษ  จะงดโทษโดยใหทําทัณฑบน 
เปนหนังสือ หรือวากลาวตักเตือนก็ได 
 ในการลดหยอนโทษ  ผูบังคับบัญชาตองวางโทษกอนวาควรลงโทษสถานใด  แตมีเหตุ
อันควรลดหยอนโทษอยางไรจึงใหลงโทษสถานใด  หรือใหลดหยอนเปนสถานใด 
 เหตุลดหยอนโทษ  
 -  กระทําความผิดครั้งแรก 
 -  สํานึกผิด 
 -  ไมเกิดความเสียหาย 
 -  บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 -  รูเทาไมถึงการณ 
 -  บันดาลโทสะ 
 -  คุณความดี 
    ฯลฯ 
 ทั้งนี้  กรณีทุจริตตอหนาที่ราชการซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเห็นวาควรไลออกจากราชการ
เทานั้น โดยเห็นวาการนําเงินที่ทุจริตไปแลวมาคืนไมเปนเหตุลดหยอนโทษ 
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 การงดโทษนํามาใชเมื่อ 
 -  กระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ 
 -  กระทําผิดวินัยไมรายแรงและออกจากราชการไปแลว 
 -  ผูกระทําความผิดตาย 

 2.  หลักมโนธรรม คือ การพิจารณากําหนดโทษใหเหมาะสมตามควรแกกรณี เชน  

ความผิดรายแรงก็ตองกําหนดโทษรายแรง  ความผิดไมรายแรงก็ตองกําหนดโทษไมรายแรง     

ใหเหมาะสมกับกรณีความผิด 
 3.  หลักความเปนธรรม  คือ  ตองพิจารณากําหนดโทษโดยเสมอหนากัน  ใครทําผิดก็ตอง
ถูกลงโทษไมมีการยกเวน  ไมเลือกที่รักมักที่ชัง  กระทําผิดอยางเดียวกันควรตองลงโทษเทากัน  

อยางไรก็ดี  แมจะเปนความผิดอยางเดียวกันแตพฤติการณแหงการกระทําอาจไมเหมือนกัน    

โทษจึงอาจแตกตางกันได เชน 
    -  ลักษณะของการกระทําผิด 
    -  ผลแหงการกระทําผิด 
    -  คุณความดี 
    -  การรูหรือไมรูวาการกระทํานั้นเปนความผิด 
    -  การใหโอกาสแกไขปรับปรุงตนเอง 
    -  เหตุเบื้องหลังการกระทําผิด 
    -  สภาพของผูกระทําผิด 

 4.  นโยบายของทางราชการ  ผูบังคับบัญชาควรจะไดรับทราบนโยบายของทางราชการ 

ในการปราบปรามกวดขันการกระทําผิดตาง ๆ  เพื่อนํามาเปนหลักในการใชดุลพินิจกําหนด
ระดับโทษใหไดมาตรฐานตามนโยบายของทางราชการ  เชน 
    -  ยาเสพติด 
    -  การทุจริตประพฤติมิชอบ 



~ 180 ~ 

 

    -  การละเมิดสิทธิเด็ก 
    -  การทุจริตการสอบ 

 การใชดุลพินิจในการพิจารณาความผิดและกําหนดโทษทางวินัยนั้น  นอกจากผูบังคับบัญชา 

หรือผูดําเนินการทางวินัยจะตองใชดุลพินิจภายในกรอบที่กฎหมายบัญญัติไวแลว  การใชดุลพินิจ
จะตองมีเหตุผลที่รับฟงได  และอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริงที่ถูกตองดวย  ในทางปฏิบัติองคกร
หรือหนวยงานของรัฐจึงมีการกําหนดแนวทางการใชดุลพินิจในการกําหนดโทษภายในองคกร
หรือหนวยงานของตน  เพื่อใหผูดําเนินการทางวินัยใชดุลพินิจไปในทิศทางหรือมาตรฐาน
เดียวกัน 

การลงโทษทางวินัย 
 การลงโทษทางวินัย  เปนมาตรการหนึ่งในการรักษาวินัย   นอกเหนือจากการสงเสริม    

ใหขาราชการมีวินัย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการปองปรามมิใหมีการกระทําผิดวินัย  และ   

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  การลงโทษทางวินัยมีผลดีในแงเปนการปรามไวไมใหผูอ่ืน
กลากระทําผิดเพราะกลัวถูกลงโทษ  แมวาการลงโทษจะเปนมาตรการที่พึงใชเปนลําดับสุดทาย
ในการรักษาวินัย  แตก็เปนมาตรการที่สําคัญและจําเปน  ทั้งนี้  การลงโทษทางวินัยมิไดมีวัตถุประสงค 
ที่จะใหเปนการตอบโตหรือแกแคนผูกระทําผิดวินัย  ดังจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  มาตรา 97 บัญญัติไววา  “การลงโทษขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหทําเปนคําสั่ง  วิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ  ใหเปนไปตาม
ระเบียบของ ก.ค.ศ.  ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดและมิใหเปนไปโดย
พยาบาท  โดยอคต ิ  หรือโดยโทสะจริต  หรือลงโทษผูที่ไมมีความผิด ในคําสั่งลงโทษใหแสดงวา
ผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใด  ตามมาตราใด  และมีเหตุผลอยางใดในการกําหนดสถานโทษ
เชนนั้น” การลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงควรเปนไปตามจุดมุงหมาย         

ที่แทจริง 
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 หลักเกณฑและวิธีการลงโทษ 
 1.  หามลงโทษผูที่ไมมีความผิด 
 2.  ตองลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด 
 3.  การลงโทษตองไมเปนไปโดยพยาบาท  อคต ิ โทสะจริต 
 4.  โดยปกติหามลงโทษโดยใหมีผลยอนหลัง  ยกเวนกรณีที่ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยวิธีการ
ออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 

กําหนดใหยอนหลังได  เชน 
       -  กรณีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน  และ          

ไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย 
       -  การลงโทษปลดออกหรือไลออกสําหรับผูที่ออกจากราชการไปแลว 
 5.  คําสั่งลงโทษตองทําเปนหนังสือตามแบบที ่ก.ค.ศ. กําหนด 
 6.  ในคําสั่งใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในเรื่องใด  ตามมาตราใด  มีขอพิจารณา
และขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจอยางไร 
 7.  ตองแจงคําสั่งใหผูถูกลงโทษทราบภายใน 7 วัน  นับแตวันที่ออกคําสั่งลงโทษ 

 จุดมุงหมายในการลงโทษทางวินัย  มีดังตอไปนี้ 
 1.  เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน  จุดมุงหมายนี้ปรากฏ 

จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  

มาตราตาง ๆ ดังนี้ 
 มาตรา 82  บัญญัติวา  “ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาวินัยที่บัญญัติ
เปนขอหามและขอปฏิบัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ” 
 มาตรา 95 วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาให                
ผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย” 
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 และวรรคเจ็ด  บัญญัติวา  “ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ และ
ตามหมวด  7  หรือมีพฤติกรรมปกปอง  ชวยเหลือ  เพื่อมิใหผูอยูใตบังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย  

หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวโดยไมสุจริต  ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย” 
      ตามกฎหมายดังกลาว  แสดงจุดมุงหมายที่จะใหผูบังคับบัญชาดําเนินการลงโทษ
ผูกระทําผิดวินัยโดยเครงครัด  เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย  หรือเพื่อเปนการปราม
ผูกระทําผิด และปรามมิใหผูอ่ืนเอาเยี่ยงอยาง  ใหขาราชการทุกคนสังวรณไววาถากระทําผิดวินัย
จะตองถูกลงโทษ 
 2.  เพื่อรักษามาตรฐานความประพฤติ   ขวัญ  กําลังใจ  และประสิทธิภาพของขาราชการ
จุดมุงหมายนี้ปรากฏตามมาตรา  95  วรรคสอง   ซึ่งบัญญัติวา  “การเสริมสรางและพัฒนาให         
ผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย  ใหกระทําโดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ด ี การฝกอบรม  การสราง
ขวัญและกําลังใจ  การจูงใจ  หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสรางและพัฒนาเจตคติ   จิตสํานึก  

และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มีวินัย” 
      การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของผูบังคับบัญชา การฝกอบรม  การสงเสริมใหมีการ
พัฒนา  จะทําใหขาราชการมีความระมัดระวังในการรักษามาตรฐานความประพฤติ  และรูสึกวา  

มีความเปนธรรมในระบบราชการ  ทําใหมีขวัญและกําลังใจในการที่จะประพฤติและปฏิบัติตน
ใหอยูในมาตรฐานที่ดีและตั้งใจทํางานใหเกิดผลดี  ซึ่งเปนผลสะทอนถึงประสิทธิภาพของ
ขาราชการ 
 3.  เพื่อจูงใจใหขาราชการปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น การลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด  

จะทําใหผูถูกลงโทษยอมรับและเกิดความสํานึกในสิ่งที่ไดกระทํา จะเปนแรงจูงใจใหปรับปรุง
ตนเองใหดีขึ้น 
 4.  เพื่อรักษาชื่อเสียงของทางราชการและความเชื่อมั่นของประชาชนตอทางราชการ    

ทางหนึ่งที่จะรักษาชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของประชาชนตอทางราชการ ก็คือ การทาํใหขาราชการ
มีระเบียบวินัย มีประสิทธิภาพในการทํางานโดยสม่ําเสมอ 
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ผูมีอํานาจสั่งลงโทษ 
 ผูมีอํานาจสั่งลงโทษตองเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย   และมีกฎหมายใหอํานาจ       

ในการสั่งลงโทษไว 
 ผูบังคับบัญชาที่จะมีอํานาจสั่งลงโทษนั้น  ตองเปนผูดํารงตําแหนงที่กฎหมายบัญญัต ิ    

ใหมีอํานาจสั่งลงโทษ  ถากฎหมายไมไดบัญญัติใหมีอํานาจสั่งลงโทษไว  แมจะเปนผูบังคับบัญชา 

ตามกฎหมายก็ไมอาจสั่งลงโทษได  เวนแตจะไดรับมอบอํานาจจากผูมีอํานาจสั่งลงโทษ หรือ     

เปนผูรักษาราชการแทนผูมีอํานาจสั่งลงโทษ 
 ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งลงโทษตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ    
ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน   พ.ศ. 2549 กําหนดไว  ดังนี้ 
 1) ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา           
มีอํานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกิน 5%  เปนเวลาไมเกิน 1 เดือน 
 2) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือตําแหนงที่ เรียกชื่ออยางอื่น            
ที่มีฐานะเทียบเทา  มีอํานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ครั้งหนึ่งไมเกิน 5% เปนเวลา      
ไมเกิน 2 เดือน  หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกิน 1 ขั้น 
 3) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล รัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัดกระทรวง เลขาธิการ 
อธิบดี อธิการบดี หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา มีอํานาจลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่ง
ไมเกิน 5% เปนเวลาไมเกิน 3 เดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกิน 1 ขั้น 

 การสั่งลงโทษวินัยอยางรายแรงหรือการสั่งลงโทษตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา           

อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ.  ผูมีอํานาจสั่งลงโทษตามมติคือ  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53  

หรือผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือผูบังคับบัญชาผูไดรับรายงาน  แลวแตกรณี 

 

 



~ 184 ~ 

 

แนวทางการลงโทษทางวินัยตามมติคณะรัฐมนตรี 
 ในการพิจารณากําหนดโทษวาผูถูกกลาวหาควรจะถูกลงโทษในสถานใดนั้น  ผูบงัคบับญัชา 

ควรจะไดรับทราบนโยบายของทางราชการในการลงโทษขาราชการที่กระทําผิดวินัยกรณีตาง ๆ  

เพื่อนํามาเปนหลักในการใชดุลพินิจกําหนดระดับโทษใหไดมาตรฐานตามที่ ทางราชการกําหนดไว  
ซึ่งแนวนโยบายของทางราชการอาจมีปรากฏอยูในมติคณะรัฐมนตรี มติ ก.พ.  มติ ก.ค. หรือ      

มต ิก.ค.ศ.  เปนตน 

 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 ในเรื่องของการปฏิบัติให เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น   ศาลปกครองสูงสุด                   

ไดมีคําพิพากษาวา  เมื่อคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนองคกรสูงสุดที่มีอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการ
แผนดินตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  หนวยงานทางปกครองก็ตองปฏิบัติตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี  การกําหนดหลักเกณฑเรื่องใดที่ไมเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรียอมถือวา         

เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.89/2549) 

 เรื่องการเสพสุรา 
 มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.ว. 208/2496 ลงวันที่          
3 กันยายน 2496  ไดวางแนวทางการลงโทษไววา  ขาราชการผูใดเสพสุราในกรณีดังตอไปนี ้   
อาจเขาลักษณะเปนความผิดฐานประพฤติชั่วอยางรายแรงได  คือ 
  -  เสพสุราในขณะปฏิบัติหนาที่ราชการ 
  -  เมาสุราเสียราชการ 

-  เมาสุราในที่ชุมชนจนเกิดเรื่องเสียหายหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
ราชการ 
  



~ 185 ~ 

 

 เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวนี้  ไดมีแนวทางการพิจารณาของ ก.พ.  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ.  ที่ นร 0709.2/ล 47  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2536  ใหวางแนวทางวา  กรณีดังกลาว
ควรพิจารณารายละเอียดขอเท็จจริงและพฤติการณความรายแรงแหงกรณีเปนเรื่อง ๆ ไปดวย  

 เรื่องทุจริตการสอบ 
 มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0401/ว. 50  ลงวันที ่ 
12  เมษายน  2511  ไดวางแนวทางการลงโทษไววา  ขาราชการที่ทําการทุจริตหรือพยายามทุจริต
ในการสอบแขงขัน  หรือสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนตําแหนง  เปนความผิดวินัยฐานประพฤติชั่ว  

อยางรายแรง  

 เรื่องการเลนการพนัน 
 มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นว. 208/2496 ลงวันที่        
3  กันยายน  2496  ไดวางแนวทางการลงโทษไววา   
 (1)  การเลนการพนันที่กฎหมายหามขาด  เชน  ไฮโลว  ถั่ว  แปดเกา  โปปน  ฯลฯ  ถือเปน
การประพฤติชั่วอยางรายแรง 
 (2)  การเลนการพนันประเภทที่กฎหมายบัญญัติวาจะเลนไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก
ทางการ 
 -  ถาเลนโดยไมไดรับอนุญาต  หากผูเลนเปนเจาพนักงานซึ่งมีหนาที่ปราบปรามโดยตรง
หรือเปนครู หรือเปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรม หรือเจาพนักงานอื่นซึ่งมีขอหามของ
กระทรวง  ทบวง  กรม  วางไวเปนพิเศษ  ก็ถือวาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรงได  หากผูเลน
เปนขาราชการอื่นก็ถือวาเปนการประพฤติชั่ว  แตไมถึงรายแรง 
 -  ถาเลนโดยไดรับอนุญาตแลว  หากผูเลนเปนเจาพนักงานซึ่งมีหนาที่ปราบปรามโดยตรง
หรือเปนครู หรือเปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรม หรือเจาพนักงานอื่นซึ่งมีขอหามของ
กระทรวง  ทบวง  กรม  วางไวเปนพิเศษ  ก็อาจถือวาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรงได  แตถาผูเลน
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เปนขาราชการอื่น  กรณีจะเปนความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วก็ตอเมื่อปรากฏวาผูนั้นหมกมุนตอ
การพนันเปนเหตุใหเสื่อมเสียแกราชการ 

 เรื่องการเบิกเงินคาพาหนะเดินทางหรือเบี้ยเลี้ยงหรือเงินอื่นในทํานองเดียวกันเปนเท็จ 
 ก.พ. ไดมีมติตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 0905/ว 6 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2511  และ
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/ว 8  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2536 ไดวางแนวทางการลงโทษ
ไววา การกระทําในลักษณะดังกลาวเปนความผิดฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง  โดยใหพิจารณา
รายละเอียดพฤติการณแหงการกระทําผิดประกอบดวย 

 เรื่องการเรียกเงินจากผูสมัครสอบ 
 ก.พ. ไดมีมติตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 1006/ว 15  ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2516       

ไดวางแนวทางการลงโทษกรณีขาราชการเรียกและรับเงินจากผูสมัครสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือก  

โดยอางวาจะชวยเหลือใหสอบได  พฤติการณเปนความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง  

ควรลงโทษสถานหนักระดับเดียวกับความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ  จะปรานีลดหยอนโทษ
ไดก็เพียงปลดออกจากราชการเทานั้น 

 เรื่องการทุจริตตอหนาที่ราชการ 
 มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0502/ว 234  ลงวันที่     
24 ธันวาคม 2536  ไดวางแนวทางการลงโทษผูกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการวา    

เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ควรไลออกจากราชการ  การนําเงินที่ทุจริตไปแลวมาคืนหรือ       

มีเหตุอันควรปรานีอ่ืนใด ไมเปนเหตุลดหยอนโทษลงเปนปลดออกจากราชการ 

 เรื่องการละทิ้งหนาที่ราชการ 
 มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234  ลงวันที่ 24 

ธันวาคม 2536  ไดวางแนวทางการลงโทษขาราชการที่ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราว 

เดียวกันเปนเวลาเกินกวา  15  วัน  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  และไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย
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วาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ควรลงโทษไลออกจากราชการ  การมีเหตุอันควรปรานีอ่ืนใด
ไมเปนเหตุลดหยอนโทษลงเปนปลดออกจากราชการ 

 เรื่องการปลอมแปลงลายมือชื่อผูอื่น 
 มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 89  ลงวันที่   31 

พฤษภาคม 2548  ไดวางแนวทางการลงโทษขาราชการที่ปลอมแปลงลายมือชื่อผูอ่ืนเพื่อไปหาประโยชน  
โดยใหถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  และลงโทษอยางนอยปลดออกจากราชการ 

 เรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุและการจาง 
 ไดมีแนวทางการพิจารณาของ  ก.พ.  ตามหนังสือสํานักงาน  ก.พ. ที่ สร 1006/ว 21             

ไดวางแนวทางการลงโทษกรณีขาราชการกระทําผิดวินัยเกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุหรือการจาง     

อยูเสมอ  เปนตนวาไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจรับสิ่งของ หรือกรรมการตรวจการจาง       

แลวไมปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  เชน  ลงนามตรวจรับไป 

ทั้ง ๆ ที่ผูขายยังไมไดนําสิ่งของมาสงมอบหรือสงมอบยังไมถูกตองครบถวน  หรือผูรับจางปฏิบัติ
ตามสัญญาจางยังไมถูกตองครบถวน  จนเปนเหตุใหเกิดการทุจริตหรือเสียหายแกราชการ           

อยูเนือง ๆ กรณีเชนนี้ใหผูบังคับบัญชาลงโทษในสถานหนัก 

ขอควรคํานึงในการสั่งลงโทษ 
 การลงโทษขาราชการที่กระทําผิดวินัย   ผูบังคับบัญชาจะตองคํานึงถึงขั้นตอนในการ
ดําเนินการกอนการสั่งลงโทษ  และอํานาจในการสั่งลงโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว ไมกระทํา
การนอกเหนืออํานาจของตน  การสั่งลงโทษที่มิไดกระทําตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด 

เปนการสั่งลงโทษที่ไมถูกตอง  จะตองดําเนินการเสียใหมใหถูกตอง  ไดแก 
 (1)  การสั่งลงโทษเกินอํานาจ  ในกรณีที่กฎ ก.ค.ศ.วาดวยอํานาจการลงโทษ  ใหอํานาจ
ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งลงโทษภาคทัณฑ  หรือตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน  ถาสั่งลงโทษ
เกินอํานาจที่กฎหมายกําหนดไว   เชน  สั่งลงโทษตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 2 เดือน  ยอมเปนคําสั่ง 

ที่ไมชอบดวยกฎหมายและไมมีผลใชบังคับ  เวนแตกรณีเปนการสั่งลงโทษตามมติ  อ.ก.ค.ศ.    
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เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง   หรือ ก.ค.ศ. ผูบังคับบัญชาสามารถสั่งลงโทษได แมโทษนั้น      

จะเกินอํานาจของตน  ทั้งที่เนื่องจากเปนการสั่งตามมติ มิไดเปนการสั่งโดยอาศัยอํานาจของ
ตนเอง    
 (2)  ตองเปนโทษตามที่กฎหมายกําหนด  หมายถึง  ผูที่ถูกลงโทษทางวินัย หรือหลักเกณฑ
การลงโทษทางวินัยตองใชบังคับแกผูใด  ผูนั้นยอมตองมีสิทธิไดรูวามีโทษใดบางที่จะนํามาใชบังคับ
แกการกระทําของตน  เชน  โทษตัดเงินเดือนกฎหมายกําหนดใหตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไดไมเกิน 

5%  เปนเวลาสูงสุดไมเกิน 3 เดือน  ตามอํานาจของผูบังคับบัญชาแตละระดับ  หรือลดขั้นเงินเดือน 

ครั้งหนึ่งไดไมเกิน 1 ขั้น ไมอาจลงโทษนอกเหนือกวาที่กฎหมายกําหนด   หรือเกินกวาอัตราโทษ
ที่กฎหมายกําหนดได  เชน  ลงโทษตัดเงินเดือน 10%   หรือลดข้ันเงินเดือน 2  ขั้น  ไมอาจกระทําได 
เพราะกฎหมายมิไดกําหนดอัตราโทษดังกลาวไว  รวมถึงกรณีที่เปนการสั่งตามมติก็เชนเดียวกัน               

แมจะเปนการสั่งตามมติก็ตองเปนโทษและอัตราโทษตามที่มีกฎหมายกําหนดไวแลว  ไมอาจมีมติ
นอกเหนือไปจากที่กฎหมายกําหนดไวได    
 (3)  ผูสั่งลงโทษมิใชผูบังคับบัญชา  ในการปฏิบัติงานอาจมีขาราชการจากหลายหนวยงาน
มาทํางานรวมกัน  เชน  ขาราชการครูโรงเรียน ก. ไปชวยราชการโรงเรียน ข.  ผูบริหารโรงเรียน ข. 
มิใชผูบังคับบัญชาของผูไปชวยราชการ  จึงไมมีอํานาจสั่งลงโทษ  มีเพียงอํานาจการมอบหมาย
งานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเทานั้น 
 (4)  การสั่งลงโทษโดยไมไดตั้งกรรมการสอบสวน  เวนแตเปนกรณีความผิดที่ปรากฏ     

ชัดแจงตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง พ.ศ. 2549  หรือมิไดนําเสนอองคคณะ
พิจารณา ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา     

เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 (5)  การสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการหามสั่งยอนหลัง  เวนแตกรณีที่มีการ
พักราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอน หรือเปนกรณีที่ใหสั่งยอนไดตามระเบียบ ก.ค.ศ.      
วาดวยวันออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548  และระเบียบ 
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ก.ค.ศ.วาดวยวิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. 2548 
 (6)  สภาพการเปนขาราชการ   การสั่งลงโทษผูซึ่งพนสภาพการเปนขาราชการไปแลว   

ไมอาจกระทําได  ยกเวนสําหรับกรณีที่มีการกลาวหาในเรื่องวินัยรายแรง  หรือตองหาวากระทํา
ความผิดอาญา  หรือถูกฟองคดีอาญา  เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
อยูกอนที่ผูนั้นจะออกจากราชการ  ซึ่ง มาตรา 102  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ใหอํานาจผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นตอไปได  
เวนแตจะเปนการออกจากราชการเพราะตาย   ถาผลการสอบสวนปรากฏขอเท็จจริงวาเปนความผิด 

วินัยอยางรายแรง  ผูบังคับบัญชายังมีอํานาจสั่งลงโทษไลออก ปลดออกยอนหลังได  เวนแตปรากฏ
ขอเท็จจริงวาเปนความผิดวินัยไมรายแรง  เมื่อผูนั้นออกจากราชการไปแลว กฎหมายใหงดโทษ
เสียได (มาตรา 102)  สําหรับในกรณีที่ผูนั้นตายในระหวางการดําเนินการทางวินัยผูบังคับบัญชา
ไมอาจสั่งลงโทษ หรือดําเนินการทางวินัยตอไปไดอีก  จะตองสั่งยุติการดําเนินการหรือยุติเรื่อง 

แลวรายงานตามลําดับจนสิ้นสุดกระบวนการ 
 (7)  เมื่อสั่งลงโทษแลวจะตองแจงคําสั่งใหผูถูกลงโทษทราบภายใน 7 วัน 29� พรอมทั้ง        

แจงสิทธิการอุทธรณคําสั่งลงโทษไดภายใน  30  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง 30 

การดําเนินการระหวางดําเนินการทางวินัย 
 มาตรา 103   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
พ.ศ. 2547  ใหอํานาจผูบังคับบัญชาสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพักราชการ  
หรือใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา  กรณีถูกตั้งคณะกรรมการ

 
29
    ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยวิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 

ขอ 12 

30
   กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2550  ขอ 3 
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สอบสวนวินัยอยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแต
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

การใหพกัราชการ  
  การใหพักราชการ  คือ  การสั่งใหขาราชการพนจากตําแหนงระหวางการสอบสวน
พิจารณาทางวินัยเพ่ือรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา  หรือระหวางถูกฟองคดีอาญาหรือตองหา
วากระทําความผิดอาญา และงดเบิกจายเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่จายเปนรายเดือน ตลอดจน    
เงินชวยเหลือตาง ๆ ไวกอน  ทั้งนี้ โดยมีจุดมุงหมายที่จะไมใหผูนั้นอยูปฏิบัติหนาที่ราชการ    
เพื่อปองกันมิใหไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือเปนอุปสรรคตอการสอบสวนหรือพิจารณา 
หรือมิใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้น หรือเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกราชการในประการอื่น    
และถาการสอบสวนพิจารณาฟงขอเท็จจริงไดวา เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง   ก็จะไดสั่ง
ลงโทษปลดออกหรือไลออกตั้งแตวันพักราชการ เปนตนไป 
 อนึ่ง  กฎกระทรวงฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  กําหนดวา การสั่งพักงานหรือสั่งใหออกจากงานไวกอน       
เปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 30 วรรคสอง (6) กลาวคือ  เปนคําสั่งทางปกครองที่ไมอยูในบังคับ
วาเจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ และมีโอกาสไดโตแยง
และแสดงพยานหลักฐานของตน 

หลักเกณฑและวิธีการ 
 การสั่งพักราชการมีหลักเกณฑและวิธีการ   ตามกฎ  ก .ค .ฉบับที่  22 (พ .ศ .2542)              
ซึ่งนํามาใชบังคับ โดยอนุโลม ดังนี้ 
 กรณีที่อาจสั่งพักราชการ 
 (1) มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
       แมวาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
ผูบังคับบัญชาจะตองสั่งใหมเพราะคําสั่งเดิมผิดพลาดบกพรองนั้น  ไมทําใหคําสั่งพักราชการ     
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ที่ออกโดยถูกตองตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดตองเสียไปดวยแตประการใด  (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.28/2547 (ประชุมใหญ)) 
 (2) มีกรณีถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา  เวนแตเปนความผิด      
ที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 คําวา  “ตองหาวากระทําความผิดอาญา”  หมายถึง  ถูกพนักงานสอบสวนกลาวหาวา        
ไดกระทําความผิดอาญา โดยตกเปนผูตองหาแลว แตยังมิไดถูกฟองศาล กรณีถูกแจงความ     
รองทุกขโดยพนักงานสอบสวนยังมิไดแจงขอกลาวหา ไมอยูในความหมายนี้ 

 เหตุที่จะสั่งพักราชการ 
 (1) กรณีที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  หรือถูกฟองคดีอาญา  หรือ
ตองหาวากระทําความผิดอาญา  นั้น  เปนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ราชการ  หรือเกี่ยวกับ      
ความประพฤติ หรือพฤติการณอันไมนาไววางใจ และผูมีอํานาจสั่งพักราชการพิจารณาเห็นวา           
ถาใหผูนั้นคงอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแกราชการ  หรือ 
 (2)  มีพฤติการณที่แสดงวาถาใหผูนั้นคงอยูในหนาที่ราชการจะเปนอุปสรรคตอการ
สอบสวนพิจารณา  หรือจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยข้ึน 
 (3)  ผูนั ้นอยูในระหวางถูกควบคุมขัง หรือตองจําคุกมาเปนเวลาติดตอกันเกินกวา          
15 วันแลว 
              (4)  ผูนั้นถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน  และตอมามีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทํา
ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวน  หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคําพิพากษา  
ถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิดอาญา  และผูมีอํานาจเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษา
ไดความประจักษชัดอยูแลววาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
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 ระยะเวลาการสั่งพักราชการ      
 การสั่งพักราชการจะตองสั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา  เวนแตกรณีที่มีการรองทุกข
และคํารองทุกขฟงขึ้น  ก็อาจสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสอบสวนพิจารณา
เสร็จสิ้นได 
 คําวา “การสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้น” มีความหมาย ดังนี้ 
 (1) ในกรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง หมายถึง คณะกรรมการ
สอบสวน ไดเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  และผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนไดมีคําสั่งลงโทษ หรือคําสั่งอยางใดที่เปนการวินิจฉัยแลววาผูนั้น 
กระทําผิด หรือมิไดกระทําผิดอยางไร 
 (2) ในกรณีตองหาคดีอาญา  หมายถึง  การสอบสวนของพนักงานสอบสวนและ         
การพิจารณาของพนักงานอัยการแจงคําสั่งเด็ดขาดไมฟอง 
 (3) ในกรณีถูกฟองคดีอาญา  หมายถึง  การพิจารณาของศาลจนคดีถึงที่สุด  

 ตองพักทุกเรื่องทุกกรณี 
 กรณีที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนหลายสํานวน  หลายคดี  หากมีการสั่งพักราชการ        
ตองสั่งพักราชการทุกสํานวนทุกคดี   ถาภายหลังปรากฏมีกรณีเพิ่มขึ้นก็ตองสั่งพักราชการกรณี 
ที่เพิ่มขึ้นนั้นดวย 

 วันพักราชการ 
  หามมิใหสั่งพักราชการยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแต 
 (1) กรณีถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุก ใหสั่งโดยมีผลยอนไปถึงวันที่ถูกควบคุม  ขัง หรือ
ตองจําคุก 
 (2) กรณีที่สั่งพักราชการไวแลว  แตตองสั่งใหม  เพราะคําสั่งเดิมไมถูกตองใหสั่งยอนไป
ตามคําสั่งเดิม  หรือวันที่ควรตองพักราชการ (หมายถึงคําสั่งเดิมสั่งเรื่องวันพักราชการไวไมถูกตอง) 
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 ผูมีอํานาจสั่งพักราชการ 
 ผูมีอํานาจสั่งพักราชการสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คือ  ผูมีอํานาจ  
สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 98 วรรคสอง  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53  
ผูบังคับบัญชาตามมาตรา 100 วรรคหก  นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเจาสังกัดและผูบังคับบัญชา
ที่ไดรับรายงานตามมาตรา 104 

 คําสั่งพักราชการ 
 คาํสั่งตองทําเปนหนังสือระบุชื่อ กรณีและเหตุที่สั่งใหพักราชการ 

 การแจงคําสั่ง 
 ตองแจงและสงสําเนาคําสั่งใหผูถูกสั่งทราบโดยพลัน  แตถาไมอาจแจงหรือแจงแลว ไม
ยอมรับทราบใหปดสําเนาคําสั่งไว  ณ  ที่ทําการของผูนั้น  หรือแจงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได 

 ผลของการถูกสั่งพักราชการ 
 (1)  ผูนั้นพนจากตําแหนง  แตไมขาดจากอัตราเงินเดือน 
 (2)  ไมอาจสั่งยายไปดํารงตําแหนงอื่นได 
 (3)  มีสิทธิรองทุกขตอ ก.ค.ศ. 

การใหออกจากราชการไวกอน 
 การใหออกจากราชการไวกอน  คือ  การสั่งใหขาราชการผูมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน  หรือถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทํา
ความผิดอาญาออกจากราชการ  ขาดจากตําแหนงและอัตราเงินเดือนระหวางการสอบสวน
พิจารณา เพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา 
 การใหออกจากราชการไวกอน  เปนผลใหผูถูกสั่งพนจากตําแหนงและอัตราเงินเดือน   
ซึ่งสามารถบรรจุแตงตั้งผูอ่ืนใหดํารงตําแหนงนั้นได 
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 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  ที่ อ. 162/2548  เมื่อผูฟองคดีถูกตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางรายแรง กรณีถูกกลาวหาวาขมขืนกระทําชําเรานักเรียน และมีพฤติกรรม
ขมขูผูเสียหาย  ถือเปนกรณีถาใหอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแกราชการ  และ     
เมื่อปรากฏวาการสอบสวนพิจารณาในเรื่องดังกลาวอาจไมแลวเสร็จโดยเร็ว  การมีคําสั่งใหผูฟองคดี
ออกจากราชการไวกอน จึงเปนไปโดยชอบดวยขอ 5 (1)  และขอ 10 ของกฎ ก.ค.ศ. ฉบับที่ 22 
(พ.ศ. 2542)ฯ แลว 

  หลักเกณฑและวิธีการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
 (1) มีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการได 
 (2) จะตองเปนกรณีท่ีผูมีอํานาจพิจารณาเห็นวาการสอบสวนหรือพิจารณากรณีหรือ     
คดีนั้นจะไมแลวเสร็จโดยเร็ว 
 ขั้นตอนและวิธีการเชนเดียวกับการสั่งพักราชการ  ในกรณีที่มีการสั่งพักราชการไวแลว  
แตมีเหตุอันควรตองสั่งใหออกจากราชการไวกอน  จะสั่งใหออกจากราชการไวกอนอีกชั้นหนึ่งก็ได  
โดยสั่งใหมีผลตั้งแตวันพักราชการเปนตนไป 

 ผลของการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
 (1)  ผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน  ยอมพนสภาพการเปนขาราชการและตองออกจาก
ราชการไปชั่วคราว  เปนการออกจากราชการที่ไมเด็ดขาด  จะตองมีการสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง  
เมื่อสอบสวนพิจารณาเสร็จแลวอีกชั้นหนึ่ง 
 (2) ผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ ก.ค.ศ. ได 
 (3) อาจบรรจุแตงตั้งบุคคลอื่นดํารงตําแหนงนั้นได  แตผูบังคับบัญชาตองคํานึงดวยวา
หากผลการสอบสวนพิจารณาเสร็จแลวปรากฏวา  ผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดแตไมถึง
ตองออกจากราชการ  จะมีตําแหนงอื่นที่เทียบเทารองรับหรือไม 
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การสั่งใหผูถูกพักราชการหรือผูถูกใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ 
 หมายถึง  การสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกลับเขารับราชการและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง  หลังจากใหพนจากตําแหนงหนาที่หรือออกจากราชการไปชั่วคราว  
มาตรา 103  บัญญัติวา “...แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิด
หรือกระทําผิดไมถึงกับจะถูกลงโทษ  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ และไมมีกรณีที่จะตอง
ออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน  ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการในตําแหนงและ
วิทยฐานะเดิม  หรือตําแหนงเดียวกับที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
และวิทยฐานะนั้น  ทั้งนี้  ใหนํามาตรา 100 วรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม...” หมายความวา  
การดําเนินการตามมาตรา 103 นี้  ถาผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งไมดําเนินการ  
กฎหมายใหอํานาจผูบังคับบัญชาชั้นเหนือผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งได 
 สําหรับการสั่งใหผูถูกพักราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอน กลับเขาปฏิบัติหนาที่
ราชการกลับเขารับราชการตามเดิมนั้น  ตองสั่งเปนปจจุบันนับแตวันที่มีคําสั่งหรือสั่งใหมีผลไป
ขางหนา  โดยอาจคํานึงถึงความสะดวกในการคิดคํานวณเงินเดือนดวย  เชน  สั่งใหมีผลต้ังแต
วันที่ 1 หรือวันที่ 15 ของเดือน กฎหมายไมอนุญาตใหสั่งยอนหลังไดเนื่องจากขัดกับขอเท็จจริง 
(หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/893  ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542  ตอบขอหารือ
กรมบัญชีกลาง) 
 การพิจารณาภายหลังการสอบสวนเสร็จสิ้น  กรณีที่มีการสั่งพักราชการหรือใหออกจาก
ราชการไวกอน  มีหลักเกณฑ สรุปไดดังนี้  
 (1) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหลงโทษปลดออกหรือไลออก 
ตามความรายแรงแหงกรณี  ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได  
แตหามลดโทษต่ํากวาปลดออก  สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด       
เขตพื้นที่การศึกษาใหเสนอเรื่องให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณามีมติ  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษา  มีมติเปนประการใดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุหรือผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนสั่งไปตามนั้น 
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 อนึ่ง  กรณีคําสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ  เปนคําสั่งที่ออกโดยไมถูกตอง
ตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายตองยกเลิกเพิกถอนคําสั่งลงโทษดังกลาว  แลวดําเนิน
กระบวนการใหม  หรือตองสั่งใหมใหถูกตองและเปนกรณีที่มีการสั่งพักราชการไวโดยชอบแลว นั้น 
ถือวาคําสั่งพักราชการยังคงมีผลใชบังคับอยู 28 
 (2) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัยและไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการ
ดวยเหตุใด ๆ ก็ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการในตําแหนง
หรือวิทยฐานะเดิม  หรือตําแหนงอื่นที่เทียบเทา  และผูนั้นมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
หรือมาตรฐานตําแหนง  หรือมาตรฐานวิทยฐานะ ถาเปนตําแหนงที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ     
ตองกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาแตงตั้ง 
 (3) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยยังไมถึงขั้นเปนความผิดวินัยรายแรง              
ที่จะลงโทษปลดออกหรือไลออก  และไมมีกรณีที่ตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน  ก็ใหสั่งใหผูนัน้
กลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการ แลวสั่งลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  
หรือลดขั้นเงินเดือน  ตามควรแกกรณี  

(4) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยยังไมถึงขั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรง    
แตมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน  ก็ใหสั่งลงโทษยอนไปกอนวันที่จะตองออกจาก
ราชการดวยเหตุอ่ืนนั้น โดยไมตองสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการ 
 (5) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัยแตมีกรณีที่จะตองออกจากราชการ      
ดวยเหตุอ่ืน  ก็ใหสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุนั้นโดยไมตองสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 
หรือกลับเขารับราชการ 
 การจายเงินเดือนของผูถูกสั่งพักราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอน  พระราชบัญญัติ
เงินเดือนของขาราชการผูถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. 2502  ใหจายดังนี้  เมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุด 
 

 
28    มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกข  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 
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1) ไมผิดใหจายเต็ม 
2) ผิดแตไมถึงออกจายครึ่งหนึ่ง 
3) ผิดถึงออกไมจาย 

  คดีหรือกรณีถึงที่สุด  มีนัยดังนี้ 
   (1)  ถาเปนคดีในศาล คดีถึงที่สุดเมื่อศาลฎีกาไดมีคําพิพากษา หรือคดีที่ไมมีการ
อุทธรณหรือไมมีการฎีกาตอไป  เมื่อพนระยะเวลาของการยื่นอุทธรณหรือยื่นฎีกา  ถือวา         
คดีถึงที่สุด  แตเพื่อใหปรากฏหลักฐานประกอบสํานวนอาจขอใหพนักงานอัยการแจงยืนยันวา
คดีถึงที่สุดแลว 
   (2) ถาเปนการดําเนินการทางวินัย  กรณีจะถึงที่สุดเมื่อมีการรายงานการดําเนินการ
ทางวินัยจนสิ้นสุดกระบวนการ  ตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 
   (3) กรณีที่มีการอุทธรณ/รองทุกขคําสั่งลงโทษ  หรือคําสั่งใหออกจากราชการ  
กรณีจะถึงที่สุดเมื่อ ก.ค.ศ. ไดมีการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ/รองทุกขแลว 

 
 

 

 



บทที่  5 

การออกจากราชการ 

ความหมาย 
 การออกจากราชการ หมายถึง การพนจากสภาพการเปนขาราชการ 

การพนจากสภาพการเปนขาราชการ 
 ในระบบราชการพลเรือนของไทย มีระบบการสรรหาบุคคลเขารับราชการ ซึ่งเปนขั้นตอน
ที่มีความสําคัญอยางยิ่งของการบริหารงานบุคคล เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถและ
เปนคนดีเขามาเปนขาราชการ และเมื่อปฏิบัติงานไปชวงเวลาหนึ่งก็ตองพนจากหนาที่ไป        
เมื่อบุคคลใดเขารับราชการแลวยอมมีหลักประกันความมั่นคงในอาชีพ ในขอที่วาบุคคลใด      
เขารับราชการแลวจะไมถูกกลั่นแกลงใหพนจากสภาพการเปนขาราชการหรือถูกออกจาก
ราชการโดยไมเปนธรรม การที่ขาราชการผูใดจะพนจากสภาพการเปนขาราชการ หรือถูกออกจาก
ราชการในกรณีใดนั้น ยอมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งมีหลายกรณีดวยกัน ดังนี้ 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547      
มาตรา 107 ไดบัญญัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกจากราชการเมื่อ 
 (1)  ตาย 
 (2)  พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 (3)  ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออก หรือการลาออกมีผลตามมาตรา 108 
 (4)  สั่งใหออกตามมาตรา 49 มาตรา 56 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา มาตรา 103 
มาตรา 110 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 มาตรา 114 หรือมาตรา 118 
 (5)  ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก 
 (6)  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  เวนแตไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่น     
ที่ไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา 109  
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1.  การออกจากราชการเพราะตาย 
  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถึงแกความตาย ยอมสิ้นสภาพ
บุคคล ทําใหสิ้นสภาพการเปนขาราชการไปดวย เมื่อขาราชการถึงแกความตายตองมีการรายงาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ  แลวแจงการตายใหกรมบัญชีกลางและ ก.ค.ศ. ทราบ ทางราชการจะจาย
เงินเดือนใหจนถึงวันที่ถึงแกความตาย และถาเปนการตายในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 
1 ตุลาคม  กอนที่จะมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน  ผูมีอํานาจจะสั่งเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นยอนหลังไปถึง
วันที่  1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ของครึ่งปที่จะไดเลื่อนก็ได  
 กรณีศาลมีคําสั่งใหเปนผูสาบสูญถือเปนการออกจากราชการเพราะตาย  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/ป 1014 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2539  

2.  การพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ บํานาญขาราชการ 
  การออกจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อมีอายุครบ 60 ป บริบูรณ เปนการพนจาก
ราชการโดยผลของกฎหมาย   ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 
และที่แกไขเพิ่มเติม  มาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 21 ใหกระทรวงศึกษาธิการเปนเจาหนาที่
ควบคุมเกษียณอายุของขาราชการครู โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 
 2.1 กอนสิ้นเดือนกันยายนของทุกป กระทรวงศึกษาธิการจะสํารวจรายชื่อขาราชการ    
ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ป บริบูรณในปงบประมาณถัดไป แลวแจงรายชื่อใหสํานักงาน ก.ค.ศ.      
กรมเจาสังกัดและกระทรวงการคลังทราบ 
 ในทางปฏิบัติ  หนวยงานหรือกรมเจาสังกัดจะสํารวจรายชื่อผูจะเกษียณอายุภายใน 5 ป     
และสงรายชื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ รวมถึง     
ผูซึ่งจะมีอายุ  60 ป บริบูรณในปงบประมาณถัดไปไปยังกระทรวงศึกษาธิการภายในเดือน
มีนาคม และกระทรวงศึกษาธิการจะจัดทําบัญชีรายชื่อผูเกษียณอายุในปงบประมาณถัดไป 
ภายในเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมของปนั้น  สงใหสวนราชการและสํานักงาน ก.ค.ศ. 
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 2.2  สวนราชการจะตรวจสอบแลวแจงใหผูจะครบเกษียณอายุทราบ 
 2.3  ผูบังคับบัญชาตองรีบดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน
หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูที่จะเกษียณอายุโดยมีผลต้ังแตวันที่ 30 กันยายน ในกรณีเปน         
ผูมีเงินเดือนยังไมถึงขั้นสูงสุดของอันดับ และมีผลการปฏิบัติงานสมควรไดรับการเลื่อนเงินเดือน 

3. การลาออกจากราชการ  
  การลาออกจากราชการเปนเรื่องของความสมัครใจ โดยขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูประสงคจะลาออก จะตองยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาตามมาตรา 108 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบ
ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
พ.ศ. 2548 สรุปไดดังนี้ 
  3.1  การลาออกตองทําเปนหนังสือ ระบุวันที่ประสงคขอลาออก เหตุผลการลาออก       
ลงลายมือชื่อยื่นตอผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจอนุญาตการลาออก   
 3.2 ตองยื่นลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงหยุดราชการไปได 
 3.3 ยกเวนกรณีลาออกเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ใหยื่นตอ
ผูบังคับบัญชาและใหการลาออกมีผลตั้งแตวันที่ขอลาออก ทั้งนี้ตองยื่นกอนอยางชาในวันที่     
ขอลาออก 
 3.4 ผูมีอํานาจอนุญาตการลาออก คือผูบังคับบัญชาตามมาตรา 53  
 3.5 กรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ  ผูบังคับบัญชาอาจยับยั้งการอนุญาตใหลาออก
ไดไมเกิน 90 วัน นับแตวันขอลาออกก็ได ยกเวนการลาออกตามขอ 3.3  
  กรณีเปนหนี้สหกรณออมทรัพยครูไมเปนเหตุที่จะยับยั้งการลาออก 
 3.6 กรณีผูบังคับบัญชามิไดยับยั้งและมิไดมีคําสั่งอนุญาตการลาออก ใหการลาออกนั้น   
มีผลตั้งแตวันที่ขอลาออก 
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 3.7 หากมิไดระบุวันขอลาออกใหถือวันถัดจากวันที่ครบ 30 วัน นับแตวันที่ยื่นเปนวัน  
ขอลาออก 
 3.8 การยับยั้งและการอนุญาตใหลาออก ผูบังคับบัญชาตองมีคําสั่งเปนลายลักษณอักษร 
แลวแจงใหผูขอลาออกทราบกอนวันขอลาออก 
 3.9 ผูขอลาออกอาจเปลี่ยนใจ ถอนใบลาออกได แตตองทําเปนลายลักษณอักษร ยื่นตอ   
ผูมีอํานาจพิจารณากอนที่คําสั่งอนุญาตใหลาออกจะมีผล  

4. การออกจากราชการเพราะถูกสั่งใหออก  
 กรณีถูกสั่งใหออกจากราชการ  ซึ่งเปนผลทําใหพนจากสภาพการเปนขาราชการ               
มีไดหลายกรณีดังนี้ 
 4.1 ถูกสั่งใหออกเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนง
ตามมาตรา 49  
 ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม     
มาตรา 45 มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 และมาตรา 67        
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จะตองมีคุณสมบัติ
ทั่วไปตามมาตรา  30 และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตําแหนง  ตามมาตรา  42  หรือ             
ขาดคุณสมบัติพิเศษ ตามมาตรา 48  ถาผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งโดยเปนผูขาดคุณสมบัติ 
อยูกอน หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังปรากฏวา เปนผูขาดคุณสมบัติ เนื่องจากกรณี 
ตองหานั้น มาตรา 49  บัญญัติใหผูบังคับบัญชาสั่งใหผูนั้น ออกจากราชการโดยพลัน การสัง่ใหออก
จากราชการกรณีเปนผูขาดคุณสมบัติไมกระทบกระเทือน ถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตาม
อํานาจหนาที่ รวมถึงการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับ หรือมีสิทธิจะไดรับจาก
ทางราชการกอนมีคําสั่งใหออกจากราชการ และถาการ  เขารับราชการเปนไปโดยสุจริต ใหถือวา
เปนการสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ 
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 4.2 ถูกสั่งใหออกเพราะไมพนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม ตามมาตรา 56  
 ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงใด จะตองทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้น แตถาผูใดไดรับการ
บรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครูผูชวย ตองเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนเวลา 2 ป
กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขมตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ถาในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นวา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีความประพฤติไมดี หรือไมมีความรู ความสามารถ  
ความเหมาะสม หรือมีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด   โดยไมควรใหรับราชการ
ตอไป  ก็สั่งใหผูนั้นออกจากราชการไดตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 การใหออกในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามากอน          
แตไมกระทบกระเทือน ถึงการปฏิบัติหนาที่ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่รับ
ไปแลว หรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการ 
 4.3 ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน เพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา 103 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งอยูในระหวางถูกสอบสวนทางวินัยอยาง
รายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ผูบังคับบัญชามีอํานาจสั่งใหออกจากราชการไวกอน        
เพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาไดตามกฎ ก.ค. ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) วาดวยการสั่งพักราชการ 
การสั่งใหออกจากราชการไวกอน และการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวน
พิจารณา ซึ่งนํามาใชกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยอนุโลม   แตสําหรับกรณีนี้ 
หากภายหลังปรากฏผลการสอบสวนวา ผูนั้นไมไดกระทําผิดหรือกระทําผิดแตไมถึงตองใหออก
จากราชการ และไมมีกรณีที่ตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน   ตองสั่งใหกลับเขารับราชการ       
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ในตําแหนงและวิทยฐานะเดิม หรือตําแหนงเดียวกับที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงและวิทยฐานะนั้น และมาตรา  103 ไดรับรองใหผูนั้น มีสถานภาพเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดมา 
 4.4  ถูกสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน ตามมาตรา 110  
 การใหออกตามมาตรา 110 มิใชเปนกรณีกระทําความผิดหรือความไมเหมาะสม    
แตประการใด  แตเปนกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นไมอยูในฐานะ           
ที่จะปฏิบัติราชการได 
 4.4.1 การสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนาน ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ เพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการได ในกรณีที่กฎหมายดังกลาวบัญญัติให              
ผูถูกสั่งใหออกไดรับบําเหน็จบํานาญแตในการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ  
เหตุรับราชการนาน จะตองมีกรณีตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ดวย และพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ.  2494 มาตรา 14 บัญญัติวา บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานนั้น 
ใหแกขาราชการซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ 30 ป แลว  
 4.4.2  การสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  
  บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 
กําหนดใหแกขาราชการซึ่งออกจากประจําการ เพราะเลิกหรือยุบตําแหนง หรือซึ่งมีคําสั่งใหออก
โดยไมมีความผิด และตองมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ 1 ปบริบูรณ      
โดยถามีเวลาราชการไมถึง 10 ปบริบูรณไดบําเหน็จ ตั้งแต 10 ปขึ้นไปมีสิทธิไดบํานาญ 
  ผูบังคับบัญชามีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนไดหลายกรณี  ดังนี้ 
 1)  กรณีเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการไดโดยสม่ําเสมอ 
 2)  กรณีสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ 
 3)  กรณีขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 (1) (4) (5) (7) (8) หรือ (9) ไดแก 
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  (1)  ไมมีสัญชาติไทย 
  (2)  ดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น 
  (3)  เปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรค 
ตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
  (4)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี สําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  (5)  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
  (6)  เปนบุคคลลมละลาย 
 4)  กรณีถูกกลาวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตาม   
มาตรา 30 (3) เปนผูไมเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย    
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แตการที่จะสั่งใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจากราชการตามกรณีนี้ ผูบังคับบัญชาจะตองสอบสวนกอน      
ในกรณีที่ เห็นวามีมูลก็จะตองสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและ        
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุ
ชื่อพยานก็ได เมื่อสอบสวนแลวตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย
เมื่อสอบสวนแลวนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. 
แลวแตกรณี พิจารณาเมื่อองคคณะผูพิจารณามีมติวา ผูนั้นขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 (3) 
ดังกลาว ผูบังคับบัญชาจึงสั่งใหออกจากราชการได 
 5)  กรณีที่ทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงใด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูดํารงตําแหนงนั้น ออกจากราชการไดตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 6)  กรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการ   
ใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการได ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา 53 สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 4.5  ถูกสั่งใหออกเพราะหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  บกพรอง
ในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ  ตามมาตรา 111 
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 เปนเรื่องของการใหออกจากราชการเนื่องจากขาราชการหยอนความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่ราชการ  ซึ่งถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ 
 การใหออกตามมาตรานี้  กฎหมายกําหนดใหตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
ในกรณีที่มีการสอบสวนตามมาตรา 98  ในเรื่องเดียวกันไวแลว ผูบังคับบัญชาจะใชสํานวน          
การสอบสวนทางวินัยดําเนินการสั่งใหออกจากราชการตามมาตรานี้ไดโดยไมตองแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนในเรื่องนั้นอีก  (มาตรา 111 วรรคสาม  และมาตรา 116)  การสั่งใหออก
ในกรณีนี้เปนการสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 
 4.6  ถูกสั่งใหออกเพราะมีมลทินมัวหมองตามมาตรา 112 
 เปนกรณีที่ถูกสั่งใหออกเนื่องจากถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง            
แตผลการสอบสวนไมไดความวากระทําผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก แตมีมลทินหรือ
มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น  ถาจะใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ และ
ผูถูกสั่งใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  เปนการสั่งใหออกตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี 
 4.7  ถูกสั่งใหออกเพราะตองรับโทษจําคุก ตามมาตรา 113 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล 
หรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
จะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการก็ได 
 4.8  ถูกสั่งใหออกเพื่อไปรับราชการทหาร ตามมาตรา 114 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมาย        
วาดวยการรับราชการทหาร หมายถึง การถูกเกณฑไปเปนทหารกองประจําการเปนเวลา 2 ป    
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ และตองสงวนตําแหนงเดิมหรือตําแหนง
เทียบเทาไวให  เมื่อผูนั้นยื่นเรื่องขอกลับเขารับราชการภายใน 180 วัน นับแตวันพนจากราชการทหาร 
โดยไมมีความเสียหาย และไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา  30  และไมไดถูกเปลี่ยนแปลง
คําสั่งเปนใหออกจากราชการตามมาตราอื่น 



~ 206 ~ 

 

                                                           

 4.9  มีกรณีสมควรใหออกอยูกอนวันโอน ตามมาตรา 118 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่น หรือ
ขาราชการอื่นที่มิใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือขาราชการการเมือง ซึ่งมีกรณีที่สมควร
ใหออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
หรือกฎหมายเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นอยู กอนวันโอนมาบรรจุ              
ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้น มีอํานาจพิจารณาดําเนินการ
ตามหมวดนี้ไดโดยอนุโลม และในกรณีที่จะตองสั่งใหออกจากราชการ ใหปรับบทกรณีใหออก
จากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  หรือกฎหมายเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นโดยอนุโลม 

5.  ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก 
 การถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก เปนการพนจากสภาพการเปนขาราชการ เพราะมีเหตุ
เสียหายเนื่องจากกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ที่กฎหมายกําหนดใหผูบังคับบัญชาจะตองสั่ง
ลงโทษปลดออก หรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี โทษไลออกไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
บํานาญ สําหรับโทษปลดออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาเปนผูลาออกจากราชการ 
ทั้งนี้  เปนไปตามมาตรา 96 

6.  ถูกสั่งใหออกกรณีถกูเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 109 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
และไมมีกรณีถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตราอื่น ถาภายใน 30 วันไมไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงอื่นที่ไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบังคับบัญชาตองสั่งใหออกจากราชการ  
  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 43 บัญญัติให         
ผูประกอบวิชาชีพควบคุม  คือ  ครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1) ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ถาฝาฝนมีโทษจําคุก     
1 ป ปรับไมเกิน 2 หมื่นบาท 31 

 
31    พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  มาตรา 78 
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  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงที่ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
หากถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนง       
ผูบังคับบัญชาจึงตองสั่งใหออกจากราชการ  เวนแตเปลี่ยนเปนตําแหนงอื่นที่ผูนั้นมีคุณสมบัติ   
และเปนตําแหนงที่ไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไดภายใน 30 วัน และตองเปนผูที่ไมมีกรณี
ที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตราอื่น 
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แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ 

เขียนที่............................................................. 

วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. .......... 

เรื่อง  ขอลาออกจากราชการ 

เรียน  (ผูบังคับบัญชา) 

  ดวยขาพเจา............................................................................ไดเริ่มรับราชการเมื่อ
วันที่............เดือน...........................พ.ศ. ..............ปจจุบันดํารงตําแหนง/วิทยฐานะ....................... 
....................................หนวยงานการศึกษา.........................................สังกัด.................................. 
กรม.............................................ไดรับเงินเดือนอันดับ................................ขั้น......................บาท 
มีความประสงคขอลาออกจากราชการเพราะ.................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
  จึงเรียนมาเพื่อขอลาออกจากราชการตั้งแตวันที่...........เดือน.................พ.ศ. ......... 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
       (ลงชื่อ).................................................. 
                            (................................................) 
 

 



บทที่ 6  

การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ 

 เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผูใด และสั่งยุติเรื่อง  งดโทษ  
ลงโทษ  หรือสั่งใหขาราชการผูใดออกจากราชการไปแลว  กฎหมายไดกําหนดใหมีการรายงาน
การดําเนินการทางวินัย  หรือการสั่งใหออกจากราชการนั้น  ไปยังผูบังคับบัญชาหรือองคคณะ
บุคคลผูมีอํานาจตามที่กฎหมายกําหนด   เพื่อการตรวจสอบควบคุมมาตรฐานการดําเนินการ   
ทางวินัย  การสั่งลงโทษ  หรือการสั่งใหออกจากราชการ  ใหเปนไปโดยถูกตองเหมาะสมและ
เปนธรรม 

หลักเกณฑ 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  แกไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  มาตรา 104 และมาตรา 116  บัญญัติใหมีการตรวจสอบ          
การดําเนินการทางวินัยและการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ  
เพื่อใหเปนไปโดยถูกตองและเหมาะสม ถาผูไดรับรายงานเห็นวาการดําเนินการนั้นไมถูกตอง
หรือไมเหมาะสมก็ใหสั่งเปลี่ยนแปลงไดโดยอาจสั่งลงโทษ  เพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือ    
ยกโทษ ใหถูกตองหรือเหมาะสมตามควรแกกรณี  ดังนี้ 

 มาตรา 104 “เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการสอบสวนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูใด  หรือสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการไปแลว  ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (1)  การรายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรงของผูบังคับบัญชาตั้งแตหัวหนา      

สวนราชการ หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการ
ทางวินัยแลว  ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการ  หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แลวแตกรณี  และเมื่อหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดรับรายงานแลวเห็นวา  การยุติเรื่อง  การงดโทษ  หรือการสั่งลงโทษไมถูกตอง 
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หรือไมเหมาะสมก็ใหมีอํานาจสั่งงดโทษ ลดสถานโทษ  เพิ่มสถานโทษ  เปลี่ยนแปลงและแกไข
ขอความในคําสั่งเดิม  หรือดําเนินการอยางใดเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาใหไดความจริง
และความยุติธรรมไดตามควรแกกรณี   และหากเห็นวากรณีเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  

ก็ใหมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนได  หรือหากเห็นวาเปนกรณีที่ไมอยูในอํานาจ
หนาที่ของตน  ก็ใหแจงหรือรายงานไปยังผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจหนาที่  เพื่อดําเนินการตามควร
แกกรณีตอไป  เมื่อหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดพิจารณา
ตามอํานาจหนาที่แลว  ใหเสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาไดพิจารณาแลว  ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการพิจารณา  แตในกรณีที่หัวหนา
สวนราชการซึ่งไดรับรายงานมีความเห็นขัดแยงกับมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  ใหเสนอ  

ก.ค.ศ. พิจารณาตอไป 
 (2)  การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงของผูบังคับบัญชาตั้งแตหัวหนา  

สวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการ
ทางวินัยแลว  ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

แลวแตกรณี และเมื่อหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
ตามอํานาจหนาที่แลว  ใหรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลําดับ 
 สําหรับการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาที่มีตําแหนงเหนือหัวหนาสวนราชการ
หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป  และมิใชเปนการดําเนินการตามมติของ     

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  ใหรายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 
 ในการดําเนินการตามมาตรานี ้ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาและ
มีมติเปนประการใดแลว  ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53  หรือหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณี สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น 
 การรายงานตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด” 
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 มาตรา 116  “ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ไดรับรายงานตามมาตรา 104 (1) หรือ (2) แลว เห็นสมควรใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจากราชการ ตามมาตรา 110 (4)  หรือมาตรา 111  ก็ใหหัวหนา
สวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามมาตรา 110 (4) หรือ
มาตรา 111     แตถาเปนกรณีที่ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกลาว   หรือ
มาตรา 98 วรรคสอง  กรณีความผิดวินัยอยางรายแรงไวแลว  ใหสงเรื่องให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี พิจารณา 
 ในกรณีที่จะตองสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการกลับเขารับราชการ ใหนํามาตรา 103  

มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อผูบังคับบัญชาไดสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการหรือ
ดําเนินการตามมาตรา 110 (4)  หรือมาตรา 111  ใหรายงานไปยัง ก.ค.ศ.  หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา ตามระเบียบวาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจาก
ราชการที่ ก.ค.ศ. กําหนด” 

 ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจาก
ราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551  กําหนดใหกระบวนการ
ดําเนินการทางวินัย  การรายงานการดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการสิ้นสุดที่หัวหนา
สวนราชการ  หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี  โดยแยกเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       

ที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา กับไมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา   

  กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา กําหนดให     
การรายงานสิ้นสุดที่หัวหนาสวนราชการสําหรับกรณีวินัยไมรายแรง  สวนกรณีวินัยอยางรายแรง      

ใหการรายงานสิ้นสุดที่ ก.ค.ศ.   
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  สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา กําหนดให
การรายงานสิ้นสุดที่ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง สําหรับวินัยไมรายแรง สวนวินัยอยางรายแรง               

ใหการรายงานสิ้นสุดที่ ก.ค.ศ. 

การรายงาน 
 อาจแบงการรายงานตามลักษณะของเรื่องได  ดังนี้ 

1. การรายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรง 
2. การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
3. การรายงานการสั่งใหออกจากราชการ 

  นอกจากแบงการรายงานตามลักษณะของเรื่องทั้ง 3 ประเภทดังกลาวแลว  ในสวนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังแบงเปน  2  กลุม ซึ่งทั้ง  2  กลุม มีลักษณะของ          

การบริหารราชการที่แตกตางกัน  โดยอาจแยกได  ดังนี้ 
ก.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 

  ข.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
  การรายงานทั้ง  3  เรื่องดังกลาวขางตน  มีขั้นตอนและระบบของการรายงานที่แตกตางกัน  

โดยแยกเปนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  และไมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ดังนี้ 

1.  การรายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรง 
 ก. กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
  (1)  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาผูใด  และไดสั่งยุติเรื่อง  งดโทษ  หรือลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน
แกผูนั้นแลว  ใหรายงานไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (2)  เมื่อผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับรายงาน ตาม (1)  พิจารณา
ตามอํานาจหนาที่  โดยพิจารณาตรวจสอบวาการดําเนินการทางวินัยนั้นถูกตองเหมาะสมแลว
หรือไม  ในกรณีที่เห็นวาการดําเนินการทางวินัย  หรือการสั่งลงโทษยังไมเหมาะสมก็มีอํานาจ       
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สั่งงดโทษ  หรือลดโทษ เปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง  เพิ่มโทษเปนสถานโทษหรือ
อัตราโทษที่หนักขึ้น  หรือเปลี่ยนแปลงและแกไขขอความในคําสั่งเดิม  หรือดําเนินการอยางใด
เพิ่มเติม   เพื่อประกอบการพิจารณาใหไดความจริงและความยุติธรรมไดตามควรแกกรณี  หรือ
หากเห็นวาไมมีความผิดก็ใหสั่งยกโทษ   
  (3)  ในกรณีที่ เห็นวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง   ก็มีอํานาจสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง  โดยอาจสั่งพักราชการ    หรือ
ใหออกจากราชการไวกอน ตามมาตรา 103  หรือกรณีที่เห็นวาเปนกรณีตามมาตรา 110 (4)  หรือ
มาตรา 111  ก็มีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนได 
  (4)  หากเห็นวาไมอยูในอํานาจหนาที่หรือเกินอํานาจหนาที่  ก็ใหแจงหรือรายงาน  

ไปยังผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจหนาที่  เพื่อดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป 
  (5)  กรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดดําเนินการทางวินัยไมรายแรง
แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด หรือกรณีที่ไดรับรายงาน  เมื่อไดดําเนินการ     

ตามอํานาจหนาที่แลว ใหรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา 
  (6)  สําหรับกรณีที่มีการอุทธรณคําสั่งลงโทษของผูบังคับบัญชา ตาม (1)  หรือ (5)    

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทําความเห็นเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาอุทธรณ  โดยตองนํากฎ ก.ค.ศ.วาดวยการอุทธรณมาใช  เมื่อ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาอุทธรณแลวมีมติเปนประการใด  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งและ
ปฏิบัติไปตามนั้น  และใหถือวาการพิจารณาอุทธรณเปนการพิจารณารายงานการดําเนินการ    

ทางวินัยดวย  
  (7)  ในกรณีที่ไมมีการอุทธรณ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณารายงาน    

การดําเนินการทางวินัยแลว มีมติเปนประการใด ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น  เมื่อดําเนินการแลวใหรายงานไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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  (8)  เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับรายงานการดําเนินการ
ทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา หากพิจารณา
แลวเห็นชอบกับการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  ใหการรายงานการดําเนินการ   

ทางวินัยเปนอันสิ้นสุด   เวนแตกรณีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา      ขั้นพื้นฐานมีความเห็น
ขัดแยงกับมติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  โดยเห็นวาการดําเนินการไมถูกตอง ไมเหมาะสม 

ไมเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  หรือแนวทางที่ ก.ค.ศ. กําหนด  ตองเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา       

เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติเปนประการใดแลว  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       

จึงสั่งไปตามนั้น 
  (9)  ในกรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผูบังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปไดดําเนินการทางวินัยไมรายแรงแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัด       

เขตพื้นที่การศึกษา  เมื่อดําเนินการแลวใหรายงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา 
 ข. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
  (1)  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยไมรายแรงแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูใดและไดสั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษแกผูนั้นไปแลว ใหรายงานการดําเนินการ 

ทางวินัยไปยังหัวหนาสวนราชการ 
  (2)  เมื่อหัวหนาสวนราชการไดรับรายงานการดําเนินการทางวินัย  ตองพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของการดําเนินการ  ถาเห็นวาการยุติเรื่อง  การงดโทษ  หรือ  

การสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม  ก็ใหสั่งงดโทษหรือลดโทษเปนสถานโทษหรือ    

อัตราโทษที่เบาลง  เพิ่มโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น  หรือเปลี่ยนแปลงและแกไข
ขอความในคําสั่งเดิม  หรือดําเนินการอยางใดเพิ่มเติม  เพื่อประกอบการพิจารณาใหไดความจริง 

และความยุติธรรมไดตามควรแกกรณี  หรือหากเห็นวาไมมีความผิดก็ใหสั่งยกโทษ   
  (3)  ในกรณีที่เห็นวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรงก็ใหสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง  โดยอาจสั่งพักราชการหรือใหออกจาก
ราชการไวกอน ตามมาตรา 103  หรือกรณีที่เห็นวาเปนกรณีตามมาตรา 110 (4)  หรือมาตรา  111  
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ก็ใหสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  แลวดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย
ตอไป 
  (4)  ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการไดดําเนินการทางวินัยไมรายแรงแกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูใด  หรือกรณีที่ไดรับรายงาน  เมื่อไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
แลวใหรายงาน อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา 
  (5)  สําหรับกรณีที่มีการอุทธรณคําสั่งลงโทษของผูบังคับบัญชา ตาม (1) หรือ (4)  

ตองเสนออุทธรณให  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  พิจารณา  โดยใหถือวาการพิจารณาอุทธรณเปนการ
พิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยดวย 
  (6)  เมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติเปนประการใดแลว ใหหัวหนาสวนราชการ
สั่งและปฏิบัติไปตามนั้น  และใหการรายงานการดําเนินการทางวินัยเปนอันสิ้นสุด 
  (7)  เวนแตในกรณีที่หัวหนาสวนราชการมีความเห็นขัดแยงกับ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง         

ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
  (8)  ในกรณีที่เปนการดําเนินการของผูบังคับบัญชาเหนือหัวหนาสวนราชการขึ้นไป  

ใหรายงาน ก.ค.ศ.  เพื่อพิจารณา 

2.  การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
 ก. กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
  (1)  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง  โดยคณะกรรมการ
สอบสวนหรือผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ใหเสนอ 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา  ผลเปนประการใดใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เปนผูสั่งตามมติ แลวจึงรายงานไปยัง ก.ค.ศ. 
  (2)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา
ไมเปนความผิดหรือเปนความผิดวินัยไมรายแรง  และไดสั่งยุติเรื่อง  งดโทษ  หรือลงโทษแลว  
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ตองรายงานไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณา  ในกรณีที่เปนโทษเกิน
กวาอํานาจของตนใหรายงานไปยังผูมีอํานาจ 
  (3)   ในกรณีที่ ผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดดําเนินการหรือ             

ไดรับรายงาน  ตาม (2)  พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว  โดยหากเห็นวาการยุติเรื่อง  

การงดโทษ   หรือการลงโทษยังไมถูกตองไมเหมาะสม   ก็มีอํานาจเปลี่ยนแปลงโทษหรือ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งได  เมื่อเปลี่ยนแปลงโทษหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งแลว ใหรายงาน อ.ก.ค.ศ.    
เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา  หรือในกรณีที่เห็นวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ใหเสนอ           

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาเพิ่มโทษเปนปลดออกหรือไลออก 
  (4)  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณามีมติเปนประการใด ใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งใหเปนไปตามนั้น  แลวรายงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาพรอม
สํานวนการสอบสวน 
  (5)  เมื่อ  ก.ค.ศ. พิจารณามีมติเปนประการใด  ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติ            
ใหเปนไปตามนั้น  และใหการรายงานการดําเนินการทางวินัยเปนอันสิ้นสุด 
  (6)  ในกรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผูบังคับบัญชา   

เหนือข้ึนไป  ไดดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        

ที่อยูในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาพรอมสํานวนการสอบสวน  เมื่อ ก.ค.ศ. 
พิจารณามีมติเปนประการใดใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น   
 ข. กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
  (1)  เมื่อหัวหนาสวนราชการไดดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงแกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูใดไปแลว  ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  พิจารณา  ผลเปนประการใด
ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูสั่งตามมต ิแลวจึงรายงานไปยัง ก.ค.ศ. 
  (2)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

พิจารณาเห็นวาไมเปนความผิดหรือเปนความผิดวินัยไมรายแรง  และไดสั่งยุติเรื่อง  งดโทษ  หรือ
ลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือนแลว  จึงรายงาน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เพื่อพิจารณา 
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  (3)  เมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  พิจารณามีมติเปนประการใดใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามมติ  แลวรายงานไปยัง ก.ค.ศ. พรอมสํานวนการสอบสวน 
  (4)  ในกรณีที่ เปนการดําเนินการของผูบังคับบัญชาเหนือหัวหนาสวนราชการ          

ซึ่งไดดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไมสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา  ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
  (5)  เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติเปนประการใด   ใหผูบังคับบัญชาสั่งและปฏิบัติ            
ใหเปนไปตามนั้น  และใหการรายงานการดําเนินการทางวินัยเปนอันสิ้นสุด 

3.  การรายงานการสั่งใหออกจากราชการ 
 การรายงานการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ  ในกรณี  
ที่มิใชเปนการกระทําผิดวินัย  ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547 มาตรา 116 วรรคทาย  กําหนดวา  เมื่อผูบังคับบัญชาไดสั่งใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ  หรือดําเนินการตามมาตรา 110 (4)  หรือมาตรา 111       

ใหรายงานไปยัง ก.ค.ศ.  หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  ตามระเบียบวาดวยการรายงานเกี่ยวกับ
การดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  และระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวย  

การรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551  ไดกําหนดการรายงานการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาออกจากราชการไว  ดังนี้ 
 ก.  กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
  (1)  เมื่อผูบังคับบัญชาไดสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจาก
ราชการ ตามมาตรา 49  ซึ่งกฎหมายบัญญัติใหผูบังคับบัญชาสั่งใหออกโดยพลัน  กรณี 
   -  ขาดคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา 30 
   -  ขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนง  ตามมาตรา 42 
   -  ขาดคุณสมบัติพิเศษ  ตามมาตรา 48 
เมื่อผูบังคับบัญชามีคําสั่งแลวใหรายงานไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา 
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  (2)  การสั่งใหออกจากราชการกรณีไมพนทดลองการปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือ     

ไมผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม  ตามมาตรา 56  เมื่อผูบังคับบัญชา
มีคําสั่งแลวใหรายงานไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (3)  การสั่งใหออกตามมาตรา 110 (1)  (3)  และ (6)  เพราะเหตุ 
    -  เจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการไดโดยสม่ําเสมอ 
    -  ไมมีสัญชาติไทย 
    -  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น  หรือผูบริหารทองถิ่น 
    -  เปนผูไรความสามารถ  จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. 
    -  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
    -  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
    -  เปนบุคคลลมละลาย 
    -  ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปน  

ที่พอใจของทางราชการได   
  เมื่อผูบังคับบัญชามีคําสั่งแลว ใหรายงานไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พิจารณา 
  (4)  การสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา 113  กรณีตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของ
ศาล หรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  

หรือความผิดลหุโทษ   ซึ่งยังไมถึงกับตองถูกลงโทษปลดออก   หรือไลออกจากราชการ               

เมื่อผูบังคับบัญชามีคําสั่งแลวใหรายงานไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (5)  การสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา 118  กรณีมีเหตุที่สมควรใหออกอยูกอน 

วันโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เมื่อผูบังคับบัญชา         

มีคําสั่งแลวใหรายงานไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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  (6)  เมื่อผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดดําเนินการ หรือไดรับรายงาน
ตาม (1)  (2)  (3)  (4)  และ (5)  และไดพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว ใหรายงาน           

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา 
  (7)  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีเจาสังกัด  หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ผูใดออกจากราชการ  ตาม (1)  (2)  (3)  (4)  และ (5)  แลว ใหรายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 
  (8)  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดดําเนินการสอบสวนตามมาตรา 110 (4)  กรณีเปน       

ผูไมเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ   

แหงราชอาณาจักรไทย  หรือมาตรา 111  กรณีหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการ  บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ  

แลวใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา  เมื่อมีการสั่งการตามมติแลว ใหรายงานไปยัง 

ก.ค.ศ.  เพื่อพิจารณาดวย 
  อนึ่ง  การใหออกจากราชการตามมาตรา  112 กรณีมีมลทินมัวหมองในกรณีที่           
ถูกสอบสวนอยูในหลักเกณฑที่จะตองรายงาน ก.ค.ศ.  เนื่องจากมีมูลมาจากการมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
 ข. กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
  (1)  เมื่อผูบังคับบัญชาไดสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจาก
ราชการ ตามขอ 3 ก. (1)  (2)  (3)  (4)  และ (5) แลว  ให รายงาน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา 
  (2)  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดดําเนินการตามขอ 3 ก. (8) แลว ใหเสนอ อ.ก.ค.ศ.         
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติ  เมื่อสั่งการตามมติแลวใหรายงานไปยัง ก.ค.ศ.  เพื่อพิจารณาดวย 
  กรณีที่เปนการดําเนินการของนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีเจาสังกัด  ปลัดกระทรวง     

การทองเที่ยวและกีฬา  หรือปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
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  อนึ่ง การรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหผูบังคับบัญชาที่ไดรับรายงานดําเนินการใหแลวเสร็จ 

และรายงานตามลําดับตอไป  ภายใน    30 วัน นับแตวันที่ไดรับรายงาน  ในกรณีที่เลยกําหนดเวลา
ใหรายงานเหตุที่พิจารณาดําเนินการไมทันตามกําหนดเวลานั้นไปดวย 

 การรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการดังกลาว  ใหสงสํานวน
การสอบสวนและเอกสารการพิจารณา  บันทึกสรุปประวัติ  และขอเท็จจริง  พรอมสําเนาคําสั่ง 

จํานวน  2  ฉบับ  ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่มีคําสั่ง 

 เมื่อผูบังคับบัญชามีคําสั่งใด ๆ เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย ใหสงสําเนาคําสั่งจํานวน  

2  ฉบับ  ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 15 วันทําการ  นับแตวันที่มีคําสั่ง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่สอนระดับปริญญา 
 สําหรับการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่สอนระดับปริญญา  ใหรายงานไปยัง
หัวหนาสวนราชการตามขอบังคับของสภาสถานศึกษา   ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
สถานศึกษานั้น ๆ  โดยใหสภาสถานศึกษาทําหนาที่แทน ก.ค.ศ. 

กรณีที่ตองรายงาน ก.ค.ศ.  เพื่อพิจารณา 
 1.  กรณีที่เปนการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง  หรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรง  ไมวาจะพิจารณาโทษหรือมีความเห็นเปนประการใด  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา  หรือ   อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาและสั่งตามมติแลว จะตองรายงานไปยัง ก.ค.ศ.  
เพื่อพิจารณาดวยทุกกรณี 
 2.  กรณีมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา 110 (4)  หรือมาตรา 111  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.         
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เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  พิจารณาและสั่งตามมติแลว  จะตองรายงานไปยัง 

ก.ค.ศ.  เพื่อพิจารณาตอไป 
 3.  กรณีที่เปนการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง  หรือการใหออกจากราชการแกผูดํารง
ตําแหนงที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  ตําแหนงผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสํานักงาน     

เขตพื้นที่การศึกษา  ตําแหนงศาสตราจารย  และผูซึ่งกระทําผิดวินัยอยางรายแรง รวมกับผูดํารง
ตําแหนงดังกลาว 
 4.  กรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการทางวินัย  หรือสั่งให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาออกจากราชการ 
 5.  กรณีที่เปนการดําเนินการของนายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด  ปลัดกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา  หรือปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 6.  กรณีที่หัวหนาสวนราชการที่ไดรับรายงานมีความเห็นขัดแยงกับมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา  หรือ อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตั้ง   
 7.  กรณีที่ ก.ค.ศ.  เห็นสมควรใหจัดสงสํานวนไปเพื่อพิจารณา 
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แบบบันทึกสรุปประวัติและขอเท็จจรงิ 

ตอนที่ 1  ประวัติสวนตัว 

ชื่อตัว..................................................................ชื่อสกุล................................................................ 
อายุตัว......................ป  อายุราชการ......................ป 
ขณะเกิดเหตุดํารงตําแหนง...............................................ระดับ/วิทยฐานะ..................................... 
กรม......................................กระทรวง.........................................รับเงินเดือนในอันดับ................. 
ขั้น..............................บาท 
ปจจุบันดํารงตําแหนง.......................................................ระดับ/วิทยฐานะ.................................... 
กรม......................................กระทรวง.........................................รับเงินเดือนในอันดับ................. 
ขั้น..............................บาท 
วุฒิ.................................................................................................................................................. 
ตอนที ่2  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอกลาวหา 
เหตุเกิดเมื่อ...................................................................................................................................... 
ขอกลาวหา...................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
ตอนที ่3  ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน/ความเห็นของผูบังคับบัญชา 
ขอเท็จจริงไดความโดยสรุปวา........................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน............................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
ความเห็นของผูบังคับบัญชา............................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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ตอนที ่4  ความเสียหายแกทางราชการ 
กรณีนี้เปนเหตุใหเสียหายแกราชการ คือ........................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
ตอนที ่5  การสั่งลงโทษ/ใหออกจากราชการ 
โทษ................................................................................................................................................. 
ใหออกจากราชการเพราะ........................................................................ตามมาตรา....................... 
ตอนที ่6  ประวัติการถูกลงโทษ 
ครั้งที่ 1  :  เคยถูกลงโทษ...................................................เมื่อ......................................................... 
กรณี................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
ครั้งที่ 2  :  เคยถูกลงโทษ...................................................เมื่อ......................................................... 
กรณี................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
          การดําเนินการทางวินัย/การสั่งใหออกจากราชการรายนี้ ไดดําเนินการสอบสวนพิจารณา 
และสั่งการไปโดยถูกตองตามกฎหมายแลว 

          กระทรวง/ทบวง/กรม.............................................................................................................. 
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แผนภูมิแสดงกระบวนการรายงานการดําเนินการทางวนิัยไมรายแรง 

 
 

 

 

 

 

 

* มอีุทธรณ 
 

 

 

*หัวหนาสวนราชการ 

อ.ก.ค.ศ.เขตฯ  
หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง 

ผอ.เขตฯ/หัวหนาสวนราชการ 
ทําความเห็น 

* มอีุทธรณ 

สั่งลงโทษ 
ตามอํานาจ 

ผอ.เขตฯ/หัวหนาสวนราชการ 
พิจารณาตามอํานาจหนาที ่

เสนอ 

ผบ.ตั้งกรรมการสอบสวน 
วินัยไมรายแรง 

(ม.98 ว.1) 

 

 

 

 หมายเหตุ  1.  การพิจารณาอุทธรณถือเปนการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยดวย 
                    2.  กรณีสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ใหรายงานสิ้นสุดที่หัวหนาสวนราชการ สําหรับ 
       กรณีที่ไมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ใหรายงานสิ้นสุดที่ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง 
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แผนภูมิแสดงกระบวนการรายงานการดําเนินการทางวนิัยอยางรายแรง 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ค.ศ. 

อ.ก.ค.ศ.เขตฯ 

อ.ก.ค.ศ.เขตฯ 

ก.ค.ศ. 

ผอ.เขตฯ ตรวจสอบ 
ความถูกตอง 

กก. และ/หรือผูสั่งตั้งฯ 
เห็นวารายแรง 

ผูมีอํานาจสั่งบรรจุ 
ตามมาตรา 53 

ผอ.เขตฯ 
พิจารณา 

ผูสั่งตั้ง กก. 
สั่งลงโทษตามอํานาจ 

กก. และผูสั่งตั้ง กก. 

เห็นวาไมรายแรง 

หมายเหตุ    กรณีสังกัดเขตพื้นที่การศกึษา  
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แผนภูมิแสดงกระบวนการรายงานการดําเนินการทางวนิัยอยางรายแรง 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กก. และ/หรือผูสั่งตั้ง กก. 
เห็นวารายแรง 

ผูมีอํานาจสั่งบรรจุ 
ตามมาตรา 53 

(หัวหนาสวนราชการ) 

อ.ก.ค.ศ. 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 

ผูสั่งตั้ง กก. 
สั่งลงโทษตามอํานาจ 

อ.ก.ค.ศ. 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 

ก.ค.ศ. 

กก. และผูสั่งตั้ง กก. 
เห็นวาไมรายแรง 

ก.ค.ศ. 

หมายเหตุ    กรณีไมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  



บทที่ 7  

การอุทธรณ 

 เมื่อขาราชการผูใดถูกลงโทษทางวินัย  กฎหมายใหสิทธิขาราชการผูนั้นอุทธรณคําสั่ง 
ของผูบังคับบัญชาได  การอุทธรณเปนหลักประกันความเปนธรรมสําหรับขาราชการ  การจัดให
มีหลักประกันเพื่อคุมครองหรือใหความเปนธรรมเปนหลักการสําคัญประการหนึ่งในการ
บริหารงานบุคคล  ทั้งนี้ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อคุมครองปองกันมิใหขาราชการตองถูกกลั่นแกลง  
หรือไดรับการปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  

ความหมาย 
 การอุทธรณ  หมายถึง  การที่ผูถูกลงโทษทางวินัยรองขอใหผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ไดหยิบยกเรื่องของตนขึ้นพิจารณาใหมใหเปนไปในทางที่เปนคุณแกตน  โดยทั่วไป การอุทธรณ 
หมายถึง การที่ผูถูกกระทบสิทธิจากคําสั่งของฝายปกครองใชสิทธิโตแยงขอใหเพิกถอนหรือ
เปลี่ยนแปลงแกไขคําสั่ง 

ความสําคัญ 
 การอุทธรณ  เปนกระบวนการตรวจสอบหรือควบคุมการกระทําของฝายปกครอง  
เพื่อใหการใชอํานาจของฝายปกครองเปนไปโดยถูกตองและชอบดวยกฎหมาย  และเพื่อเปน
หลักประกันความเปนธรรมและความมั่นคงในอาชีพขาราชการ  ทําใหผูบังคับบัญชาเพิ่มความ
ระมัดระวังในการพิจารณาดําเนินการสั่งลงโทษ 

การอุทธรณคําสั่งลงโทษ 
 การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย  เปนกลไกที่สําคัญของการควบคุม ตรวจสอบ
ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง  ซึ่งมีความสัมพันธตอเนื่องมาจากการ
ลงโทษทางวินัยของขาราชการ 
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  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัย  อาจอุทธรณคําสั่งลงโทษ
ทางวินัยไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในหมวด 9  มาตรา 121  และมาตรา 122  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ประกอบกฎ ก.ค.ศ.
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2550 

 การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย  มีหลักเกณฑและวิธีการดังนี้ 
 1.  เงื่อนไขในการอุทธรณ 
 1.1  ผูอุทธรณ 
 ตองเปนผูที่ถูกลงโทษทางวินัยและไมพอใจผลของคําสั่งลงโทษ  ผูอุทธรณ     
ตองอุทธรณเพื่อตนเองเทานั้น  ไมอาจอุทธรณแทนผูอ่ืนหรือใหผูอ่ืนอุทธรณแทนได 
 1.2  ระยะเวลาอุทธรณ 
 ผูอุทธรณตองอุทธรณภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งลงโทษ  
 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  ที่ อ. 98/2547  การนับระยะเวลาอุทธรณภายใน 30 วัน 
นับแตวันทราบคําสั่งลงโทษทางวินัย  หากผูรับคําสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งในวันใด         
ใหนับวันถัดไปเปนวันแรกของการนับระยะเวลา  และหากวันสุดทายของระยะเวลาตรงกับ
วันหยุดราชการ ใหนับวันทําการถัดไปเปนวันสุดทายของระยะเวลา 
 1.3  การยื่นอุทธรณ 
 การอุทธรณตองทําเปนหนังสือถึงประธาน ก.ค.ศ.  หรือประธาน อ.ก.ค.ศ.       
เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  แลวแตกรณี  พรอมลงลายมือชื่อและที่อยูของ    
ผูอุทธรณ  ยื่นที่สํานักงาน ก.ค.ศ.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือสวนราชการ ผูทําหนาที่
ฝายเลขานุการของผูพิจารณาอุทธรณ  หรือจะยื่นผานผูบังคับบัญชาก็ได  การย่ืนหนังสืออุทธรณ 
ผูอุทธรณอาจนํามายื่นเองหรือสงทางไปรษณียก็ได  ในกรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย
จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปนวันสงหนังสืออุทธรณ  



~ 229 ~ 

 

ดังนั้น  หนังสืออุทธรณที่สงทางไปรษณียผูรับหนังสือจะตองแนบซองหนังสือไวกับหนังสือ
อุทธรณนั้นดวย 
 1.4  หนังสืออุทธรณ 
 หนังสืออุทธรณตองมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายและเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวา
ไดถูกลงโทษโดยไมถูกตอง  ไมเหมาะสม  หรือไมเปนธรรมอยางไร  พรอมเอกสารหลักฐาน (ถามี)  
   คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.87/2550 ขอ 3 วรรคสอง ของกฎ  ก.พ.     
ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2540)  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ กําหนดวา การอุทธรณตองทําเปนหนังสือ        
แสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวาไดถูกลงโทษโดยไมถูกตอง ไมเหมาะสม 
หรือไมเปนธรรมอยางไร และลงลายมือชื่อและที่อยูของผูอุทธรณ แตคําอุทธรณของผูฟองคดี
ระบุเพียงวา  ขาพเจาประสงคขออุทธรณคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการ รายละเอียดจะจัดสงมา
ภายหลัง  จึงเปนคําอุทธรณที่ไมชอบดวยกฎหมาย  สวนอุทธรณฉบับที่สองแมจะแสดง
รายละเอียดขออางพรอมเหตุผลโตแยงคําสั่งลงโทษก็ตาม แตก็ไมอาจถือวาคําอุทธรณดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของอุทธรณฉบับแรก เนื่องจากพนกําหนดระยะเวลาการยื่นอุทธรณแลว และ   
หากจะยื่นเปนคําอุทธรณฉบับใหมการนับระยะเวลาอุทธรณก็ตองเริ่มนับแตวันที่ผูฟองคดี  
ไดรับทราบคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการ ซึ่งก็พนกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตไดรับทราบ
คําสั่งลงโทษแลวเชนกัน คําอุทธรณฉบับที่สองจึงเปนคําอุทธรณที่ยื่นเมื่อพนกําหนดระยะเวลา 
ตามมาตรา 126  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบขอ 8       
ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2540) ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดมีคําวินิจฉัยไมรับอุทธรณ
ของผูฟองคดีไวพิจารณา จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว 

 2.  การอุทธรณโทษวินัยไมรายแรง 
 การอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน ที่ผูบังคับบัญชา
สั่งดวยอํานาจของตนเอง  อาจอุทธรณไดดังนี้ 
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 2.1  อุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  สําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
 2.2  อุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ไมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
 2.3  อุทธรณตอ ก.ค.ศ. 
 2.3.1  กรณีที่เปนการลงโทษตามมติ 
 2.3.2  กรณีที่เปนการลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษา ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3.3  กรณีท่ีเปนการลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีเจาสังกัด  หรือปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  และปลัดกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา 
 2.4  ในกรณีที่ผูถูกลงโทษไดยายหรือโอนไปสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น 
หรือสวนราชการอื่น  ใหยื่นอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ยายไปสังกัด  หรือสวน
ราชการที่โอนไปสังกัดนั้น 

 3.  การอุทธรณโทษวินัยรายแรง 
 การอุทธรณคําสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ  ตองอุทธรณตอ ก.ค.ศ.  
ทั้งนี้  การรองทุกขคําสั่งใหออกจากราชการ  หรือคําสั่งพักราชการ  หรือใหออกจากราชการไวกอน  
ก็ตองรองทุกขตอ ก.ค.ศ.  เชนเดียวกัน 

 4.  สิทธิของผูอุทธรณ 
  สิทธิของผูอุทธรณ  มีดังนี้ 
  4.1 สิทธิที่จะคัดหรือตรวจรายงานการสอบสวน  ในทางปฏิบัติผูอุทธรณจะตองขอ
ตอผูสั่งลงโทษ  และผูสั่งดังกลาวตองอนุญาตใหคัดหรือตรวจรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวน  ทั้งนี้  เพื่อผูจะอุทธรณจะไดมีโอกาสทราบขอเท็จจริง  พยานหลักฐาน
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ตาง ๆ  พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องที่จะอุทธรณนั้น  และจะไดอุทธรณ
แกขอกลาวหาไดเต็มที่นั่นเอง 

  4.2 สิทธิที่จะคัดหรือตรวจบันทึกถอยคําบุคคล  พยานหลักฐานอื่น หรือเอกสาร       
ที่เกี่ยวของ  ผูอุทธรณจะตองขอตอผูสั่งลงโทษเชนเดียวกับการขอคัดหรือตรวจรายงาน          
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน  แตการจะอนุญาตใหคัดหรือตรวจบันทึกถอยคํา
บุคคล  พยานหลักฐานอื่น  หรือเอกสารที่เกี่ยวของหรือไมนั้น  อยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชา 
ที่สั่งลงโทษที่จะอนุญาตหรือไมก็ได  โดยใหพิจารณาถึงประโยชนในการรักษาวินัยของ
ขาราชการ  ตลอดจนเหตุผลและความจําเปนเปนเรื่อง ๆ ไป  เชน  ความปลอดภยัของพยาน  เปนตน  
และตองดําเนินการภายในกรอบของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 

  4.3 สิทธิที่จะคัดคานอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ 
   ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานอนุกรรมการ หรือกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ  ถาผูนั้น   
มีเหตุอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(1) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ 
(2) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ 
(3) มีสาเหตุโกรธเคืองผูอุทธรณ 
(4) เปนผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ 

   (5)  เปนผูกลาวหา  หรือเปนคูสมรส  บุพการี  ผูสืบสันดาน  หรือพ่ีนองรวมบิดา
มารดา  หรือรวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหา 
   การคัดคานอนุกรรมการ หรือกรรมการผูพิจารณาอุทธรณนั้น  ตองแสดงขอเท็จจริง 
ที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสืออุทธรณ  หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  เริ่มพิจารณาอุทธรณ 
   เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตาม (1) – (5) อนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้น         
จะขอถอนตัวไมรวมพิจารณาอุทธรณนั้นก็ได  ถาอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นไมไดขอถอนตัว 
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ใหอนุกรรมการหรือกรรมการที่เหลืออยูนอกจากอนุกรรมการหรือกรรมการผูถูกคัดคาน
พิจารณาขอเท็จจริงที่คัดคาน  หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือ ใหแจงอนุกรรมการหรือ
กรรมการผูนั้นทราบ  และมิใหรวมพิจารณาอุทธรณนั้น  เวนแตจะพิจารณาเห็นวาการใหอนุกรรมการ 
หรือกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณดังกลาวจะเปนประโยชนยิ่งกวา  เพราะจะทําให         
ไดความจริงและเปนธรรม  จะใหอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณก็ได  

  4.4 สิทธิที่จะขอแถลงการณดวยวาจา 
   ในการอุทธรณ  ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจา ใหแสดงความประสงค
ไวในหนังสืออุทธรณ  หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได  แตตองยื่นหรือสงหนังสือขอแถลงการณ
ดวยวาจานั้นภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ  สวนราชการหรือหนวยงาน 
ฝายเลขานุการของผูพิจารณาอุทธรณ จะมีหนังสือแจงกําหนดวัน  เวลา และสถานที่ที่จะพิจารณา
อุทธรณ   
  ในกรณีท่ีผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา  หากผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณเห็นวา  
การแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ จะใหงดการแถลงการณ    
ดวยวาจาก็ได 

  4.5 สิทธิที่จะสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
   เมื่อไดยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณไวแลว  ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงคําแถลงการณ 
หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกอนที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ  
ก.ค.ศ.  เริ่มพิจารณาอุทธรณก็ได  โดยยื่นหรือสงตรงตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.   
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี 

  4.6 สิทธิที่จะขอถอนอุทธรณ 
   เมื่อไดยื่นอุทธรณไวแลว ผูอุทธรณจะขอถอนอุทธรณกอนที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา   อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี จะพิจารณาวินิจฉัยเสร็จสิ้นก็ได  
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โดยทําเปนหนังสือยื่นหรือสงตรงตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ 
ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี เมื่อผูอุทธรณไดถอนอุทธรณแลวการพิจารณาอุทธรณใหเปนอันระงับ 

  4.7  สิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 
   ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือการพิจารณาอุทธรณลาชา           
ผูอุทธรณมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 442/2545, ที่ อ. 3/2546  และ ที่ อ. 109/ 2546  
ขาราชการครูผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยจะตองอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยตอผูมีอํานาจ   
พิจารณาอุทธรณเสียกอน  จึงจะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตามมาตรา 42 วรรคสอง     
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2542 

การพิจารณาอุทธรณ 
 เมื่อมีการอุทธรณ นิติกรเจาของสํานวนอุทธรณมีหนาที่สรุปสํานวน  โดยตรวจสอบและ
เสนอความเห็นในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  ตามประเด็นขอโตแยงของผูอุทธรณ จัดเขาวาระ
การประชุมเพื่อประกอบการใชดุลพินิจของผูพิจารณาอุทธรณ 

1.  หลักเกณฑในการพิจารณาอุทธรณ 
     ในการพิจารณาอุทธรณของ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ อ.ก.ค.ศ.       
ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง จะพิจารณาจากความชอบดวยขอกฎหมายและความชอบดวยขอเท็จจริง โดยมีหลักเกณฑ
ในการพิจารณา  ดังนี้ 
  1.1 พิจารณาขอเท็จจริงจากสํานวนการสืบสวน หรือการพิจารณาในเบื้องตนตาม
มาตรา 95  และสํานวนการสอบสวนทางวินัยตามมาตรา 98  หรือสํานวนการสืบสวนเอกสาร
หลักฐานที่แสดงขอเท็จจริงกรณีเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง  หรือสํานวนการไตสวนของ 
ป.ป.ช.  หรือตามกฎหมายอื่นที่บัญญัติใหรับฟงขอเท็จจริงตามนั้น 
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  1.2 ในกรณีจําเปนและสมควรขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม  รวมทั้งคําชี้แจง
จากหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หางหุนสวน  บริษัท หรือบุคคลใด ๆ หรือ
ขอใหผูแทนหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หางหุนสวน  บริษัท  ขาราชการ
หรือบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาได 
  1.3 ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา  หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา     
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ.  พิจารณาเห็นวา  การแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแก      
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  จะใหงดการแถลงการณดวยวาจาก็ได  
  1.4 ในกรณีที่นัดใหผูอุทธรณมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม  หนวยงาน        
ฝายเลขานุการตองมีหนังสือแจงใหผูดํารงตําแหนงที่สั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษทราบดวยวา         
ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลงแกหรือมอบหมายเปนหนังสือใหขาราชการที่เกี่ยวของ    
เปนผูแทนมาแถลงแกตอที่ประชุมครั้งนั้นได  ทั้งนี้ ใหแจงลวงหนาตามควรแกกรณี  และ       
เพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว  ใหผูดํารงตําแหนงที่สั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษ หรือผูแทน
เขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณได 
  1.5 ในการพิจารณาอุทธรณ  ถา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  
หรือ ก.ค.ศ. เห็นสมควรที่จะตองสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม  เพื่อประโยชนแหงความ
ถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม  ก็มีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้น
ไดตามความจําเปน  โดยจะสอบสวนเองหรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได  หรือกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปให
ผูสอบสวนเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได 
  1.6 ในการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม  ถา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา       
อ.ก.ค.ศ.  ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ.  หรือคณะกรรมการสอบสวนที่ไดรับแตงตั้ง  เห็นสมควร   
สงประเด็นหรือขอสําคัญใดที่ตองการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่หรือ   
ตางเขตพื้นที่การศึกษา  ก็มีอํานาจกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญนั้นสงไปเพื่อใหหัวหนาสวนราชการ 
หรือหัวหนาหนวยงานในทองที่ หรือตางเขตพื้นที่การศึกษานั้น ทําการสอบสวนแทนได 
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 2. การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณโทษไมรายแรง 
  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณโทษไมรายแรง  มีหลักเกณฑในการพิจารณา  ดังนี้ 
  2.1  ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตองและเหมาะสมกับความผิดแลวใหมีมติยกอุทธรณ 
  2.2  ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด  และเห็นวา        
ผูอุทธรณไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง  แตควรไดรับโทษหนักขึ้น  ใหมีมติใหเพิ่มโทษเปนสถานโทษ
หรืออัตราโทษที่หนักขึ้น 
  2.3  ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด  และเห็นวา        
ผูอุทธรณไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง  ควรไดรับโทษเบาลง  ใหมีมติใหลดโทษเปนสถานโทษ
หรืออัตราโทษที่เบาลง 
  2.4 ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด  และเห็นวา        
ผูอุทธรณไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง  ซึ่งเปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควร        
งดโทษ  ใหมีมติใหสั่งงดโทษโดยทําเปนทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 
  2.5 ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตอง  และเห็นวาการกระทําของผูอุทธรณไมเปน
ความผิดวินัยหรือพยานหลักฐานยังฟงไมไดวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัย  ใหมีมติใหยกโทษ 
  2.6  ถาเห็นวาขอความในคําสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม  ใหมีมติใหแกไข
เปลี่ยนแปลงขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม 
  2.7 ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด  และเห็นวากรณี
มีมูลที่ควรกลาวหาวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ใหมีมติใหผูบังคับบัญชาแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง  และดําเนินการตามกฎหมาย
ตอไป 
  2.8 ในกรณีที่เห็นวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง
ตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  หรือเห็นวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดมีการ
ดําเนินการทางวินัยตามมาตรา 98  วรรคสองแลว  ใหมีมติเพิ่มโทษเปนปลดออกหรือไลออก   
จากราชการ 
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  2.9 ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด  และเห็นวา        
ผูอุทธรณมีกรณีที่สมควรแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือใหออกจากราชการ  กรณี            
ไมเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  ตามมาตรา 110 (4) หรือกรณีหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการ  บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ 
ตามมาตรา  111  หรือกรณีมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ตามมาตรา  112            
ใหมีมติใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
  2.10   ถาเห็นสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใด  เพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมาย
และมีความเปนธรรม  ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี 
   การออกจากราชการของผูอุทธรณไมเปนเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ         
แตจะมีมติใหเพิ่มโทษ  ตาม 2.2  หรือใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือใหออก ตาม 2.9 
ไมได  และถาเปนการออกจากราชการเพราะตาย จะมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรง ตาม 2.7 หรือจะมีมติเพิ่มโทษเปนปลดออกหรือไลออก ตาม 2.8 ไมไดเชนเดียวกัน 
   ในกรณีท่ีมีผูถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไดกระทํารวมกัน  และเปนความผิด
ในเรื่องเดียวกัน  โดยมีพฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน  เมื่อผูถูกลงโทษคนใดคนหนึ่ง 
ใชสิทธิอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาว  และผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณ  แมผูถูกลงโทษ
คนอื่นจะไมไดใชสิทธิอุทธรณหากพฤติการณของผูไมไดใชสิทธิอุทธรณเปนเหตุในลักษณะคดี
อันเปนเหตุเดียวกับกรณีของผูอุทธรณแลว  ใหมีมติใหผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณไดรับการพิจารณา
การลงโทษใหมีผลในทางที่เปนคุณเชนเดียวกับผูอุทธรณดวย 

 3.  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณโทษรายแรง 
  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณโทษวินัยรายแรง  ใหนําหลักเกณฑในการพิจารณา
วินิจฉัยโทษไมรายแรงมาใชโดยอนุโลม 
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 4.  การสั่งการตามมติ 
 เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี         
ไดมีมติแลว   ผูมีอํานาจตามมาตรา 53  ตองสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น  และผูอุทธรณ      
จะอุทธรณตอไปอีกไมได  เมื่อผูบังคับบัญชาไดสั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกลาวแลว  ตองมีหนังสือ
แจงใหผูอุทธรณทราบ พรอมทั้งแจงสิทธิการฟองคดีตอศาลปกครองภายใน 90 วัน  ใหผูอุทธรณ
ทราบดวย   เวนแตกรณีที่เปนการพิจารณาอุทธรณโทษวินัยไมรายแรง  แลวเพิ่มโทษจาก
ภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน เปนโทษปลดออกหรือไลออก  หรือใหออก          
ที่ไมใชโทษ  ใหแจงสิทธิการอุทธรณ  หรือรองทุกขแลวแตกรณี  ตอ ก.ค.ศ.ไดอีกครั้งหนึ่ง 
ภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ 

 5.  รูปแบบการวินิจฉัย 
 การจัดทํารายงานการประชุมและการจัดทํามติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือมติ ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ใหดําเนินการจัดใหมีเหตุผลไวในคําวินิจฉัยดวย   
ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 

 6.  สิทธิของผูอุทธรณกรณียกอุทธรณหรือเปลี่ยนแปลงโทษ 
  6.1 ในกรณีท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ.  มีมติ
ใหยกอุทธรณ  หรือเพิ่มโทษ  หรือลดโทษ ผูอุทธรณจะอุทธรณตอไปไมได  เวนแตกรณีมีมติให
เพิ่มโทษจากโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดข้ันเงินเดือน  เปนโทษปลดออกหรือไลออก
จากราชการ  หรือมีมติใหสั่งใหออกจากราชการ  ผูอุทธรณมีสิทธิที่จะอุทธรณหรือรองทุกข 
แลวแตกรณี ตอ ก.ค.ศ.  ตามมาตรา 122 ไดอีกครั้งหนึ่ง 
  6.2 กรณีการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ          
เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลว  ผูอุทธรณจะอุทธรณหรือรองทุกขตอไปอีกไมได 
  6.3 เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติใหยกโทษ หรือใหลดโทษจากโทษวินัยรายแรงเปนภาคทัณฑ  
ตัดเงินเดือน  หรือลดข้ันเงินเดือน  และใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการตามเดิม  ก็ใหผูมีอํานาจ
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ตามมาตรา 53  สั่งใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการในตําแหนงและวิทยฐานะเดิม  หรือตําแหนง
ในระดับเดียวกันที่ตองใชคุณสมบัติเฉพาะที่ผูนั้นมีอยู  แนวทางปฏิบัติผูบังคับบัญชาตองยกเลิก
คําสั่งเดิม  และสั่งใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการ  ในการสั่งใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการ
ตองสั่งเปนปจจุบัน  เมื่อสั่งกลับเขารับราชการแลวในกรณีที่มีโทษจึงสั่งลงโทษไปตามมติ 
  6.4 ในกรณีที่สั่งใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการ มาตรา 124 บัญญัติวา ใหนํามาตรา 103  
มาใชบังคับโดยอนุโลม  กลาวคือ  กฎหมายรับรองใหผูอุทธรณมีสถานภาพเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ถูกปลดออกหรือไลออกจากราชการ  เสมือนเปน   
ผูถูกสั่งพักราชการ  และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน  ผูอุทธรณจึงมีสิทธิ     
นับอายุราชการตอเนื่อง และมีสิทธิไดรับเงินเดือนในระหวางถูกปลดออกหรือไลออกจากราชการ 32 
ทั้งนี้  มีขอสังเกตวา  ตองเปนกรณีถึงที่สุดแลวเทานั้น   
  6.5  ในกรณีที่อุทธรณฟงขึ้นในประเด็นขอกฎหมาย  เนื่องจากการลงโทษไมเปนไป
ตามกระบวนการขั้นตอน ที่กฎหมายกําหนด  ทําใหคําสั่งลงโทษเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
ผูบังคับบัญชา จึงตองยกเลิกคําสั่งและสั่งใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการ ( เวนแตเปนกรณี      
ถูกพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน)  แลวดําเนินการทางวินัยแกผูอุทธรณใหม   
  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  ที่ อ. 315/2549  หนวยงานจะเบิกจายเงินเดือน         
ในระหวางที่มิไดมาปฏิบัติราชการใหแกขาราชการซึ่งถูกสั่งปลดออกหรือไลออกจากราชการ
โดยไมชอบดวยกฎหมายไดก็ตอเมื่อการดําเนินการทางวินัยถึงที่สุดแลว  หากภายหลังจากมีคําสั่ง
เพิกถอนคําสั่งปลดออกหรือไลออกจากราชการแลว  ยังมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยในขอหาเดิมอีก ไมวาจะเปนความผิดวินัยอยางรายแรงหรือไมก็ตาม  ถือไดวากระบวนการ 
ดําเนินการทางวินัยยังไมถึงที่สุด  หนวยงานจึงยังไมมีหนาที่เบิกจายเงินเดือนดังกลาว 

 
 

32    ระเบียบกรมบัญชีกลาง วาดวยการจายเงินเดือนใหแกขาราชการซึ่งออกจากราชการโดยคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือคําสั่ง
ใหออกจากราชการแลวไดรับการพิจารณายกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเปนอยางอื่น พ.ศ. 2551 



~ 239 ~ 

 

7.  ผลของคําวินิจฉัยอุทธรณ 
 ผลของคําวินิจฉัยอุทธรณ  หรือมติขององคคณะผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีผลผูกพัน
หนวยงานและผูบังคับบัญชาใหตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําวินิจฉัย หรือตามมตินั้น 
 7.1  ในกรณีสั่งยกอุทธรณ มีผลเทากับผูอุทธรณไดรับโทษตามคําสั่งเดิมของผูบังคับบัญชา 
 7.2  ในกรณีสั่งเพิ่มโทษ  คําสั่งเพิ่มโทษมีผลลบลางคําสั่งลงโทษเดิมของผูบังคับบัญชา  
และถือวาผูอุทธรณถูกลงโทษตามคําสั่งเพิ่มโทษนั้น 
 7.3  ในกรณีสั่งลดโทษ  คําสั่งลดโทษมีผลลบลางคําสั่งลงโทษเดิมของผูบังคับบัญชา  
และถือวาผูอุทธรณถูกลงโทษตามคําสั่งลดโทษนั้น 
 7.4  ในกรณีสั่งยกโทษ  คําสั่งยกโทษมีผลลบลางคําสั่งลงโทษเดิมของผูบังคับบัญชา  
และถือวาผูอุทธรณไมเคยถูกลงโทษในกรณีนั้น 

 อนึ่ง  คําสั่งลงโทษเดิมนั้น ตองเก็บรวมไวในสํานวนเพื่อเปนหลักฐานดวย 

 8.  อุทธรณที่ไมอาจรับไวพิจารณาได 
  อุทธรณที่ไมอาจรับไวพิจารณาไดตามกฎหมาย  คือ 
  8.1  อุทธรณที่ยื่นเกิน  30  วัน 
  8.2  อุทธรณที่ผูอุทธรณไมลงลายมือชื่อในหนังสืออุทธรณ 
  8.3  อุทธรณที่เปนการอุทธรณแทนผูอ่ืน 

  

  8.4  อุทธรณที่ไมมีสาระ 
 



บทที่ 8  

การรองทุกข 

 การจัดใหมีหลักประกันเพื่อความเปนธรรมสําหรับขาราชการ  เปนหลักการที่สําคัญ
ประการหนึ่งในการบริหารงานบุคคล  อันเปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจและประสิทธิภาพ    
ในการปฏิบัติงานของขาราชการ  โดยมีจุดมุงหมายที่สําคัญเพื่อคุมครองปองกันมิใหขาราชการ
ถูกกลั่นแกลง หรือไดรับการปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

ความหมาย 
 การรองทุกข  หมายถึง  การที่ขาราชการรองขอความเปนธรรมขอใหแกไขปญหาที่เห็นวา
ตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชา ในเรื่อง
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ไมวาการกระทํานั้นจะเปนการใชอํานาจตามกฎหมาย  หรือ    
เปนการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชายอมมีสิทธิรองทุกขไดโดยชอบ 

ความสําคัญ 
 การรองทุกข เปนวิธีการหนึ่งที่เปดโอกาสใหผูอยูใตบังคับบัญชาไดระบายความคับของใจ
ในการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ไดปฏิบัติตอตนวา เปนการกระทํา
ที่ไมถูกตอง ทั้งนี้ เพื่อผูบังคับบัญชาจะไดทบทวนการปฏิบัติตอผูอยูใตบังคับบัญชา และแกไข     
ในสิ่งที่ไมถูกตอง หรือชี้แจงเหตุผลความถูกตองที่ไดปฏิบัติไปใหผูรองทุกขทราบและเขาใจ 
หรือใหผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปไดพิจารณาใหความเปนธรรมตามสมควร ซึ่งจะกอใหเกิด
ความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชากับผูอยูใตบังคับบัญชา โดยกระบวนการรองทุกข
กําหนดใหมีการรองทุกขดวยวาจาเพื่อไดทําความเขาใจกันกอน  หากไมเปนที่พอใจจึงใหรองทุกข
เปนหนังสือ  นอกจากนั้นการรองทุกขยังเปนชองทางใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจ 
ของผูบังคับบัญชาใหเปนไปโดยถูกตองและเปนธรรมดวย  
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ขั้นตอนและวิธีการรองทุกข 
 1.  ผูมีสิทธิรองทุกข 
 1.1  เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.2  ถูกกระทบสิทธิหรือไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชา 
 2.  เหตุที่จะรองทุกข 
 2.1  ไมไดรับความเปนธรรม  หรือคับของใจจากการกระทําของผูบังคับบัญชา เชน 
การชวยราชการ,  การยาย,  การเลื่อนขั้นเงินเดือน,  การบรรจุและแตงตั้ง ฯลฯ 
 2.2  ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ตามมาตรา 98 
 2.3  ถูกสั่งพักราชการ ตามมาตรา 103  กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
จนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา   
เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 2.4  ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน  ตามมาตรา 103  และเปนกรณีเขาเหตุตาม     
ขอ 2.3 
 2.5  ถูกสั่งใหออกจากราชการ 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจถูกสั่งใหออกจากราชการไดหลายกรณี  
ตามมาตรา 107  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
เชน 
 (1)  ถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงอยูกอนบรรจุ  (มาตรา 49)   
 (2)  ถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม แลวปรากฏวาไมเหมาะสมที่จะใหรับราชการตอไป  เนื่องจาก
ผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ต่ํากวา
เกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด (มาตรา 56) 
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 (3)  ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน  เพ่ือรอฟงการสอบสวนพิจารณา  (มาตรา 103) 
 (4)  ถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนาน  (มาตรา 110) 
 (5)  ถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  (มาตรา 110) 
 (6)  ถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะเหตุเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการได   
 (7)  ถูกสั่งใหออกจากราชการ เพราะสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค
ของทางราชการ   
 (8)  ถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 (1) (4) (5) (7) 
(8)  หรือ (9)  
 (9)  ถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะเหตุทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนง   
 (10) ถูกสั่งใหออกตามมาตรา 30 (3) 
 (11)  ถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ   
(มาตรา 111) 
 (12) ถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะมีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน 
(มาตรา 112) 
 (13)  ถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาล หรือ               
โดยคําพิพากษา   ถึงที่สุดใหจําคุก  โดยศาลไมรอการลงโทษในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิด  ลหุโทษ  ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก  ซึ่งผูบังคับบัญชา
จะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได  (มาตรา 113) 
 (14)  ถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร  (มาตรา 114) 
 (15)  ถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะมีเหตุสมควรใหออกอยูกอนวันโอนมาบรรจุ  
(มาตรา 118) 
 (16)  ถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
ตามมาตรา 109 
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 3.  วิธีการรองทุกข 
 ถาผูรองทุกขไมประสงคจะปรึกษาหารือ  หรือปรึกษาหารือแลวไมเปนที่พอใจก็อาจ
ดําเนินการตอไปได  ดังนี้ 
 3.1  ทําหนังสือรองทุกขลงลายมือชื่อพรอมที่อยูของผูรองทุกข 
 3.2  หนังสือรองทุกขตองมีสาระสําคัญที่แสดงขอเท็จจริงและเหตุผลใหเห็นวา    
ไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจอยางไร  และแจงความประสงคของการรองทุกข
พรอมพยานหลักฐานที่มี 
 3.3  ยืน่ภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ไดทราบหรือควรทราบเหตุแหงการรองทุกข 
 3.4  รองทุกขไดสําหรับตนเองเทานั้น  จะรองทุกขแทนผูอ่ืนหรือใหผูอ่ืนรองทุกขแทน
ไมได 
 3.5  การยื่นหนังสือรองทุกข  ผูรองทุกขอาจนําไปยื่นเองหรือสงทางไปรษณียก็ได  
โดยถือวันที่ที่ไปรษณียประทับตรารับที่ซองเปนวันสงหนังสือรองทุกข 
 3.6  ผูรองทุกขจะยื่นหรือสงหนังสือรองทุกข  พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับ
ผานผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขก็ได  และใหผูบังคับบัญชานั้นสงหนังสือรองทุกข
พรอมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ  โดยใหมีคําชี้แจงประกอบดวย  เพื่อประกอบการพิจารณา
ของผูมีอํานาจพิจารณารองทุกข ภายใน 7 วันทําการ  นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข 

สิทธิของผูรองทุกข 
 1.  สิทธิที่จะขอแถลงการณดวยวาจา 
 ในการรองทุกข ถาผูรองทุกขประสงคจะขอแถลงการณดวยวาจา ใหแจงความ
ประสงคไวในหนังสือรองทุกขดวย  หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได  โดยยื่นหรือสงตรงตอ     
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี  กอนเริ่มพจิารณา
เรื่องรองทุกข 
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 2.  สิทธิที่จะรองทุกขหรือสงเอกสารเพิ่มเติม 
 เมื่อไดยื่นหนังสือรองทุกขไวแลว  ผูรองทุกขจะยื่นหรือสงหนังสือรองทุกข หรือ
เอกสารเพิ่มเติมกอนที่ผูมีอํานาจพิจารณาเรื่องรองทุกขจะเริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกขก็ได 

3.  สิทธิที่จะคดัคานอนุกรรมการหรือกรรมการผูพิจารณารองทุกข 
  ผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูพิจารณาเรื่องรองทุกข  ถาผูนั้น
มีเหตุอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 
  (1)  เปนผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข 
  (2)  มีสวนไดเสียในเรื่องที่รองทุกข 
  (3)  มีสาเหตุโกรธเคืองผูรองทุกข 
  (4)  เปนคูสมรส  บุพการี  ผูสืบสันดาน  หรือพ่ีนองรวมบิดามารดา  หรือรวมบิดาหรือ
มารดากับผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข 

 4.  สิทธิที่จะขอถอนเรื่องรองทุกข 
  ในกรณีที่ผูรองทุกขไมประสงคจะใหมีการพิจารณาเรื่องรองทุกขตอไป  จะขอถอน
เรื่องรองทุกขกอนที่ผูมีอํานาจพิจารณารองทุกขจะพิจารณาเสร็จสิ้นก็ได  โดยทําเปนหนังสือยื่น
หรือสงตอผูมีอํานาจพิจารณารองทุกข  เมื่อไดถอนเรื่องรองทุกขแลว  การพิจารณาเรื่องรองทุกข
นั้นเปนอันระงับ 

 5. สิทธิที่จะฟองคดีตอศาลปกครอง 
  ในกรณีท่ีผูรองทุกขไมพอใจคําวินิจฉัยรองทุกข  ผูรองทุกขมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
ไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

ผูมีอํานาจพิจารณารองทุกข 
 1.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ใหรองทุกขได  
ดังนี้ 



~ 245 ~ 

 

  (1)  ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  เลขาธิการ  หรือคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งการตามมติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา   หรือกรณีเหตุรองทุกข เกิดจาก
การถูกสั่งพักราชการตามมาตรา 103  ใหรองทุกขตอ ก.ค.ศ.  และให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณา 
  (2)  ในกรณีท่ีเหตุรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาตั้งแตผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลงมา  ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  และให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
เปนผูพิจารณา 
 2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มิไดสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ใหรองทุกขได  
ดังนี้ 
  (1)  ในกรณีท่ีเหตุรองทุกขเกิดจากนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีเจาสังกัด  ปลัดกระทรวง 
หรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งการตามมติของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือกรณีเหตุรองทุกข
เกิดจากการถูกสั่งพักราชการตามมาตรา 103  ใหรองทุกขตอ ก.ค.ศ.  และให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณา 
  (2)  ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการ  อธิบดีหรือ
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา  อธิบดีการบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น       
ที่มีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยกอง  ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือตําแหนง        
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา  ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  และให อ.ก.ค.ศ.     
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  เปนผูพิจารณา 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
 1. เมื่อไดรับหนังสือรองทุกขแลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานหรือ     
สวนราชการที่ทําหนาที่เลขานุการ  แลวแตกรณี  มีหนังสือแจงพรอมทั้งสงสําเนาหนังสือรองทุกข
ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบโดยเร็ว  และใหผูบังคับบัญชาสงเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของพรอมคําชี้แจงไปเพื่อประกอบการพิจารณา ภายใน  7 วันทําการ  นับแตวันที่
ไดรับหนังสือ 
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 2.  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการพิจารณาเรื่องรองทุกข ตองตรวจสอบขอเท็จจริงและ        
ขอกฎหมาย  รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ  สรุปและทําความเห็นเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 3. ในกรณีที่ผูรองทุกขขอแถลงการณดวยวาจา  หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ.  เห็นวาการแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัย   
เรื่องรองทุกข  จะใหงดการแถลงการณดวยวาจาเสียก็ได 
 4. ในกรณีที่นัดใหผูรองทุกขมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม  ใหแจงใหผูบังคับบัญชา 
ผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบดวยวา  ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลงหรือมอบหมาย  
เปนหนังสือใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงตอที่ประชุมครั้งนั้นก็ได  ทั้งนี้  ใหแจง
ลวงหนาตามควรแกกรณี  และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุ
แหงการรองทุกขหรือผูแทนเขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูรองทุกขได 

การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 
 1. ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ.   พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายใน  30  วัน นับแตวันไดรับหนังสือรองทุกข  และเอกสารหลักฐาน
คําชี้แจงจากผูบังคับบัญชาแลว  แตถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลา
ดังกลาว  ใหขยายเวลาพิจารณาไดอีกไมเกิน  30  วัน  และใหบันทึกแสดงเหตุผลความจําเปน     
ที่ตองขยายเวลาไวดวย 
 2. เมื่อครบกําหนดขยายเวลา  30  วันแลว  การพิจารณายังไมแลวเสร็จใหขยายเวลา
พิจารณาไดอีกไมเกิน  30  วัน  แตทั้งนี้ใหพิจารณากําหนดมาตรการที่จะทําใหการพิจารณาแลวเสร็จ
โดยเร็ว  และบันทึกไวเปนหลักฐานในรายงานการประชุมดวย 
 3.  การพิจารณาเรื่องรองทุกข ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  
หรือ ก.ค.ศ.  พิจารณาถึงเหตุแหงการไมไดรับความเปนธรรม หรือเหตุแหงความคับของใจ
เนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชา  หรือเหตุแหงการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  และ 
ในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม รวมทั้งคําชี้แจง      
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จากหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หางหุนสวน  บริษัท  หรือบุคคลใด ๆ  
หรือขอใหผูแทนหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หางหุนสวน  บริษัท หรือ
บุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริง  เพื่อประกอบการพิจารณาได 
 4. เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ. ไดพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องรองทุกขแลว 
  (1)  ถาเห็นวาเหตุที่ทําใหไมไดรับความเปนธรรม  หรือเหตุแหงความคับของใจ  หรือ
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น  ผูบังคับบัญชาไดใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอ       
ผูรองทุกขชอบดวยกฎหมายแลว  ใหมีมติยกคํารองทุกข 
  (2)  ถาเห็นวาเหตุที่ทําใหไมไดรับความเปนธรรม  หรือเหตุแหงความคับของใจ  หรือ
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น  ผูบังคับบัญชาไดใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอ       
ผูรองทุกขโดยไมชอบดวยกฎหมาย  ใหมีมติเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติหรือใหขอแนะนํา
ตามที่เห็นสมควร  เพื่อใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของ
ทางราชการ 
  (3)  ถาเห็นสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใด  เพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมาย
และมีความเปนธรรม  ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี 
  (4)  ถาเห็นวาการรองทุกขไมเปนไปตามหลักเกณฑ  กลาวคือ  การรองทุกขตองทําเปน
หนังสือลงลายมือชื่อยื่นภายในเวลา  30 วัน  ยื่นตอผูมีอํานาจพิจารณาตามที่กฎหมายกําหนด    
ใหมีมติไมรับคํารองทุกข  
  กรณีผูรองทุกขไมลงลายมือชื่อในหนังสือรองทุกข อ .ก .ค .ศ .วิสามัญเกี่ยวกับ           
การอุทธรณและการรองทุกข (ที่ทาํการแทน ก.ค.ศ.)  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2552  เมื่อวันที่  24  
เมษายน  2552 เห็นวาเปนคํารองทุกขที่ไมชอบดวยกฎหมายที่จะรับไวพิจารณาวินิจฉัย  จึงมีมติ
ไมรับคํารองทุกขไวพิจารณา 
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  (5)  มติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ.  ใหเปนที่สุด  
หากผูรองทุกขยังไมพอใจอาจใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดภายใน  90  วัน  นับแตวันไดรับ
แจงคําวินิจฉัยรองทุกข 
 5. การพิจารณามีมติขางตน ใหบันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไวในรายงาน     
การประชุมดวย 
 6. เมื่อไดมีมติดังกลาวแลว ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น           
ในโอกาสแรกที่ทําได  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนจะใหมีการรับรองรายงานการประชุม
เสียกอนก็ได  และเมื่อไดสั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกลาวแลว ใหแจงใหผูรองทุกขทราบเปนหนังสือ
โดยเร็ว 

การนับระยะเวลา 
 การนับระยะเวลา 30 วัน  สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจากวันแรกแหงเวลานั้น       
เปนวันเริ่มนับระยะเวลา  สวนเวลาสิ้นสุด ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ  
ใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 
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