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                    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลและ
วิชาชีพครูถือเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีบทบาทหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสร้างเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญต่ออนาคตของประเทศชาติให้มีความเจริญเติบโต
ทั้งทางด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถและทัศนคติที่ดีงาม ไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของชาติ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงถือเป็นกลไกที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาของประเทศ 
อันจะน าพาไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป จากบทบาทหน้าที่และความส าคัญดังกล่าว ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครู ซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติ นอกจากจะเป็นผู้ให้ความรู้แล้วยังต้อง  
เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็กและเยาวชน ในการประพฤติปฏิบัติตนด้านคุณธรรมและจริยธรรมอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันมี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวนเกือบ 5 แสนคน การที่จะให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นผู้มีวินัย จึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น การด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจึงเป็นมาตรการหนึ่งที่ส าคัญในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือส่งเสริมให้การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อ านวยความยุติธรรม รักษาและเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นคนดีมีวินัยและมีคุณภาพ และไม่ต้องการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีลักษณะไม่พึงประสงค์อยู่ในวงการวิชาชีพครู 
 

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 ได้ก าหนดให้มีองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งของหน่วยงานการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นข้าราชการในสังกัด
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ     
การบริหารงานบุคคลสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้มีองค์กรซึ่งท าหน้าที่บริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรียกว่า “คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” เรียกโดยย่อว่า “ก.ค.ศ.” โดยมีส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ “ส านักงาน ก.ค.ศ.” เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ             
การด าเนินงานของ ก.ค.ศ. 
 
 
 
 
 

บทที่ 1 
บททั่วไป 
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  ต่อมาได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ปรับปรุงองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ ก.ค.ศ. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 
  (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
  (2) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.พ.  เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคุรุสภา 
  (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการศึกษา และด้านกฎหมายด้านละหนึ่งคน 
  ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง
ข้าราชการในส านักงาน ก.ค.ศ. จ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
                     นอกจากนี้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ           
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ยังก าหนดให้มีองค์กรรองรับการกระจายอ านาจ โดยให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เรียกโดยย่อว่า  “อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา” และคณะอนุกรรมการประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา” รวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ในส่วนราชการ ดูแลงานบริหารงานบุคคลในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาที่สังกัดตามกรอบแนวทางและนโยบายของส่วนกลาง ซึ่งต่อมาได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา          
ความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค               
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ก าหนดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” และให้ยุบเลิก 
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง               
ให้โอนอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ไปเป็นของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ  และค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ               
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้ยกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และให้โอนอ านาจ
หน้าทีข่อง กศจ. ตามค าสั่งดังกล่าวไปเป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ. ตามค าสั่งนี้                     
บทบาทและอ านาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ. 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 19 ก าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (2)  ก าหนดนโยบาย วางแผน และก าหนดเกณฑ์อัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งให้ความเห็นชอบจ านวนและอัตราต าแหน่งของหน่วยงานการศึกษา 
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  (3)  เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในกรณีที่ค่าครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก                
หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่เหมาะสม 
เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิมค่าครองชีพ 
สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม 
  (4) ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคับได ้
  (5) พิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาที่ เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้                   
เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้วให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น 
  (6)  พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (7) ก าหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่                  
ในต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา รวมทั้งก าหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน 
  (8) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (9)  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  (10) พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 
  (11) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้ค าปรึกษา แนะน าและชี้แจงด้านการบริหารงานบุคคล       
แก่หน่วยงานการศึกษา 
  (12) ก าหนดมาตรฐาน พิจารณา และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย        
การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
  (13) ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอ านาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากหน่วยงานการศึกษา                
ให้ผู้แทนของหน่วยงานการศึกษา ข้าราชการ หรือบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ข้อบังคับ รวมทั้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา ข้าราชการ หรือบุคคลใดรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ไปยัง ก.ค.ศ. 
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  (14) ในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
คณะอนุกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติการ  
โดยไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกล่าวไว้ เป็นการชั่วคราว 
เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
คณะอนุกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น 
  (15) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 
เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการก าหนดอัตรา
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับ 
  (16) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
  (17) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด 
และควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (18) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
การด าเนินงานของ ก.ค.ศ. 
  เนื่องจากลักษณะโครงสร้างของ ก.ค.ศ. เป็นไปในรูปของคณะกรรมการ ฉะนั้น การด าเนินงานต่าง ๆ 
ของ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงจ าเป็นต้องมี
หน่วยงานส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการ และมีอนุกรรมการวิสามัญคณะต่าง ๆ ซึ่ง ก.ค.ศ. ตั้งขึ้น
ตามมาตรา 17 เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ”  ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นและวินิจฉัย
เรื่องต่าง ๆ แทน ก.ค.ศ.  
  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญคณะต่าง ๆ ที่ ก.ค.ศ. ตั้งขึ้น  เพ่ือท าการแทน ก.ค.ศ. นั้น  มีบทบาทอย่างมาก  
ในการเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ และพิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.ค.ศ.  จึงต้องพิจารณา
แต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลอย่างแท้จริง  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ทั้งนี้ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ก าหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. 
วิสามัญ เพ่ือท าการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. ดังต่อไปนี้  
  (1) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
  (2) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ  
  (3) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  นอกจาก อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ทั้ง 3 คณะดังกล่าวแล้ว ก.ค.ศ. อาจแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญอ่ืน                 
เพ่ือท าการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. หรือท าหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการอื่นที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ได้ ทั้งนี้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แต่ละคณะมีจ านวนไม่เกิน           
สิบห้าคน ประกอบด้วย 
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  (1) ประธานอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการใน ก.ค.ศ. เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็น            
อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่เป็นกรรมการใน ก.ค.ศ. เป็นประธานอนุกรรมการก็ได้ 
  (2) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินสิบเอ็ดคน ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย และด้านอ่ืน ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญคณะนั้น 
  (3) อนุกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จ านวนสองคน 
  ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้าราชการในส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
และอาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักงาน ก.ค.ศ. จ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ในปัจจุบัน ก.ค.ศ. มีมติตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ รวม 11 คณะ ดังนี้ 
  1. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล  มีอ านาจและ
หน้าที่ท าการแทน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการเสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอแนะนโยบาย วางแผน และก าหนดเกณฑ์อัตราก าลังของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งให้ความเห็นชอบจ านวนและอัตราต าแหน่งในหน่วยงาน
การศึกษา พิจารณา จัดท า และพัฒนาร่างกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และ
พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ก าหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษารวมทั้งก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน พิจารณารับรอง
คุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการก าหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับรวมทั้ง
พิจารณาเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พิจารณาด าเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ รวมทั้งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
เฉพาะกิจเพ่ือด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. นี้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
  2. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีอ านาจ                   
และหน้าที่ท าการแทน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการเสนอแนะ และให้ค าปรึกษาต่อ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับนโยบายการวางระบบ 
กลไก และการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการในการพัฒนาและการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และ
จรรยาบรรณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะกรณีที่ค่าครองชีพ
เปลี่ยนแปลงไปมาก หรือการจัดสวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
ยังไม่เหมาะสม เพ่ือให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเรื่องปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิมค่าครองชีพ 
สวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมต่อไป พิจารณา
จัดท าและพัฒนาร่างกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพ การให้ค่าตอบแทน การให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง             
ที่มีเหตุพิเศษ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาจัดท าและพัฒนา
ร่างนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ กลไก และมาตรการในการพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี เสริมสร้างวินัย  
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คุณธรรม และจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ ขวัญก าลังใจ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                        
ด้านการพัฒนาเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน 
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู                 
และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการครู       
และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ของ                   
อ.ก.ค.ศ. นี้ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

3. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอ านาจและ 
หน้าที่ท าการแทน ก.ค.ศ. ในส่วนของการบริหารงานบุคคลเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับ
การเสนอแนะและให้ค าปรึกษาต่อ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พิจารณา จัดท า และพัฒนาร่างกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลนอกเหนือจากเกณฑ์ปกติ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นก าลังใจ             
ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพิจารณาเกี่ยวกับการบรรจุ และแต่งตั้งบุคคล
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกเหนือจากเกณฑ์ปกติ รวมทั้งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
เฉพาะกิจเพ่ือด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. นี้ และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

4. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจ 
และหน้าที่ท าการแทน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและให้ค าปรึกษาแก่ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาการก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
การก าหนดต าแหน่ง การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเปลี่ยนต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่งและระดับ
ต าแหน่ง การบรรจุผู้ออกจากราชการหรือออกจากงานเข้ารับราชการ การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือน และวินิจฉัยปัญหาในเรื่องดังกล่าวและเสนอ 
ก.ค.ศ. พิจารณา ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการก าหนดกรอบอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่ง การบรรจุและแต่งตั้ง       
การโอน การย้าย การเปลี่ยนต าแหน่ง การแต่งตั้ง การเลื่อนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง การบรรจุผู้ออกจากราชการ
หรือออกจากงานเข้ารับราชการ การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งการด าเนินการให้เป็นไปตามมติ รวมทั้ง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ                          
เพ่ือด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. นี้ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
  5. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
มีอ านาจและหน้าที่ท าการแทน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและให้ค าปรึกษาแก่ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับ
ระบบวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและวินิจฉัยปัญหาในเรื่องดังกล่าว และเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา  
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จัดท า และพัฒนากฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งการประเมินเพ่ือด ารงไว้ซึ่งวิทยฐานะ ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับ
วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้ง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินการตามอ านาจ
และหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. นี้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
  6. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)                
มีอ านาจและหน้าที่ท าการแทน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและให้ค าปรึกษาแก่ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับระบบต าแหน่ง
และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2) พิจารณากลั่นกรองการจัดท า 
และพัฒนากฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) พิจารณาด าเนินการค าขออนุมัติ
ก าหนดต าแหน่ง การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การแต่งตั้ง การเลื่อนต าแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ การตัดโอน
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การก าหนดกรอบอัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) และเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา ก ากับ ดูแล ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร                
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) รวมทั้ง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่
ของ อ.ก.ค.ศ. นี้ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
  7.  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
มีอ านาจหน้าที่ท าการแทน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการเสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและการแก้ไข ปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาจัดท า และพัฒนาร่างกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. และระเบียบเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา พิจารณาการขอให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความชอบด้วยกฎหมายของร่างกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแก่ส านักงาน ก.ค.ศ. หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
พิจารณาวินิจฉัยและตีความปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งให้ค าปรึกษาและพิจารณาตอบข้อหารือในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายแก่ส านักงาน ก.ค.ศ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเรื่องการขอแก้ไขทะเบียนประวัติ เกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจหรือคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่
ของ อ.ก.ค.ศ. นี้ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
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    8. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ  มีอ านาจและหน้าที่ท าการแทน ก.ค.ศ. 
เกี่ยวกับการเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นต่อ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับปัญหาในการใช้บังคับและการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาเรื่อง                
การด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ และการรายงานการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณา                  
ข้อกฎหมาย หรือข้อหารือเก่ียวกับการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เสนอแนะแก่ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับมาตรฐานโทษและแนวทางการลงโทษ พิจารณาเรื่องค าร้องเรียนกล่าวโทษ
ที่เกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
เฉพาะกิจเพ่ือด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. นี้ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
   9.  อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ มีอ านาจและหน้าที่ท าการแทน ก.ค.ศ. 
เกี่ยวกับการเสนอแนะแก่ ก.ค.ศ. ในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการใช้บังคับและการแก้ไขปรับกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้ง
การวางระบบและกลไก เกี่ยวกับเรื่องการอุทธรณ์และร้องทุกขข์องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณา
เรื่องการอุทธรณ์และการร้องทุกข์เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พิจารณาเรื่องร้องทุกขท์ี่ยื่นต่อ ก.ค.ศ. ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
เห็นว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา กศจ. เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง กระท าการหรือมีมติขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือมีมติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิจารณา
เรื่องการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการที่เป็นงานเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และเรื่อง
การด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มิได้ใช้สิทธิ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ ซึ่งได้กระท าความผิดร่วมกับผู้ให้สิทธิอุทธรณ์และร้องทุกข์ด้วย รวมทั้ง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
เฉพาะกิจเพ่ือด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. นี้  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
  10.  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอ านาจและหน้าที่ท าการแทน ก.ค.ศ. 
เกี่ยวกับการพิจารณาตรวจสอบข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในเรื่องการร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นต่อ ก.ค.ศ. หรือที่ตรวจพบเอง    
ในกรณีท่ีปรากฏว่าส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา กศจ. เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ปฏิบัติการหรือมีมติโดยไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมหรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับ
กฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ยกเว้นกรณีร้องทุกข์
เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย การพักราชการ และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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โดยให้มีอ านาจสืบสวน สอบสวน และสรุปข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อ ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณาภายใน
สามสิบวันท าการ พิจารณาและมมีติยับยั้งการปฏิบัติการหรือการปฏิบัติตามมติเป็นการชั่วคราวในกรณีที่ส่วนราชการ 
หน่วยงานการศึกษา กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง คณะอนุกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้ง หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ หรือปฏิบัติหรือ              
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม และหากปล่อยเนิ่นช้าไปจะเกิดความเสียหาย
แก่ราชการ ด าเนินการสืบสวน สอบสวนในกรณีที่มีการร้องเรียนกล่าวหาว่าอนุกรรมการ ใน กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ 
ก.ค.ศ. ตั้ง หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหรือ               
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และเสนอต่อ ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณา รายงานและด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมทั้งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
เฉพาะกิจเพ่ือด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. นี้ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
  11.  อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล       
มีอ านาจและหน้าที่ท าการแทน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการวางระบบและกลไก               
การตรวจติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก ากับ 
ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา กศจ. เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง และองค์คณะบุคคลที่มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตามมติของ ก.ค.ศ. 
และกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา และประเมินผล
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการ
รายงานการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบ
ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินการ
ตามอ านาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. นี้ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
  การด าเนินงานของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ ทั้ง 11 คณะดังกล่าว นับว่าเป็นการแบ่งเบาภาระ             
ในการด าเนินงานของ ก.ค.ศ. เป็นอย่างมาก  และท าให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

บทบาทและอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ก.ค.ศ. 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 20 
บัญญัติว่า “ให้มีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน ก.ค.ศ.” 
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยย่อว่า “เลขาธิการ ก.ค.ศ.” 
ซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
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  ส านักงาน ก.ค.ศ. มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ. 
(2) วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

และการจัดระบบบริหารราชการในหน่วยงานการศึกษา 
(3) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
(4) พัฒนาระบบข้อมูล และจัดท าแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
(6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และบริหารเงินทุน ตลอดจนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานการศึกษา 

และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(8) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เสนอ ก.ค.ศ. 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอ่ืน หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย” 

 

บทบาทและอ านาจหน้าที่ของ กศจ. 
                    ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ให้ยกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ                    
ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 
และให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่และการด าเนินการใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ. ตามค าสั่งดังกล่าว ไปเป็นของ 
กศจ. ตามค าสั่งนี้ โดยก าหนดให้ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” 
ประกอบด้วย 
  (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
  (2) ศึกษาธิการภาคในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ 
  (3) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษา                  
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ 
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  (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน 
  (5) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (6) รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยทีค่ าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ดังกล่าว ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
  (1) อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (2) ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา                      
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
  (3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
  (4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ
ด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  (5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   
ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 
  (6) ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน                   
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  (7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
  (8) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด                
ตามข้อ 9 
  (9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ 
กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา โดยให้น าองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึงวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพ่ิมขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่                   
โดยไม่จ าเป็น 
  (10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 
มอบหมาย 
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  รวมทั้งในค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา            
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และให้
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
โดยให้ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด                    
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค และให้ศึกษาธิการภาค                           
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการภาค รวมทั้ง ก.ค.ศ. ยังได้
ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานการศึกษา ซึ่ง ก.ค.ศ. 
สามารถก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีในหน่วยงานดังกล่าวได้  

นอกจากนี้ยังได้ก าหนดให้ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ านาจ 
สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 53 (3) และ (4) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งมีผลเป็น
การเปลี่ยนอ านาจการสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 (3) ซึ่งเดิม เป็นของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และตามมาตรา 53 (4) ซึ่งเดิมเป็นของผู้อ านวยการสถานศึกษามาเป็นของศึกษาธิการจังหวัด และเปลี่ยนองค์กร 
การบริหารงานบุคคลในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา มาเป็น การบริหารงานบุคคล
ในเขตจังหวัด โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งในส่วนของการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาจึงเปลี่ยนผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามาเป็นของศึกษาธิการจังหวัด และถ่ายโอนอ านาจการพิจารณา
ด าเนินการทางวินัยและการพิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัย จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา มาเป็นของ กศจ. 
ส าหรับการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ที่มิได้สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาอ านาจการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการนั้น 
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      หมายเหตุ : ส าหรับกรุงเทพมหานครให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษา                      
                     ในภูมิภาคท าหน้าที่เป็น กศจ. 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 

อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ  
จ านวน 11 คณะ 

กศจ. 
จ านวน 76 คณะ 

 

 

อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
จ านวน 3 คณะ 

1. อ.ก.ค.ศ.ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. อ.ก.ค.ศ.ส านักงานคณะกรรมการ 
    การอาชีวศึกษา 
3. อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

1. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบ  
    บริหารงานบุคคล 
2. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
    ในการปฏิบัติราชการ 
3. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัด   
    ชายแดนภาคใต้ 
4. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับต าแหน่งข้าราชการครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษา 
5. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษา 
6. อ.ก.ค.ศ. วสิามญัเกี่ยวกับต าแหน่งบุคลากรทางการศกึษาอื่น 
    ตามมาตรา 38 ค. (2) 
7. อ.ก.ค.ศ.วสิามญัเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการคร ู
    และบุคลากรทางการศึกษา 
8. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ 
9. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
10. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการร้องเรียน 
      ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
11. อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการก ากับ ติดตาม และ   
      ประเมินผลการบริหารงานบุคคล 



 
 

ความหมายของวินัย 
  ค าว่า “วินัย” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ระเบียบ แบบแผน 
และข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ 
  ในทางการบริหารนั้น “วินัย” มีความหมายไปในหลายลักษณะ เช่น ลักษณะที่เป็นการ
ควบคุมตนเอง (Self Control) โดยมุ่งพิจารณาวินัยในแง่การพัฒนาตนเอง เพ่ือปรับตัวให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
และความต้องการ ซึ่งเรียกว่า อัตวินัย (Self Discipline) 
  วินัยข้าราชการอาจแยกพิจารณาได้เป็น 2 ความหมายคือ 
  1. หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความประพฤติที่ทางราชการก าหนดให้ข้าราชการ
ยึดถือและปฏิบัติ 
  2. หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ข้าราชการแสดงออกมาในทางที่ถูกที่ควร เป็นการ
ควบคุมตนเองให้แสดงพฤติกรรมที่ถูกระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือแบบแผนที่ทางราชการก าหนดไว้ 
  ดังนั้น วินัยจึงหมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือแบบแผนความประพฤติที่ควบคุม
พฤติกรรมของคนในองค์กรให้เป็นไปในแนวทางท่ีถูกที่ควรที่ราชการพึงประสงค์ 
 

การรักษาวินัย 
  การรักษาวินัย หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางวินัย ตามที่กฎหมาย
บัญญัติอย่างเคร่งครัด ระมัดระวัง ดูแล ปูองกัน ไม่ฝุาฝืนหรือหลีกเลี่ยง หากพบว่ามีการกระท าผิด
ผู้บังคับบัญชาต้องด าเนินการทางวินัยทันที เพ่ือมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อ่ืน การรักษาวินัยที่ดีนั้น นอกจากเกิด
จากตัวข้าราชการเองที่จะต้องเรียนรู้ ส านึก และตระหนักในหน้าที่แล้ว ผู้บังคับบัญชาก็จะต้องท าตัวเป็น
แบบอย่างที่ดี ดูแล ส่งเสริม และพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยด้วย  
 

บทบาทของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการรักษาวินัย 
  (1) เสริมสร้างและพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัย 
  (2) ปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 
  (3) ด าเนินการทางวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
 

วัตถุประสงค์ของการรักษาวินัย 
            (1) เพ่ือส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของข้าราชการ และรักษาประโยชน์ของราชการ 
            (2) เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของข้าราชการด้วยลักษณะของวินัย 
 
 
 

 

บทที่ 2 
วินัย และการรักษาวินัย 
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ลักษณะของวินัย   
วินัยมีลักษณะเป็นข้อบัญญัติ เพ่ือควบคุมและส่งเสริมให้ข้าราชการอยู่ในกรอบแห่งความประพฤต ิ

อันดีงาม ระเบียบวินัยโดยทั่วไปมีไว้เพ่ือให้บุคคลในสังคมปฏิบัติร่วมกันในทิศทางและแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ สันติ เคารพในสิทธิและหน้าที่ของกันและกัน 
  วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้อบัญญัติที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและ
ข้อปฏิบัติตามหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
มาตรา 82 ถึงมาตรา 97 ซึ่งอาจแยกได้ดังนี้ 
            มาตรา 82  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้าม
และข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
  มาตรานี้ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
บทบัญญัติที่เป็นข้อห้ามและถือปฏิบัติในเรื่องวินัยอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ทั้งในและนอกเวลาราชการ แต่ทั้งนี้
การกระท าผิดวินัยตามบทบัญญัติดังกล่าวต้องเป็นความผิดที่ได้ท าในขณะที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา แต่หากผู้ใดได้กระท าความผิดก่อนมีสถานภาพเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หรือก่อนบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย่อมไม่อาจถือเป็นความผิดวินัยและ
น ามาสั่งลงโทษทางวินัยได้ แต่อาจจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปในการรับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ หากเข้าเหตุตามที่กฎหมายก าหนด และหากปรากฏภายหลังเข้ารับราชการก็อาจต้อง
ถูกสั่งให้ออกจากราชการโดยพลัน เพราะเหตุขาดคุณสมบัติได้ 
  กรณีตัวอย่าง 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อครั้งเป็นพนักงานราชการ กระท าการทุจริตสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และต่อมาหลังจากได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรงตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 24 (8) และมีมูลความผิดอาญา
ฐานเป็นเจ้าพนักงานกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 มาตรา 161 และมาตรา 162 (1) 
และ (4) ประกอบมาตรา 86 การกระท าดังกล่าวจึงถือเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ซึ่งเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547  จึงต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
(มติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อ วันที่               
11 มกราคม 2562) 
  มาตรา 83  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุนการปกครอง                 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                      
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่านั้น 
  มาตรานี้มีความมุ่งหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหน้าที่ต้องปฏิบัติ                   
ใน 2 ประการคือ 
  1. สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข              
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

2. วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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  การสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข              
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจอาจแสดงออกมาได้ทั้งกายและวาจา การกระท า                
ที่ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ถือเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง เว้นแต่การกระท าผิด
ดังกล่าวจะเป็นความผิดทางอาญา และผู้นั้นได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรืออาจตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปในการเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ หากมีพฤติการณ์ไม่เ ลื่อมใสในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือถูกสั่งให้ออก
จากราชการฐานประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งต้องปรับบทให้เหมาะสมโดยค านึง     
ถึงข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป 

นอกจากนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังมีหน้าที่ต้องวางรากฐานให้เกิดระบอบ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น ให้นักเรียนได้รับความรู้หรือจัดกิจกรรม
ในโรงเรียนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จัดให้มีสภานักเรียน หรืออาจมีการจัดให้มีการเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน เป็นต้น 
  มาตรา 84  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหม่ันเพียร ดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของ                 
ทางราชการ และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
  ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจและหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับ
ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  มาตรานี้ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ดูแลเอาใจใส่ รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ   
อย่างเคร่งครัด มิให้อาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการหาผลประโยชน์โดยมิชอบ รวมทั้งไม่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ                    
  มาตรา 84 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ซึ่งพิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้ 
  1. มีหน้าที่ราชการ 
  2. ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม 
  3. ไม่มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร 
  4. ไม่ดูแลเอาใจใส่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ 
  5. ไม่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 

 หน้าที่ราชการ หมายถึง งานที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ หน้าที่ที่เกิดขึน้ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายที่ก าหนดให้อ านาจไว้เป็นการเฉพาะ และหมายความ
รวมถึงการไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ไม่ใช่ราชการโดยตรง โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้ง หรือตามที่
ได้รับมอบหมายนั้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ถ้าข้าราชการผู้ใดกระท าการอันเป็นการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
ย่อมถือเป็นการกระท าผิดวินัยในหน้าที่ 
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การพิจารณาว่า ข้าราชการมีหน้าที่ราชการในเรื่องใด พิจารณาได้ดังนี้ 
1. กฎหมาย หรือระเบียบ ก าหนดให้ต าแหน่งใดมีหน้าที่ในเรื่องใดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น  

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ  
2. มาตรฐานต าแหน่ง ได้ก าหนดหน้าทีค่วามรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งต่าง ๆ ตลอดจนลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติไว้  
3. ค าสั่งหรือการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา ที่ให้ปฏิบัติงานอ่ืนนอกเหนือจากมาตรฐาน 

ต าแหน่ง ถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งหรือมอบหมายให้ข้าราชการผู้ใดปฏิบัติภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชา ก็ย่อมเป็นหน้าที่ราชการของผู้ที่ได้รับค าสั่งหรือได้รับมอบหมาย การมอบหมายอาจท าเป็น                    
ลายลักษณ์อักษร หรือมอบหมายด้วยวาจา หรือมอบหมายโดยพฤตินัยอย่างอ่ืนก็ได้  

4. โดยพฤตินัย พิจารณาจากการที่ข้าราชการสมัครใจเข้าผูกพันตนเองยอมรับว่าเป็นหน้าที่ราชการ 
ของตน โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ปรากฏว่าเพียงพอที่จะถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้นั้นหรือไม่ 

ซื่อสัตย ์หมายถึง การปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ไม่คดโกง หรือไม่หลอกลวง 
สุจริต หมายถึง การปฏิบัติด้วยความมุ่งหมายด้วยความตั้งใจที่ดี ชอบด้วยท านองคลองธรรม 
ซื่อสัตย ์หมายถึง การปฏิบัติโดยไม่ล าเอียง (เลือกปฏิบัติแก่ฝุายใดฝุายหนึ่งเป็นการเฉพาะ) 

การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกย่องให้ครูเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพชั้นสูง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่คุรุสภาก าหนดไว้เป็นข้อบังคับอย่างเคร่งครัดด้วย 
  กรณีตัวอย่าง 
  1. การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะกรรมการในสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ถ้ากระท าการใดให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หน่วยงานต้นสังกัดก็สามารถ
ด าเนินการทางวินัยได้ ดังที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยวินิจฉัยไว้ในเรื่องเสร็จที่ 322/2549 ว่าการจัด
สวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 
มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการเพ่ือประโยชน์แก่การด ารงชีพ
นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการเป็นกรณีปกติหรือเพ่ือประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการ ทั้งนี้ ตามบทนิยามค าว่า “สวัสดิการภายในส่วนราชการ” ในข้อ 4 โดยเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ       
ในการริเริ่ม ด าเนินการ หรือสนับสนุนให้มีการด าเนินการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง 
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการจัดสวัสดิการในส่วนราชการตามกฎหมายใดเป็นการเฉพาะ การด าเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับสวัสดิการก็ยังคงต้องอยู่ในบังคับของระเบียบนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายเฉพาะนั้นด้วย ตามข้อ 6 
วรรคสอง ดังนั้น การจัดสวัสดิการของข้าราชการไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์ของระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 หรือตามกฎหมายเฉพาะให้ถือว่าเป็น
การจัดสวัสดิการข้าราชการเช่นเดียวกันและย่อมได้รับการสนับสนุนหรือการอ านวยความสะดวกจาก                   
ส่วนราชการด้วยกันทั้งสิ้น เช่น การให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่ให้สวัสดิการภายใน 
ส่วนราชการโดยถือเป็นการปฏิบัติราชการตามข้อ 16 ซึ่งอาจได้รับการพิจารณาความดีความชอบหรือมีความรับผิด
ทางวินัย หรือการอนุมัติให้ใช้ที่ดิน ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ การใช้น้ า กระแสไฟฟูา หรือสิ่งสาธารณูปโภคอ่ืนของ 
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ส่วนราชการตามข้อ 17 รวมทั้งการสนับสนุนการด าเนินการจากส่วนราชการในกรณีอ่ืนไม่ว่าจะเป็นการรับรอง               
ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือการหักเงินเดือนของข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ือช าระค่าหุ้น
สหกรณ์ ด้วยเหตุนี้การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการครู แม้ว่าจะจั ดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 แต่ก็เป็นการจัดตั้งขึ้นเพ่ือช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการในการด ารงชีพ
นั่นเอง จึงอยู่ในความหมายของการจัดสวัสดิการข้าราชการ ตามข้อ 6 วรรคสอง และข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน                
เป็นกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์ย่อมเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ 16 ด้วย  
                 2. กรณีข้าราชการต ารวจที่ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
ในเรื่องที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปลอมแปลงเอกสารสัญญากู้เงินสหกรณ์ และใช้เอกสารปลอม
ยื่นกู้ยืมต่อสหกรณ์ เป็นเหตุให้สหกรณ์และสมาชิกที่ถูกปลอมลายมือชื่อเสียหาย  จนศาลปกครองสูงสุด    
มีค าพิพากษาว่าการท่ีผู้ฟูองคดีด ารงต าแหน่งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจพังงา จ ากัด มีหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารค าขอกู้เงินของสมาชิกแต่กลับอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนปลอมแปลงเอกสารกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจพังงา จ ากัด ในนามบุคคลอ่ืนและรับเงินจ านวนดังกล่าวไปเป็นของตน การกระท าของผู้ฟูองคดีเป็นการ
ไม่รักษาชื่อเสียงและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของตน ประกอบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจพังงา 
จ ากัด เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการต ารวจพังงา การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟูองคดี                   
ในสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจพังงา จ ากัด จึงเป็นการปฏิบัติราชการ (ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษา                  
คดีหมายเลขแดง ที่ อ. ๑๓๕/๒๕๕๔) 
       3. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้รับเลือกเป็น
ประธานกรรมการ รองประธาน คณะกรรมการ ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ หรือผู้มีต าแหน่งหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
หากไปด าเนินการใด ๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์  ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูและสมาชิก
สหกรณ์ฯ แล้ว พฤติการณ์ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง (อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                       
ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 

    มาตรา 84 วรรคสอง เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้ 
    1. มีอ านาจหน้าที่ราชการ 
    2. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการที่ตนด ารงอยู่  
    3. หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ประโยชน์ หมายถึง สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณกับผู้รับอาจเป็น 

ทรัพย์สินเงินทอง หรือการอ่ืนใดที่เป็นผลได้ตามต้องการ  แม้ประโยชน์จะได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ            
ก็ตามก็อาจเป็นความผิดได้ เช่น การให้การอ านวยความสะดวกในการมาติดต่อราชการเป็นพิเศษแก่ผู้ที่น า
สิ่งของหรือเงินทองมาให้เป็นค่าตอบแทน 
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                   มาตรา 84 วรรคสาม  เป็นการก าหนดลักษณะความผิดวินัยที่ร้ายแรง ในกรณีทุจริต                 
ต่อหน้าที่ราชการ การที่จะพิจารณาว่าการกระท าผิดวินัยเช่นใดจะเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง                  
กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่นั้น ต้องเข้าองค์ประกอบดังนี้ 

  1.  ต้องมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ 
  2.  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
  3.  เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
  4.  โดยมีเจตนาทุจริต 

หน้าที่ราชการ มีความหมายเช่นเดียวกันกับความใน มาตรา 84 วรรคหนึ่งที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
  การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นลักษณะของการกระท าที่ข้าราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติโดยได้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการไปแล้วหรือได้มีการกระท าการตามหน้าที่ไปแล้ว  แต่การปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นไม่หมาย
รวมถึงการปฏิบัติในการใช้สิทธิเบิกจ่ายเงินที่ทางราชการให้สิทธิเบิกได้ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ                     
ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 
  ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หมายถึงมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ แต่ไม่ปฏิบัติหรือ                 
งดเว้นไม่กระท าการตามหน้าที่ โดยจงใจหรือเจตนาไม่ปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นการพลั้งเผลอหรือเข้าใจผิด 
  การที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท าการตามหน้าที่ จะเป็นความผิดกรณีทุจริตต่อหน้าที่
ราชการก็ต่อเมื่อได้กระท าโดยเป็นการจงใจที่จะไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยปราศจากอ านาจที่จะอ้างได้                      
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ และจะต้องเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย 
  มิชอบ หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
มติคณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียมของทางราชการ  หรือท านองคลองธรรม  ซึ่งแยกพิจารณาได้ ดังนี้ 
  1) มิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือมติคณะรัฐมนตรี 
หมายถึง ปฏิบัติโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ หรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ  หรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  
หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดไว้ 
  2)  มิชอบด้วยแบบธรรมเนียมของทางราชการ หมายถึง ปฏิบัติโดยไม่เป็นไปตามแบบธรรมเนียม
ของทางราชการ หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
  3) มิชอบด้วยท านองคลองธรรม หมายถึง กระท าในทางท่ีไม่ถูกไม่ควร หรือไม่กระท าในทาง                
ที่ถูกที่ควร 
  ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยถูกต้องตามกฎหมาย และตามท านองคลองธรรมทุกประการแล้ว 
ต่อมาภายหลังได้รับประโยชน์ส่วนตัว เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นในลักษณะ “ของขวัญ” หรือที่เรียกกันว่า 
“กินตามน้ า” ไม่เข้าลักษณะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ จึงไม่เป็นความผิดกรณีทุจริตต่อหน้าที่
ราชการตามมาตรา 84 วรรคสาม แต่อาจเป็นความผิด กรณีอ่ืน เช่น ประพฤติชั่วได้ 

มีเจตนาพิเศษเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ การปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบที่จะเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการได้นั้น ต้องเป็นการกระท าเพ่ือให้ตนเอง
หรือผู้อื่นได้ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดด้วย 
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  ผู้อ่ืน หมายถึง ใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือข้าราชการด้วยกันที่จะได้รับประโยชน์               
จากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของข้าราชการผู้นั้น 
  ประโยชน์ หมายถึง สิ่งที่เป็นผลดี หรือผลที่เป็นคุณแก่ผู้รับ หรือผลที่ได้ตามความต้องการ                      
ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่มิใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับบริการ ความสะดวกสบายหรือ
สิทธิพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น 
  มิควรได้ หมายถึง ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ  ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น 
ในกรณีที่มีกฎหมาย มาตรฐานทั่วไป กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งใดก าหนดให้ข้าราชการ ได้รับประโยชน์
ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นก็เป็นประโยชน์อันควรได้โดยชอบธรรม หรือโดยชอบด้วยเหตุผล แต่ต้องมิใช่
เรียกร้องเอาเกินกว่าที่ควรจะได้ ถ้าเป็นการเรียกร้องเอาเกินกว่าที่จะพึงได้แล้ว ก็เป็นการได้รับประโยชน์                
ที่มิควรได้ด้วยเช่นเดียวกัน 
  โดยมีเจตนาทุจริต คือการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 
                    ทั้งนี้ ในการพิจารณาความผิดในกรณีเช่นนี้ จะต้องพิจารณาโดยรอบคอบให้ได้ความหรือ
ปรากฏหลักฐานแจ้งชัด เพราะความผิดกรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการเป็นความผิดที่ร้ายแรงมาก ซึ่งทางราชการ
ไม่พึงประสงค์ที่จะให้บุคคลผู้ประพฤติเช่นนี้อยู่ในราชการ ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ควรลงโทษไล่ออกจากราชการ การน าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานีอ่ืนใด                  
ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536  
  ความผิดกรณีใช้สิทธิขอเบิกเงินจากทางราชการเป็นเท็จ โดยเจตนาทุจริต ฉ้อโกงเงินของทางราชการ
อย่างแน่ชัด เช่น การเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง และเงินอ่ืนในท านอง เดียวกันอันเป็นเท็จ                  
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่ว ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/ว 8 ลงวันที่               
26 กรกฎาคม 2536 ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ เนื่องจากไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน 
  กรณีทุจริตในการสอบให้ลงโทษสถานหนัก มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0401/ว 50 ลงวันที่ 12 เมษายน 2511 จะเข้ากรณีทุจริตตามมาตรานี้หรือไม่ ต้องดูว่า
ผู้กระท ามีหน้าที่ราชการหรือไม่ หากเป็นผู้เข้าสอบกระท าการทุจริตในการสอบเป็นความผิดวินัยร้ายแรง          
ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
  กรณีตัวอย่าง 
         1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาศัยโอกาสที่ตนมีต าแหน่งหน้าที่ ท าการเบิกถอน
เงินงบประมาณโครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นม) ของทางโรงเรียนมาเก็บไว้รักษาไว้กับตัวเอง 
เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ย่อมเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและจงใจ                  
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การทีผู่้บังคับบัญชา
มีค าสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงชอบแล้ว (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.814/2558) 
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        2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ยืมเงินงบประมาณ
ออกมาใช้จ านวน 24 สัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 840,261 บาท โดยไม่ระบุวัตถุประสงค์ในการยืม              
และไม่มีการส่งใช้เงินยืม ทั้งที่เจ้าหน้าที่การเงินได้บันทึกแย้งแล้วว่า ไม่สามารถยืมได้เนื่องจากยังไม่ได้                
ส่งใช้เงินยืมครั้งก่อน และควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ยืม แต่ก็ยังคงสั่งการให้เจ้าหน้าที่
การเงินด าเนินการเบิกเงินยืมมาให้ และเมื ่อได้รับเงินยืมไปแล้วไม่ปรากฏว่าได้น าเงินยืมไปใช้จ่าย                  
ในราชการ พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี
หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 84 วรรคสาม 
และมาตรา 85 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
  มาตรา 85  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย
ของรัฐบาล โดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
  การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของ                      
ทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อ หรือ               
ขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง    
                      มาตรานี้ก าหนดเพ่ือให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐ โดยถือประโยชน์สูงสุดของ
ผู้เรียน และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการไม่ให้เกิดความเสียหาย เป็นวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดผลดี               
มีประสิทธิภาพหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ หากข้าราชการปฏิบัติหน้าที่โดยฝุาฝืนกฎหมาย ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี  หรือนโยบายของรัฐบาลแล้ว ย่อมท าให้ราชการเกิดความเสียหาย ทั้งนี้                 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการหมายความรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยตรง และการปฏิบัติหน้าที่ราชการทั่วไป  
หรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนดให้ข้าราชการต้องปฏิบัติด้วย  
  มาตรา 85 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงพิจารณาซึ่งพิจารณาองค์ประกอบ
ความผิดได้ดังนี ้
  1.  มีหน้าที่ราชการ 
  2. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ และหน่วยงาน
การศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล โดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน 
  3.  เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
  หน้าที่ราชการ  นอกจากความหมายเช่นเดียวกับ มาตรา 84 คือ หน้าที่ราชการตามต าแหน่ง
และหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายแล้ว  ยังหมายถึงหน้าที่ราชการทั่วไปที่กฎหมายก าหนดให้ข้าราชการ                 
ทุกคนต้องปฏิบัติ  เช่น  ข้าราชการมีสิทธิขอลากิจ  ลาปุวย  หรือลาพักผ่อนได้ ตามระเบียบว่าด้วยการลา                    
ในขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการด้วย การหยุดราชการเพราะปุวย แต่ไม่ส่ง
ใบลาตามระเบียบการลา  ถือเป็นความผิดตามมาตรานี้  
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  นโยบายของรัฐบาล หมายถึง 
  1.  นโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา 
  2.  นโยบายที่ได้ก าหนดหรือสั่งการเป็นการเฉพาะเรื่อง 
  3.  นโยบายพิเศษหรือนโยบายเฉพาะกิจที่รัฐบาลมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ 
  นโยบายของรัฐบาลในลักษณะดังกล่าว ข้าราชการจะต้องทราบและตอบสนองเพ่ือให้นโยบาย
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
  กรณีตัวอย่าง 

1. คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดที่มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญ หน่วยงานทางปกครองก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี การก าหนดหลักเกณฑ์           
เรื่องใดที่ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีย่อมถือว่าเป็นการกระท า ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย   
        (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.89/2549) 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงโทษนักเรียนที่หนีเรียน โดยการใช้โซ่ล่ามนักเรียนไว้
กับต้นไม้ภายในโรงเรียน และจัดให้มีการประกาศทางเครื่องขยายเสียงเพ่ือให้นักเรียนคนอ่ืนๆ ไปดูนักเรียน             
ที่ถูกล่ามโซ่ว่าเป็นตัวประหลาด เป็นกรณีกระท าความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
       3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ไม่ได้ก ากับดูแลให้การด าเนินการเปิดซองสอบราคาเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา 
มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ แต่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
รวมทั้งต้องปฏิบัติตามขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระส าคัญตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความระมัดระวัง เอาใจใส่ระมัดระวัง รักษาประโยชน์ของทางราชการ และในประการส าคัญต้องไม่ประมาท
เลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ครั้งที่ 4/๒๕๖1              
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561) 
  มาตรา 85 วรรคสอง  ก าหนดถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ และหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล 
ประมาทเลินเล่อ ขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งพิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้ 
   1. มีหน้าที่ราชการ 
  2. จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ และหน่วยงานการศึกษา 
มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล 
  3. ประมาทเลินเล่อ หรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ 
  4. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
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            จงใจ หมายความว่าตั้งใจ หมายใจ เจตนา 
  จงใจ ตามความในวรรคสองนี้  แม้การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ                         
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายรัฐบาลนั้น จะไม่ได้มุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือไม่อาจ
เล็งเห็นผลของการกระท านั้นว่าจะเสียหายแก่ราชการได้ก็ตาม ถ้าการกระท าโดยรู้ส านึกในการกระท านั้น                     
ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแล้ว ก็เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรานี้ 
  ประมาท และเลินเล่อ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
  ประมาท หมายความว่า ขาดความรอบคอบ ขาดความระมัดระวัง 
  เลินเล่อ หมายความว่า ขาดความระวัง หรือไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระท า 
  ดังนั้น ประมาทเลินเล่อ จึงหมายความว่า ขาดความระมัดระวัง ไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระท า 
พลั้งเผลอ หลงลืม  
            ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือในเรื่องที่มีหน้าที่ราชการจะต้องปฏิบัติโดยไม่มีเจตนาจะให้
เกิดความเสียหาย การประมาทเลินเล่อซึ่งเป็นความผิดทางวินัยจะต้องเป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่
ราชการ  การประมาทเลินเล่อมีได้ทั้ง “กระท า” และ “ละเว้นการกระท า”   
            ส าหรับความเสียหายที่ทางราชการได้รับอาจเป็นความเสียหายที่สามารถค านวณเป็นราคา  
หรือเป็นความเสียหายที่เกิดกับภาพพจน์ชื่อเสียงของทางราชการก็ได้ 

กรณีตัวอย่าง  
   1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ยืมเงิน
งบประมาณออกมาใช้จ านวน 24 สัญญา  โดยไม่ระบุวัตถุประสงค์ในการยืม และไม่มีการส่งใช้เงินยืม ทั้งที่
เจ้าหน้าที่การเงินได้บันทึกแย้งแล้วว่า ไม่สามารถยืมได้เนื่องจากยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืมครั้งก่อน และควรให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ยืม แต่ก็ยังคงสั่งการให้เจ้าหน้าที่การเงินด าเนินการเบิกเงินยืมมาให้ และเมื่อได้รับเงินยืม
ไปแล้ว ไม่ปรากฏว่าได้น าเงินยืมไปใช้จ่ายในราชการ พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีทุจริต                 
ต่อหน้าที่ราชการ และกรณีปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของ                  
ทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 84 วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ไดป้ลอมลายมือชื่อ 
ข้าราชการครูในโรงเรียน และด าเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟูา เปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์หลายรายการ                      
โดยด าเนินการไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมกับราคา วัสดุอุปกรณ์ไม่ได้คุณภาพตามสัญญาจ้าง ส่อไปในทางทุจริต             
หาประโยชน์อันมิควรได้ พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม และมาตรา ๘๕ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับประโยชน์มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีจงใจ               
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง 
การที่ผู้บังคับบัญชาสั่งเพ่ิมโทษจากโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นโทษไล่ออกจากราชการนั้น เหมาะสมกับ
กรณีความผิดแล้ว (อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ที่ท าการแทน ก.ค.ศ.) ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
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มาตรา 86  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  
ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่า                           
การปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ                   
จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายในเจ็ดวัน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้ และเม่ือเสนอความเห็นแล้ว
ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม  
            การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ                       
โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการย่างร้ายแรง                    
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
         มาตรานี้ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการในหน้าที่โดยชอบ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเสนอให้ผู้บังคับบัญชา
ทบทวนค าสั่งนั้นได้  ถ้าเห็นว่าการปฏิบัตินั้นจะท าให้เสียหายหรือไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ โดยต้อง
เสนอความเห็นเป็นหนังสือให้ทบทวนค าสั่งภายใน 7 วัน หากผู้บังคับบัญชายืนยันตามค าสั่งเดิมก็ต้องปฏิบัติตาม 
  การที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยตามมาตรา 86 วรรคหนึ่ง 
เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบได้ดังนี้ 
  1.  มีค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
  2.  ผู้สั่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย 
  3.  สั่งในหน้าที่ราชการ 
  4.  เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
  5.  มีเจตนาไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น โดยขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง 
             ส าหรับการกระท าที่ขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ                 
อย่างร้ายแรง มาตรา 86 วรรคสอง ก าหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
   มีค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
             ค าสั่ง หมายถึง การบอกกล่าวให้กระท าหรือให้ปฏิบัติ ซึ่งค าสั่งของผู้บังคับบัญชาไม่จ าเป็นต้องสั่ง
ตามรูปแบบของทางราชการ เป็นหนังสือหรือเป็นลายลักษณ์อักษร อาจเป็นการสั่งด้วยวาจาก็ได ้
  2.  ผู้สั่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย  
            ผู้บังคับบัญชาหมายถึงผู้ด ารงต าแหน่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นผู้บังคับบัญชา เช่น
ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่ง
ส่วนราชการ เป็นต้น หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจตามกฎหมาย ให้เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงาน หรือสถานศึกษา ทั้งนี้ จะต้องเป็นการมอบหมายหรือมอบอ านาจ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้มอบได้ 
           กฎหมายที่ก าหนดการบังคับบัญชา มีดังนี้ 
       (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งได้ก าหนดต าแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยก าหนดให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล                  
มีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการฝุายบริหารทุกต าแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม 
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        (2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งก าหนดให้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ (มาตรา 12) ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานปลัดกระทรวง ให้เลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ และ
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือในสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา (มาตรา 30) ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษา (มาตรา 37) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ (มาตรา 39) 
 (3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งก าหนดให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา (มาตรา 24) ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา               
ในสถานศึกษา (มาตรา 27) ให้ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด                    
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (มาตรา 28) 
                    (4) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ให้ศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ              
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (ข้อ12) และให้ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 53 (3) และมาตรา (4)                   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ข้อ 13) 
  (5) มาตรฐานต าแหน่ง เช่น มาตรฐานต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  3.  สั่งในหน้าที่ราชการ มีความหมาย 2 ประการ คือ 
       3.1  ผู้สั่งมีหน้าที่ราชการในเรื่องที่สั่งนั้น หมายถึง เรื่องที่สั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ                   
ที่มิใช่งานในหน้าที่ของผู้รับค าสั่งโดยตรง 
             3.2  สั่งให้ปฏิบัติราชการ หมายถึง ถ้าไม่ใช่เรื่องสั่งให้ปฏิบัติราชการก็ไม่มีความผิดฐาน
ขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
  4. เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ หมายความว่า ผู้บังคับบัญชานั้น
ต้องเป็นผู้อยู่ในฐานะที่จะสั่งให้ท าได้ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ และต้องสั่งภายในขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ของตน ถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งการโดยไม่อยู่ในฐานะที่จะสั่งได้หรือสั่งการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ของตน 
หรือฝุาฝืนกฎหมายและระเบียบของทางราชการแล้ว ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม 
และถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามก็ไม่ผิดฐานขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชา  
            ทั้งนี้หากผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นค าสั่ง                    
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระท าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ย่อมเป็นการกระท าผิดวินัย 
  5. มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น โดยขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง คือ ต้องมีการขัดขืนไม่ท าตามค าสั่ง
หรือท าไม่ตรงตามท่ีสั่ง หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง  
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                    กรณีตัวอย่าง 
           1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมผู้ปกครองในการ
ด าเนินการให้ผู้ปกครองบริจาคเงินแก่โรงเรียน เพ่ือน าไปใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการศึกษาสู่โรงเรียนดีใกล้บ้าน 
(โรงเรียนในฝัน) ปีการศึกษา 2551 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและมาตรการมิให้รับบริจาคเงินในช่วงระยะเวลา
ที่มีการรับนักเรียนเข้ าศึกษาในสถานศึกษา ท าให้ผู้ ปกครองได้ รับความเดือดร้อน เป็นการฝุาฝืนประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและมาตรการในการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2551                
ลงวันที่ 31 มกราคม 2551 พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง และมาตรา 86 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และกรณีไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
การที่ผู้บังคับบัญชามีค าสั่ง ลงโทษภาคทัณฑ์เหมาะสมกับกรณีความผิดแล้ว   
                      2. เป็นกรณีของข้าราชการต ารวจ โดยข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่าขณะที่มีการน าตัว
ผู้ต้องหาและของกลางเข้ามาในห้องพนักงานสอบสวนนั้น ข้าราชการต ารวจผู้นั้นอยู่ในห้องดังกล่าว และได้มี
การน าของกลางซึ่งเป็นยาบ้าจ านวน 213 เม็ด เข้ามาวางไว้บนโต๊ะ ย่อมประมาณการได้ว่าของกลางยาบ้า               
มีจ านวนมากกว่า 8 เม็ด ซึ่งมีความแตกต่างในเชิงปริมาณอยู่มาก  การที่ลงบันทึกประจ าวันรับคดี โดยระบุว่า     
มีของกลางจ านวน 8 เม็ด ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและตนเองก็ทราบอยู่ก่อนแล้ว แม้จะกล่าวอ้างว่าในการ                
ลงบันทึกประจ าวันรับคดีตามหน้าที่นั้น ตนไม่มีอ านาจลงบันทึกประจ าวันโดยล าพังหรือโดยพลการต้องเขียน
ตามค าสั่งพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในแต่ละคดี แต่เมื่อรู้อยู่แล้วว่าค าสั่งของพนักงานสอบสวนเป็นค าสั่ง                 
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ และการปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวย่อมท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการหรือจะเป็นการไม่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ แต่แทนที่จะทักท้วงหรือเสนอ
ความเห็นเพ่ือให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีทบทวนค าสั่ง แต่กลับปฏิบัติตามค าสั่งโดยดุษฎี พฤติการณ์
เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานกระท าการอันได้เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง (ค าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.548/2554) 
  มาตรา  87 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลาอุทิศเวลาของตน
ให้แก่ทางราชการและผู้เรียนจะละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้  
  การละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหาย                   
แก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์ อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง  
                      มาตรานี้ก าหนดให้ข้าราชการต้องตรงต่อเวลา และการอุทิศเวลาให้แก่ราชการ เนื่องจาก
ข้าราชการเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะแทนรัฐ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่งต้องมีความต่อเนื่อง  
ข้าราชการจึงไม่ใช่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาปกติเท่านั้น แต่ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกเวลาทุกสถานการณ์   
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             มาตรา 87 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงพิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี ้
  1. มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ 
  2. ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ 
  3. มีเจตนาละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

อุทิศเวลาของตน หมายถึง การอุทิศเวลาหรือสละเวลาส่วนตนให้แก่ราชการในกรณทีางราชการ 
มีงานเร่งด่วนที่จะต้องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการปกติได้ เช่น                  
ในเวลาหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันหรือหลังจากเลิกเรียน หรือในวันหยุดราชการ ผู้บังคับบัญชา                      
ก็ย่อมจะสั่งให้มาท างานในวันหรือเวลานั้น ๆ  ได้ ผู้รับค าสั่งจะต้องปฏิบัติตาม จะอ้างว่าเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบเพราะให้ท างานนอกเวลาราชการหาได้ไม่ หากข้าราชการครูผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติราชการดังกล่าว
หลีกเลี่ยง  ขัดขืน หรือไม่ยอมปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการ เป็นความผิดกรณีขัดค าสั่งของผู้บังคับบัญชาตามมาตรา 86 แล้ว ยังเป็นความผิดกรณีไม่อุทิศเวลาของตน
ให้แก่ราชการ ตามมาตรา 87 วรรคหนึ่งด้วย แต่ไม่เป็นการขาดราชการและไม่ต้องลาหยุดราชการวันดังกล่าว  
  ส าหรับวันปิดภาคเรียน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดเวลาท างานและ
วันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 6 ให้ถือว่าเป็นวันพักผ่อนของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาอาจอนุญาตให้
ข้าราชการหยุดพักผ่อนด้วยก็ได้  แต่ถ้ามีราชการจ าเป็นให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการเหมือนการมาปฏิบัติราชการ
ตามปกติ ดังนั้น วันปิดภาคเรียน  จึงไม่ใช่วันหยุดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
        ละท้ิงหน้าที่ราชการ หมายความว่า ไม่อยู่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ซึ่งอาจไม่มาปฏิบัติหน้าที่
ราชการในสถานที่ที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่มาให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานในหน้าที่ หรือมาลงชื่อปฏิบัติงานแล้ว
ออกไปนอกสถานศึกษาโดยไม่ขออนุญาต หรือไม่อยู่ในสถานที่ท่ีควรอยู่ 
  ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ หมายความว่า มาปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่ไม่สนใจท างานที่ได้รับ
มอบหมาย ตัวอยู่แต่ไม่ท างาน ไม่เอาใจใส่ ไม่เอาเป็นธุระ ไม่น าพา เช่น มาลงชื่อปฏิบัติงานแล้วแต่ไม่สนใจ
ท างานในหน้าที่ของตนให้เรียบร้อยหรือแล้วเสร็จตามเวลา ปล่อยให้งานคั่งค้าง เป็นต้น 
  อย่างไรก็ดี การที่จะพิจารณาว่าผู้ใดทอดทิ้งหรือละทิ้งหน้าที่ราชการตามมาตรานี้ ผู้นั้นจะต้อง
มีหน้าที่ราชการหรือมีงานที่จะต้องปฏิบัติด้วย เช่น ผู้ที่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ แต่ไม่ไปเรียนไม่เป็นความผิด
กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการ เพราะไม่มีหน้าที่ราชการต้องปฏิบัติ 
            มาตรา 87 วรรคสอง ได้บัญญัติเกี่ยวกับความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณี ละทิ้งหน้าที่หรือ
ทอดทิ้งราชการไว้ 2 กรณี ดังนี้ 
  กรณีที่ 1 
  1.  มีหน้าที่ราชการ 
  2.  ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  3.  เป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง 
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  กรณีที่ 2  
  1.  มีหน้าที่ราชการ 
   2.  ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน 
  3. โดยไม่มี เหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติ                      
ตามระเบียบของทางราชการ 
  ค าว่า “หน้าที่ราชการ” มีความหมายเช่นเดียวกับมาตรา 84 
  ตามกรณีที่ 1 ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่จ ากัดเง่ือนไขเวลา   
              ไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไปว่าพฤติการณ์แห่ง                   
การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการนั้นมีสาเหตุอย่างไร และมีเหตุผลความจ าเป็นถึงขนาดที่จะต้องกระท าผิด
หรือไม่สมควร  ถ้ามีเจตนาละทิ้งไปท าธุระในเรื่องส่วนตัว ถือว่า เป็นกรณีไม่มีเหตุผลอันสมควร แต่ถ้าเป็นกรณี
ที่เจ็บปุวยมากในทันทีทันใดต้องละทิ้งหน้าที่ไปหาแพทย์ทันที ถือว่ายังมีเหตุผลอันสมควรยังไม่ถึงกับเป็น
ความผิดร้ายแรง  
          เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ราชการอย่างร้ายแรง
เป็นผลโดยตรงจากเหตุที่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการนั้น  เช่น  ละทิ้งหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการไปเพียงครึ่งชั่วโมง เป็นเหตุให้มีผู้ลอบวางเพลิงเผาอาคารสถานที่ราชการได้รับความเสียหาย
เป็นอย่างมาก ถือได้ว่าอยู่ในความหมายของความผิดกรณีนี้แล้ว  
               ตามกรณีที่ 2  กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน  นั้น 
เป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการต่อเนื่องในคราวเดียวกันโดยไม่มา หรืออยู่ปฏิบัติหน้าที่เลยเป็นเวลาเกินกว่า 15 วันขึ้นไป 
   การนับวันส าหรับการกระท าผิดวินัยกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น  จะต้องนับวันละทิ้งหน้าที่
ราชการติดต่อกันทุกวัน  โดยนับรวมวันหยุดราชการซึ่งอยู่ระหว่างวันละทิ้งหน้าที่ราชการด้วย  (ส านักงาน ก.พ. 
ที่ นร 0709.2/28 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545) 
  กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันมาแล้ว 15 วัน 
วันที่ 16 มาลงชื่อปฏิบัติงานแล้วออกไปนอกสถานศึกษาโดยไม่ขออนุญาตและไม่ได้กลับมาปฏิบัติงานในวันนั้น 
ผู้บังคับบัญชาได้ท าบันทึกรายงานไว้เป็นหลักฐาน ก.ค.ศ. เคยวินิจฉัยว่า เป็นกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกัน
เกินกว่า 15 วัน (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ซึ่งท าการแทน ก.ค.ศ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551) 
            ไม่มีเหตุผลอันสมควร  มีความหมายเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง 
               มีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  เป็นกรณีที่ต้อง
พิจารณาจากพฤติการณป์ระกอบกับเจตนาของผู้กระท าผิดเป็นเรื่อง ๆ ไป ในการละทิ้งว่ามีเจตนา หรือจงใจฝุาฝืน
ระเบียบหรือไม ่
  กรณีข้าราชการถูกจับกุมคุมขังไม่เป็นเจตนาละทิ้งหน้าที่ราชการ ไม่ต้องยื่นใบลาแต่จะต้อง
รายงานหรือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และเม่ือได้รับการประกันตัวต้องรีบกลับไปปฏิบัติงานทันที 
  กรณีข้าราชการหายไปเฉย ๆ โดยไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหายไปเพราะเหตุใด ต้องถือว่าเป็น
การละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หากภายหลังปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้นั้น ถูกลักพาตัว หรือ
ประสบเหตุที่ท าให้ถึงแก่ความตาย ผู้บังคับบัญชาย่อมเปลี่ยนแปลงค าสั่งให้ตรงกับข้อเท็จจริงได้ 
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             กรณีหลบหนีเจ้าหนี้ หรือหลบหนีคดีอาญา เป็นเหตุผลส่วนตัว ไม่อาจรับฟังได้ว่ามีเหตุผล             
อันสมควร 
     กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปุวยหนักไม่มาปฏิบัติราชการเกินกว่า 15 วัน 
โดยไม่ยื่นใบลาหรือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทั้ง ๆ ที่ในระหว่างเจ็บปุวยอยู่นั้นสามารถแจ้งและลงชื่อในใบลาได้ 
แต่เมื่อหายปุวยแล้วก็มาท างานและยื่นใบลาปุวย กรณีนี้การหยุดราชการไปนั้นก็มีเหตุผลอันสมควร และตามพฤติการณ์            
ก็ยังไม่แสดงถึงเจตนาหรือจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ จึงไม่เป็นความผิดร้ายแรงตามวรรคสองนี้ 
แต่อาจเป็นความผิดกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบการลา หรือแบบธรรมเนียมของทางราชการ ตามมาตรา 85  
ซึ่งมิใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในทางกลับกันหากเจ็บปุวยเล็กน้อยแต่หยุดราชการไปนานโดยไม่ลาและ               
ไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทั้งที่สามารถมาปฏิบัติราชการได้และไม่มีใบรับรองแพทย์ เป็นความผิดวินัย
ร้ายแรง โทษไล่ออกจากราชการ 
  ส าหรับกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาต่อ                      
ณ ต่างประเทศ เมื่อครบก าหนดวันเวลาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ยังคงศึกษาต่อโดยไม่ยอมเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
กรณีนี้ถ้าปรากฏว่ามีเจตนาละทิ้งหน้าที่ราชการโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการ ถ้าเกินกว่า 15 วัน มีโทษสถานหนักเช่นเดียวกับกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร 
  กรณีข้าราชการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการในวันเดียวกับวันที่ขอลาออก  ผู้บังคับบัญชา
ผู้มีอ านาจสามารถอนุญาตให้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ขอลาออกได้  และเมื่อผู้บังคับบัญชาได้อนุญาตให้
ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการไปแล้ว  ย่อมไม่อาจด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการผู้นั้นในกรณีละทิ้งหน้าที่
ราชการอีกได้  (ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/ป 673 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2541) 
  การที่จะพิจารณาว่าข้าราชการที่ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 
15 วัน จะมีเหตุผลอันสมควรหรือไม่นั้น ผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนดูให้เป็นที่แน่ชัดเสียก่อน กรณีดังกล่าว                   
เข้าลักษณะเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 ข้อ 2 (2) 
ซึ่งก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนก่อน และสามารถลงโทษได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการ
สอบสวนพิจารณา การละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรได้มีมติ
คณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 ว่าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่กลับมา
ปฏิบัติราชการอีกเลย เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการ การน าเงินที่ทุจริต
ไปแล้วมาคืน หรือมีเหตุอันควรปรานีอื่นใด ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ 
           กรณีตัวอย่าง 
                   1. ข้าราชการได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบงานคดี โดยก าหนดให้รายงาน
ความคืบหน้าทุกเดือนแต่ไม่รายงาน จึงให้ส่งมอบงานคืน และตรวจสอบพบว่ามาลงลายมือชื่อในสมุดลงเวลา
ปฏิบัติราชการในตอนเช้าและในเวลากลับ แต่ไม่อยู่ที่โต๊ะท างาน โดย ในตอนเช้ามักจะมานั่งพูดคุยกับ
ผู้อ านวยการ ตอนสายไปคุยกับพนักงานขับรถยนต์บ้าง ไปห้องสมุดบ้าง พฤติการณ์จึงเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชา 
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ได้มอบหมายงานอย่างหนึ่งอย่างใดให้รับผิดชอบ แต่กลับละเลยไม่เอาใจใส่งานดังกล่าว และมาลงชื่อปฏิบัติราชการ
แต่ไม่ปฏิบัติงาน เป็นเหตุให้งานที่ได้รับมอบหมายไม่ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ถือเป็นการขัดค าสั่งและหลีกเลี่ยง
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งการในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นการกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด               
ที่ อ. 789/2558) 
       2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาถูกสั่งให้มาประจ าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่
ราชการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 
โดยมิได้มีการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ และไม่ได้มีการยื่นขอลาตามระเบียบของทางราชการ พฤติการณ์เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 87 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและโดยมีพฤติการณ์
อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และกรณีต้องด้วยความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามข้อ 2 (2) 
แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 การที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออกจากราชการนั้น 
เหมาะสมกับกรณีความผิดแล้ว 
  มาตรา 88 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี                   
แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและระหว่าง
ข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและประชาชน     
ผู้มาติดต่อราชการ  
          การกลั่นแกล้ง ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียน หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ     
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
                    มาตรานี้มุ่งหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นแม่พิมพ์ของชาติ 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน ชุมชน สังคม  รวมทั้งเพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลอันดี ข้าราชการต้องรักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและข้าราชการด้วยกันและ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ด้วยความส านึกรับผิดชอบหรือความมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และยังต้องไม่การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง
ผู้เรียน หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการอีกด้วย   
  มาตรา 88 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้ 
   1. มีความประพฤติอันไม่เหมาะสม ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี 

2. กระท าการใด ๆ โดยไม่มีความสุภาพเรียบร้อย 
3. ไม่รักษาความสามัคคี 
4. ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูล 
5. ไม่ต้อนรับ ไม่ให้ความสะดวก ไม่ให้ความเป็นธรรม 
6. กระท าต่อผู้เรียน เพ่ือนข้าราชการ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตน 
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   แบบอย่าง  หมายถึง เยี่ยงอย่างที่ควรประพฤติตาม หรือควรถือเป็นบรรทัดฐาน การประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีนั้น ต้องดูที่ความประพฤติส่วนตัวโดยต้องดูต าแหน่งหน้าที่ประกอบด้วย 
  สุภาพเรียบร้อย หมายถึง การแสดงออกทางกิริยาหรือวาจาในลักษณะอ่อนโยน ละมุนละม่อม 
รวมทั้งกิริยาวาจาที่ไม่หยาบคายและเหมาะสมแก่บุคคลและสถานที่ 
            การไม่สุภาพเรียบร้อย อาจเป็นการแสดงอออกทางกริยา วาจาไม่เหมาะสม ใช้ถ้อยค าหยาบคาย 
ด่าทอ เสียดสีหรือแสดงออกโดยการกระท าทางกาย เช่น เกะกะละลาน เป็นอันธพาล เป็นต้น 
            รักษาความสามัคคี หมายถึง ความสมัครสมานมีไมตรีที่ดีต่อกัน ชว่ยเหลือเกื้อกูล มีน้ าหนึ่งใจเดียว
ในการปฏิบัติราชการ  
            การไม่รักษาความสามัคคี อาจเป็นการใช้วาจาโต้เถียง ทะเลาะ วิวาท ใช้ก าลั งประทุษร้าย                 
ไม่ปรองดองกัน 
  ช่วยเหลือเกื้อกูล หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ เพ่ือปลดเปลื้องทุกข์หรือให้บริการภายใน
ขอบเขตงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ รวมถึงการเผื่อแผ่ เจือจาน อุดหนุน การช่วยเหลือผู้เรียนหรือศิษย์ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการเรียนหรือเรื่องส่วนตัว 
  การต้อนรับให้ความสะดวก ได้แก่การดูแลเอาใจใส่ เต็มใจที่จะปฏิบัติงาน ให้การต้อนรับด้วย
การมีน้ าใจ อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน หรือประชาชนทีม่าติดต่อราชการ 
            ให้ความเป็นธรรม หมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ให้บริการแก่ผู้เรียนและประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการอันเกี่ยวกับหน้าที่ของตน โดยให้บริการ ให้การสงเคราะห์แก่ผู้เรียนและประชาชนทุกคน          
ที่มาติดต่ออย่างเสมอหน้า เป็นกลาง 
  มาตรา 88 วรรคสอง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้ 

1. มีความประพฤติอันไม่เหมาะสม 
2. กระท าการกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงอย่างร้ายแรง 
3. เป็นการกระท าต่อผู้เรียน หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตน 

           กลั่นแกล้ง หมายถึง การกระท าให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเสียหายด้วยเจตนาร้าย หาความ
ไม่ดีให้ หาอุบายให้ร้ายด้วยวิธีการต่างๆ 
         ดูหม่ิน  หมายถึง การสบประมาท ดูหมิ่น ดูถูกว่าไม่ดีจริง หรือไม่เก่งจริง ตามประมวล
กฎหมายอาญา หมายถึง การแสดงออกทางกิริยาหรือวาจาหรือเขียนเป็นหนังสือหรือภาพอันเป็นการสบประมาท
หรือดูถูกผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งท าให้เขาเสียหาย 
  เหยียดหยาม หมายถึง การกล่าวถ้อยค าหรือการแสดงกิริยาอาการดูถูกหรือรังเกียจโดย
กดให้ต่ าลง 
  กดขี ่หมายถึง การข่มให้อยู่ในอ านาจของตน ใช้อ านาจบังคับเอา แสดงอ านาจเอา 
  ข่มเหง หมายถึง ใช้ก าลังรังแก  แกล้ง ท าให้เดือดร้อน 
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  การที่จะพิจารณาว่าการกระท าอย่างใดเป็นความผิดกรณีดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหง
ผู้เรียนหรือประชาชนนั้น มีแนวทางวินิจฉัย คือ 
  1. เป็นการกระท าในฐานะที่เป็นข้าราชการ คือ ผู้กระท าการกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่
หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนนั้น ต้องกระท าโดยแสดงออกว่าตนเป็นข้าราชการ 
  2. ผู้ถูกกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหง ต้องอยู่ในฐานะผู้เรียนหรือประชาชน 
คือ มีฐานะเป็นพลเมืองของประเทศไทย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับข้าราชการในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ                  
ส่วนผู้เรียนและประชาชนเป็นผู้อยู่ในปกครองของรัฐและรับบริการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  3. เจตนา หรือจงใจ คือ ผู้กระท าได้กระท าโดยเจตนาหรือจงใจที่จะกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม 
กดขี่หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนโดยตรง ถ้าหากการกระท านั้นเป็นไปโดยข้าราชการผู้นั้นไม่ได้มีเจตนา
หรือจงใจที่จะกระท าต่อผู้นั้นโดยตรง ก็ไม่เป็นความผิดตามวรรคสองนี้ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาจากพฤติการณ์แห่ง
การกระท านั้นเป็นเรื่อง ๆ ไป 
  กรณีตัวอย่าง 
   1.  ดูหมิ่น เหยียดหยามผู้เรียนว่าโง่เป็นควาย โง่ทั้งตระกูล ก.ค.ศ. เห็นว่าเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และปิดกั้นพัฒนาการของผู้เรียน (และกระท าผิดกรณีอ่ืนร่วมด้วย :ปลดออก) 
  มาตรา 89  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียน
ผู้อ่ืนโดยปราศจากความเป็นจริง 
  การกระท าตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง      
                      มาตรานี้ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้งร้องเรียน
กล่าวหาผู้อ่ืนโดยไม่เป็นความจริง เช่นร้องเรียนว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดวินัยหรือ
กระท าความผิดอาญา ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จ  เนื่องจากการถูกร้องเรียนท าให้
หน่วยงานเสียภาพพจน์และขาดความน่าเชื่อถือ ทั้งยังท าให้เจ้าหน้าที่เสียก าลังใจในการปฏิบัติงาน ไม่กล้า
ตัดสินใจในเรื่องส าคัญ เพราะเกรงจะถูกร้องเรียน เมื่อมีการร้องเรียนต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ                    
เพ่ือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ส่งผลให้ผู้นั้นได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และทางราชการต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
และเสียก าลังเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการหาข้อเท็จจริง 
  มาตรา 89 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้ 
  1.  กระท าการที่มีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อ่ืนในเรื่องที่ไม่เป็นจริง 
  2.  มีเจตนา โดยรู้อยู่แล้วว่าเรื่องที่กล่าวหาหรือร้องเรียนไม่เป็นความจริง 
          ส าหรับ การกลั่นแกล้งกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความจริง เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนเสียหาย
อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 89 วรรคสองก าหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 กรณีตัวอย่าง 
          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหญิง ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน              
จงใจ เจตนา กระท าการกล่าวหาใส่ความผู้บังคับบัญชาและผู้อ่ืนโดยข้อความอันเป็นเท็จ กลั่นแกล้งเขียนหนังสือ
ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ โดยไม่ใช้สิทธิตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นการสร้างปัญหา
และสร้างความยุ่งยากให้แก่หน่วยงานและผู้อื่นสร้างความแตกแยกในหมูค่ณะและใส่ความทั้งที่ไม่มีพยานหลักฐาน  
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เป็นการใส่ความเท็จท าให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อตาม กลั่นแกล้งให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับความเสียหาย พฤติการณ์เป็นความผิดวินัย
ไม่ร้ายแรง และกรณีเป็นความผิดเล็กน้อยตามมาตรา 89 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษ                
ตัดเงินเดือน ระดับโทษภาคทัณฑ์   
   มาตรา 90 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระท าการ หรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการ
หาประโยชน์อันอาจท าให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
  การกระท าตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท าโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย หรือ
ให้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระท าอันมีลักษณะ
เป็นการให้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน เพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
โดยมิชอบ หรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
                     มาตรานี้มีความมุ่งหมายที่จะไม่ให้มีการวิ่งเต้นเพ่ือให้ได้ต าแหน่งหรือวิทยฐานะสูงขึ้น  รวมถึง
การมีผลประโยชน์จากเรื่องดังกล่าว   
  มาตรา 90 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้ 
    1. มีต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

2. กระท าการ หรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ 
ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น 

3. การกระท านั้นอาจท าให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในต าแหน่ง 
หน้าที่ราชการของตน 
  ประโยชน์ หมายถึง สิ่งที่เป็นคุณแก่ผู้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สิน เงินทอง หรือประโยชน์อย่างอ่ืน 
ที่มิใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับความสะดวก ได้รับบริการเป็นพิเศษ ได้รับต าแหน่ง เป็นต้น และการหาประโยชน์
ตามมาตรานี้อาจจะเป็นการกระท าของตัวข้าราชการเอง หรือเป็นการที่ข้าราชการยอมให้ผู้อื่นกระท าก็ได้ 
   การหาประโยชน์ดังกล่าวจะมีผลกระทบอันเป็นการเสื่อมต่อความเที่ยงธรรม หรือเกียรติศักดิ์
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน แยกได ้2 กรณี คือ 
  1. อาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม การที่จะพิจารณาว่าการกระท าอย่างใดเป็นการหาประโยชน์อัน
อาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาโดยค านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง
หน้าที่ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นด ารงอยู่ ว่าจะมีกรณีอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมได้หรือไม ่
กรณีกระท าการหาประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมนี้ อาจกระท าโดยไม่ได้อาศัยอ านาจหน้าที่ราชการ
ของตนก็เป็นความผิดตามมาตรา 90 เพียงมาตราเดียว แต่ถ้ากระท าโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตน 
นอกจากจะเป็นความผิดตามมาตรา 90 แล้วยังเป็นความผิดตามมาตรา 84 วรรคสอง ด้วย 
  2. อาจท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
  เกียรติศักดิ์ หมายความว่า ฐานะอันควรได้รับการสรรเสริญ 
  ดังนั้น การที่จะพิจารณาว่าการกระท าอย่างใดเป็นการหาประโยชน์อันอาจท าให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาจากต าแหน่งหน้าที่ราชการของผู้นั้น
ประกอบกับพฤติการณ์ในการกระท าของข้าราชการผู้นั้น โดยพิจารณาว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท า                 
ที่ผิดแบบธรรมเนียมของข้าราชการที่ดี อันบุคคลที่อยู่ในฐานะและต าแหน่งเช่นนั้นควรประพฤติปฏิบัติเพียงใด
หรือไม่ โดยค านึงถึงต าแหน่งหน้าที่ที่ผู้นั้นด ารงอยู่ว่าอยู่ในฐานะที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ หรือเป็นที่นับถือ
ของประชาชนเพียงใด  
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               ทั้งนี้ การกระท าตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท าโดยมุ่งหวังให้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
หรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
              มาตรา 90 วรรคสอง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้  
               1. มีต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
     2. กระท าการหาประโยชน์ด้วยตนเองหรือยอมให้ผู้อ่ืนหาประโยชน์โดยอาศัยชื่อของตนเอง
โดยมิชอบ 
  3. การหาประโยชน์จะมีผลกระทบเป็นการเสื่อมเสียต่อความเที่ยงธรรม หรือเกียรติศักดิ์ในต าแหน่ง
หน้าที่ราชการของตน 
  4. การกระท าเพ่ือหาประโยชน์อันมีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
           4.1 เป็นการซื้อขาย เพ่ือให้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
           4.2 เป็นการให้ หรือได้มาซึ่งทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์อ่ืน เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบ หรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม  
  กรณีตัวอย่าง 
               ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นกรรมการอ่านผลงานทางวิชาการ ได้แสดงตัวว่า
เป็นผู้อ่านผลงานทางวิชาการติดต่อผู้ส่งผลงานทางวิชาการ เรียกรับเงินจากผู้ส่งผลงานทางวิชาการที่ต้องการให้ผลงาน
ได้รับการอนุมัติโดยขอให้ช่วยค่าลงทะเบียนที่ก าลังศึกษาต่อหรือขอค่าน้ าร้อน น้ าชา จ านวนหลักหมื่นบาท              
ผู้ส่งผลงานเกรงว่า ผลงานของตนจะไม่ได้รับการอนุมัติ จึงโอนเงินเข้าบัญชีของผู้นั้นตามจ านวนดังกล่าว 
พฤติการณ์เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้
ตนเอง หรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 84 วรรคสาม กรณี
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการอันเป็นเหตุให้เกิด   
ความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 วรรคสอง กรณีกระท าการโดยมีความมุ่งหมายจะให้
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะใด โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการกระท าอันมีลักษณะ               
เป็นการให้หรือได้มา ซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง                          
โดยมิชอบ ตามมาตรา 90 วรรคสอง และกรณีกระท าการอัน ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง                     
ตามมาตรา 94 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และกรณีต้องด้วยตามมติคณะรัฐมนตรีแจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234    
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 โทษไล่ออกจากราชการ  
  มาตรา  91 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน
ทางวิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบ หรือน าเอาผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน หรือจ้าง วาน ใช้ผู้อ่ืนท าผลงาน
ทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ
หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น  การฝุาฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมด าเนินการคัดลอกหรือ ลอกเลียนผลงาน
ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ หรือรับจัดท าผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผู้อ่ืนน าผลงาน
นั้นไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
                    มาตรานี้ ประสงค์ที่จะไม่ให้มีการคัดลอกหรือลอกเลียนหรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนไปใช้
หรือจ้าง วาน ใช้ให้ผู้อื่นท าผลงานทางวิชาการ ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงทั้งผู้กระท า
และร่วมด าเนินการ ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ 
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  มาตรา 91 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้ 
  1. กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
      1.1 คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบ อันมีเจตนาให้บุคคลอ่ืน
เข้าใจว่าผลงานนั้นตนกระท าข้ึนด้วยตนเอง ดังมีลักษณะพฤติกรรม ดังต่อไปนี้ 
  -  เป็นการคัดลอกหรือลอกเลียนเพื่อน ามาใช้ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของผลงานตนเอง 
  -  เป็นการคัดลอกหรือลอกเลียนโดยมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 50 ของผลงานตนเอง 
  -  เป็นการคัดลอกหรือลอกเลียนโดยมิได้มีการอ้างอิงตามวิธีการหรือแบบแผน ซึ่งยอมรับกันทั่วไป 
           1.2 น าเอาผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนมาอ้างเป็นของตนเอง หรือน าไปใช้ในนามของตนเอง 
           1.3 จ้างหรือวาน หรือใช้ผู้อ่ืนจัดท าผลงานทางวิชาการ 
                 2. เป็นการกระท าโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าผลงานมาเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ การเลื่อนต าแหน่ง 
หรือการได้รับเงินเดือนสูงขึ้น 
  คัดลอก หมายถึง ถ่ายทอด หรือด าเนินการลอก หรือน าเอาผลงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
เป็นค าต่อค า หรือโดยถ่ายส าเนาด้วยเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ น าเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง  
           ลอกเลียน หมายถึง การน าข้อความ ค าพูด ข้อเขียน ผลการคิดค้นที่มีอยู่แล้วมาท าขึ้นใหม่  
           จ้าง หมายถึง การตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งรับท าของ หรือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้
โดยมีค่าตอบแทน   
          วาน หมายถึง ขอให้ช่วยท า 
           ใช้ หมายถึง มอบหมาย หรือออกค าสั่งให้กระท าการ      
        มาตรา 91 วรรคสอง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้ 
  1.  ร่วมกระท าการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบ 
  2.  รับจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือผู้อื่น ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ 
  3.  เพ่ือให้ผู้อ่ืนน าผลงานที่ลอกเลียนหรือคัดลอก หรือรับจัดท านั้นไปใช้ตามความมุ่งหมาย   
ที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง 

กรณีตัวอย่าง  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับจ้างท าผลงานทางวิชาการ และผู้แอบอ้างว่า ผู้บังคับบัญชา 

ระดับสูงอนุญาตให้ติดต่อกับคณะกรรมการอ่านผลงานทางวิชาการเพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยเหลือในการอ่าน
ผลงานทางวิชาการให้ผ่านการประเมิน เพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีค่าใช้จ่าย พฤติการณ์ดังกล่าว เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 91 วรรคสอง และมาตรา 94 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กรณีรับท าผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่เพ่ือให้ผู้อ่ืน                
น าผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการเลื่อนวิทยฐานะ และกรณีกระท าการอ่ืนใด อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง โทษไล่ออกจากราชการ  
 
 
 
 
 
 



36 
 

  มาตรา 92  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือ
ผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
            มาตรานี้มุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ราชการ 
เอาใจใส่ รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ทุ่มเทในการปฏิบัติงานมิให้เป็นตัวกระท าการในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทใด ๆ เป็นส าคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการยึดการรับราชการเป็นอาชีพ โดยไม่มัวกังวลด้วยการแสวงหา
ประโยชน์ในทางอ่ืน การไปเป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
ก็จะท าให้ไปทุ่มเทกับกิจการของเอกชนอื่น และปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ 
             ตามมาตรา 92 เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้ 

1. เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  
2. ด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
3. มีส่วนในการกระท า หรือตัดสินใจในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

             การพิจารณาว่าต าแหน่งใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันกับ ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ                  
หรือผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท นั้นเป็นเรื่องท่ีต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไป  
  ตัวกระท าการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ในที่นี้หมายถึง กรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ ส่วนค าว่า 
ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน นั้น หมายถึง กรรมการอ านวยการหรือผู้อ านวยการ เป็นต้น 
  ตามมาตรา 92 นี้ไม่ต้องห้าม การเป็นกรรมการบริหาร หรือเป็นประธานกรรมการ หุ้นส่วน 
ผู้ถือหุ้น หรือที่ปรึกษาในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งได้เข้าไป 
“จัดการ” หรือเป็น “ตัวกระท า” ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทโดยตรงจึงจะต้องห้าม ซึ่งทั้งนี้ จะต้องพิจารณาจาก
หลักฐานการจดทะเบียนและหนังสือบริคณห์สนธิห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท แล้วแต่กรณี อันเป็นข้อเท็จจริง                  
ที่จะต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป อนึ่ง การเป็นผู้จัดการมูลนิธิไม่เข้าข้อห้ามตามมาตรานี้ 
  กรณีตัวอย่าง 
  ข้าราชการ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด โดยเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพัน
บริษัท และเป็นตัวแทนของบริษัทท านิติกรรมในการซื้อขาย กับอีกบรษัิทหนึ่ง เป็นความผิดวินัย โทษภาคทัณฑ์ 
  มาตรา  93 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง   
ในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยต้องไม่อาศัยอ านาจและหน้าที่
ราชการของตนแสดงการฝักใฝุ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใด  
                   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใดๆ 
อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
รวมทั้งจะต้องไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อ่ืนกระท าการในลักษณะเดียวกัน การด าเนินการที่
ฝุาฝืนหลักการดังกล่าวนี้  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
                 มาตรานี้มีประสงค์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวางตนเป็นกลางทางการเมือง 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าต่อเนื่องไปได้ ไม่ว่าพรรคการเมืองใดจะเข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ  
  การวางตนเป็นกลางทางการเมืองนั้น หมายถึง เฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการ
ปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเท่านั้น ที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวางตนเป็นกลาง 
ดังนั้น ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวเนื่องกับการเมือง ข้าราชการจะอ านวยความสะดวก แก่พรรคการเมือง
พรรคหนึ่งพรรคใดเป็นพิเศษไม่ได้ หรือจะชักชวนให้ประชาชนสนับสนุนพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง 
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โดยเฉพาะก็ท าไม่ได้ แต่ในทางส่วนตัวข้าราชการจะนิยมชมชอบหรือเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดก็ใด แต่ห้าม
การเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง และเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง  นอกจากนี้ มาตรานี้ยังห้ามมิให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการด าเนินการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้งที่มี
ลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย  
     ตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้ 
   1.  ไม่วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
  2.  ไม่วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ และ
เป็นการปฏิบัติงานที่มีความเก่ียวข้องกับประชาชน 
  3. ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนอันมีลักษณะของการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด 
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
            3.1  แสดงออกให้เห็นถึงการที่ตนเองมีความฝักใฝุทางการเมืองในบุคคล หรือกลุ่มบุคคล                  
ที่ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองหรือพรรคการเมืองใด 
           3.2 ให้การส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ด าเนินกิจกรรม     
ทางการเมืองหรือพรรคการเมือง 
  ตามมาตรา 93 วรรคสอง เป็นความผิดวินัยออย่างร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิด
ได้ดังนี ้
  1. ด าเนินการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการด าเนินการอันมีลักษณะเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครอง               
ในระบอบประชาธิปไตย 
  2. ด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือชักจูงให้ผู้อ่ืนทุจริตในการเลือกตั้งสมาชิก
รัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครอง                   
ในระบอบประชาธิปไตย 
  3. กระท าการทุจริตในการเลือกตั้งโดยการซื้อสิทธิหรือการขายเสียง 
  กรณีตัวอย่าง 
              1. การยินยอมให้ใช้สถานที่ราชการเพ่ือหาเสียงในการเลือกตั้ง หรือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง
เฉพาะแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจงโทษภาคทัณฑ์ 
  2. การรับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้มีการเสนอให้เพ่ือตอบแทนการลงคะแนนในการ
เลือกตั้งแก่ผู้สมัครรายใดรายหนึ่ง โทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ 
            มาตรา  94 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษา
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว  
  การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิด   
ลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเสพยาเสพติด 
เล่นการพนันเป็นอาจิณ หรือกระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
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                         มาตรานี้มุ่งควบคุมความประพฤติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้อยู่ในแนวทางที่ดี 
ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ 
ที่เป็นการประพฤติชั่ว เมื่อข้าราชการมีความประพฤติที่ดี เป็นที่ยกย่องของประชาชน ประชาชนก็จะศรัทธาต่อหน่วยงาน
และราชการโดยรวม 
      ประพฤติชั่ว  หมายถึง การกระท าใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของตนเอง หรือเสื่อมเสีย
ต่อเกียรติศักดิ์แห่งต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนเอง 
          เรื่องการประพฤติชั่วเป็นการพิจารณาถึงพฤติการณ์การกระท าและความรู้สึกของสังคม                     
ที่จะต้องพิจารณารายละเอียด ข้อเท็จจริง และพฤติการณ์เป็นเรื่อง ๆ ไปว่า มีผลกระทบต่อเกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง  
ความรู้สึกของสังคมหรือไม่ โดยไม่จ ากัดว่าจะท าในต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระท าในฐานะส่วนตัว  หากกระทบมาก       
ก็เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  มาตรา 94 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้ 
              1. ไม่รักษาชื่อเสียงของตน  
               2. ไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
              3. กระท าการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว  

ค าว่าประพฤติชั่ว มีความหมายกว้าง ในการพิจารณาว่าการกระท าใดจะเป็นการประพฤติชั่ว  
หรือไม่ ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งการกระท าเป็นรายกรณีไป เรื่องการประพฤติชั่ว                    
มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 

1. เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าทีร่าชการ 
2. ความรู้สึกของสังคม 
3. เจตนาที่กระท า 

  1. เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ หมายถึง ฐานะที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญ                   
ตามต าแหน่งหน้าที่หรือเป็นที่นับถือของประชาชน  
              โดยพิจารณาจากต าแหน่งหน้าที่ราชการของผู้กระท าประกอบกับพฤติการณ์ในการกระท าของ
ข้าราชการผู้นั้น โดยพิจารณาว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าที่ผิดแบบธรรมเนียมของข้าราชการที่ดี                    
อันบุคคลที่อยู่ในฐานะและต าแหน่งเช่นนั้นควรประพฤติปฏิบัติเพียงใดหรือไม่ โดยค านึงถึงต าแหน่งหน้าที่ที่ผู้นั้น
ด ารงอยู่ว่าอยู่ในฐานะท่ีควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ หรือเป็นที่นับถือของประชาชนเพียงใด 
  2. ความรู้สึกของสังคม เป็นการกระท าที่สั งคมรังเกียจ หรือเป็นที่รั งเกียจของสังคม                           
โดยพิจารณาจากความรู้สึกของประชาชนทั่วไปหรือของทางราชการว่ามีความรังเกียจต่อการกระท านั้น ๆ หรือไม่ 
เพียงใด ซ่ึงความรู้สึกรังเกียจของสังคมอาจเปลี่ยนไปตามกาลเวลาได้ 
  3. เป็นการกระท าโดยเจตนา โดยพิจารณาจากเจตนาที่แท้จริงว่าผู้กระท ารู้ส านึกในการกระท า
และประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้นหรือไม่ หากไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นการประพฤติชั่ว 
ตัวอย่างเช่น ขับรถชนคนโดยประมาท ถูกศาลพิพากษาลงโทษจ าคุก 1 ปี ปรับ 5,000 บาท โทษจ าคุกให้รอการ
ลงโทษไว้มีก าหนด 2 ปี กรณีเช่นนี้จะถือว่าเป็นการประพฤติชั่วหรือไม่นั้น คงไม่ได้พิจารณาที่ผลคือได้รับโทษ
สถานใดเพียงประการเดียว แต่ต้องพิจารณาที่เหตุของการกระท าผิดเป็นส าคัญ หากไม่ปรากฏว่าเหตุเกิดจาก 
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ความมึนเมาในขณะขับรถหรือเกิดจากการฝุาฝืนกฎจราจร ก็ไม่เป็นการประพฤติชั่วเพราะกระท าไปโดยไม่มี
เจตนามุ่งร้ายต่อส่วนตัว ตามแนวค าวินิจฉัยของ ก.ค. แต่ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้กระท าผิดฐานขับรถ                     
โดยประมาทเป็นอาจิณ อันเป็นการท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ ก็อาจปรับเป็นความผิด
ฐานประพฤติชั่วได้   
  มาตรา 94 วรรคสอง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยแยกความผิดไว้ 2 ฐาน  
             1. กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก                 
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก ซ่ึงไม่ใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือลหุโทษ 
             2. กรณีกระท าความผิด อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง   
  กรณีแรก พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้ 
             1. กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือโทษที่หนักกว่า
จ าคุก (โทษประหารชีวิต) ซึ่งต้องถูกจ าคุกจริง ๆ กรณีศาลมีค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก แต่ให้รอการลงโทษ                   
ไม่เข้าลักษณะความผิดตามมาตรา 94 วรรคสอง 
            2. ต้องเป็นค าพิพากษาถึงที่สุด ซึ่งหมายความว่า ค าพิพากษาที่ไม่อาจอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปได้อีก 
หรือไม่ได้อุทธรณ์หรือฎีกาภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด หรือค าพิพากษาศาลฎีกา 
           3. ที่ไม่ใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  กรณีต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งความผิดยังไม่ถึงกับต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งให้ออก
จากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน ตามมาตรา 113 ได้ 
  อนึ่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกจ าคุกตามค าสั่งศาลกรณีละเมิดอ านาจศาล                   
ไม่เข้าลักษณะความผิดตามมาตรานี้ ที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องลงโทษปลดออกหรือ ไล่ออกจากราชการ เพราะไม่ใช่
กรณีกระท าความผิดอาญา แต่อาจเป็นการสั่งให้ออกตามมาตรา 113 
           กรณีที่สอง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ เช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง ที่กล่าวมาข้างต้นดังนี้ 

1) เกียรติของต าแหน่งข้าราชการ  (ดูจากต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ) 
2) ความรู้สึกของสังคม  และ 
3) เจตนาในการกระท า 

               ส าหรับกรณีกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนั้น ต้องพิจารณาเป็นรายกรณี                   
โดยค านึงถึงพฤติการณแ์ห่งการกระท าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นว่าได้กระท าการอันท าให้
ราชการได้รับความเสียหายกระทบต่อภาพพจน์ถึงขั้นท าให้ เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
อย่างร้ายแรงหรือไม่ นั้น  โดยพิจารณาจากความรู้สึกของวิญญูชนโดยทั่วไป หรือความรู้สึกของสังคมว่ารู้สึกรังเกียจ
ต่อการกระท านั้น  
   มาตรา 94 วรรคสาม เป็นความผิดวินัยย่างร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบความผิดได้ดังนี้ 

1.  เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเสพยาเสพติด 
  2.  เล่นการพนันเป็นอาจิณ 
  3.  กระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา 
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  เสพยาเสพติด หมายถึงการเสพ รับหรือน าเข้าสู่ร่างกายซึ่งของมึนเมาหรือสิ่งเสพติด                   
ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น เสพเฮโรอีน ฝิ่น กัญชา เมตแอมเฟตามีนหรือยาบ้า ยาไอซ์ เป็นต้น                
           ความผิดในมาตรานี้รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงชักชวน จ าหน่ายให้ผู้อ่ืนเสพด้วย                   
ซึ่งการกระท า ดังกล่าวเป็นความผิดในคดีอาญาด้วย 
  เล่นการพนัน หมายถึง เล่นการพนันเอาทรัพย์สินกัน การพนันมีทั้งประเภทที่กฎหมายห้ามขาด 
และประเภทที่จะเล่นได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางการ อย่างไรก็ดี กรณีจะเป็นความผิดตามวรรคสามต่อเมื่อ
เป็นการเล่นเป็นอาจิณ กล่าวคือ เล่นอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัยเท่านั้น 
  ล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึงพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนในเรื่องเพศ ไม่ว่าจะเป็นการล่วงละเมิด
ทางกาย การกระท าทางวาจา  เช่นค าพูดเกี้ยวพาราสี ใช้สายตาจ้องมอง และการใช้ท่าทีในทางเพศที่ไม่เหมาะสม 
รวมไปจนถึงการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ หรือการข่มขืน 
            การกระท าล่วงละเมิดทางเพศนี้มิได้จ ากัดว่าต้องกระท าต่อบุคคลต่างเพศกัน หรือกระท าต่อบุคคล
เพศเดียวกันเท่านั้น อย่างไรก็ดี การพิจารณาพฤติกรรมใด ๆ ว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่จะต้องดูจากเจตนา
ของผู้กระท าเป็นส าคัญว่ามีความคิดเจตนาที่เป็นอกุศลจิตทางเพศหรือไม่ เช่น การโอบกอดนักเรียนด้วยความเอ็นดู
ในเวลา สถานที่ และโอกาสอันควร ย่อมแตกต่างกับการโอบกอดนักเรียนในที่ลับตาผู้คนหรือในผับในบาร์ หรือ
ร้านอาหารที่จ าหน่ายสุรา หรือในขณะดื่มสุรา  เหล่านี้ต้องดูเจตนาของผู้กระท าและพฤติกรรมแวดล้อม
ประกอบด้วย 
  การล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้อ่ืน โดยเฉพาะกระท าต่อศิษย์ ผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของตน ถือเป็นการกระท าที่อันตรายร้ายแรงแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้เรียนและเป็นการเสื่อมเสีย
หรือเสียหายร้ายแรงแก่ความเป็นครู โดยครูนอกจากจะมีหน้าที่อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีคนเก่งแล้ว ยังจะต้อง
เป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์และชุมชนตามความคาดหวังของสังคมด้วย
  กรณีตัวอย่าง 
           1. ข้าราชการครูชายลงโทษเด็กชายและเด็กหญิงด้วยการตี บีบคอ ตบปาก และตบหน้า                 
ใช้เด็กนักเรียนท างานอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นงานของนักเรียน (กรอกข้อมูลคอมพิวเตอร์) และให้เด็กนักเรียนชั้น ป.5 – ป.6 
ประมาณ 14 คน ตักน้ าจากแท็งก์น้ าของโรงเรียนไปใส่โอ่งที่บ้านพักครูของตนและกระท าการล่วงละเมิดทางเพศ 
ด้วยการจับแก้มและอมอวัยวะเพศเด็กนักเรียนชาย จ านวน 8 คน โทษปลดออกจากราชการ 
          2. ข้าราชการครูชายกระท าช าเราเด็กหญิง ซึ่งเป็นศิษย์ที่อยู่ในความดูแลของตน พฤติการณ์
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีกระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบหรือไม่ตามมาตรา 94 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และกรณีกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ วอย่างร้ายแรงตามมาตรา 94 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โทษไล่ออกจากราชการ 
          3. ข้าราชการครูชายมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวถึงขั้นได้เสียกับภรรยาของผู้อ่ืน ทั้งที่มีภรรยา          
โดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว และมีพฤติกรรมเมาสุราและวิ่งไล่กอดผู้เสียหาย ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 94 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กรณีกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง               
โทษปลดออกจากราชการ 
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    4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 ราย ได้ออกไปดื่มสุราในเวลาราชการ
และมีอาการมึนเมากลับเข้ามาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการเมาสุราของ                  
ข้าราชการทั้ง 2 ราย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ หรือเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
กรณีจึงไม่ต้องด้วยมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นว 208/2496 ลงวันที่                  
3 กันยายน 2496 เรื่อง แนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา พฤติการณ์เป็นความผิดวินัย               
ตามมาตรา 94 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใด  ๆอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว โทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 เดือน  

5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที ่1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย  
และเป็นผู้ขับขี่เสพหรือรับเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) พฤติการณ์
เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 94 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โทษปลดออกจากราชการ 
  มาตรา 95  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 
ปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีกรณี
อันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
  การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระท าโดยการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดในอันที่จะเสริมสร้างและ
พัฒนาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย 

การปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ให้กระท าโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์  
และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการปูองกันตามควรแก่กรณีได้ 
  เม่ือปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิด
วินัย  โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที 
  เม่ือมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่า ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการสืบสวน
หรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ก็ให้ด าเนินการ
ทางวินัยทันท ี
  การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  
ให้ด าเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7   
  ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้และตามหมวด 7 หรือมีพฤติกรรม
ปกปูอง ช่วยเหลือเพื่อมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  โดยไม่สุจริต  
ให้ถือว่า ผู้นั้นกระท าผิดวินัย 
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                     มาตรา 95 วรรคหนึ่ง ก าหนดหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคลด้านวินัยไว้  
3 ประการ ดังนี้ 

    1. เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 
                    2. ปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 

        3. ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่กระท าผิดวินัย 
            ทั้งนี้ ถ้าผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว หรือปฏิบัติโดยไม่สุจริต ผู้บังคับบัญชา ผู้นั้น
จะมีความผิดทางวินัย 
 มาตรา 95 วรรคสอง ก าหนดวิธีเสริมสร้างและพัฒนา ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยนั้น                        
มีแนวทาง ดังนี้ 

1. ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในการรักษาวินัย 
2. ฝึกอบรมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัย 
3. สร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 
4. จูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 

        5. ด าเนินการอย่างอ่ืนใดที่จะเสริมสร้างและพัฒนา ทัศนคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของ                           
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย 
  มาตรา 95 วรรคสาม การปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยนั้น มีแนวทาง ดังนี้ 

1. เอาใจใส่สังเกตการณ์ว่าจะมีเหตุอันอาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัยอย่างใดขึ้นบ้างหรือไม่ 
2. ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัย 
มาตรา 95 วรรคสี่ และวรรคห้า ก าหนด วิธีด าเนินการก่อนด าเนินการทางวินัยไว้ ดังนี้ 

  1. ถ้ามีมูลว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระท าผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว      
ก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที (วรรคสี่) 
  2. ถ้ามีผู้กล่าวหาโดยต้องปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือผู้บังคับบัญชาสงสัยว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ผู้ใดกระท าผิดวินัย โดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ผู้บังคับบัญชาต้องรีบสืบสวนหรือพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาหรือไม่ ถ้าไม่มีมูลก็ยุติเรื่องได้ ถ้ามีมูลก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที (วรรคห้า) 
  ส าหรับการด าเนินการทางวินัย ถ้ามีการกล่าวหาว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  ผู้บังคับบัญชา
จะต้องรีบสืบสวนหรือพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาหรือไม่ ถ้าสืบสวนหรือพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีไม่มีมูล
จึงจะยุติเรื่องได ้ทั้งนี้  เพื่อปูองกันมิให้ข้าราชการเสียชื่อเสียงหรือเสียสิทธิประโยชน์ไปโดยไม่สมควร อย่างไรก็ดี
กรณีที่มีผู้กล่าวหาซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องสืบสวนหรือพิจารณาดังกล่าวนั้น หมายถึง การกล่าวหาโดยปรากฏ
ตัวผู้กล่าวหาเท่านั้น ถ้าเป็นบัตรสนเท่ห์ก็ไม่จ าต้องด าเนินการดังกล่าว 
            มาตรา 95 วรรคหก การด าเนินการทางวินัย กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
กฎหมายก าหนดวิธีด าเนินการไว้ตามหมวด 7 (มาตรา98-มาตรา106) 
  กรณีมีมูล หมายความว่า มีหลักฐาน หรือที่มาหรือมีต้นเหตุอันเป็นที่มาของเรื่องนั้น ๆ  
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  มาตรา 95 วรรคเจ็ด ก าหนดเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรานี้ หรือหมวด 7 หรือมีเจตนาปกปูอง ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชามิให้ถูกลงโทษ ซึ่งพิจารณา
องค์ประกอบความผิดได้ดังนี้ 
  1.  เป็นผู้บังคับบัญชา 
  2.  ไม่ด าเนินการทางวินัยทันทีเมื่อมีพยานหลักฐานเบื้องต้นอันมีมูลว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
กระท าผิดวินัย 
  3.  ปกปูองช่วยเหลือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
  4.  ด าเนินการโดยไม่สุจริต 
  มาตรา 96  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดฝุาฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ
ปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัยจักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุ               
อันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7 
                   โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 
                   (1) ภาคทัณฑ์ 
                   (2) ตัดเงินเดือน 
                   (3) ลดขั้นเงินเดือน  
                   (4) ปลดออก 
                   (5) ไล่ออก 
           ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ 
     โดยที่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560  ข้อ 7 ให้แก้ไขค าว่า “ขั้นเงินเดือน” ในกฎหมาย                  
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นค าว่า “เงินเดือน” ทุกแห่ง ดังนั้น โทษลดขั้นเงินเดือน 
จึงเปลี่ยนเป็น โทษลดเงินเดือน  
             โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ใช้ส าหรับกรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง   
            โทษปลด และโทษไล่ออกจากราชการ ใช้ส าหรับกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง   
            ผู้ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จ บ านาญตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ 
               มาตรา 97  การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ท าเป็นค าสั่ง วิธีการออกค าสั่ง
เกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด 
และมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิดในค าสั่งลงโทษให้แสดงว่า               
ผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และมีเหตุผลอย่างใดในการก าหนดสถานโทษเช่นนั้น
  มาตรานี้ก าหนดวิธีการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ท าเป็นค าสั่ง 
2. วิธีการออกค าสั่งเป็นไปตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ 

ทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548 
3. ต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด 
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4. ต้องไม่เป็นการลงโทษโดยพยาบาท อคติ หรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด 
5. ค าสั่งลงโทษให้ระบุกรณีกระท าผิดว่ากระท าความผิดตามกรณีใด เป็นความผิดตามมาตราใด  

การกระท าต้องครบองค์ประกอบทีน่ ามาปรับบทความผิด 
6. เหตุผลในการก าหนดสถานโทษ โดยเหตุผลอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็น 

สาระส าคัญ ข้อกฎหมายที่ยกข้ึนอ้างอิง ข้อพิจารณาและสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจ 
                   นอกจากนี้ค าสั่งลงโทษทางวินัย ต้องแจ้งก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์และสิทธิในการอุทธรณ์ ไว้ด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

การด าเนินการทางวินัย  
  การด าเนินการทางวินัย หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการในการลงโทษข้าราชการ  
ซึ่งเป็นกระบวนการตามกฎหมายที่จะต้องกระท าเมื่อข้าราชการมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ได้แก่        
           1. การตั้งเรื่องกล่าวหา 
          2. การสืบสวนหรือการสอบสวน 
           3. การพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ 
           4. การลงโทษหรืองดโทษ 
           5. การด าเนินการในระหว่างด าเนินการทางวินัย เช่น ให้พักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
   โดยที่ค าสั่งลงโทษทางวินัยเป็นค าสั่งทางปกครอง ขั้นตอนการด าเนินการและการใช้ดุลพินิจ
ก าหนดโทษทางวินัย จึงต้องเป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง 
   มาตรา 95  วรรคสี่ เม่ือปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากร                    
ทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการ                
ทางวินัยทันท ี

วรรคห้า เม่ือมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการ
สืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่  ถ้าเห็นว่า
กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
ก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที  
  มาตรา 98 วรรคหนึ่ง การด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อ
ด าเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักช้า และในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ 
เพื่อให้ผู้ถกูกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา 
  จากบทบัญญัติทั้ง 2 มาตราดังกล่าว  อาจเห็นได้ว่า ในการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 นั้น  
เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
กระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน  ผู้บังคับบัญชาต้องด าเนินการ สืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่า
กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่  ถ้าผลของการสืบสวนปรากฏว่าเป็นกรณีอันมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นกระท าผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ทางวินัยต่อไปได้ 
        
 
 
 

 

บทที่ 3 
การด าเนินการทางวินัย 
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ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัย 
การตั้งเรื่องกล่าวหา 
  การตั้งเรื่องกล่าวหา เป็นการตั้งเรื่องด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย มาตรา 98  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือด าเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรม              
โดยไม่ชักช้า  
   ผู้ตั้งเรื่องกล่าวหาคือผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา กรณีที่เป็นการกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง มาตรา 98 วรรคลอง ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส าหรับกรณีที่เป็น
การกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้ทุกคนในฐานะผู้บังคับบัญชา เว้นแต่กรณีที่เป็น
การช่วยปฏิบัติราชการจะมีเพียงอ านาจการบังคับบัญชา แต่ไม่มีอ านาจด าเนินการทางวินัยหรือสั่งลงโทษกรณีเช่นนี้
จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเป็นผู้ด าเนินการ                            
        เรื่องที่กล่าวหา หมายถึง การกระท าหรือพฤติการณ์แห่งการกระท าที่กล่าวอ้างว่า ผู้ถูกกล่าวหา
กระท าผิดวินัย 
        การตั้งเรื่องกล่าวหา หมายถึงการตั้งเรื่องการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เมื่อมีการร้องเรียนกล่าวหา และผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการสืบสวนพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูล              
ที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าความผิดวินัย  
        ข้อกล่าวหา หมายถึง รายละเอียดแห่งการกระท าหรือพฤติการณ์แห่งการกระท าที่กล่าวอ้างว่า               
ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย โดยอธิบายว่าผู้กกล่าวหากระท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร ท าอย่างไร เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหา
รู้ตัวและมีโอกาสชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ 
  ในการตั้งเรื่องกล่าวหานั้นมิใช่ฐานความผิด แต่เป็นเรื่องราวหรือการกระท าที่กล่าวอ้างว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระท าความผิด ฉะนั้นการตั้งเรื่องกล่าวหาควรตั้งให้กว้างไว้ เพียงเพ่ือให้รู้ว่าผู้ถูกกล่าวหาท าอะไรที่เป็นความผิด                   
และไม่ควรเอากรณีความผิดหรือฐานความผิด หรือมาตราความผิดไปเป็นเรื่องกล่าวหา เพราะจะท าให้เรื่อง                
ที่กล่าวหาถูกจ ากัดไว้ในวงแคบ 
 

การสืบสวน 
  การสืบสวน  หมายถึง  การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องต้นในมูลกรณีที่มีการกล่าวหา 
หรือสงสัยว่าข้าราชการผู้ใดอาจกระท าความผิดจริงหรือไม่ เพียงใด เพ่ือจะได้ด าเนินการทางวินัยต่อไป 
 

วิธีการสืบสวน 
  วิธีการสืบสวนไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดก าหนดรูปแบบของการด าเนินการไว้  ดังนั้น การสืบสวน
อาจจะด าเนินการโดยวิธีการใดก็ได้  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพของเรื่องที่จะท าการสืบสวนว่าควรจะใช้วิธีอย่างใด  
จึงจะเหมาะสม เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงของเรื่องที่สืบสวนอาจท าได้โดย 
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           1. ผู้บังคับบัญชาด าเนินการเอง   
           2. ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
           3. มอบหมายให้ผู้ใดไปด าเนินการ เช่น ผู้บังคับบัญชาล าดับรองลงมา หรือเจ้าหน้าที่ที่ไว้วางใจ  
           4. ส่งประเด็นหรือข้อส าคัญไปให้หน่วยงานหรือผู้ที่เชื่อถือได้สืบสวนให้ก็ได้ เช่น ต ารวจ การสืบสวน                 
อาจกระท าได้ทั้งโดยทางลับและโดยเปิดเผย 
  การสืบสวนโดยทางลับ  ได้แก่  การสืบสวนที่ด าเนินการไปโดยมิให้ผู้กระท าผิดหรือผู้ถูกสงสัยว่า
เป็นผู้กระท าผิดรู้ตัวถึงเรื่องที่จะท าการสืบสวน โดยใช้กลวิธีที่เหมาะสม 
  การสืบสวนโดยเปิดเผย  ได้แก่  การหาข้อเท็จจริงโดยวิธีแจ้งหรือแสดงให้ผู้ถูกสงสัยหรือผู้ถูกกล่าวหา
ทราบถึงประเด็นแห่งความผิด  และขอให้เข้าชี้แจงแสดงเหตุผลแก้ข้อกล่าวหาโดยปกติผู้สืบสวนจะต้องรวบรวม
พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่หรือข้อมูลต่าง ๆ ไว้ก่อน เพ่ือสะดวกในการที่จะชี้หรือยืนยันถึงข้อกล่าวหานั้น 
  กรณีใดจะสมควรสืบสวนโดยเปิดเผยหรือโดยทางลับนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับเรื่องที่จะสืบสวน  
ความร้ายแรงแห่งกรณี  ตลอดจนความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้อง   
 

การสืบสวนทางวินัยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
  1.การสืบสวนก่อนการด าเนินการทางวินัย (ไม่เป็นการด าเนินการทางวินัย) 

2.การสืบสวนซึ่งเป็นการด าเนินการทางวินัย 
 

   1.  การสืบสวนก่อนการด าเนินการทางวินัย ได้แก่ การสืบสวนเมื่อมีกรณีสงสัยว่าข้าราชการ
อาจกระท าผิดวินัย เป็นการสืบสวนเพ่ือพิจารณาว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่               
ตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หากข้อเท็จจริง
ฟังได้ว่า กรณีมีมูลก็ต้องด าเนินการทางวินัยต่อไป แต่ถ้าผลการสืบสวนปรากฏว่ากรณีไม่มีมูลก็ต้องยุติ 
             กรณีที่มีการกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดวินัย 
ซึ่งการกล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยนั้นอาจมีที่มาอันเป็นมูลกรณีแห่งเรื่องที่กล่าวหาปรากฏขึ้นได้หลายทาง เช่น 
  1)  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาพบว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระท าผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐาน 
ในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที  
  2)  กรณีท่ีมีการร้องเรียนด้วยวาจา ให้จดปากค าและให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี 
พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา แล้วด าเนินการให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยอาจตั้ง
กรรมการสืบสวน หรือสั่งให้บุคคลใดไปสืบสวน หรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามก็ได้ หากเห็นว่ากรณีมีมูล             
ก็ต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป 
  3)  ส าหรับกรณีที่มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ ผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนในเบื้องต้นก่อน    
หากเห็นว่า ไม่มีมูลก็สั่งยุติเรื่อง ถ้าเห็นว่ามีมูลก็สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
  4)  ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นแจ้งมาให้ทราบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระท าผิดวินัยหรือสงสัยว่ากระท าผิดวินัย  
  2.  การสืบสวนซึ่งเป็นการด าเนินการทางวินัย ได้แก่ การสืบสวนกรณีเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 
โดยที่มาตรา 98 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
บัญญัติว่า “ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้”  
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และตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 ข้อ 2 (2) ก าหนดกรณีละทิ้งหน้าที่
ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน ผู้บังคับบัญชาต้องด าเนินการสืบสวนก่อน หากปรากฏว่า
เป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 87 วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และกรณีเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง จึงต้องเสนอเรื่องให้ กศจ. 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี พิจารณาโดยไม่สอบสวนก็ได้ 
 

กรณีศึกษา 
              1. กรณีท่ี สตง. แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเห็นควรให้ด าเนินการทางวินัยและในกรณีมี
พฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตหรือมีการใช้อ านาจโดยมิชอบ (คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 944/2561) 
ได้มีค าวินิจฉัยว่า การด าเนินการทางวินัยไม่มีบทบัญญัติใดก าหนดให้หน่วยรับตรวจต้องด าเนินการทางวินัยโดยผูกพัน
ข้อเท็จจริงตามผลการตรวจสอบของ สตง. จึงต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเภท
ข้าราชการนั้น ๆ ประกอบกับข้อ 6 วรรคหนึ่งแห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณี
เงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546 ก าหนดว่า กรณี สตง. ตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุจริตและได้ชี้มูลความผิดแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงอีก ดังนั้น กรณีปรากฏผลการตรวจสอบ               
มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่ามีการทุจริต และระบุถึงตัวเจ้าหน้าที่ที่กระท าผิดว่าได้แก่ผู้ใดพร้อมหลักฐานเบื้องต้น
เกี่ยวกับการกระท าผิดจึงต้องด าเนินการทางวินัยตามกฎหมายและระเบียบ โดยมิต้องตั้งคณะกรรมการสืบสวน
หาข้อเท็จจริง ส าหรับกรณีปรากฏผลการตรวจสอบมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่ามีการทุจริต แต่มิได้มีการระบุถึงตัว
เจ้าหน้าที่ผู้กระท าความผิด หน่วยรับตรวจก็ย่อมมีดุลพินิจที่จะตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป  
           2. กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดว่าข้าราชการกระท าการทุจริต ผู้มีอ านาจต้อง
ด าเนินการตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม            
การทุจริต พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก โดยในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถือว่า
ส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส านวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย                   
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ  
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แผนภูมิก่อนการด าเนนิการทางวินัย 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
      
       
 
 
          
 

 
 
 
 

 
 
 
 
*ไม่ต้องรายงานการด าเนินการทางวินัยตามระเบียบ ก.ค.ศ. เพราะถือว่ายังไม่เป็นการด าเนินการทางวินัย 
**เว้นแต่กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง/กรณีที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทางวินัย ตามมาตรา 98 ไม่ต้องต้ัง 
   กรรมการสอบสวน 
*** เว้นแต่กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 
 
 
 
 
 

มีกรณีกล่าวหา (ม. 95) 

กรณีมีมูลโดยมีพยานหลักฐาน 
ในเบื้องต้นอยู่แล้ว (ม. 95 ว.4) 

ปรากฏตัวผู้กล่าวหา/กรณีเป็นที่สงสัย 
โดยไม่มีพยานหลักฐานในเบื้องต้น (ม. 95 ว.5) 

สืบสวน/พิจารณาในเบื้องต้น 

มีมูล 
 

ไม่มีมูล 
 

ยุติเรื่อง* 
 

ร้ายแรง 
(มีมูลร้ายแรง) 

 

ไม่ร้ายแรง 
(มีมูลไม่ร้ายแรง) 

 

ผู้มีอ านาจตาม ม. 53 ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ม. 98 ว.2)** 

 

ด าเนินการทางวินัย 

ผู้บังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยไม่ร้ายแรง (ม. 98 ว.1)*** 
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การสอบสวน 
  การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐาน  และการด าเนินการทั้งหลายอ่ืนเพ่ือจะทราบ
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาเพ่ือให้ได้ความจริงและความยุติธรรมและ
เพ่ือที่จะพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยจริงหรือไม่  ถ้ากระท าผิดจริงก็จะได้ลงโทษผู้กระท าผิดวินัยนั้น 
  การสอบสวนทางวินัยเป็นการด าเนินการเพ่ือจัดให้มีค าสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสถานภาพ
ของสิทธิและหน้าที่ของบุคคล จึงต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด 
  การสอบสวนทางวินัยแบ่งเป็น 2 กรณ ีคือ 

1) การสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 
2) การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
 

  1) การสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง  ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามมาตรา 98 และกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ที่ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยแต่งตั้ง
จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือข้าราชการฝุายพลเรือนจ านวนอย่างน้อย 3 คน  ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการและกรรมการสอบสวนอย่างน้อยอีก 2 คน ให้กรรมการสอบสวนคนหนึ่งเป็นเลขานุการ              
ในกรณีจ าเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้  ส าหรับวิธีการสอบสวนให้น าขั้นตอนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
มาใช้โดยอนุโลมก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน อาจขอขยายระยะเวลาด าเนินการได้    
ตามความจ าเป็น แต่ไม่เกิน 30 วัน 
  2) การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จะต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ส าหรับการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ประธานกรรมการต้องด ารงต าแหน่ง                
ไม่ต่ ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ส าหรับต าแหน่งที่มีวิทยฐานะประธานต้องมี วิทยฐานะไม่ต่ ากว่า                   
ผู้ถูกกล่าวหา โดยกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรหรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมายหรือผู้ได้รับ
การศึกษาอบรมตามหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการด าเนินการทางวินัยอย่างน้อย 1 คน 
และแม้ภายหลังประธานจะด ารงต าแหน่งหรือมีวิทยฐานะต่ ากว่าหรือเทียบได้ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหาก็ไม่กระทบถึง   
การได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. 2550 โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันและอาจขอขยายระยะเวลาด าเนินการได้                 
ตามความจ าเป็น ครั้งละไม่เกิน 60 วัน และถ้าไม่แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ต้องรายงาน กศจ./อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
เพ่ือติดตามเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสอบสวน 

 วินัยไม่ร้ายแรง 
- ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 
- ด าเนินการสอบสวน ตาม กฎ ก.ค.ศ.  
  ว่าด้วยการสอบสวนพิจาณา พ.ศ. 2550       
  โดยน าหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน   
  วินัยอย่างร้ายแรง มาใช้โดยอนุโลม 

วินัยอย่างร้ายแรง 
- ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
- ด าเนินการสอบสวน ตามกฎ ก.ค.ศ. 
  ว่าด้วยการสอบสวนพิจาณา พ.ศ. 2550  
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กรณีที่อาจไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้  
  กรณีท่ีเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 
จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้ ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
  ก. การกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่ 
  (1)  กระท าความผิดอาญาจนต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่า ผู้นั้นกระท าผิดและผู้บังคับบัญชา 
เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดแล้ว 
  (2)  กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือ ให้ถ้อยค า
รับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และได้มีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ 
  ข. การกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่ 
  (1) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด  
ให้จ าคุกหรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (2) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน และผู้บังคับบัญชา  
ได้ด าเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติ                  
ตามระเบียบของทางราชการ 
  (3) กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยค า              
รับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และได้มีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ  

กรณีศึกษา กรณีท่ีจะเป็นความผิดฐานละทิ้งหน้าราชการ ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกกล่าวหา                 
ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการและไม่สามารถติดตามตัวได้นับแต่วันแรกที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการและต้องเป็น
เวลาติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน และผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสอบถาม
จากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพ่ือนร่วมงานไปถึงญาติหรือผู้ใกล้ชิดของผู้ถูกล่าวหาเพ่ือหาสาเหตุการละทิ้งหน้าที่ราชการ
ว่ามีเหตุอันสมควรหรือไม่ และหากภายหลังผู้ถูกกล่าวหาได้ปรากฏตัวและแสดงตัวให้สามารถท าการสอบสวนได้แล้ว 
ผู้บังคับบัญชาจะต้องด าเนินการสอบสวนจากตัวผู้ถูกกล่าวหาเพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน
เพ่ือต่อสู้แก้ข้อกล่าวหา เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายรับฟังความสองฝุาย และสอดคล้องกับมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 207/2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 

ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
- ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท า   
  ผิดอาญา 
- ได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อ 
  ผู้บังคับบัญชา 

 ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
- ได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก   
  หรือหนักกว่าจ าคุก 
- ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน 
  เป็นเวลาเกินกว่า 15 วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
- ได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา 
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หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน 
  การสอบสวนเป็นกระบวนการที่ต้องท าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด                
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนดังนี้ 
 

ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
   ก) กรณีวินัยไม่ร้ายแรง คือ ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย ได้แก่ 
       (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระท าผิดวินัย 
       (2)  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า  
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระท าผิดวินัย  
                (3) ศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดผู้กระท าผิดวินัย 
  (4) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง  เลขาธิการ อธิบดี 
หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า หรืออธิการบดี หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า  
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาผู้กระท าผิดวินัย 
   ข) กรณีวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่ 
  (1) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 
                  โดยที่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 13 ได้ก าหนดให้ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ 
กศจ. เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ซึ่งมีผลเป็นการเปลี่ยนอ านาจการสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 (3) ซึ่งเดิม 
เป็นของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และตามมาตรา 53 (4) ซึ่งเดิมเป็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา
มาเป็นของศึกษาธิการจังหวัด 
  (2) ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 ในล าดับชั้นสูงกว่าของผู้ถูกกล่าวหาคนหนึ่งคนใด
ในกรณีที่กระท าผิดวินัยร่วมกันหลายคน (มาตรา 98 วรรคสอง) 
  (3) ผู้บังคับบัญชาของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 ระดับเหนือขึ้นไป 
(มาตรา 100 วรรคหก) 
  (4) ผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับรายงานการด าเนินการทางวินัย  (มาตรา 104 (1)) 
  (5) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด นายกรัฐมนตรี (มาตรา 98 วรรคห้า) 
  (6) ก.ค.ศ.  (มาตรา 105) 
       กรณีศึกษา 
            ผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน กรณีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                  
ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดร่วมกันกับบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ในเขตพ้ืนที่การศึกษาในสังกัด (ค าวินิจฉัย
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1058/2561) ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ก าหนด กรณีข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดร่วมกัน และในจ านวนผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวมีผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  
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ของผู้ถูกกล่าวหารายใดมีล าดับชั้นสูงกว่าผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ของผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน ก็ให้ผู้บังคับบัญชา        
ในล าดับชั้นสูงกว่าดังกล่าว เป็นผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด ดังนั้น เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ      
เป็นผู้มีล าดับชั้นสูงกว่าศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา จึงเป็นผู้มีอ านาจผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดทุกราย 
 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน 
  ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา  พ.ศ.2550  ข้อ 3 ก าหนดให้คณะกรรมการสอบสวน
ประกอบด้วย  ประธานกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ส าหรับต าแหน่ง
ที่มีวิทยฐานะ ประธานต้องด ารงต าแหน่งและมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา  และกรรมการ
อย่างน้อยอีก 2 คน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ ในกรณีจ าเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
และต้องมีผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร                          
การด าเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการด าเนินการทางวินัย อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นกรรมการสอบสวน สรุปคือ 
 

การสอบสวน องค์ประกอบ คุณสมบัติกรรมการ 
วินัยไม่ร้ายแรง 1. ประธานกรรมการ 

2. กรรมการสอบสวน 
    (อย่างน้อยอีก 2 คน)  
3. กรรมการและเลขานุการ 
4. ผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) 

ผู้บังคับบัญชาตั้งจากข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาหรือข้าราชการ
ฝุายพลเรือน   

วินัยอย่างร้ายแรง 1. ประธานกรรมการ 
2. กรรมการสอบสวน 
    (อย่างน้อยอีก 2 คน) 
3. กรรมการและเลขานุการ 
4. ผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) 

1. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 เป็นผู้สั่ง   
    แต่งตั้งจากข้าราชการครูและ   
    บุคลากรทางการศึกษาหรือ 
    ข้าราชการฝุายพลเรือน   
2. ประธานกรรมการต้องด ารงต าแหน่ง   
    ไม่ต่ ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่า 
    ผู้ถูกกล่าวหา ส าหรับต าแหน่งที่มี 
    วิทยฐานะประธานกรรมการต้อง 
    ด ารงต าแหน่งและมีวิทยฐานะ 
    ไมต่่ ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่า 
    ผู้ถูกกล่าวหา 
3. กรรมการสอบสวนต้องมีผู้ด ารง 
    ต าแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญา  
    ทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับการศึกษา   
    อบรมตามหลักสูตรการด าเนินการ   
    ทางวินัยตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดหรือ  
    รับรอง หรือผู้มีประสบการณ์               
    ด้านการด าเนินการทางวินัย 
    อย่างน้อย 1 คน 
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          ค าว่า “ผู้มีประสบการณ์ด้านการด าเนินการทางวินัย” หมายถึง ผู้ที่เคยเป็นกรรมการสอบสวน 
หรือเป็นเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการทางวินัย 

กรณีศึกษา  
1. ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 118/2551  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

ต้องกระท าโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ กรณีที่ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกระท าโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งไม่มีอ านาจตามกฎหมายย่อมเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลท าให้การด าเนินกระบวนการ
ทางวินัยโดยอาศัยผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว เช่น การมีมติและมีค าสั่งลงโทษผู้ที่ถูกสอบสวน 
เป็นการด าเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย   
     2. ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 28/2547 (ประชุมใหญ่) พิพากษาว่า กรรมการ     
ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสอบสวนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 
              3. การที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีค าสั่ง ที่ 169/2551  ลงวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2551 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้อุทธรณ์ และผู้ถูกด าเนินการทางวินัย ซึ่งด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (เดิม) วิทยฐานะรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ช านาญการพิเศษ โดยมีนายป. ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นประธานกรรมการสอบสวน ซึ่งต าแหน่งดังกล่าว ก.ค.ศ. ก็มิได้เทียบให้มีวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.2/ว 2 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง                    
ผู้อุทธรณ์และผู้ถูกด าเนินการทางวินัย จึงเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วย กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550     
ข้อ 3 วรรคสอง เป็นเหตุให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไปตาม ข้อ 43 ของกฎ ก.ค.ศ. ฉบับเดียวกัน เมื่อค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงไม่ชอบด้วยกฎหมาย การด าเนินการพิจารณาโทษและสั่งลงโทษผู้อุทธรณ์
ซึ่งมีผลมาจากการสอบสวนที่มิชอบด้วยกฎหมายเสียไปทั้งหมด ต้องเพิกถอนค าสั่งลงโทษดังกล่าวแล้วให้ผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ให้ถูกต้องตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
และให้คณะกรรมการสอบสวนชุดใหม่ด าเนินการตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป (มติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับ
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 9/2556 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556) 
          ทั้งนี้  ต่อมา ก.ค.ศ. ได้มีมติ เทียบให้บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้าราชการพลเรือนสามัญ               
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และข้าราชการพลเรือนสามัญในสถาบันอุดมศึกษา  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์แก่การด าเนินการทางวินัย ตามตารางเทียบ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



55 
 

ตารางเทียบต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือประโยชน์แก่การด าเนินการทางวินัย 

 

 
 

วิทยฐานะ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
และข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ในสถาบันอุดมศึกษา  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
ระดับต าแหน่ง

ประเภท
วิชาการ 

ต าแหน่ง
อ านวยการ ต าแหน่งบริหาร 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ต าแหน่ง
บริหาร 

เชี่ยวชาญพิเศษ ทรงคุณวุฒิ - ระดับสูง ศาสตราจารย์ อธิการบดี 
เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ ระดับสูง ระดับต้น รองศาสตราจารย์ รองอธิการบดี 
ช านาญการ
พิเศษ 

ช านาญการ
พิเศษ 

ระดับต้น 
- ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
- 

ช านาญการ ช านาญการ - -  - 
 

รูปแบบของค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ต้องระบุ 
            (1) เป็นค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง 
  (2) ชื่อและต าแหน่ง/วิทยฐานะของผู้ถูกกล่าวหา 
   (3) เรื่องท่ีกล่าวหา 
            (4) ชื่อและต าแหน่ง/วิทยฐานะของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวน  
             การตั้งกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนอาจเป็นบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานอ่ืนหรือสังกัดอ่ืนก็ได้ 
โดยอาจมีหนังสือขอตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือข้าราชการฝุายพลเรือนจากสถานศึกษา
หรือหน่วยงานอื่นมาเป็นกรรมการก็ได้ 
การแจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาและคณะกรรมการสอบสวนทราบ 
   เมื่อผู้บังคับบัญชาได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้  
   (1) แจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่มีค าสั่ง โดยให้ผู้ถูกกล่าวหา               
ลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน ในการนี้ให้มอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับด้วย 
ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้ หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับทราบค าสั่ง ให้ส่งส าเนาค าสั่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหาตามที่อยู่ที่ปรากฏหลักฐานของทางราชการ เมื่อล่วงพ้น 15 วัน นับแต่วันที่ได้
ด าเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว 
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           (2) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ประธานและกรรมการรับทราบภายใน 3 วันท าการ 
นับแต่วันที่มีค าสั่ง พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีกล่าวหาให้ประธานกรรมการและให้ลงลายมือชื่อ 
และวัน เดือน ปี ที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดจ านวนกรรมการสอบสวน 
       เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนอาจเปลี่ยน เพ่ิม 
หรือลดจ านวนผู้ได้รับแต่งตั้งได้ ถ้าเห็นว่ามีเหตุสมควรหรือจ าเป็น โดยแสดงเหตุผลไว้ แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงการสอบสวน   
ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว เช่น กรรมการสอบสวนเกษียณอายุราชการ เป็นเหตุให้กรรมการที่เหลือไม่ครบองค์ประกอบ 
กรรมการถูกคัดค้าน เป็นต้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
โดยผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

แจ้งผู้ถูกกล่าวหา 
- แจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายใน 3 วันท าการ  
  นับแต่วันที่มีค าสั่ง  
- ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี   
  ที่รับทราบค าสั่งไว้เป็นหลักฐาน  
- ให้มอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ 
- ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้ หรือ 
  ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับทราบค าสั่งให้ส่งส าเนา 
  ค าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
- ล่วงพ้น 15 วัน ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบ 
  ค าสั่ง 
    

ส่งส าเนาค าสั่งให้ประธานและกรรมการ
สอบสวน  
- รับทราบภายใน 3 วันท าการ  
  นับแต่วันที่มีค าสั่ง  
- ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ี 
  กล่าวหา ให้ประธานกรรมการ 
- ให้ประธาน ฯ ลงลายมือชื่อ และ 
  วัน เดือน ปี ที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน 

มีเหตุอันสมควร หรือ
จ าเป็นต้องเปลี่ยน 

เพ่ิม ลดจ านวนกรรมการ 

ผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

สอบสวน 

มีค าสั่งเปลี่ยน  
เพ่ิม ลดจ านวนกรรมการ 

ต้องแสดงเหตุผลของการออกค าสั่ง 
ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ท าไปแล้ว 
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สิทธิของผู้ถูกกล่าวหา ถูกกล่าวหามีสิทธิ ดังนี้ 
  1. มีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้าร่วมฟังการสอบสวนได้  
   2. จะน าเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็นข้ออ้างในการด าเนินการใดให้กระทบต่อสิทธิของ                
ผู้ถูกสอบสวนไม่ได้  ยกเว้นการถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการ ไว้ก่อน 

3. มีสิทธิคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือกรรมการสอบสวน 
4. มีสิทธิขอทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ  

       4.1 มีสิทธิที่จะได้รับโอกาสในการโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนต่อคณะกรรมการ
สอบสวน 
                        4.2 มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จ าเป็นต้องรู้เพ่ือการโต้แย้ง ชี้แจง หรือปูองกันสิทธิของตน 
      4.3 มีสิทธิน าพยานหลักฐานมาเองหรืออ้างพยานหลักฐาน แล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวน
เรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้  

5. มีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหาก่อนการสอบปากค าจากคณะกรรมการ 
สอบสวน 

6. มีสิทธิที่จะได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการสอบสวนที่ค าขอ/ค าชี้แจงมีข้อบกพร่อง   
อ่านไม่เข้าใจ  หรือผิดหลง 

7. มีสิทธิขอตรวจดูต้นฉบับหรือพยานหลักฐาน และถ้าต้องการส าเนามีสิทธิได้รับส าเนาตามที่ 
คณะกรรมการฯ  เห็นสมควร 

8. มีสิทธิได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
9. มีสิทธิที่จะยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือภายในเวลา 15 วัน และให้ถ้อยค าเพ่ิมเติม  

รวมทั้งน าสืบแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการสอบสวน 
   10. มีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกขู่เข็ญ หลอกลวง ให้ค ามั่นสัญญา จูงใจ หรือกระท าการ
โดยมิชอบด้วยประการใด ๆ หรือกระท าให้ท้อใจ หรือใช้กลอุบาย   

11. มีสิทธิที่จะกล่าวอ้างมิให้รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
               ความเป็นกลาง ของคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือให้กระบวนการสอบสวนวินัยถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม 
กรรมการสอบสวนต้องอยู่ในฐานะเป็นกลาง ดังนี้ 

(1) ความเป็นกลางโดยสภาพภายนอก  กฎ ก.ค.ศ.ได้ก าหนดความเป็นกลางของคณะกรรมการสอบสวนไว้  
ตามข้อ 8 ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 13 ที่ก าหนดว่า
เจ้าหน้าที่จะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ถ้ามีเหตุตามที่กฎหมายก าหนด เช่น กรรมการสอบสวนต้องไม่เป็น
คู่กรณี ไม่เป็นบิดา มารดา ผู้สืบสันดาน ญาติพ่ีน้อง เจ้าหนี้ ลูกหนี้ นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องไม่รู้เห็นเหตุการณ์
ในขณะกระท าการในเรื่องท่ีกล่าวหา ไม่มีประโยชน์ได้เสีย ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน เป็นต้น 

(2) ความเป็นกลางโดยสภาพภายใน ได้แก่ความไม่เป็นกลางที่อยู่ภายในจิตใจอันอาจท าให้การพิจารณา       
ไม่เป็นกลาง ที่เป็นแรงขับดันให้เกิดความคิดในการใช้ดุลพินิจ และการกระท าที่ไม่ธรรม กรรมการผู้นั้นจะท าหน้าที่ไม่ได้  
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กรณีศึกษา                                                       
               คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงจ านวน ๒ คน เคยเป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

เพ่ิมเติมต่อมาผู้บังคับบัญชามีค าสั่งแต่งตั้งให้ทั้ง ๒ คนมาเป็นกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงอีก จึงท าให้
การพิจารณาทางปกครองไม่มีความเป็นกลางตามนัยมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  กล่าวคือ ในการสอบข้อเท็จจริงบุคคลทั้งสองได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงอีก และคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงมีเพียง 3 คน 
บุคคลทั้งสองจึงเป็นเสียงข้างมาก จึงท าให้ผลการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ย่อมคาดหมายได้อยู่แล้วว่า   
ไม่อาจแตกต่างไปจากผลการสอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ประกอบกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
ผู้ฟูองคดีไม่มีความจ าเป็นถึงขนาดหากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือบุคคลจะเสียหาย
โดยไม่มีทางแก้ไข อีกทั้งไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องแต่งตั้งทั้งสองเป็นกรรมการสอบสวนผู้ฟูองคดีอีก เพราะมี
บุคคลที่สามารถจะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบสวนได้อยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้น กระบวนการสอบสวนทางวินัย
อย่างร้ายแรงผู้ฟูองคด ีจึงมิได้กระท าโดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้
ส าหรับการกระท านั้น เมื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟูองคดี ซึ่งเป็นการพิจารณา
ทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่น าผลการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟูองคดีมาใช้ในการพิจารณาโทษ
ทางวินัย จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๓๕/๒๕๖๐) 

 

การคัดค้านกรรมการสอบสวน และ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
การคัดค้านกรรมการสอบสวน และ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด  

ดังต่อไปนี้  
       (1)  รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าการในเรื่องที่กล่าวหา 
       (2)  มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องท่ีสอบสวน 
       (3)  มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา 
         (4)  เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นคู่หมั้น คู่สมรส  บุพการี ผู้สืบสันดาน  เป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดา  
หรือร่วมบิดาหรือมารดา เป็นลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายใน 3 ชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพัน ทางแต่งงานนับได้
เพียง 2 ชั้น ของผู้ถูกกล่าวหา 
        (5)  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของผู้กล่าวหา 
        (6)  มีเหตุอ่ืนซึ่งอาจท าให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม 
               วิธีการคัดค้าน 
       (1) ท าเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านว่า จะท าให้การสอบสวน
ไม่ได้ความจริง และความยุติธรรมอย่างไร 
  (2) ยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
  (3) ให้ยื่นภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบค าสั่งหรือวันทราบเหตุแห่งการคัดค้าน 
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              การสั่งค าคัดค้าน 
  ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องพิจารณาสั่งการ  ดังนี้ 
  (1)  ต้องสั่งค าคัดค้านให้แล้วเสร็จภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน 
  (2)  รีบแจ้งให้ผู้ถูกคัดค้านทราบและให้หยุดการสอบสวนไว้ก่อน แล้วส่งเรื่องให้ประธาน
กรรมการสอบสวนรวมไว้ในส านวน 
   (3)  ถ้าเห็นว่าการคัดค้านนั้นไม่มีเหตุผลอันควรรับฟัง ให้สั่งยกค าคัดค้าน การสั่งยกค าคัดค้าน              
ให้เป็นที่สุด            
    (4)  ถ้าเห็นว่าการคัดค้านนั้นมีเหตุอันควรรับฟัง ก็ให้สั่งให้ผู้ที่ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการ
สอบสวน และสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นใหม่ แทน 
    (5) เมื่อสั่งค าคัดค้านแล้วต้องรีบแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  และส่งเรื่องให้ประธานกรรมการ
สอบสวนรวมไว้ในส านวน 
    (6)  ถ้าไม่ได้สั่งค าคัดค้านภายในก าหนดเวลา ให้ถือว่ากรรมการผู้ที่ถูกคัดค้านพ้นจากการ  
เป็นกรรมการสอบสวน และให้ประธานกรรมการรายงานผู้สั่งตั้งเพ่ือสั่งตั้งกรรมการใหม่แทน 
  การที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งให้ผู้ที่ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นคณะกรรมการ
สอบสวนไม่กระทบกระเทือนถึงการสอบสวนที่ผู้นั้นได้ร่วมด าเนินการไปแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคัดค้านกรรมการสอบสวน 
ผู้คัดค้าน (ผู้ถูกกล่าวหา) 

 

ยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

การคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 
ผู้คัดค้าน (ผู้ถูกกล่าวหา) 

 

 

ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งช้ันของ 
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
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การคัดค้านกรรมการสอบสวน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
       ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ข้อ 9)  ดังนี้ 
  (1)  มีเหตุคัดค้านตามข้อ 8 
  (2)  คัดค้านภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบค าสั่ง 
  (3)  ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาเหนือผู้สั่งขึ้นไป 1 ชั้น 
  (4)  ผู้บังคับบัญชาเหนือผู้สั่งต้องพิจารณาสั่งการภายใน 15 วัน 
  (5)  ถ้าเห็นว่าการคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน พ้นจากการเป็น
ผู้มีอ านาจพิจารณาส านวนการสอบสวน ตามข้อ 40 และข้อ 41 รวมทั้งการพิจารณาสั่งการตามผลการสอบสวน                  
ที่เสร็จสิ้นแล้ว และให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือนั้น หรือผู้ได้รับมอบหมายมีอ านาจพิจารณาสั่งการแทน 
  (6) ถ้าเห็นว่าการคัดค้านไม่มีเหตุผลพอที่จะรับฟังได้ ให้ยกการคัดค้านนั้น ทั้งนี้ การสั่งยกการ
คัดค้านให้เป็นที่สุด 
 

ผู้คัดค้าน 
(ผู้ถูกกล่าวหา) 
 

- ท าเป็นหนังสือ 
- แสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
- ยื่นภายใน 7 วัน 

ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน 
  
 

- แจ้งประธานฯ ทราบ 
  พร้อมส าเนาหนังสือคัดค้าน 
- รวมไว้ในส านวน 

แจ้งผู้ถูกคัดค้าน หยุดการสอบสวน - พิจารณาค าคัดค้าน 
- สั่งการภายใน 15 วัน 

ฟังได้ ฟังไม่ได้ พิจารณาไม่แล้วเสร็จหรือ 
ไม่สั่งการภายใน 15 วัน 

- สั่งให้พ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน 
- สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นใหม่แทน 
- สั่งให้พ้นจากผู้มีอ านาจพิจารณาฯ 
 

-  ยกค าคัดค้าน 
-  ให้เป็นที่สุด 

- ผู้ถูกคัดค้านพ้นจาก 
  กรรมการ 
- ประธานฯ รายงาน 
  ผู้สั่งแต่งตั้งฯ 
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  (7) ในกรณีที่ผู้พิจารณาการคัดค้านไม่พิจารณาสั่งการภายใน 15 วัน ให้ถือว่าผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพ้นจากการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาส านวน ตามข้อ 40 และข้อ 41 รวมทั้งการพิจารณา           
สั่งการตามผลการสอบสวนที่เสร็จสิ้นแล้ว 
  (8) เมื่อวินิจฉัยสั่งการอย่างใดแล้วให้แจ้งผู้ถูกกล่าวหาทราบ และส่งเรื่องให้ประธานกรรมการ
รวมไว้ในส านวนการสอบสวน 
 

การคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

—  กรณีศึกษา ข้าราชการครูในเขตพ้ืนที่การศึกษาถูกศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
อย่างร้ายแรง ได้ยื่นค าร้องต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยอ้างว่าเป็นคู่กรณ ี                 
ในคดีอาญามีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง หากปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นของศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาแล้วเห็นว่าการคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้  จะต้องสั่งให้
ศึกษาธิการจังหวัดผู้นั้นพ้นจากการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาส านวนการสอบสวนและสั่งการตามผลการสอบสวน และในกรณี
เช่นนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นของศึกษาธิการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้พิจารณา หรือสั่งการแทน ตามนัย กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๙ 
 

ผู้คัดค้าน 
(ผู้ถูกกล่าวหา) 

 

- ท าเป็นหนังสือ 
- แสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
- ยื่นภายใน 7 วัน 

- พิจารณาค าคัดค้าน 
- สั่งการภายใน 15 วัน 

ฟังได้ ฟังไม่ได้ พิจารณาไม่แล้วเสร็จหรือ 
ไม่สั่งการภายใน 15 วัน 

- สั่งให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากอ านาจหน้าที่ 
- ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือหรือผู้ได้รับ 
  มอบหมายพิจารณาแทน 
- สั่งให้พ้นจากผู้มีอ านาจพิจารณาฯ 
 

 -  ยกค าคัดค้าน 
 -  ให้เป็นที่สุด 

- ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากหน้าที่ 
- ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ 
  หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
  พิจารณาแทน 
  

ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
หนึ่งชั้นของผู้ส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 
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อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวน 
             กรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และ ให้มีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพียงเท่าที่เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวน
และโดยเฉพาะให้มีอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย คือ 
  (1)  เรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วนบริษัท  
ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง  หรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 
  (2) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ  มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 
       คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ท าการสอบสวนเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงโดยท าการสอบสวน
บันทึกปากค าผู้ถูกกล่าวและพยานบุคคล รายละเอียดของพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่กล่าวหา  
แสวงหารวบรวมพยานเอกสารหลักฐาน ให้ได้ข้อยุติว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่  
และให้คณะกรรมการสอบสวนจัดท าบันทึกประจ าวันที่มีการสอบสวนไว้ทุกครั้งด้วย 
 

อ านาจหน้าที่คณะกรรมการสอบสวน 
1. สอบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
2. แสวงหาความจริง และรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างในเรื่องที่กล่าวหา 
3. ด าเนินกระบวนพจิารณาให้เป็นไปโดยรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม 
4. ใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ เป็นกลางและไม่มีอคติอย่างใด ๆ 
5. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
6. ใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยข้อเท็จจริง/มีความเห็นในการลงโทษ 
7. รวบรวมประวัติความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหา 
8. จัดท าบันทกึประจ าวัน 
9. แจ้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา 
10. ให้ค าแนะน าผู้ถูกกล่าวหา ผู้กล่าวหาหรือพยานที่ยื่นค าขอ หรือค าชี้แจงกรณีมีข้อบกพร่องหรือผิดหลง 
11. เรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ ฯลฯ ส่งเอกสารหลักฐาน/ผู้แทนมาชี้แจง 
12. เรียกผู้ถูกกล่าวหา/บุคคลใด ๆ มาชี้แจง ให้ถ้อยค า ส่งเอกสารหลักฐาน 
13. รับฟังพยานหลักฐาน ค าชี้แจง หรือความเห็นของผู้ถูกกล่าวหา พยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ 
14. ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ ทั้งที่เป็นคุณและเป็นโทษ 
      แก่ผู้ถูกกล่าวหา 
15. ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
16. ออกไปตรวจสถานที่ 
17. ด าเนินการประชุม  และจัดท ารายงานการประชุม 
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   การรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เมื่อมีกรณีดังนี ้
1. ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนคนใดเห็นว่าตนเองมีเหตุอันอาจถูกคัดค้าน 

ตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง ต้องด าเนินการดังนี้ (ข้อ 19) 
                  (1) รายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
           (2) ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาว่าจะให้ผู้นั้นเป็นกรรมการสอบสวนต่อไปหรือไม่ 
        2. กรณีท่ีจะต้องสอบสวน หรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่ (ข้อ 32) 
                         (1) ประธานกรรมการสอบสวนจะรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั่งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือมอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาในท้องที่นั้นสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได ้
                         (2) ก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญที่ต้องสอบสวนไปให้ 
                         (3) ให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือข้าราชการฝุายพลเรือน อย่างน้อยอีก 2 คน ร่วมเป็นกรรมการสอบสวน 
    3. การสอบสวนปรากฏกรณีกระท าผิดในเรื่องอ่ืน (ข้อ 33) 
               (1) ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง
หรืออย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการในเรื่องอ่ืน นอกจากที่ระบุไว้ในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
                         (2) ประธานกรรมการสอบสวนต้องรายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว 
                         (3) ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลตามที่รายงาน ให้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนในมูลกรณีที่พบใหม่นั้น โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ท าการ
สอบสวน หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได้  

4. การสอบสวนพาดพิงไปถึงผู้อ่ืน (ข้อ 34) 
      ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อื่น     
                         (1) ให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องต้นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ผู้นั้นมีส่วนร่วมกระท าการในเรื่องที่สอบสวนนั้นด้วยหรือไม่  ถ้าเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระท าการ ในเรื่องที่
สอบสวนนั้นอยู่ด้วย ประธานกรรมการสอบสวนต้องรายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการตามควรแก่กรณีโดยเร็ว 
               (2) ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง หรือเป็นความผิดกรณีอ่ืนตามที่รายงาน ก็ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้สอบสวน หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได้   

5. การสอบสวนด้วยเหตุอื่นแล้วพบมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ 35) 
      ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ใดในเรื่องที่ผู้นั้นหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ  ตามมาตรา 111 และผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการสอบสวนเรื่องนั้น
มีมูลว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บังคับบัญชาเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนผู้นั้น  
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ตามมาตรา 98 ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้ ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสอบสวน 
ตามมาตรา 98 จะน าส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา 111 มาประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้  

  6. กรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ข้อ 20) 
 

การประชุมคณะกรรมการสอบสวน 
    เรื่องท่ีต้องประชุมคณะกรรมการสอบสวน คือ 
             1. พิจารณาเรื่องท่ีกล่าวหาและวางแนวทางการสอบสวน (ข้อ 16) 
               2. พิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหา ได้กระท าการใด 
เมื่อใด อย่างไร เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด หรือไม่  อย่างไร (ข้อ 24) 
             3. พิจารณาลงมติว่า (ข้อ 38)  
           1) ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าไม่ผิดให้มีความเห็นยุติเรื่อง ถ้าผิดเป็นความผิดวินัย
กรณีใด ตามมาตราใด และควรได้รับโทษสถานใด 
               2) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 111  หรือไม่  อย่างไร 
                 3) มีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  แต่การสอบสวนไม่ได้
ความแน่ชัดพอที่จะรับฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 
ตามมาตรา 112 หรือไม่ อย่างไร 
 

องค์คณะในการประชุม 
         องค์ประชุมของคณะกรรมการสอบสวนมี 2 ลักษณะ 
        1. การประชุมทั่วไปที่กฎหมายมิได้ก าหนดเฉพาะองค์ประชุม 
      1.1 ต้องมีประธานอยู่ร่วมประชุมด้วย  ถ้าประธานไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานแทน 
      1.2 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด  
       2. การประชุมโดยมีมติพิเศษ ซึ่งกฎหมายก าหนดองค์ประชุมไว้ว่าต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่าสามคน  และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด มี 2 กรณ ี (ข้อ 17) คือ 
     2.1 การประชุมตามข้อ 24 เพ่ือพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่า                 
ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็นความผิดในกรณีใด หรือหย่อนความสามารถ ในอันที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
ตามมาตรา 111 หรือไม่ อย่างไร  
     2.2 การประชุมปรึกษาหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ  เสร็จ (ข้อ 38) เพ่ือพิจารณามีมติว่า 
ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยหรือไม่ หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่อง  
ในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 111 หรือไม่ อย่างไร 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ได้ ความแน่ชัด
พอที่จะฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ                
ตามมาตรา 112 หรือไม่ อย่างไร 
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  การลงมติ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
           ในการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนต้องท าบันทึกรายงานการประชุมไว้ด้วยทุกครั้ง              
รวมไว้ในส านวนการสอบสวน เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันว่าคณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมตามข้อ 16, 24 
และข้อ 38 จริง  และเพ่ือให้มีหลักฐานไว้ใช้ยืนยันอ้างอิงได้ถ้ามีการตรวจสอบ 
 

ล าดับขั้นตอนการสอบสวน  มีข้ันตอนส าคัญดังนี้   
ขั้นตอนการสอบสวน 

1. ก าหนดแนวทางการสอบสวน 
2. การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา และสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่ารับสารภาพหรือปฏิเสธ 
3. การรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีกล่าวหา 
4. การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
5. การสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหา 
6. การประชุมพิจารณาลงมติ 
7. การท ารายงานการสอบสวน  
 

การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา 
  ข้อกล่าวหา  หมายถึง  รายละเอียดแห่งการกระท าหรือพฤติการณ์แห่งการกระท าที่กล่าวอ้างว่า           
ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย  ข้อกล่าวหาจะต้องอยู่ในกรอบของเรื่องที่กล่าวหา โดยอธิบายเรื่องที่กล่าวหาให้ชัดเจนขึ้น
ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าการใด ที่ไหน เมื่อใด และอย่างไร   
  การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนที่จะต้องด าเนินการ
หลังจากพิจารณาเรื่องที่กล่าวหา และวางแนวทางการสอบสวนแล้ว โดยเรียกผู้ถูกกล่าวหามาแจ้งและอธิบาย
รายละเอียดของข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด 
เมื่อใด อย่างไร รวมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยว่าในการสอบสวนนี้ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ถ้ อยค าหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตลอดจนอ้างพยานหลักฐาน หรือ                             
น าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ โดยท าเป็นบันทึกมีสาระส าคัญ ตามแบบ สว.2 รวม 2 ฉบับ เก็บไว้
ในส านวนการสอบสวน 1 ฉบับ อีก 1 ฉบับ มอบให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาและให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบ
ไว้เป็นหลักฐานด้วย  โดยจะต้องด าเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
  เมื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาแล้ว  คณะกรรมการสอบสวนจะต้องสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่า
ได้กระท าการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร หากผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพว่า ได้กระท าการตามที่
ถูกกล่าวหาคณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่า การกระท าตามที่ถูกกล่าวหาเป็นความผิด
วินัยกรณีใด หรือเป็นเหตุให้ออกจากราชการ เพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน ตามมาตรา 111 หรือไม่  
หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพให้บันทึกถ้อยค ารับสารภาพ รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ
และสาเหตุแห่งการกระท าไว้ด้วย รวมทั้งพิจารณาว่าจะสอบสวนต่อไปหรือไม่ ตามควรแก่กรณี 
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ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ให้ถ้อยค ารับสารภาพ คณะกรรมการสอบสวนต้องด าเนินการ 
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา 
(ข้อ 20 และข้อ 23) 

กรณีศึกษา  
1. ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.3/2555 พิพากษากรณีที่ผู้อ านวยการการประถมศึกษาจังหวัด 

น าข้อกล่าวหาเรื่องที่ผู้ฟูองคดีท าโทษนักเรียนด้วยการตีซึ่งผิดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาเป็นเหตุ
ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงแก่ผู้ฟูองคด ีซึ่งเป็นกรณีนอกเหนือข้อกล่าวหาที่ได้ตั้งกรรมการสืบสวนผู้ฟูองคดีกรณี
ไม่ให้เกียรติเพ่ือนครูด้วยกัน ใช้วาจาหยาบคายต่อหน้านักเรียนและเพ่ือนครู ไม่เคารพสิทธิซึ่งกันและกันท าให้
ได้รับการอับอายต่อหน้านักเรียน โดยไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพ่ือให้ผู้ฟูองคดีได้มีโอกาสโต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐานของตน ตามนัยมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ทั้งยังได้น าเรื่องท่ีผู้ฟูองคดีเคยถูกลงโทษในกรณีอ่ืนมาเป็นเหตุลงโทษภาคทัณฑ์ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 
ค าสั่งลงโทษจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้ว่าในชั้นการพิจารณาของ อ.ก.ค.ฯ มีมติให้ลงโทษผู้ฟูองคดีโดยตัดประเด็น
การลงโทษเรื่องอ่ืนออกไปแล้ว ก็ไม่มีผลท าให้ค าสั่งดังกล่าว กลับกลายเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายไปได้ 
    2. ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.197/2548 และที่ อ.21/2550 (สั่งลงโทษในข้อกล่าวหา           
ที่มิได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานั้นมาก่อน) พิพากษาว่า การที่ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ ออกค าสั่งลงโทษในข้อกล่าวหา     
ที่มิได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานั้นมาก่อน ย่อมเป็นค าสั่งลงโทษที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย     
       3. ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.153/2547  พิพากษาว่า การสั่งลงโทษในข้อกล่าวหา                    
ที่คณะกรรมการสอบสวนมิได้แจ้งข้อกล่าวหาใน “พฤติการณ์และการกระท า” นั้น มาก่อน หรือการสั่งลงโทษ
โดยเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหาใน “พฤติการณ์และการกระท า” ใหม่ ไม่สามารถกระท าได้ เพราะเป็นการสั่งลงโทษ              
ในข้อกล่าวหาที่ไม่เคยมีการสอบสวนมาก่อน หรือเป็นการไม่ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อเท็จจริงในข้อกล่าวหา
อันน าไปสู่การลงโทษได้เพียงพอ และไม่มีโอกาสได้โต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานของตน แล้วแต่กรณี               
ส่วนการสั่งลงโทษในข้อกล่าวหาที่ “พฤติการณ์และการกระท า” นั้น มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนแล้วแต่ผู้มีอ านาจ
สั่งลงโทษหรือผู้พิจารณาความผิดและก าหนดโทษ หรือผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าคณะกรรมการสอบสวนแจ้ง 
“ฐานความผิด” ไม่ถูกต้อง  ผู้มีอ านาจดังกล่าวย่อมสามารถแก้ไข “ฐานความผิด” หรือ “ปรับบทกฎหมาย” ให้ถูกต้องได้        
              4. มติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่  7/2556 วันพุธที่                  
3  เมษายน  2556 การที่มิได้ด าเนินการแจ้ง สว.3 ของคณะกรรมการสอบสวนเพ่ิมเติมเสียก่อนที่จะมีค าสั่ง
ลงโทษผู้อุทธรณ์ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
ซึ่งบุคคลจะต้องรับโทษหนักขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงใด บุคคลนั้นจะต้องได้รู้ข้อเท็จจริงนั้น จึงเป็นกรณีที่มิได้
ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ดังนั้น การด าเนินการพิจารณาโทษและการสั่งลงโทษผู้อุทธรณ์  ซึ่งอาศัย                 
ผลจากการสอบสวนเพ่ิมเติมที่มิได้ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด จึงเป็นการด าเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ตามไปด้วยการที่ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ ได้พิจารณาจากพยานหลักฐานที่ได้มาจาก
การสอบสวนเพิ่มเติมที่มิได้ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด แล้วมีมติให้ลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ และ
การที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาได้มีค าสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ           
ตามนัยมติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ฟังขึ้นในข้อกฎหมาย   
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จึงมีมติให้ผู้บังคับบัญชาเพิกถอนค าที่สั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ และสั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ 
แล้วส่งเรื่องการด าเนินการทางวินัยมายังส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการอธิบายข้อกล่าวหา
และแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (สว.3) ในฐานความผิดวินัยอย่างร้ายแรง                   
ตามมาตรา 98 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ที่น ามาใช้บังคับ                
โดยอนุโลม และต้องให้โอกาสผู้อุทธรณ์ที่จะชี้แจงให้ถ้อยค า และน าสืบแก้ข้อกล่าวหาตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 
98 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับ
ข้อ 24 ของ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 เพ่ือพิสูจน์ให้เห็นความผิด หรือความบริสุทธิ์ 
ของผู้อุทธรณ์ให้แจ้งชัด โดยสิ้นกระแสความเสียใหม่ แล้วด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป    
 

กรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบข้อกล่าวหา 
   ถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบข้อกล่าวหา  หรือมาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบ             
ข้อกล่าวหา คณะกรรมการสอบสวนต้องส่งบันทึกตามแบบ สว.2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยังที่อยู่ของ               
ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการพร้อมทั้งมีหนังสือสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าผิด
วินัยหรือไม่  การแจ้งข้อกล่าวหาโดยวิธีนี้ต้องท าบันทึกตามแบบ สว.2  เป็น 3 ฉบับ เก็บไว้ในส านวนการ
สอบสวน 1 ฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหา 2 ฉบับ เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้ 1 ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหา                     
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบส่งคืนมา 1 ฉบับ ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้น 15 วัน นับแต่วันด าเนินการ
ดังกล่าว แม้ไม่ได้รับแบบ สว.2 คืนมาก็ถือว่า ผู้ถูกกล่าวหารับทราบแล้ว และคณะกรรมการสอบสวนต้อง
ด าเนินการสอบสวนเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา แล้วประชุมพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใด
สนับสนุนข้อกล่าวหาว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าการ
ตามท่ีถูกกล่าวหาก็มีความเห็นให้ยุติเรื่อง   
  ในกรณีที่ เห็นว่าเป็นความผิดตามมาตราใด ก็ต้องแจ้งและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน                   
ข้อกล่าวหา พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงนัดมาให้ถ้อยค าและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา มีสาระส าคัญ
ตามแบบ สว.3 โดยแจ้งในลักษณะเดียวกันกับการแจ้ง สว.2  เมื่อล่วงพ้น 15 วัน นับแต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าว
หากไม่ได้รับแบบ สว.3 คืน หรือไม่ได้รับค าชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค าตามนัด  
ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์               
ที่จะแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควร             
ที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจะสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วพิจารณาลงมติว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระท าผิดหรือไม่ผิดอย่างไร แล้วท ารายงานการสอบสวนเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป แต่ถ้า 
ผู้ถูกกล่าวหามาขอให้ถ้อยค าหรือยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือขอน าสืบแก้ข้อกล่าวหาก่อนที่คณะกรรมการ
สอบสวนจะเสนอส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยมีเหตุผลอันสมควร 
คณะกรรมการสอบสวนต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ 

 

การสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา 
  การสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาเพ่ือที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน และเป็นการ
ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  กระบวนการสอบสวนเริ่มกระท าเมื่อ มีการแจ้งและอธิบาย                
ข้อกล่าวหา การที่ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับหรือปฏิเสธข้อเท็จจริงใด หรือมีข้ออ้างข้อเถียงอย่างไร ย่อมน าไปสู่การ
ก าหนดประเด็นการสอบสวนต่อไป 
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  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ให้ถ้อยค ารับสารภาพ คณะกรรมการสอบสวนจะต้องท าการสอบสวนต่อไป  
โดยสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้หมดเสียก่อน เสร็จแล้วคณะกรรมการสอบสวน
จะต้องแจ้งและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได ้
  คณะกรรมการสอบสวนจะต้องประชุมเพ่ือพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่า
ผู้ถูกกล่าวหากระท าการใด เมื่อใด อย่างไร และถ้าเห็นว่ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าการตามที่ถูกกล่าวหา                 
ก็ให้มีความเห็นยุติเรื่อง แล้วท ารายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6 ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หากกรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้งให้ท าความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวน 
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสอบสวนด้วย 
  ถ้าเห็นว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด  คณะกรรมการสอบสวนต้องเรียกผู้ถูกกล่าวหา 
มาพบเพ่ือแจ้งข้อกล่าวหา  โดยระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานว่า เป็นความผิดวินัยกรณีใด                
ตามมาตราใด  และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่และ
การกระท าที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา ส าหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ โดยค านึงถึง
หลักการคุ้มครองพยาน โดยแจ้งพยานหลักฐานฝุายกล่าวหาเท่าที่มีในส านวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  แม้พยานหลักฐาน
จะฟังได้เพียงว่าเป็นการกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง  การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  
ต้องท าบันทึกซึ่งมีสาระส าคัญตามแบบ สว.3  ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยท าเป็น 2 ฉบับ  มอบให้ผู้ถูกกล่าวหา 1 ฉบับ  
และเก็บไว้ในส านวนการสอบสวน 1 ฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหา ลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 
  การแจ้ง สว.3  คณะกรรมการสอบสวนต้องถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
เป็นหนังสือหรือไม่  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือ ก็ให้ยื่นได้ภายในเวลาอันสมควร                  
แต่อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยค าเพ่ิมเติม รวมทั้ง
น าสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วย ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือ  คณะกรรมการสอบสวน
ต้องจัดให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค าและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว 
  ก่อนการสอบสวนเสร็จ  ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ยื่นค าชี้แจงหรือให้ถ้อยค าแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้ว    
มีสิทธิยื่นค าชี้แจงเพ่ิมเติม หรือขอให้ถ้อยค า หรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหาเพ่ิมเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนอีกได้ 
  ทั้งนี ้ ในการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะสอบสวนได้  และในการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหานี้คณะกรรมการสอบสวนต้องท าการ
สอบสวนเอง จะแต่งตั้งอนุกรรมการหรือมอบหมายให้กรรมการสอบสวนบางคนท าการสอบสวนไม่ได้  และห้ามมิให้
บุคคลอ่ืนเข้าร่วมท าการสอบสวน  ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากค าของผู้ถูกกล่าวหา ในข้อ 11 
ก าหนดว่า  การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าฟังการชี้แจงหรือ
ให้ปากค าของตนได้ และในข้อ 29 ก าหนดว่า ในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ห้ามมิให้กรรมการสอบสวน 
กระท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่นสัญญา  ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือกระท าการโดยมิชอบด้วยประการใดเพ่ือจูงใจ
ให้บุคคลนั้นให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ และในการนี้  ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียก ผู้ซึ่งจะถูกสอบปากค าเข้ามา                
ในที่สอบสวนคราวละ 1 คน ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนอยู่ในที่สอบสวน เว้นแต่ทนายความ หรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหา 
หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวน  เพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน 
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  การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ตามข้อ 30 ให้บันทึกถ้อยค ามีสาระตามแบบ สว.4  
หรือแบบ สว.5  แล้วแต่กรณี  เมื่อได้บันทึกถ้อยค าเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยค าฟัง หรือจะให้ผู้ให้ถ้อยค าอ่านเองก็ได้  
เมื่อผู้ให้ถ้อยค ารับว่าถูกต้องแล้วให้ผู้ให้ถ้อยค าและผู้บันทึกถ้อยค าลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการ
สอบสวนทุกคนซึ่งร่วมสอบสวน ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยค านั้นด้วย ถ้าบันทึกถ้อยค ามีหลายหน้า 
ให้กรรมการสอบสวนอย่างน้อย 1 คน  กับผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกหน้า 
  ในการบันทึกถ้อยค าห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้แล้ว  
ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อย 1 คน  กับผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อ
ก ากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆา่หรือตกเติม 
  ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่ยอมลงลายมือชื่อ  ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยค านั้น 
  ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้น ามาตรา 9  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

แผนภูมิการแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา (สว.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
สอบสวนจัดท า สว.2 

ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหา พร้อม
สอบถามว่ากระท าผิดหรือไม ่

กรณผีู้ถูกกล่าวหาสารภาพ กรณผีู้ถูกกล่าวหาไมส่ารภาพ/ 
ไม่ตอบกลับมา 

ด าเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานฝุายกลา่วหา 

ด าเนินการต่อตามข้อ 24 

คณะกรรมการสอบสวนแจ้ง
ว่ากระท าผดิกรณีใด 

เห็นว่าค ารับสารภาพ
ชัดเจนเพียงพอ ให้สรุปท า
รายงานการสอบสวน 

เห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรจะ
ด าเนินการสอบสวนต่อไปกไ็ด ้

ผู้ถูกกล่าวหายังยืนยัน 
ในบันทึกถ้อยค า  
- เหตุผลที่สารภาพ 
- เหตุผลที่กระท าผิด 
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แผนภูมิการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (สว. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การก าหนดประเด็นสอบสวน 
  ประเด็นคือ จุดส าคัญที่ต้องพิสูจน์ หรือวินิจฉัย ซึ่งข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันเป็นสาระส าคัญ               
ที่ยังโต้เถียงกันอยู่หรือยังไม่ได้ความกระจ่างชัด หากเป็นที่กระจ่างชัดหรือรับกันแล้วก็ไม่เป็น “ประเด็น”                   
ที่จะต้องพิสูจน์หรือวินิจฉัย  
  การก าหนดประเด็นที่จะต้องสอบสวน จึงเป็นเรื่องที่เก่ียวกับข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยังมี
การโต้เถียงกันอยู่ระหว่างฝุายกล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาคือ ผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธไม่รับข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย
ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการที่ถูกกล่าวหา หรือ มีข้ออ้างข้อเถียงในเรื่องใด อย่างไร ข้อเท็จจริง
หรือข้อกฎหมายที่ไม่รับกันหรือที่มีข้ออ้างข้อเถียง  ย่อมเป็นประเด็นที่กรรมการสอบสวนจะต้องด าเนินการ
สอบสวนเพ่ือให้ได้ความเป็นที่ยุติว่าความจริงเป็นอย่างไร และมีพยานหลักฐานใดที่ยืนยันว่าเป็นเช่นนั้น                         
ส่วนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ถูกกล่าวหารับแล้ว หรือมีพยานหลักฐานเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้ว ก็ไม่ต้อง
หยิบยกข้ึนมาเป็นประเด็นที่จะต้องสอบสวนอีก  
            ประเด็นที่ต้องพิสูจน์หรือวินิจฉัยเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย 

1) ประเด็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าในเรื่องที่กล่าวหา จะต้องพิสูจน์ว่าผู้ถูกกล่าวหาได ้
ท าอะไร  ท าที่ไหน  ท าเมื่อไร  ท าอย่างไร  ท าเพราะเหตุใด  เพ่ือใช้ในการวินิจฉัยว่าได้กระท าผิดวินัยหรือไม่ 

2) ประเด็นกฎหมาย  เป็นประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย เจตนารมณ์ของกฎหมาย  
ที่ยังมีความเห็นแตกต่าง เพ่ือน ามาประกอบการวินิจฉัยในการสั่งลงโทษ 

3) ประเด็นความร้ายแรงแห่งกรณีจะต้องพิสูจน์ว่าการกระท าของผู้ถูกกล่าวหานั้น มีพฤติการณ์ 
ร้ายแรงเพียงใด หรือเสียหายแก่ทางราชการร้ายแรงเพียงใด  เพ่ือใช้ในการวินิจฉัยก าหนดระดับโทษหนักหรือเบา  
ที่จะลงแก่ผู้ถูกกล่าวหา 

คณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาพยานหลักฐาน 

ฝุายกลา่วหา 

แจ้งข้อกล่าวหาว่าผิดกรณีใด 
มาตราใด 

แจ้งพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ระบุวัน เวลา 

สถานท่ี และการกระท า 

ถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะให้การเป็นหนังสือหรือไม ่
กรณียื่นค าช้ีแจงภายใน 15 วัน 
กรณไีม่ยื่นนดัให้ถ้อยค าโดยเร็ว 
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4) ประเด็นเกี่ยวกับกรณีความผิด จะต้องพิสูจน์ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดในกรณีใด เพ่ือใช้ในการ 
วินิจฉัยปรับบทลงโทษว่าได้กระท าผิดตามมาตราใด 

ในการก าหนดประเด็นสอบสวนนั้น  มีข้อควรค านึงเบื้องต้น ดังนี้ 
  1. ควรพิจารณาเสียก่อนว่า เรื่องที่จะท าการสอบสวนนั้นมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร  
อย่างไร  เป็นความผิดในกรณีใด  และตามมาตราใด 
  2. ควรพิจารณาว่า ความผิดในกรณีตามที่กล่าวหานั้นมีองค์ประกอบของความผิดตามที่บทกฎหมาย                  
ว่าด้วยวินัยก าหนดไว้อย่างไร  เพ่ือจะได้สอบสวนข้อเท็จจริงให้ตรงตามประเด็นอันจะพิสูจน์ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด
ตามกรณีที่กล่าวหาหรือไม่ 
  3. ควรค านึงว่า ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเบื้องต้น รวมทั้งพยานหลักฐานต่าง ๆ ในเบื้องต้นอันเกี่ยวกับ   
ข้อกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยนั้น  มีอยู่แล้วอย่างไรบ้าง และผู้ถูกกล่าวหาได้ให้การเบื้องต้นรับหรือปฏิเสธในข้อใด  
มีข้ออ้างหรือข้อเถียงประการใด ซึ่งจะทราบได้จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จากการแจ้งข้อกล่าวหาและ                                  
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และจากการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในตอนแรก 
  ทั้งนี้  ประเด็นที่จะสอบสวนนั้นอาจมีเพียงประเด็นเดียวหรือหลายประเด็นก็ได้แล้วแต่ว่า                   
ผู้ถูกกล่าวหาได้รับหรือปฏิเสธข้อเท็จจริงอันใดบ้าง  ประกอบกับความยากง่ายหรือความยุ่งยากซับซ้อนของ                 
แต่ละเรื่องด้วย ทั้งในชั้นสอบสวนหลังจากที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว และการสอบสวน              
ในชั้นที่ให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา คณะกรรมการสอบสวนจะต้องก าหนด
ประเด็นสอบสวนที่จะก าหนดจุดส าคัญในการหาข้อมูลมาเพ่ือใช้พิสูจน์ความจริงให้ปรากฏ โดยวิธีการ 
  -  จะสอบพยานคนใดก่อน 
  -  จะรวบรวมพยานหลักฐานอย่างไร 
  -  ดูประเด็นที่กล่าวหาว่ามีเรื่องอะไรบ้าง 
  -  จะสอบใคร 
  -  จะตัดพยานปากไหน 
  -  สอบสวนให้สิ้นกระแสความ 
 

การสอบสวนพยานบุคคล  พยานบุคคล  ได้แก่ 
             (1) บุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ 
             (2) บุคคลที่ทราบเรื่องท่ีกล่าวหา 
             (3) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา 
  พยานบุคคล มี  2  ประเภท  คือ 
            1. พยานบุคคลที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกมาสอบ 
            2. พยานบุคคลที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างถึงหรือให้เรียกมาสอบ 
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  การสอบสวนพยานที่อยู่ต่างท้องที่ 
  1. คณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนพยาน ณ ท้องที่ของพยาน 
  2. ขอให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้น สอบสวนพยานแทน                    
โดยก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญที่จะต้องสอบสวนไปให้ 
  วิธีปฏิบัติในการสอบสวนพยานบุคคลนั้น  ต้องมีกรรมการนั่งสอบสวนอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการ จึงจะเป็นองค์คณะท าการสอบสวนพยานได้ ในกรณีการส่งประเด็นไปสอบ หัวหน้าหน่วยงาน
ในท้องที่นั้น นั่งสอบร่วมกับคณะอีกอย่างน้อย 2 คน  
 

สิทธิของพยาน/ผู้เสียหาย 
1. พยานที่เป็นข้าราชการ ให้ถือว่าไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

มีสิทธิที่จะได้รับความสะดวกและได้รับความคุ้มครองจากการ
ถูกกลั่นแกล้ง หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
ของพยานจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น 
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ช่วยประสานงานกับอัยการสูงสุด 
เพ่ือเป็นทนายแก้ต่างกรณีถูกฟูองในคดีแพ่งหรือคดีอาญา 

2. ผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก*   ท าการสอบสวนในสถานที่ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก 
ให้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือ
ข้าราชการอื่นที่เป็นกลางและเชื่อถือได้ หรือบุคคลที่เด็ก
ร้องขอและไว้วางใจเข้าร่วมในการสอบปากค า 
หากผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กตั้งข้อรังเกียจบุคคลใด
ให้เปลี่ยนตัวบุคคลนั้น 

 3. ผู้เสียหายหรือพยานเป็นคนหูหนวก
หรือเป็นใบ้/หูหนวกและเป็นใบ้/มีความ
พิการทางกาย/ไม่เข้าใจภาษาไทย 

ให้จัดหาล่ามที่เป็นกลางและเชื่อถือได้ 

 

      *การสอบสวนปากค าผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก ก.ค.ศ. มีหนังสือให้แจ้งส่วนราชการ หน่วยงาน
การศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
โดยเคร่งครัด แจ้งตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/ว 2 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
   

       หน้าที่ของพยาน 
  1. ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยาน ให้บุคคลนั้นมาชี้แจงหรือ               
ให้ถ้อยค า ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด 
  2. พยานมีเจตนาขัดขืน  หลีกเลี่ยงไม่ไปให้ถ้อยค า ให้ถ้อยค าเป็นเท็จ ให้ถ้อยค ากลับไปกลับมา 
เพ่ือช่วยผู้ถูกกล่าวหาให้พ้นผิดอาจมีความผิดฐานให้การเท็จ 
  3. พยานที่เป็นข้าราชการปฏิบัติตามข้อ 2 ให้รายงานผู้บังคับบัญชา 
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ข้อห้ามในการสอบสวน 
  1. ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนผู้ใดกระท าการหรือจัดให้กระท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่นสัญญา  
ขู่เข็ญ หรือกระท าการโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ  เพ่ือจูงใจบุคคลนั้น ให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ หรือกระท าให้ท้อใจ
หรือใช้กลอุบายอ่ืนเพ่ือปูองกันมิให้บุคคลใดให้ถ้อยค าซึ่งอยากจะให้ด้วยความเต็มใจในเรื่องที่ถูกกล่าวหา (ข้อ 29) 
  2. ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนอยู่ในที่สอบสวน เว้นแต่ทนายความหรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาหรือ
บุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ เพ่ือประโยชน์แห่งการสอบสวน (ข้อ 30) 
  3. ในการบันทึกถ้อยค าห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ  ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้บันทึก
ไว้แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อ
ก ากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม (ข้อ 30) 
  4. ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้ามมิให้บุคคลอื่นร่วมท าการสอบสวน    
  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยานให้บุคคลนั้นมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีคณะกรรมการสอบสวนก าหนด 
  ในกรณีที่พยานมาแต่ไม่ให้ถ้อยค าหรือไม่มา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไม่ได้
ภายในเวลาอันสมควร หรือการสอบสวนพยานหลักฐานใดจะท าให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จ าเป็น หรือมิใช่
พยานหลักฐานในประเด็นส าคัญ  คณะกรรมการสอบสวนจะงดไม่สอบสวนพยานนั้นก็ได้  แต่ต้องบันทึกเหตุนั้น
ไว้ในบันทึกประจ าวันที่มีการสอบสวน ตามข้อ 14  และในรายงานการสอบสวน ตามข้อ 39 
   กรณีศึกษา  การสอบปากค าพยานซึ่งเป็นเด็ก จ านวน ๘ ราย เป็นการด าเนินการโดยไม่ชอบด้วย  
ข้อ 28 วรรคสอง ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 จึงท าให้ถ้อยค าให้การของพยาน ซึ่งเป็นเด็ก
จ านวน 8 ราย เสียไปทั้งหมด ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพิจารณาพยานหลักฐานได้ยึดค าให้การของพยานผู้เสียหาย           
ซึ่งเป็นเด็กเป็นส าคัญแต่ไม่ปรากฏว่าได้มีมติให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนพยาน 
ซึ่งเป็นเด็กใหม่ให้ถูกต้องแต่อย่างใด ดังนั้น การที่มิได้ด าเนินการดังกล่าวข้างต้นนี้เสียก่อนที่จะมีค าสั่งลงโทษไล่                 
ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ จึงเป็นการน าพยานที่ไม่มีอยู่มาใช้ประกอบการพิจารณาสั่งลงโทษ อันเป็นการไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย และท าให้เสียความเป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์ อันเป็นเหตุให้ค าสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ  
เป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฉะนั้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การสอบสวนพยานซึ่งเป็นเด็กถือว่า                    
เป็นสาระส าคัญที่จ าเป็นจะต้องน ามาประกอบการพิจารณาเพ่ือพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้อุทธรณ์ 
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เพิกถอนค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่สั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจาก
ราชการ และให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการและสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการ
สอบปากค าพยานซึ่งเป็นเด็กใหม่ ให้ถูกต้องตามข้อ 28 วรรคสอง ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 
พ.ศ. 2550 แล้วด าเนินกระบวนพิจารณาใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 
(มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 14/2557 วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557) 
 

การสอบสวนกรณีมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด 
  ในกรณีที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่า ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดหรือต้องรับผิดในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่
กล่าวหา ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษาได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว        
ให้ถือเอาค าพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  โดยไม่ต้องสอบสวนพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง           
กับข้อกล่าวหา  แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
ตามท่ีปรากฏในค าพิพากษาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ทั้งนี้ ให้น าข้อ 24 มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ข้อ 36)  
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การสอบสวนกรณีผู้ถูกกล่าวหาโอน/ย้าย 
  ในระหว่างการสอบสวน  แม้จะมีการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชาของผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วท ารายงานการสอบสวน
และเสนอส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติ
คณะกรรมการสอบสวนขั้นตอนการสอบสวนการแจ้ง สว.3  และการสอบสวนตอนใดท าไม่ถูกต้องให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่มีอ านาจตรวจสอบความถูกต้องดังกล่าวด้วย (ข้อ 37) 
 

การสอบสวนกรณีเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
  กรณีท่ีการกระท าผิดวินัยของข้าราชการเข้าลักษณะความผิดทางอาญาด้วยนั้น ผลการด าเนินการ
ทางวินัยอาจแตกต่างจากผลการด าเนินคดีอาญาได้  เพราะการด าเนินการทางวินัยกับการด าเนินคดีอาญาเป็นกระบวนการ
ที่แยกต่างหากจากกัน และแม้จะปรากฏว่าผลการด าเนินคดีอาญาแตกต่างออกไป แต่ก็ไม่กระทบต่อการพิจารณา
ลงโทษทางวินัยที่ได้ด าเนินการไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว  
  ดังนั้น ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดทางวินัยและปรากฏว่า                  
การกระท าของผู้ถูกกล่าวหาเข้าลักษณะเป็นความผิดทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ  คณะกรรมการสอบสวนก็จะต้องท าการสอบสวนไปตามค าสั่งนั้น  เพราะกฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดหน้าที่และวิธีการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย ไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ต่างหากจากการด าเนินคดีอาญา  ถ้าผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยฟังได้ว่า  ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยก็ควร
สั่งลงโทษโดยไม่ชักช้า แต่ถ้าผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยยังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยกรณีเช่นนี้         
ผู้นั้นก็ยังตกอยู่ในฐานะเป็นผู้ถูกฟูองคดีอาญา หรือถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญาอยู่  ถ้าไม่ใช่คดีความผิดที่เป็นความผิด
ลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาทกฎหมายยังให้อ านาจผู้บังคับบัญชาสั่งพักราชการเพ่ือรอฟังผล
ทางคดีอาญาได้ ในกรณีเช่นนี้จึงสมควรรอการสั่งเด็ดขาดไว้ก่อน จนกว่าจะทราบผลทางคดีอาญา ทั้งนี้ ตามนัย                       
มติ ก.พ. ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 0905/ว 4 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2509 และที่ สร 0905/ว 9 ลงวันที่  
6 ตุลาคม 2509 
 

กรณีศึกษา  
1. การรอผลคดีอาญานั้น ศาลปกครองสูงสุดได้มีแนววินิจฉัยว่า การด าเนินการทางวินัยไม่ต้อง     

รอผลคดีอาญา และผลของคดีอาญาจะเป็นประการใดไม่ผูกมัดผู้ด าเนินการทางวินัยที่จะเห็นแตกต่างได้                    
หากได้กระท าไปโดยสุจริตและเป็นไปตามกฎหมายแล้ว (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.142/2549)  
และเห็นว่า ผลการลงโทษทางวินัยและผลการลงโทษทางอาญาหาจ าต้องมีผลไปทางเดียวกันไม่  เพราะกระบวนการ
พิจารณาทางวินัยและทางอาญามีความแตกต่างกัน การรับฟังพยานหลักฐานก็แตกต่างกัน ทั้งการมีอยู่ของพยานหลักฐาน
และการให้ถ้อยค า หรือการเบิกความของพยานอาจจะมีความแตกต่างกันได้ จึงไม่จ าต้องรอผลการพิจารณาทางอาญาก่อน
แต่ประการใด  เมื่อมีการด าเนินการทางวินัยจนมีการสั่งลงโทษผู้ฟูองคดี หากภายหลังปรากฏว่าผู้ฟูองคดี
กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือโทษ                
ที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ผลของการได้รับโทษจ าคุก
ดังกล่าว ถือเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง เมื่อผู้ถูกฟูองคดีลงโทษทางวินัย
ผู้ฟูองคดีในเรื่องดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการทางวินัยซ้ าซ้อน  ถึงแม้มูลกรณีการกระท าความผิดเป็นเหตุ
เดียวกันกับผลการด าเนินการทางวินัยที่เป็นเหตุแห่งคดีนี้ก็ตาม (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.67/2547) 
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  2. ตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.67/2547 ได้วางหลักกรณีการลงโทษทางวินัย            
ที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญาว่า เมื่อมีการด าเนินการทางวินัยและได้สั่งลงโทษแก่ข้าราชการผู้ใดไปแล้ว  หากปรากฏ
ภายหลังว่าข้าราชการผู้นั้นกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก  ผลของการได้รับโทษจ าคุกเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง  ซึ่งเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  ผู้บังคับบัญชายังสามารถสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออกได้  
โดยไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการทางวินัยซ้ า แม้มูลกรณีการกระท าความผิดจะเป็นเหตุเดียวกัน ซึ่งเป็นการกลับ
หลักแนววินิจฉัยของ ก.พ.  ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/565 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2541  ซึ่งเห็นว่า
เป็นการด าเนินการซ้ าต้องสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติ 
  3. ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 463/2551  เมื่อข้าราชการถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง และการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาด้วย  ข้าราชการผู้นั้นย่อมถูกด าเนินการทั้งทางวินัย
และทางอาญาไปพร้อมกันได้  แม้ว่าผลคดีอาญายังไม่ถึงที่สุดก็ตาม เนื่องจากการด าเนินคดีอาญานั้น มุ่งประสงค์
ควบคุมการกระท าของบุคคลในสังคมมิให้กระท าการที่กฎหมายก าหนดว่าเป็นความผิดอาญา เพ่ือคุ้มครองสังคม
โดยรวมให้มีความสงบสุข ส่วนการด าเนินการทางวินัยเป็นมาตรการในการรักษาวินัยของข้าราชการที่มุ่งปราบปราม
ข้าราชการที่กระท าการฝุาฝืนข้อห้ามตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ ก าหนดโดยใช้วิธีการลงโทษทางวินัย  
ซึ่งมีผลเป็นการปรามไม่ให้ข้าราชการอ่ืนกระท าผิดวินัยเพราะเกรงกลัวการลงโทษด้วย อีกทั้งการรับฟังพยานหลักฐาน
เพ่ือจะลงโทษทางวินัยของผู้บังคับบัญชา ก็แตกต่างจากการรับฟังพยานหลักฐานเพ่ือลงโทษในคดีอาญาของศาล  
โดยคดีอาญาศาลจะพิพากษาลงโทษจ าเลยได้ต่อเมื่อมีพยานหลักฐานปรากฏชัดแจ้งปราศจากข้อสงสัย ส่วนการลงโทษ
ทางวินัยผู้บังคับบัญชาสามารถใช้ดุลพินิจสั่งลงโทษผู้ถูกกล่าวหาได้โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานและพฤติการณ์
ของผู้ถูกกล่าวหาที่ปรากฏในส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน  ซึ่งรวมถึงส านวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติโดยไม่จ าเป็นต้องปรากฏพยานหลักฐานชัดแจ้งปราศจากข้อสงสัย
ดังเช่นคดีอาญา และไม่จ าต้องรอฟังผลคดีอาญาแต่อย่างใด 
 

การสอบสวนผู้ซึ่งออกจากราชการไปแล้ว 
  การที่ผู้บังคับบัญชาจะด าเนินการทางวินัยและลงโทษแก่ข้าราชการครูและบุคลากร                     
ทางการศึกษาผู้ใดได้  ผู้นั้นจะต้องมีสถานะเป็นข้าราชการและกระท าผิดวินัยตามที่กฎหมายบัญญัติเป็นข้อห้าม
หรือข้อปฏิบัตินั้น และกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว ผู้บังคับบัญชา
สามารถด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นได้เว้นแต่จะออกจากราชการเพราะตาย ต่อเมื่อมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท า
หรือละเว้นการกระท าการใดที่พึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น 
หรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาโดยผู้บังคับบัญชา
ของผู้นั้นหรือมีกรณีถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดอาญาที่ได้กระท า               
โดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษอยู่ก่อนออกจากราชการ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา 102                 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  หากกรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
ผู้บังคับบัญชาก็ไม่สามารถด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วได้ 
  กรณีข้าราชการซึ่งถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงได้ลาออกจากราชการ 
หรือเกษียณอายุราชการไปแล้ว  ผู้บังคับบัญชาต้องยุติการสอบสวนเนื่องจากผู้นั้นไม่มีสถานะเป็นข้าราชการ  
จึงไม่สามารถสั่งลงโทษได้  เว้นแต่มีกรณีถูกกล่าวหาหรือถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟูองคดีอาญา 
หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาอยู่ก่อนออกจากราชการ ซึ่งมาตรา 102 ให้อ านาจผู้มีอ านาจตามมาตรา 53
ด าเนินการทางวินัยต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ 
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  กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง  
และถึงแก่ความตายในระหว่างการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น  ในทางปฏิบัติคณะกรรมการสอบสวนจะงดการสอบสวน 
เพราะข้าราชการผู้นั้นได้พ้นจากราชการเพราะถึงแก่ความตายไปแล้ว แต่กระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือ
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดท าการสอบสวนต่อไปจนเสร็จ และสรุปความเห็นเพ่ือที่ผู้บังคับบัญชาจะได้น าผลของ
การสอบสวนไปประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการสั่งจ่ายบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการผู้นั้น ตามมาตรา 53                      
แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0504/14556  
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2520  
           ทั้งนี้ การด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการไปแล้ว 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 84/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้วมีมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็น
กฎหมายต่อไป เมื่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็จะมีผลใช้บังคับได้ กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 102 ที่แก้ไขใหม่นี้ ก าหนดให้สามารถด าเนินการ
ทางวินัยต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการเว้นแต่เหตุตาย โดยมีเงื่อนไขดังนี้  

1. การกระท าที่เป็นมูลเหตุที่น ามากล่าวหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจาก 
ราชการไปแล้ว ว่าได้กระท าหรือละเว้นการกระท าใดอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือความผิดที่เป็นมูลเหตุ                
ให้ถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาที่มิใช่ความผิดอาญาที่ได้กระท าโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือ
ความผิดลหุโทษต้องเป็นการกระท าที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้นั้นรับราชการ 

2. การกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องท าเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นัน้  
หรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหา
ของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น 

3. การกล่าวหาผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วว่า กระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือการถูกฟูอง 
คดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา จะกล่าวหาหรือกระท าก่อนที่ผู้นั้นออกจากราชการหรือหลังจากผู้นั้นออกจาก
ราชการไปแล้วก็ได้ 

4. กรณีท่ีเป็นการกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก่อนที่ผู้นั้นจะออกจากราชการหรือ 
กรณีที่ถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา ก่อนออกจากราชการให้ด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาด าเนินการ 
ทางวินัยต่อไปได้ และต้องสั่งลงโทษภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ 

5. กรณีท่ีเป็นการกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง หลังจากที่ผู้นั้นออกจากราชการหรือ 
กรณีที่ถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา หลังออกจากราชการให้ด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาด าเนินการ 
ทางวินัย โดยต้องเริ่มด าเนินการสอบสวนภายใน 1 ปีนับแต่ผู้นั้นออกจากราชการ เว้นแต่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
ตามมาตรา 98 วรรคเจ็ด และจะต้องสั่งลงโทษภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ 

6. กรณทีี่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษหรือองค์กรพิจารณาอุทธรณ์ 
ค าสั่งลงโทษ หรือองค์กรตรวจสอบรายงานการด าเนินการทางวินัย มีค าวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติให้เพิกถอนค าสั่ง
ลงโทษ เพราะเหตุกระบวนการด าเนินการทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ด าเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จ
ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด หรือมีค าวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติแล้วแต่กรณี 
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7. ในการด าเนินการทางวินัย ถ้าผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่า ผู้นั้นกระท าผิดวินัยไม่รา้ยแรง                      
ก็ให้งดโทษ 

8. ข้อยกเว้นมิให้บังคับแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

9. กรณีเป็นการด าเนินการทางวินัยตามที่ ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดแก่ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้ว ให้ด าเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษตามหลักเกณฑ์                 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตหรือ
กฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝุายบริหารในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแล้วแต่กรณี 
 

การรวบรวมพยานหลักฐาน  
  การรวบรวมพยานหลักฐาน  เป็นกระบวนการส าคัญของการสอบสวน ซึ่งคณะกรรมการ 
สอบสวนมีหน้าที่ค้นหาข้อเท็จจริง  พยานหลักฐาน ตลอดจนรายละเอียดของพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับ
เรื่องที่กล่าวหา และองค์ประกอบความผิดตามข้อกล่าวหา เพ่ือแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหาและดูแล                
ให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่ได้จากการสอบสวนเข้าส านวนพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่จะรวบรวมนั้น ได้แก่ ค าให้การของผู้ถูกกล่าวหา ค าให้การ
ของพยานบุคคล พยานเอกสาร รวมทั้งพยานวัตถุ ประวัติและความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องท่ีกล่าวหาเท่าที่จ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา 
  การรวบรวมพยานหลักฐาน  คณะกรรมการสอบสวนจะต้องกระท าอย่างอิสระและเป็นกลาง  
โดยปราศจากอคติอย่างใด ๆ ต่อผู้ถูกกล่าวหา โดยกระท าตั้งแต่เริ่มต้นท าการสอบสวนไปจนกว่าจะสอบสวน
เสร็จสิ้นกระแสความ  เพ่ือจะได้สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ ท ารายงานการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็น
เสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ทั้งนี้ ในการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ดังที่กล่าวนี้ คณะกรรมการ
สอบสวนควรจะได้ท าสารบาญไว้ด้วย เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบและพิจารณาของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน หรือผู้มีอ านาจหน้าที่พิจารณาเรื่องนั้น ๆ 
  การน าเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวน ให้กรรมการสอบสวน
บันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเม่ือใด 
  เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ  แต่ถ้าไม่อาจน าต้นฉบับมาได้  
จะใช้ส าเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นส าเนาถูกต้องก็ได้  
  ในกรณีที่หาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหายหรือถูกท าลาย หรือโดยเหตุประการอ่ืน             
จะให้น าส าเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้ 
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้ว ก่อนเสนอส านวนการสอบสวน
ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจ าเป็นจะต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
เพ่ิมเติมก็ให้ด าเนินการได้  ถ้าพยานหลักฐานที่ได้เพ่ิมเติมมานั้น เป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา             
ให้คณะกรรมการสรุปพยานหลักฐานดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยค า
หรือน าสืบแก้เฉพาะพยานหลักฐานเพ่ิมเติมที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น  (ข้อ 25) 
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  ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ยื่นค าชี้แจงหรือให้ถ้อยค าแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้ว  มีสิทธิยื่นค าชี้แจงเพ่ิมเติม  
หรือขอให้ถ้อยค าหรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหาเพ่ิมเติมได้  กรณีอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน หรือผู้บังคับบัญชาคนใหม่  ผู้ถูกกล่าวหาอาจยื่นค าชี้แจงต่อบุคคลดังกล่าวได้  (ข้อ 26) 
 

ระยะเวลาการสอบสวนและการขอขยายเวลาการสอบสวน 
 

ระยะเวลาและขั้นตอนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
ล าดับที ่ การด าเนินการของคณะกรรมการสอบสวน ระยะเวลา 

1 

ประธานคณะกรรมการสอบสวนนัดคณะกรรมการสอบสวน        
มาประชุมเพ่ือวางแนวทางการสอบสวน ตามข้อ 16 แล้ว                  
แจ้งผู้ถูกกล่าวหามาพบเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา                          
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

ภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ประธานคณะกรรมการ                      
ได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการสอบสวน 

2 
กรณีท่ีผู้กล่าวหาไม่รับสารภาพหรือรับสารภาพบางส่วน                          
ให้คณะกรรมการด าเนินการรวบรวมพยานที่เกี่ยวข้องกับ                  
เรื่องท่ีกล่าวหา 

ภายใน 60 วันนับแต่วันที่
ด าเนินการตาม (1) แล้วเสร็จ 

3 

ภายหลังกรรมการสอบสวนประชุมพิจารณาพยานหลักฐานแล้ว
เห็นว่ากรณีมีหลักฐานชัดเจนว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย                            
ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามาพบเพ่ือแจ้งข้อกล่าวหา                      
พร้อมสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตามข้อ 24 

ภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ด าเนินการตาม (2) แล้วเสร็จ 

4 
ด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานฝุายที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้าง                           
และท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นควรรวบรวมพยานหลักฐาน               
จากฝุายผู้ถูกกล่าวหา 

ภายใน 60 วันนับแต่วันที่
ด าเนินการตาม (3) แล้วเสร็จ 

5 

- คณะกรรมการสอบสวนประชุมพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมด
จากทุกฝุายที่เก่ียวข้อง เพ่ือลงมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย
หรือเป็นผู้บริสุทธิ์ ถ้าผิดวินัย ผิดกรณีใด มาตราใด ควรรับโทษ
สถานใดหรือหย่อนความสามารถ ตามมาตรา 111 หรือมีมลทิน
หรือมัวหมอง ตามมาตรา 112 
- ท ารายงานการสอบสวน 
- เสนอรายงานการสอบสวนพร้อมส านวนการสอบสวน                     
ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ด าเนินการตาม (6) แล้วเสร็จ 

 รวม 180 วัน 
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ระยะเวลาและข้ันตอนการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 
          ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประธานได้รับทราบ
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยน าขั้นตอนการสอบสวน ตามข้อ 20 (1) (2) (3) (4)และ (5) มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
            ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาได้        
ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ท าให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
เพ่ือขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่ งขยายระยะเวลา
ด าเนินการได้ตามความจ าเป็นไม่เกิน 30 วัน กรณีสอบสวนทางวินัยไม่ร้ายแรง และครั้งละไม่เกิน 60 วัน  
กรณีสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง หากไม่แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงาน
เหตุที่ท าให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือรายงานให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี เพ่ือมีมติเร่งรัดการสอบสวนภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
 

การขอขยายเวลาสอบสวน 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การท ารายงานการสอบสวน 
  การท ารายงานการสอบสวน คือ การท าบันทึกสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวน 
พร้อมทั้งแสดงความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยตามมาตราใด อย่างไร หรือไม่ โดยอาศัยพยานหลักฐานและ
เหตุผลใด และควรได้รับโทษสถานใด หรือผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการด้วยเหตุใด หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือไม่ 
อย่างไร หรือเป็นผู้มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่สอบสวนนั้นหรือไม่อย่างไร (ข้อ 38) 
 

 

การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
ภายใน 180 วัน 
 

การสอบสวนวินัยไมร่้ายแรง 
ภายใน 90วัน 
 

ไม่แล้วเสร็จภายใน 180 วัน 
ประธานรายงานผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสั่งขยาย 
ครั้งละไม่เกิน 60 วัน 
 

ไม่แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ประธานรายงาน
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรายงาน  
กศจ./อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง/ก.ค.ศ. มีมติเร่งรัด
การสอบสวนให้แล้วเสร็จต่อไป 
 

ไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
ประธานรายงานผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 
สั่งขยายได้ไม่เกิน 30 วัน และ
เร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จ
ต่อไป 
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  การท ารายงานการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนจะกระท าเมื่อได้ประชุมลงมติแล้ว               
โดยคณะกรรมการสอบสวนจะท ารายงานการสอบสวน ตามแบบ สว.6 ท้ายกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. 2550 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการสอบสวน 
  ในรายงานการสอบสวนให้มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้าง กรณีท่ีไม่ได้สอบสวนพยานตามข้อ 30 
และข้อ 31 ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนนั้นให้ปรากฏไว้ด้วย และในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพให้
บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย เช่น บันทึกว่าผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพเพราะจ านนต่อหลักฐาน
หรือเพราะเหตุใด เพ่ือประโยชน์อย่างใดของผู้ถูกกล่าวหา 
  2. วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหา 
(ถ้ามี) ว่าควรรับฟังพยานหลักฐานฝุายใด เพียงใด โดยอาศัยเหตุผลใด 
  3. ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร ถ้ากระท าผิด
เป็นความผิดในกรณีใด ตามมาตราใด และควรได้รับโทษสถานใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการด้วยเหตุใด หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือไม่ อย่างไร หรือเป็นผู้มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่สอบสวนนั้นหรือไม่ อย่างไร  
           4. เหตุผลพร้อมข้อสนับสนุนการใช้ดุลพินิจของกรรมการสอบสวน หากมีกรรมการสอบสวนผู้ใด        
มีความเห็นแย้ง ให้บันทึกความเห็นแย้งไว้กับรายงานการสอบสวน 
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ท ารายงานการสอบสวนเสร็จแล้วให้เสนอส านวนการสอบสวน 
พร้อมทั้งสารบาญต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอส านวนการสอบสวนต่อ           
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วจึงจะถือว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ (ข้อ 39) 
  อย่างไรก็ดี การท ารายงานการสอบสวนเป็นแต่เพียงการเสนอข้อเท็จจริงและความเห็น                    
มิใช่การชี้ขาดในการรับฟังข้อเท็จจริงและการชี้ขาดความผิดและการก าหนดความผิดรวมทั้งการก าหนดโทษ                   
เป็นเรื่องของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือผู้บั งคับบัญชาหรือองค์คณะผู้มีอ านาจแล้วแต่กรณี                
เป็นผู้พิจารณา 
  ในการท ารายงานการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนจะต้องด าเนินการในสาระส าคัญ ดังนี้ 
   (1) ประชุมปรึกษากัน 
   (2) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  
  พยานหลักฐาน คือ สิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างมีเหตุผลถึงความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องของเหตุการณ ์
  พยานหลักฐานมี 3 ประเภท คือ   
  1)  พยานเอกสาร คือ  สิ่งที่จารึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงออกซ่ึงความหมาย 
  2)  พยานวัตถุ คือ  สิ่งที่มีรูปร่างทั้งหลายซึ่งมีผลต่อความจริงที่เกิดขึ้น เช่น  อาวุธต่าง ๆ ที่ใช้
ในการกระท าผิด แถบบันทึกเสียง ฯลฯ เป็นต้น 
  3)  พยานบุคคล  คือ  บุคคลที่จะต้องให้ถ้อยค าเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ตนได้รับรู้โดยสัมผัส ทางตา 
หู จมูก ลิ้น กาย ใจของตน 
  ส าหรับพยานผู้เชี่ยวชาญ  คือ  พยานบุคคลที่จะต้องให้การเกี่ยวกับความเห็นในทางวิชาการ  
เช่น  นายแพทย์ วิศวกร สถาปนิก ฯลฯ เป็นต้น 
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  พยานหลักฐานที่จะน ามาสู่การพิจารณานั้น อาจเป็นพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล              
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง 
  (1) การรับฟังข้อเท็จจริง 
  (2) การแสดงความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างไรหรือไม่ 
  การแสดงความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างไรหรือไม่  เป็นการพิจารณาปรับ
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวนกับบทมาตราว่าด้วยการกระท าผิด 
  การท าความเห็นปรับข้อเท็จจริงกับบทมาตราความผิด  ควรพิจารณาตามล าดับโครงสร้าง
ของความผิดทางวินัย ซึ่งมีล าดับดังนี้ 
  1)  การกระท าของผู้ถูกกล่าวหานั้นต้องตามที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดทางวินัยหรือไม่ 
  2)  การกระท านั้นเป็นการกระท าที่ผู้ถูกกล่าวหาพึงกระท าได้โดยชอบหรือไม่ 
  3)  ผู้ถูกกล่าวหาที่กระท าการนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถรู้ผิดชอบในการกระท านั้นหรือไม่ 
  (4) เสนอแนะโทษที่ควรได้รับ 
  การเสนอแนะโทษและระดับโทษที่จะลงแก่ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องกระท าเมื่อคณะกรรมการ
สอบสวนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  การกระท าของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดทางวินัย  ซึ่งอาจเป็นความผิดกรณีเดียว
หรือหลายกรณีหรือหลายกระทงก็ได้  โทษและระดับโทษที่เสนอแนะให้ลงแก่ผู้ถูกกล่าวหานี้ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
เหตุผลจากพยานหลักฐานที่ได้สอบสวนรวบรวมไว้นั้น  และควรค านึงถึงระดับโทษตามที่กฎหมายก าหนด และ
ที่คณะรัฐมนตรี  หรือ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. หรือ ก.พ. ได้มีมติก าหนดเป็นหลักปฏิบัติไว้  รวมทั้งระดับโทษที่เคยลงแก่
ผู้กระท าผิดอย่างเดียวกันมาแล้วด้วย  ทั้งนี้  ข้อเสนอแนะดังกล่าวควรรวมทั้งข้อเสนอแนะในการลดหย่อนผ่อนโทษ
หรืองดโทษด้วย 
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมปรึกษาสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  และพิจารณา
เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างไรหรือไม่  ควรได้รับโทษในสถานใด  หรือผู้ถูกกล่าวหาหย่อน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นผู้มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้นหรือไม่ อย่างไรแล้ว ก็ท าบันทึก
รายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6  ถ้ากรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแย้ง ก็ให้ท าความเห็นแย้งติดไปกับ
รายงานการสอบสวน 
 

การท ารายงานการสอบสวน 
    
 
สาระส าคัญของรายงานการสอบสวน 
   1. สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานมีอะไร อย่างไร 
   2. วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานสนับสนุน/พยานหลักฐานหลักล้าง 
   3. ความเห็นคณะกรรมการสอบสวน  
        ไม่ผิด             ยุติเรื่อง 
                               ผิด           กรณีใด มาตราใด โทษสถานใด 
   4. รวบรวมประวัติ ความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหา 

5. จัดท าสารบัญเอกสาร 
 

จัดท ารายงานการสอบสวน 
 

เสนอผู้สั่งแต่งตั้ง 
 



82 
 

การสอบสวนเพิ่มเติม 
  กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550  ข้อ 25  และข้อ 41 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนเพิ่มเติมไว้  ดังนี้ 
  (1)  การสอบสวนเพิ่มเติมก่อนเสนอส านวนการสอบสวน 
       เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานฝุายผู้ถูกกล่าวหาเสร็จแล้ว  และก่อนเสนอ
ส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจ าเป็นต้องรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ิมเติมก็ให้ด าเนินการได้  ถ้าพยานหลักฐานที่ได้เพ่ิมเติมมานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหา  ก็ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา                  
ที่จะให้ถ้อยค าหรือน าสืบแก้เฉพาะพยานหลักฐานเพ่ิมเติมที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้นด้วย 
  (2)  การสอบสวนเพิ่มเติมภายหลังเสนอส านวนการสอบสวนแล้ว 
       ในกรณีท่ีผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 98  หรือมาตรา 104 (1)  
หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา (เปลี่ยนเป็น กศจ. ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560                 
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560) อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.  แล้วแต่กรณี  เห็นสมควรให้สอบสวนเพ่ิมเติม
ประการใด ให้ก าหนดประเด็นพร้อมทั้งส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิม เพ่ือด าเนินการ
สอบสวนเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น 
       ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจท าการสอบสวนได้ หรือผู้สั่งสอบสวนเพ่ิมเติม   
เห็นเป็นการสมควรจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ข้ึนมา ท าการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ 
 

การตรวจสอบความถูกต้องของการสอบสวน 
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของการสอบสวนก่อนด าเนินการต่อไป   
             (1) ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้อง ตามข้อ 3 ซึ่งท าให้การสอบสวน
ทั้งหมดเสียไป ในกรณีเช่นนี้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่                   
ให้ถูกต้อง 
  (2) ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดท าไม่ถูกต้อง  ซึ่งท าให้การสอบสวนตอนนั้นเสียไป
เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 
  ก. การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน  มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่ครบตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ 17 วรรคหนึ่ง 
  ข.  การสอบปากค าบุคคลด าเนินการไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 11  ข้อ 27  ข้อ 28 วรรคสอง  
ข้อ 29  ข้อ 30 วรรคหนึ่ง  หรือข้อ 32 วรรคหนึ่ง 
  ในกรณีเช่นนี้ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการ
ตามกรณีดังกล่าวใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว 
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  (3) ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา หรือไม่ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน                 
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา  หรือไม่มีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง
หรือนัดมาให้ถ้อยค าหรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหา ตามข้อ 24  ต้องสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้ถูกต้อง
โดยเร็ว  และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะชี้แจง ให้ถ้อยค าและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 24 ด้วย 
  ในกรณีที่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนแตกต่างจากข้อกล่าวหาที่คณะกรรมการ
สอบสวนได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ แต่ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนนั้น  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้
หลงข้อต่อสู้ โดยได้แก้ข้อกล่าวหาในความผิดนั้นแล้ว ซึ่งไม่ท าให้เสียความเป็นธรรม ให้ถือว่าการสอบสวนและ
พิจารณานั้นใช้ได้ และให้ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาได้ตามบทมาตราหรือกรณีความผิดที่ถูกต้อง 
  (4) ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดท าไม่ถูกต้องตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ นอกจากที่ก าหนดไว้
ในข้อ 43 ข้อ 44 และข้อ 45 ถ้าการสอบสวนตอนนั้นเป็นสาระส าคัญอันจะท าให้เสียความเป็นธรรม  ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนต้องสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือด าเนินการตอนนั้นให้ถูกต้องโดยเร็ว  แต่ถ้าการสอบสวน
ตอนนั้นมิใช่สาระส าคัญอันจะท าให้เสียความเป็นธรรม จะสั่งให้แก้ไขหรือด าเนินการให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้ 
 

การพิจารณาสั่งการของผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนเสนอส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
และผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบความถูกต้องของการสอบสวนแล้ว ต้องพิจารณาสั่งการ
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิด หรือไม่มีเหตุที่จะให้
ออกจากราชการ ตามมาตรา 112  สมควรยุติเรื่อง  หรือกระท าผิดที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วัน
ได้รับส านวนการสอบสวน 
  (2)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการบกพร่องในหน้าที่ราชการ  หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 111 
ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาส านวนการสอบสวนดังกล่าว หากเห็นว่ามีเหตุตามที่คณะกรรมการ
สอบสวนมีความเห็นมา  ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการตามมาตรา 111 
  (3)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
สมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ซึ่งจะต้องส่งเรื่องให้ กศจ.  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ. พิจารณา ตามมาตรา 
100 วรรคสี่ (1) หรือ (2) หรือเป็นกรณีตามมาตรา 112  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตราดังกล่าวด าเนินการโดยไม่ชักช้า  
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันได้รับส านวนการสอบสวน และให้ กศจ.  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ. 
แล้วแต่กรณี พิจารณาให้แล้วเสร็จ และมีมติโดยเร็ว และให้ผู้มีอ านาจสั่งการตามมติภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
มีมติดังกล่าว (ข้อ 40) 
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การพิจารณาสั่งการของผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพิจารณาความผิดและการก าหนดโทษ 
  การพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ หมายถึง การพิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้
กระท าผิดวินัยหรือไม่ หากกระท าผิดเป็นความผิดกรณีใด ตามมาตราใด และควรลงโทษสถานใด  การพิจารณาความผิด
และก าหนดโทษเป็นกระบวนการที่จะต้องกระท าโดยผู้มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด และจะกระท าได้ต่อเมื่อ
ได้ทราบข้อเท็จจริงของเรื่องที่กล่าวหาโดยกระจ่างชัดเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยความผิดและก าหนดโทษได้  
ทั้งนี้ ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการสอบสวน เว้นแต่กรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.   
 

ผู้มีอ านาจพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ 
  ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้แก่ 
  1)  ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย 
  2)  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา (เปลี่ยนเป็น กศจ. ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ           
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560)  หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
  3)  ก.ค.ศ. 
   ความผิดวินัยมี 2 กรณ ี คือ 
  ก.  ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้มีอ านาจพิจารณาความผิดและก าหนดโทษคือ ผู้บังคับบัญชา
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  ข.  ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ผู้มีอ านาจพิจารณาความผิดและก าหนดโทษมีดังนี้ 
      1) ก.ค.ศ. : ส าหรับต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและรองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา ต าแหน่งศาสตราจารย์ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ และผู้ซึ่งกระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรงร่วมกับผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่เป็นการด าเนินการของผู้บังคับบัญชาที่มีต าแหน่ง
เหนือหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป 
 
 

 

ส านวน ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบความถูกต้อง พิจารณา 

ไม่ผิด ผิดวินัย 
ไม่ร้ายแรง 

ผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
หรือมีมลทินมัวหมอง 

สั่งยุติเรื่อง  

สั่งลงโทษ 
เสนอ กศจ./ อ.ก.ค.ศ. 

ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
กศจ. 



85 
 

  2)  กศจ. : ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา        
ที่มีวิทยฐานะตั้งแต่เชี่ยวชาญลงมา  และต าแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะ 
  3)  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง : ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่มีวิทยฐานะตั้งแต่เชี่ยวชาญลงมา  และต าแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะ 
 

หลักการพิจารณาความผิดและการก าหนดโทษ 
  ในการพิจารณาความผิด มีหลักที่ควรค านึง ดังนี้ 
  1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การพิจารณาโดยยึดกฎหมายเป็นหลักการกระท าใดจะเป็นความผิด
ทางวินัยกรณีใด  ต้องมีกฎหมายบัญญัติว่าการกระท านั้นเป็นความผิดทางวินัย หากไม่มีกฎหมาย บัญญัติว่า
การกระท านั้นเป็นความผิดทางวินัยก็ไม่ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย ในการพิจารณาว่าการกระท าใด                      
เป็นความผิดวินัยกรณีใด ต้องพิจารณาให้เข้าองค์ประกอบของการกระท าความผิดกรณีนั้นด้วย  ถ้าข้อเท็จจริงบ่งชี้ว่า
เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตราใด  ก็ปรับบทความผิดไปตามมาตรานั้น  และลงโทษไปตามความผิดนั้น  
  2. หลักมโนธรรม  ได้แก่ การพิจารณาให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงธรรมตามความเป็นจริงและ
ตามเหตุและผลที่ควรจะเป็น  หมายถึง  การพิจารณาความผิดไม่ควรค านึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้น       
แต่ควรค านึงถึงความยุติธรรมด้วย  โดยจะต้องค านึงถึงสภาพความเป็นจริงของเรื่องนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร              
แล้วพิจารณาความผิดไปตามสภาพความเป็นจริง 
  การก าหนดโทษ คือ การก าหนดระดับโทษผู้กระท าผิดวินัยให้เป็นไปตามการปรับบทความผิด
ว่าเป็นความผิดตามมาตราใดของบทบัญญัติทางวินัย ตามหมวด 6  ซึ่งมาตรา 96  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดโทษทางวินัยไว้ 5 สถาน คือ 
        (1) ภาคทัณฑ์ 
        (2) ตัดเงินเดือน 
           (3) ลดขั้นเงินเดือน (เปลี่ยนเป็นโทษลดเงินเดือน) 
        (4) ปลดออก 
       (5) ไล่ออก 
        โดยที่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ข้อ 7 ให้แก้ไขค าว่า “ขั้นเงินเดือน”                    
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นค าว่า “เงินเดือน” ทุกแห่ง ดังนั้น                
โทษลดขั้นเงินเดือน จึงเปลี่ยนเป็น โทษลดเงินเดือน  
  ในการพิจารณาก าหนดโทษมีหลักที่ควรค านึงถึง  ดังนี้ 
  1. หลักนิติธรรม คือ การค านึงถึงระดับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด 
                (1)  ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง : โทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี       
ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนอาจลดหย่อนโทษได้แต่ต้องไม่ต่ ากว่าปลดออก (มาตรา 99) 
      (2)  ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง : โทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดเงินเดือน  ถ้ามีเหตุ               
อันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ 
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  (3)  กรณีความผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ  จะงดโทษโดยให้ท าทัณฑ์บน เป็นหนังสือ 
หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
  ในการลดหย่อนโทษ ผู้บังคับบัญชาต้องวางโทษก่อนว่าควรลงโทษสถานใด แต่มีเหตุอันควร
ลดหย่อนโทษอย่างไรจึงให้ลงโทษสถานใด หรือให้ลดหย่อนเป็นสถานใด 
  ทั้งนี้ กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเห็นว่าควรไล่ออกจากราชการเท่านั้น 
โดยเห็นว่าการน าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ 
  2. หลักมโนธรรม คือ การพิจารณาก าหนดโทษให้เหมาะสมตามควรแก่กรณี เช่น ความผิดร้ายแรง 
ก็ต้องก าหนดโทษร้ายแรง  ความผิดไม่ร้ายแรงก็ต้องก าหนดโทษไม่ร้ายแรง ให้เหมาะสมกับกรณีความผิด 
  3. หลักความเป็นธรรม คือ ต้องพิจารณาก าหนดโทษโดยเสมอหน้ากัน ใครท าผิดก็ต้องถูกลงโทษ
ไม่มีการยกเว้น ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง กระท าผิดอย่างเดียวกันควรต้องลงโทษเท่ากัน อย่างไรก็ดีแม้จะเป็นความผิด
อย่างเดียวกัน แต่พฤติการณ์แห่งการกระท าอาจไม่เหมือนกันโทษจึงอาจแตกต่างกันได้  
  4. นโยบายของทางราชการ  ผู้บังคับบัญชาควรจะได้รับทราบนโยบายของทางราชการในการปราบปราม
กวดขันการกระท าผิดต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นหลักในการใช้ดุลพินิจก าหนดระดับโทษให้ได้มาตรฐานตามนโยบาย
ของทางราชการ   
  การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาความผิดและก าหนดโทษทางวินัยนั้น นอกจากผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้ด าเนินการทางวินัยจะต้องใช้ดุลพินิจภายในกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว การใช้ดุลพินิจจะต้องมีเหตุผล
ที่รับฟังได้  และอยู่บนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงที่ถูกต้องด้วย ในทางปฏิบัติองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐจึงมีการก าหนด
แนวทางการใช้ดุลพินิจในการก าหนดโทษภายในองค์กรหรือหน่วยงานของตน เพ่ือให้ผู้ด าเนินการทางวินัยใช้ดุลพินิจ
ไปในทิศทางหรือมาตรฐานเดียวกัน 
 

การลงโทษทางวินัย 
  การลงโทษทางวินัยเป็นมาตรการหนึ่ งในการรักษาวินัย นอกเหนือจากการส่งเสริมให้
ข้าราชการมีวินัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการปูองปรามมิให้มีการกระท าผิดวินัย และเพ่ือประสิทธิภาพ                 
ในการปฏิบัติราชการ   
  หลักเกณฑ์และวิธีการลงโทษ 
  1. ห้ามลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด 
  2. ต้องลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด 
  3. การลงโทษต้องไม่เป็นไปโดยพยาบาท  อคติ  โทสะจริต 
  4. โดยปกติห้ามลงโทษโดยให้มีผลย้อนหลัง  ยกเว้นกรณีท่ีระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่ง
เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 ประกอบระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
วันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 ก าหนดให้ย้อนหลังได้  เช่น 
             - กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน และไม่กลับมา
ปฏิบัติราชการอีกเลย 
                 - การลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการส าหรับผู้ที่ออกจากราชการไปแล้ว 
                          - กรณีท่ีได้มีค าสั่งพักราชการหรือค าสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
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  5. ค าสั่งลงโทษต้องท าเป็นหนังสือตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
  6. ในค าสั่งให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัยในเรื่องใด ตามมาตราใด มีข้อพิจารณาและ
ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจอย่างไร 
  7. ต้องแจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกลงโทษทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ออกค าสั่งลงโทษ 
 

ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ 
  ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษต้องเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย  และมีกฎหมายให้อ านาจ ในการสั่งลงโทษไว้
ผู้บังคับบัญชาที่จะมีอ านาจสั่งลงโทษนั้น ต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งที่กฎหมายบัญญัติให้มีอ านาจสั่งลงโทษ      
ถ้ากฎหมายไม่ได้บัญญัติให้มีอ านาจสั่งลงโทษไว้ แม้จะเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายก็ไม่อาจสั่งลงโทษได้  
เว้นแต่จะได้รับมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ หรือเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ 
  ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์                          
ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 ก าหนดไว้  ดังนี้ 
  1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า มีอ านาจสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มี
ค าสั่งลงโทษ เป็นเวลา 1 เดือน 2 เดือน หรือ 3 เดือน 
           2) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี 
อธิการบดี ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า  
มีอ านาจลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ              
ในวันที่มีค าสั่งลงโทษ เป็นเวลา 1 เดือน 2 เดือน หรือ 3 เดือน หรือลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 
หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ 
           การสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงหรือการสั่งลงโทษตามมติ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.                   
ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษตามมติคือ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53 หรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ
ผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับรายงานแล้วแต่กรณี  
 

อ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้มีอ านาจลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน หมายเหตุ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือต าแหน่งที่เรียกชื่อ

อย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่า 

√ √ 
(ครั้งหนึ่งเป็นอัตราร้อยละ 2 
หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือน             
ที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีค าสั่ง
ลงโทษเป็นเวลา 1 เดือน              
2 เดือน หรือ 3 เดือน) 

- การสั่งลงโทษ                  
ตัดเงินเดือนหรือ               

ลดเงินเดือน ถ้าจ านวน
เงินเดือนที่จะต้อง              

ตัดหรือลดมีเศษไม่ถึง 
10 บาทให้ปัดเศษทิ้ง 
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อ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้มีอ านาจลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน หมายเหตุ 

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
เจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง 
เลขาธิการ อธิบดีหรือ

ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าอธิบดี
หรือต าแหน่งที่เรียกชื่อ

อย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่า ศึกษาธิการภาค 
ศึกษาธิการจังหวัดหรือ
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

√ √ 
(ครั้งหนึ่งเป็นอัตราร้อยละ 2 
หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือน             
ที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีค าสั่ง
ลงโทษเป็นเวลา 1 เดือน              
2 เดือน หรือ 3 เดือน) 

√ 
(ครั้งหนึ่ง                 

ในอัตราร้อยละ 
2 หรือร้อยละ 
4 ของเงินเดือน
ที่ผู้นั้นได้รับ                   

ในวันที่มีค าสั่ง
ลงโทษ) 

การสั่งลงโทษ                  
ตัดเงินเดือนหรือ               

ลดเงินเดือน                 
ถ้าจ านวนเงินเดือน
ที่จะต้องตัดหรือลด
มีเศษไม่ถึง 10 บาท

ให้ปัดเศษทิ้ง 

 
แนวทางการลงโทษทางวินัยตามมติคณะรัฐมนตรี 
  ในเรื่องของการปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น  ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาว่า  
เมื่อคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดที่มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
หน่วยงานทางปกครองก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี  การก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องใดที่ไม่เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีย่อมถือว่าเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.89/2549) 
  เรื่องการเสพสุรา มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นว. 208/2496  
ลงวันที่ 3 กันยายน 2496 ได้วางแนวทางการลงโทษไว้ว่า ข้าราชการผู้ใดเสพสุราในกรณีดังต่อไปนี้ อาจเข้าลักษณะ
เป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงได้  คือ 
   -  เสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
   -  เมาสุราเสียราชการ 
            -  เมาสุราในที่ชุมชนจนเกิดเรื่องเสียหายหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนี้ ได้มีแนวทางการพิจารณาของ ก.พ. ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/ล 47  
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536 ให้วางแนวทางว่า กรณีดังกล่าวควรพิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริงและพฤติการณ์
ความร้ายแรงแห่งกรณีเป็นเรื่อง  ๆไป  

เรื่องทุจริตการสอบ มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0401/ว 50   
ลงวันที่ 12 เมษายน 2511  ได้วางแนวทางการลงโทษไว้ว่า ข้าราชการที่ท าการทุจริตหรือพยายามทุจริตใน
การสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกเพ่ือเลื่อนต าแหน่งเป็นความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

เรื่องการเล่นการพนัน  ก.ค.ศ. มีมตใิห้กวดขันในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นว. 208/ 2496  ลงวันที่ 3 กันยายน 2496 แจ้งตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.                  
ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2550 ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเล่นการพนันถือเป็นความผิดวินัย ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ไว้ว่า  
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  (1) การพนันที่กฎหมายห้ามขาด ถ้าข้าราชการครูผู้ใดเล่นการพนันควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจาก
ราชการ   
  (2) การพนันประเภทที่กฎหมายบัญญัติว่าจะเล่นได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางการ 
  -  กรณีเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้าผู้เล่นเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่ปราบปราม
โดยตรงหรือเป็นครู หรือเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรม หรือเจ้าพนักงานอ่ืนใด ซึ่งมีข้อห้ามของกระทรวง 
ทบวง กรม  วางไว้เป็นพิเศษ อาจพิจารณาลงโทษตามเกณฑ์ในข้อ 1  
  -  กรณีเล่นการพนันโดยได้รับอนุญาตแล้ว ถ้าผู้เล่นเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่ปราบปราม
โดยตรงหรือเป็นครู หรือเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรม หรือเจ้าพนักงานอ่ืนใด ซึ่งมีข้อห้ามของกระทรวง  
ทบวง  กรม  วางไว้เป็นพิเศษ อาจพิจารณาลงโทษตามเกณฑ์ในข้อ 1 ก็ได้ 
  เรื่องการเบิกเงินค่าพาหนะเดินทางหรือเบี้ยเลี้ยงหรือเงินอ่ืนในท านองเดียวกันเป็นเท็จ ก.พ. 
ได้มีมติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 0905/ว 6 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2511  และหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ที่ นร 0709.2/ว 8  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2536 ได้วางแนวทางการลงโทษไว้ว่า การกระท าในลักษณะดังกล่าว
เป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  โดยให้พิจารณารายละเอียดพฤติการณ์แห่งการกระท าผิดประกอบด้วย 
  เรื่องการเรียกเงินจากผู้สมัครสอบ ก.พ. ได้มีมติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 1006/ว 15        
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2516 ได้วางแนวทางการลงโทษกรณีข้าราชการเรียกและรับเงินจากผู้สมัครสอบแข่งขัน
หรือสอบคัดเลือก โดยอ้างว่าจะช่วยเหลือให้สอบได้ พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  
ควรลงโทษสถานหนักระดับเดียวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จะปรานีลดหย่อนโทษได้ ก็เพียงปลดออก
จากราชการเท่านั้น 
            กรณีศึกษา ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ฟูองคดีรับราชการมาเป็นเวลานาน ย่อมรู้ดีว่า
การเรียกและรับเงินจากผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเพ่ือเป็นค่าวิ่งเต้นให้ได้รับราชการ เป็นเรื่องที่ข้าราชการ   
ที่ดีไม่ควรปฏิบัติ พฤติการณ์จึงถือเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และท าให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนท าให้เสียหายแก่ชื่อเสียงของราชการ ซึ่งแม้ผู้ฟูองคดี
จะได้น าเงินมาคืนให้แก่ผู้ร้องเรียนแล้วก็ตามก็ไม่อาจลบล้างความผิดที่ตนได้กระท าส าเร็จไปแล้ว การรับราชการ                  
มานาน มีความดีความชอบ และไม่เคยกระท าผิดวินัยมาก่อน ก็ไม่อาจใช้เป็นเหตุปลดออกจากราชการได้เช่นกัน                    
อีกท้ังได้มีมติ ก.พ. ตามหนังสือเวียน ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538 กรณีการลงโทษข้าราชการที่เรียกร้องเงิน
จากราษฎรเพ่ือฝากเข้าท างานในหน่วยงานที่ตนไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง              
ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และความร้ายแรงแห่งกรณีอยู่ในระดับเดียวกันกับกรณีความผิดฐานทุจริต                          
ต่อหน้าที่ราชการ โดยให้ลงโทษไล่ออกจากราชการและเหตุอันควรปรานีใด ๆ ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็น
ปลดออกจากราชการ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 117/2558) 
  เรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                       
ที่ นร 0502/ว 234  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 ได้วางแนวทางการลงโทษผู้กระท าผิดวินัยฐานทุจริต                 
ต่อหน้าที่ราชการว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ควรไล่ออกจากราชการ  การน าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืน
หรือมีเหตุอันควรปรานีอื่นใด ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ 
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  เรื่องการละทิ้งหน้าที่ราชการ มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                         
ที่ นร 0205/ว 234  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536  ได้วางแนวทางการลงโทษข้าราชการที่ละทิ้งหน้าที่ราชการ
ติดต่อในคราว เดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย
ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ควรลงโทษไล่ออกจากราชการ การมีเหตุอันควรปรานีอ่ืนใดไม่เป็นเหตุ
ลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ 
  เรื่องการปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ อ่ืน มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                  
ที่  นร 0505/ว 197  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การพิจารณา              
การกระท าผิดวินัยของข้าราชการ ได้วางแนวทางการลงโทษข้าราชการที่ปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ อ่ืนเพ่ือไปหา
ประโยชน์ โดยให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และลงโทษอย่างน้อยปลดออกจากราชการ 
   

ข้อควรค านึงในการสั่งลงโทษ 
  (1) การสั่งลงโทษเกินอ านาจ ในกรณีที่กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอ านาจการลงโทษให้อ านาจผู้อ านวยการ
สถานศึกษาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้น
ได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษเป็นเวลา 1 เดือน 2 เดือน หรือ 3 เดือน ถ้าสั่งลงโทษเกินอ านาจที่กฎหมายก าหนดไว้ 
เช่น สั่งลงโทษลดเงินเดือนร้อยละ 2 ของเงินเดือน ย่อมเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มีผลใช้บังคับ 
เว้นแต่กรณีเป็นการสั่งลงโทษตามมติ  กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งลงโทษได้  
แม้โทษนั้นจะเกินอ านาจของตน ทั้งนี ้เนื่องจากเป็นการสั่งตามมติ มิได้เป็นการสั่งโดยอาศัยอ านาจของตนเอง    
  (2)  ต้องเป็นโทษตามที่กฎหมายก าหนด  หมายถึง ผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัย หรือหลักเกณฑ์การลงโทษ
ทางวินัยต้องใช้บังคับแก่ผู้ใด ผู้นั้นย่อมต้องมีสิทธิได้รู้ว่ามีโทษใดบ้างที่จะน ามาใช้บังคับแก่การกระท าของตน  
เช่น โทษตัดเงินเดือนกฎหมายก าหนดให้ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้น
ได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษเป็นเวลา 1 เดือน 2 เดือน หรือ 3 เดือน ตามอ านาจของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ หรือ
ลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษ ไม่อาจ
ลงโทษนอกเหนือกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือเกินกว่าอัตราโทษที่กฎหมายก าหนดได้ เช่น ลงโทษตัดเงินเดือน 
10% หรือลดเงินเดือน 5 % ไม่อาจกระท าได้ เพราะกฎหมายมิได้ก าหนดอัตราโทษดังกล่าวไว้ รวมถึงกรณีที่เป็น
การสั่งตามมติก็เช่นเดียวกันแม้จะเป็นการสั่งตามมติก็ต้องเป็นโทษและอัตราโทษตามท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้แล้ว 
ไม่อาจมีมตินอกเหนือไปจากที่กฎหมายก าหนดไว้ได้    
  (3) ผู้สั่งลงโทษมิใช่ผู้บังคับบัญชา  ในการปฏิบัติงานอาจมีข้าราชการจากหลายหน่วยงานมาท างาน
ร่วมกัน เช่น ข้าราชการครูโรงเรียน ก. ไปช่วยราชการโรงเรียน ข.  ผู้บริหารโรงเรียน ข. มิใช่ผู้บังคับบัญชาของ
ผู้ไปช่วยราชการ  จึงไม่มีอ านาจสั่งลงโทษมีเพียงอ านาจการมอบหมายงานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเท่านั้น 
  (4) การสั่งลงโทษโดยไม่ได้ตั้งกรรมการสอบสวน  เว้นแต่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
ตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549  หรือมิได้น าเสนอองค์คณะพิจารณา ในกรณี
ที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  (5) การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการห้ามสั่งย้อนหลัง เว้นแต่กรณีที่มีการพักราชการ 
หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเป็นกรณีท่ีให้สั่งย้อนได้ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548  และระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับ
การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 
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(6) สภาพการเป็นข้าราชการ การสั่งลงโทษผู้ซึ่งพ้นสภาพการเป็นข้าราชการไปแล้ว ไม่อาจกระท าได้   
ยกเว้นส าหรับกรณีที่มีการกล่าวหาในเรื่องวินัยอย่างร้ายแรง หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา หรือถูกฟูองคดีอาญา  
เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษอยู่ก่อนที่ผู้นั้นจะออกจากราชการ  ซึ่งมาตรา 102 แห่ง
พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้อ านาจผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นต่อไปได้ เว้นแต่จะเป็นการออกจากราชการเพราะตาย ถ้าผลการสอบสวนปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ยังมีอ านาจสั่งลงโทษไล่ออก ปลดออกจากราชการย้อนหลังได้ 
เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  เมื่อผู้นั้นออกจากราชการไปแล้ว กฎหมายให้งดโทษเสียได้ 
(มาตรา 102) ส าหรับในกรณีที่ผู้นั้นตายในระหว่างการด าเนินการทางวินัยผู้บังคับบัญชาไม่อาจสั่งลงโทษ หรือ
ด าเนินการทางวินัยต่อไปได้อีก จะต้องสั่งยุติการด าเนินการหรือยุติเรื่อง แล้วรายงานตามล าดับจนสิ้นสุด
กระบวนการ 
  (7) เมื่อสั่งลงโทษแล้วจะต้องแจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกลงโทษทราบภายใน 7 วัน พร้อมทั้งแจ้งสิทธิ
การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง  
          (8) การสั่งลงโทษซ้ าในมูลความผิดเดียวกัน การสั่งลงโทษซ้ าในมูลความผิดเดียวกันขัดต่อหลักกฎหมาย
ทั่วไปทีห่้ามมิให้ลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้งส าหรับความผิดที่บุคคลนั้นได้กระท าเพียงครั้งเดียว 
         กรณีศึกษา 
         1. มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  ครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่                   
23 มกราคม 2556 การออกค าสั่งลงโทษไล่ผู้ อุทธรณ์ออกจากราชการ ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ระบุแต่เพียงว่า ผู้อุทธรณ์ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรนั้น เป็นการออกค าสั่งลงโทษที่ไม่มีข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจการออกค าสั่ง
ลงโทษจึงมีข้อความไม่สมบรูณ์ตามระเบียบ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 3 จึงมีมติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แก้ไข
เพ่ิมเติมค าสั่งโดยให้มีการระบุถึงข้อพิจารณา ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจอย่างไร ในการลงโทษผู้อุทธรณ์ และให้
ท าการแจ้งค าสั่งที่แก้ไขดังกล่าวให้ผู้ อุทธรณ์ทราบเพ่ือผู้ อุทธรณ์สามารถใช้สิทธิโต้แย้งการใช้ดุลพินิจ               
ในการลงโทษได้อย่างถูกต้อง 
                2. มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  ครั้งที่ 3/2557 วันพุธที่                          
5 กุมภาพันธ์ 2557 การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวนิัยจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับก าหนดไว้ โดยจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดวิธีด าเนินการเพ่ือลงโทษหรือวิธีการ
บังคับโทษที่ชัดเจน เมื่อไม่มีหลักเกณฑ์เพ่ือก าหนดวิธีด าเนินการเพ่ือลงโทษหรือวิธีการบังคับโทษให้เป็นไปตาม
สถานโทษที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย ย่อมไม่อาจด าเนินการต่อไปได้            
เมื่อต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไม่มีขั้นเงินเดือน การจะใช้วิธีด าเนินการเพ่ือลงโทษหรือวิธีการบังคับโทษด้วยการลดขั้นเงินเดือน 
จึงไม่อาจกระท าได้ จึงเห็นควรที่จะพิจารณาทบทวนการใช้ดุลพินิจในการลงโทษนาย ส. ใหม่ตามสถานโทษที่มี
วิธีด าเนินการเพ่ือลงโทษหรือวิธีการบังคับโทษท่ีชัดเจนตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับก าหนดไว้ 
และตามความเหมาะสมแก่ความผิดด้วย โดยเมื่อเทียบเคียง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนแปลงการลงโทษ 
นายส. จากโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้นเป็นโทษตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งใกล้เคียงกับโทษลดขั้นเงินเดือน 
1 ขั้น และมีวิธีด าเนินการเพ่ือลงโทษหรือวิธีการบังคับโทษชัดเจนตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ
ก าหนดไว้ ทั้งยังเป็นคุณกับนาย ส. ด้วย  
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               3. ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย    
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 91 มาตรา 92 และมาตรา 93 ไม่ได้มีผลเป็นการยกเลิก
หรือยกเว้นผลบังคับของหลักกฎหมายทั่วไปที่ห้ามมิให้ลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้งส าหรับ
ความผิดที่บุคคลนั้นได้กระท าเพียงครั้งเดียว และมาตรา 29 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ที่ห้ามมิให้จ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินความจ าเป็นแก่การรักษาไว้ซึ่งประโยชน์
สาธารณะที่กฎหมายฉบับที่ให้อ านาจจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพนั้นๆ มุ่งหมายจะให้ความคุ้มครองแต่อย่างใด                 
ผู้ถูกฟูองคดีจึงปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่กฎหมายนั้นได้ โดยด าเนินการเพิกถอนค าสั่งลงโทษ โดยให้มีผล
ย้อนหลังไปถึงวันออกค าสั่ง ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชา
ของเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งทางปกครองในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เสียก่อน 
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ที่ 7/2557)  
 

การด าเนินการระหว่างด าเนินการทางวินัย 
  มาตรา 103  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547      
ให้อ านาจผู้บังคับบัญชาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพักราชการ  หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา กรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟูองคดีอาญา 
หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 

การให้พักราชการ  
   การให้พักราชการ คือ การสั่งให้ข้าราชการพ้นจากต าแหน่งระหว่างการสอบสวนพิจารณาทางวินัย  
เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา หรือระหว่างถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา และงดเบิกจ่าย
เงินเดือนและเงินอ่ืน ๆ ที่จ่ายเป็นรายเดือน ตลอดจนเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ไว้ก่อน ทั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะไม่ให้ผู้นั้น
อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือปูองกันมิให้ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา 
หรือมิให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น หรือเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการในประการอ่ืน และถ้าการสอบสวน
พิจารณาฟังข้อเท็จจริงได้ว่า เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็จะได้สั่งลงโทษปลดออกหรื อไล่ออกจาก
ราชการตั้งแต่วันพักราชการ เป็นต้นไป 
  อนึ่ง กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539  ก าหนดว่า การสั่งพักงานหรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน เป็นค าสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 30 
วรรคสอง (6) กล่าวคือ  เป็นค าสั่งทางปกครองที่ไม่อยู่ในบังคับว่าเจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน 
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            หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักราชการ  ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่ง                 
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555 มีดังนี ้
  (1) มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
       แม้ว่าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้บังคับบัญชา
จะต้องสั่งใหม่เพราะค าสั่งเดิมผิดพลาดบกพร่องนั้น  ไม่ท าให้ค าสั่งพักราชการ ที่ออกโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายก าหนดต้องเสียไปด้วยแต่ประการใด (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.28/2547 (ประชุมใหญ่)) 
  (2) มีกรณีถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ค าว่า “ต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา”หมายถึง ถูกพนักงานสอบสวนกล่าวหาว่าได้กระท า
ความผิดอาญา โดยตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว แต่ยังมิได้ถูกฟูองศาล กรณีถูกแจ้งความร้องทุกข์โดยพนักงานสอบสวน
ยังมิได้แจ้งข้อกล่าวหา ไม่อยู่ในความหมายนี้ 
  เหตุที่จะสั่งพักราชการ 
  (1) กรณีที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่า
กระท าความผิดอาญา นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  หรือเกี่ยวกับความประพฤติ หรือพฤติการณ์
อันไม่น่าไว้วางใจ และผู้มีอ านาจสั่งพักราชการพิจารณาเห็นว่า ถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการ
เสียหายแก่ราชการ  หรือ 
  (2) มพีฤติการณ์ท่ีแสดงว่าถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา  
หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น 
  (3) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมขัง หรือต้องจ าคุกมาเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 15 วันแล้ว 
            (4) ผู้นั้นถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน และต่อมามีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าความผิด
อาญาในเรื่องที่สอบสวน หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าความผิด
อาญา และผู้มีอ านาจเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษาได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
          นอกจากจะสั่งพักราชการเพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาแล้ว ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ
สั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555 ยังก าหนดให้สั่งพักราชการได้ ในกรณีมีเหตุ      
ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ถ้าภายใน 30 วันนับแต่วันที่หน่วยงานการศึกษาของผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยู่ได้รับหนังสือแจ้งการพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นว่า ผู้นั้นไม่เหมาะสมที่จะเปลี่ยนต าแหน่งหรือย้ายไปต าแหน่งอ่ืนที่ไม่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือผู้นั้นมีเหมาะสม แต่ไม่อาจเปลี่ยนต าแหน่งหรือย้ายไปต าแหน่งอ่ืนได้ หรือ                
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา (กศจ.) หรือ ก.ค.ศ. ไม่อนุญาต 

ระยะเวลาการสั่งพักราชการ      
  การสั่งพักราชการจะต้องสั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา เว้นแต่กรณีที่มีการร้องทุกข์
และค าร้องทุกข์ฟังขึ้น ก็อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได้ 
  ค าว่า “การสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้น” มีความหมาย ดังนี้ 
  (1) ในกรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หมายถึง คณะกรรมการสอบสวน 
ได้เสนอส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน                   
ได้มีค าสั่งลงโทษ หรือค าสั่งอย่างใดที่เป็นการวินิจฉัยแล้วว่าผู้นั้นกระท าผิด หรือมิได้กระท าผิดอย่างไร 
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  (2) ในกรณีต้องหาคดีอาญา หมายถึง การสอบสวนของพนักงานสอบสวนและการพิจารณาของ
พนักงานอัยการแจ้งค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟูอง 
  (3) ในกรณีถูกฟูองคดีอาญา หมายถึง การพิจารณาของศาลจนคดีถึงที่สุด  

ต้องพักทุกเรื่องทุกกรณี 
  กรณีท่ีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนหลายส านวน  หลายคดี  หากมีการสั่งพักราชการต้องสั่ง
พักราชการทุกส านวนทุกคดี  ถ้าภายหลังปรากฏมีกรณีเพ่ิมข้ึนก็ต้องสั่งพักราชการกรณีที่เพ่ิมข้ึนนั้นด้วย 
  วันพักราชการ ห้ามมิให้สั่งพักราชการย้อนหลังไปก่อนวันออกค าสั่ง เว้นแต่ 
  (1) กรณีถูกควบคุม ขัง หรือต้องจ าคุก ให้สั่งโดยมีผลย้อนไปถึงวันที่ถูกควบคุม  ขัง หรือต้องจ าคุก 
  (2) กรณีท่ีสั่งพักราชการไว้แล้ว แต่ต้องสั่งใหม่ เพราะค าสั่งเดิมไม่ถูกต้องให้สั่งย้อนไปตามค าสั่งเดิม  
หรือวันที่ควรต้องพักราชการ (หมายถึงค าสั่งเดิมสั่งเรื่องวันพักราชการไว้ไม่ถูกต้อง) 
  ผู้มีอ านาจสั่งพักราชการ 
  ผู้มีอ านาจสั่งพักราชการ คือ  ผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 98 วรรคสอง  
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53 ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา 100 วรรคหก  นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
และผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามมาตรา 104 
  ค าสั่งพักราชการ  ค าสั่งต้องท าเป็นหนังสือระบุชื่อ กรณีและเหตุที่สั่งให้พักราชการ 
  การแจ้งค าสั่ง ต้องแจ้งและส่งส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบโดยพลัน  แต่ถ้าไม่อาจแจ้งหรือแจ้งแล้ว 
ไม่ยอมรับทราบให้ปิดส าเนาค าสั่งไว้  ณ  ที่ท าการของผู้นั้น  หรือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ 
  ผลของการถูกสั่งพักราชการ 
  (1)  ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง  แต่ไม่ขาดจากอัตราเงินเดือน 
  (2)  ไม่อาจสั่งย้ายไปด ารงต าแหน่งอ่ืนได้ 
  (3)  มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. 
 

การให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  การให้ออกจากราชการไว้ก่อน  คือ  การสั่งให้ข้าราชการผู้มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน  หรือถูกฟูองคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาออก
จากราชการ  ขาดจากต าแหน่งและอัตราเงินเดือนระหว่างการสอบสวนพิจารณา เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา 
  การให้ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นผลให้ผู้ถูกสั่งพ้นจากต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ซึ่งสามารถ
บรรจุแต่งตั้งผู้อื่นให้ด ารงต าแหน่งนั้นได้ 
  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 162/2548 เมื่อผู้ฟูองคดีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีถูกกล่าวหาว่าข่มขืนกระท าช าเรานักเรียน และมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้เสียหาย  ถือเป็นกรณี
ถ้าให้อยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการ และเมื่อปรากฏว่าการสอบสวนพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
อาจไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว  การมีค าสั่งให้ผู้ฟูองคดีออกจากราชการไว้ก่อน จึงเป็นไปโดยชอบด้วยข้อ 5 (1) และข้อ 10 
ของกฎ ก.ค.ศ. ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) แล้ว 
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หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  (1) มีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการได้ 
  (2) จะต้องเป็นกรณีที่ผู้มีอ านาจพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนหรือพิจารณากรณีหรือคดีนั้น 
จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ขั้นตอนและวิธีการเช่นเดียวกับการสั่งพักราชการ  ในกรณีที่มีการสั่งพักราชการไว้แล้ว                    
แต่มีเหตุอันควรต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน จะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนอีกชั้นหนึ่งก็ได้ โดยสั่งให้มีผล
ตั้งแต่วันพักราชการเป็นต้นไป 
 

  ผลของการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  (1)  ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ย่อมพ้นสภาพการเป็นข้าราชการและต้องออกจาก
ราชการไปชั่วคราว  เป็นการออกจากราชการที่ไม่เด็ดขาด  จะต้องมีการสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง  เมื่อสอบสวน
พิจารณาเสร็จแล้วอีกชั้นหนึ่ง 
  (2) ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ได้ 
  (3) อาจบรรจุแต่งตั้งบุคคลอ่ืนด ารงต าแหน่งนั้นได้ แต่ผู้บังคับบัญชาต้องค านึงด้วยว่าหากผลการ
สอบสวนพิจารณาเสร็จแล้วปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิดหรือกระท าผิดแต่ไม่ถึงต้องออกจากราชการจะมีต าแหน่งอ่ืน
ที่เทียบเท่ารองรับหรือไม ่
 

การสั่งให้ผู้ถูกพักราชการหรือผู้ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ 
  หมายถึง  การสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือกลับเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งอีกครั้งหนึ่ง หลังจากให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่หรือออกจากราชการไปชั่วคราว มาตรา 103  บัญญัติว่า 
“...แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิดหรือกระท าผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษ  
ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าว  
สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งและวิทยฐานะเดิม  หรือต าแหน่งเดียวกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติ                          
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและวิทยฐานะนั้น ทั้งนี้ ให้น ามาตรา 100 วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม...” 
หมายความว่า  การด าเนินการตามมาตรา 103 นี้  ถ้าผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งไม่ด าเนินการ 
กฎหมายให้อ านาจผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งได้ 
  ส าหรับการสั่งให้ผู้ถูกพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กลับเข้ารับราชการตามเดิมนั้น ต้องสั่งเป็นปัจจุบันนับแต่วันที่มีค าสั่งหรือสั่งให้มีผลไปข้างหน้า โดยอาจค านึงถึง
ความสะดวกในการคิดค านวณเงินเดือนด้วย เช่น สั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 หรือวันที่ 15 ของเดือน กฎหมายไม่อนุญาตให้
สั่งย้อนหลังได้เนื่องจากขัดกับข้อเท็จจริง  (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/893 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542  
ตอบข้อหารือกรมบัญชีกลาง) 
  การพิจารณาภายหลังการสอบสวนเสร็จสิ้น  กรณีท่ีมีการสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
มีหลักเกณฑ์ สรุปได้ดังนี้  
  (1) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ด าเนินการตามมาตรา 100 วรรคสี่ 
หรือมาตรา 134 แล้วแต่กรณี 
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กล่าวคือ ให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควร 
ลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามลดโทษต่ ากว่าปลดออกจากราชการ ส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เสนอเรื่องให้ กศจ. พิจารณามีมติ               
เมื่อ กศจ. มีมติเป็นประการใดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งไปตามนั้น 
  อนึ่ง กรณีค าสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  เป็นค าสั่งที่ออกโดยไม่ถูกต้อง               
ตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายต้องยกเลิกเพิกถอนค าสั่งลงโทษดังกล่าว แล้วด าเนินกระบวนการใหม่ หรือต้อง
สั่งใหม่ให้ถูกต้องและเป็นกรณีที่มีการสั่งพักราชการไว้โดยชอบแล้ว นั้น ถือว่าค าสั่งพักราชการยังคงมีผลใช้
บังคับอยู่  
  (2) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการแล้วแต่กรณี ในต าแหน่งและ
วิทยฐานะเดิม  หรือต าแหน่งเดียวกับท่ีผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและวิทยฐานะ
แล้วให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 134 แล้วแต่กรณี  
            กล่าวคือลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดเงินเดือน  ตามควรแก่กรณี  
            (3) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอ่ืน แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการได้เนื่องจากผู้ถูกสั่ง  
พักราชการมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการแล้ว 
หรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ซึ่งต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น 
แล้วแต่กรณี ก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งงดโทษตามมาตรา 102 โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
กลับเข้ารับราชการ และส าหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้มีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เพ่ือให้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
            (4) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอ่ืน  ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งงดโทษตามมาตรา 102 แล้วสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามเหตุนั้น 
โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ 
             (5) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิดวินัย และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอ่ืน  ก็ให้สั่งยุติเรื่อง และสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ                       
ในต าแหน่งและวิทยฐานะเดิม หรือต าแหน่งเดียวกับท่ีผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
และวิทยฐานะ 
  (6) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิดวินัย และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอ่ืน  แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการได้เนื่องจากผู้ถูกสั่ง               
พักราชการมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการแล้ว 
หรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ซึ่งต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น 
แล้วแต่กรณี ก็ให้สั่งยุติเรื่อง และส าหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้มีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนเพื่อให้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
           (7) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิดวินัย แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการตามเหตุนั้น โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้า
รับราชการ 
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  การจ่ายเงินเดือนของผู้ถูกสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน พระราชบัญญัติเงินเดือน
ของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. 2502  ให้จ่ายดังนี้  เมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุด 
            1) ไม่ผิดให้จ่ายเต็ม 
           2) ผิดแต่ไม่ถึงออกจ่ายครึ่งหนึ่ง 
            3) ผิดถึงออกไม่จ่าย 
  คดีหรือกรณีถึงที่สุด  มีนัยดังนี้ 
   (1)  ถ้าเป็นคดีในศาล คดีถึงที่สุดเมื่อศาลฎีกาได้มีค าพิพากษา หรือคดีที่ไม่มีการอุทธรณ์
หรือไม่มีการฎีกาต่อไป เมื่อพ้นระยะเวลาของการยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกา ถือว่าคดีถึงที่สุด แต่เพ่ือให้ปรากฏหลักฐาน
ประกอบส านวนอาจขอให้พนักงานอัยการแจ้งยืนยันว่าคดีถึงท่ีสุดแล้ว 
   (2) ถ้าเป็นการด าเนินการทางวินัย  กรณีจะถึงที่สุดเมื่อมีการรายงานการด าเนินการทางวินัย
จนสิ้นสุดกระบวนการ  ตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
   (3) กรณีท่ีมีการอุทธรณ์/ร้องทุกข์ค าสั่งลงโทษ หรือค าสั่งให้ออกจากราชการ กรณีจะถึงที่สุด
เมื่อ ก.ค.ศ. ได้มีการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์/ร้องทุกข์แล้ว 
 

มาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
  ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีนโยบายส าคัญและเร่งด่วนในการปูองกันและขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบเพ่ือปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นที่เชื่อมั่นและ
ไว้วางใจของประชาชน ซึ่งแม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะได้ก าหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการด าเนินการเรื่องดังกล่าว             
ให้เกิดผลมาอย่างต่อเนื่อง แต่จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏทั้งจากข้อร้องเรียนและผลการตรวจสอบการทุจริต                
ในระบบราชการ แสดงให้เห็นว่ายังคงมีความจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาและการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระบบราชการอย่างจริงจังและเข้มงวด เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการยุติธรรม และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่องรัฐ และสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจแก่ประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน และการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ
มาตรา 42 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติจึงก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการเพ่ือประโยชน์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ในกรณีท่ีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงาน
ผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือรับทราบทับที และให้พิจารณาด าเนินการทางวินัย
หรือทางอาญาโดยเร็ว ซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างนี้ให้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการต่อ
หัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 
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  กรณีท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีเหตุน่าเชื่อถือและเป็นกรณีที่ท าให้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการหรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้น 
ชี้มูลความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องไปด ารงต าแหน่งอ่ืนเป็นการชั่วคราว 
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและปูองกันการกระท าที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีที่เป็นเรื่องร้ายแรง
หรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชนให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง                    
ในอัตราก าลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในส านักนายกรัฐมนตรี และด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดขึ้นตามค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูก
ตรวจสอบ และการก าหนดกรอบอัตราก าลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 หรือค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 68/2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
และการก าหนดกรอบอัตราก าลังชั่วคราว ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 2 ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุปความผิด
ได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
อย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบความคืบหน้าและเร่งรัด               
การด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อน      
หรือออกจากต าแหน่งก็ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และในกรณีที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาด าเนินคดีโดยทันที 
  กระบวนการพิจารณาด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามปกติ แต่ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยพิจารณาจัดล าดับตามความส าคัญความสนใจของประชาชน 
และมูลค่าความเสียหายที่เกิดข้ึน 
  ในกรณีที่เป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง 
แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการปรับย้ายจาก
ต าแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายกลับไปด ารงต าแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
ภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย 
  ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ท าให้การปฏิบัติราชการ
เกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
ให้ถือเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนตามข้อ 1 วรรคสองด้วย 
  ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยานหรือผู้ให้ข้อมูล
หรือเบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการด าเนินการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                 
ในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ในกรณีท่ีตรวจสอบพบว่า มีการจงใจให้ข้อมูลเพ่ือใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพ่ือให้มีการด าเนินการ
ที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น ให้พิจารณาด าเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย 
  ข้อ 5 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องยึดถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้โดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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มาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
 

1. ในกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
 
 
2. ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานถึงข้ันชี้มูลความผิดได้ 
 
 
 
 
 
 
***อาจพิจารณาให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนหรือออกจากต าแหน่งก็ได้ 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และหากมีความเก่ียวข้องกับการกระท าความผิด 
ทางอาญาด้วยให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาด าเนินคดีทันที 
ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องตามปกติ 
 

ส่วนราชการต้นสังกัด 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เบื้องต้นให้แล้วเสร็จ

ภายใน 7 วัน 

รายงานผลต่อหัวหน้า
ส่วนราชการและ

รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทันที 

มีเหตุน่าเชื่อถือว่าจะ
ท าให้เกิดความ

เสียหายแก่ราชการ
หรือท าให้เกิดความ

เดือดร้อนแก่ประชาชน
(*แม้ผลจะยังไม่ชี้มูล
ความผิดได้ก็ตาม) 

กรณีเป็นเรื่องร้ายแรง
หรือมีผลกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นและ

ไว้วางใจของประชาชน 

ให้พิจารณาปรับย้าย
ไปด ารงต าแหน่งอื่น

ชั่วคราว 

ให้เสนอให้มีการย้าย
หรือโอนไปแต่งตั้ง                 
ให้ด ารงต าแหน่ง                  

ในอัตราก าลังชั่วคราว
เป็นกรณีพิเศษใน

ส านักนายกรัฐมนตรีอ่ืน
ชั่วคราว 

ส่วนราชการต้นสังกัด พิจารณาการ
ด าเนินการทางวินัย

หรือทางอาญา 
*ภายใน 30 วัน 

รายงานความคืบหน้า
ต่อหัวหน้า               

ส่วนราชการและ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด       

เป็นระยะตามความ
เหมาะสม 

ส่วนราชการต้นสังกัด ด าเนินการทางวินัย
โดยเร็ว*** 

รายงานหัวหน้า 
ส่วนราชการและ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด       

เพ่ือทราบและเร่งรัด
การด าเนินการ         
อย่างสม่ าเสมอ 



100 
 

3. การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ท าให้การปฏิบัติราชการ 
เกิดความล่าช้า หรือไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
ต้องพิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่น 
  4. ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน หรือผู้ให้ข้อมูล
หรือเบาะแสอย่างเหมาะสม 
  5. ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์นี้โดยเคร่งครัด 
 

ผลด าเนินการทางวินัย 
  กรณีที่เป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัยแต่ไม่ถึง
ขั้นปลดออกจากราชการ หรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการปรับย้ายจากต าแหน่งเดิม 
ไปด ารงต าแหน่งอ่ืนเป็นการชั่วคราว และห้ามปรับย้ายกลับไปด ารงต าแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิมหรือแต่งตั้ง   
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

  การออกจากราชการ หมายถึง การพ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  มาตรา 107 ได้บัญญัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ออกจากราชการเมื่อ 
  (1)  ตาย 
  (2)  พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
  (3)  ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือการลาออกมีผลตามมาตรา 108 
  (4)  สั่งให้ออกตามมาตรา 49 มาตรา 56 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า มาตรา 103 
มาตรา 110 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 มาตรา 114 หรือมาตรา 118 
  (5)  ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
  (6)  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ไม่ต้อง
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา 109  
 

1.  การออกจากราชการเพราะตาย 
  เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถึงแก่ความตาย ย่อมสิ้นสภาพบุคคล ท าให้สิ้นสภาพ
การเป็นข้าราชการไปด้วย เมื่อข้าราชการถึงแก่ความตายต้องมีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  แล้วแจ้งการตาย
ให้กรมบัญชีกลางและ ก.ค.ศ. ทราบ ทางราชการจะจ่ายเงินเดือนให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย และถ้าเป็นการตาย
ก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม ก่อนที่จะมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนให้             
ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย  
  กรณีศาลมีค าสั่งให้เป็นผู้สาบสูญถือเป็นการออกจากราชการเพราะตาย  ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ที่ นร 0709.2/ป 1014 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2539  
 

2.  การพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ 
   การออกจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เป็นการพ้นจากราชการ        
โดยผลของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 19 
มาตรา 20 และมาตรา 21 ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการครู โดยมี
ขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 
  2.1 ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี กระทรวงศึกษาธิการจะส ารวจรายชื่อข้าราชการ ซึ่งจะมีอายุ
ครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป แล้วแจ้งรายชื่อให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ส่วนราชการเจ้าสังกัดและ
กระทรวงการคลังทราบ 
  2.2 ส่วนราชการจะตรวจสอบแล้วแจ้งให้ผู้จะครบเกษียณอายุทราบ 
  2.3 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ต้องรีบด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและออกค าสั่งเลื่อน
เงินเดือนให้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน                 
ในกรณีเป็นผู้มีเงินเดือนยังไม่ถึงข้ันสูงสุดของอันดับ และมีผลการปฏิบัติงานสมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือน 
 
 
 

บทที่ 4 
การออกจากราชการ 
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3. การลาออกจากราชการ  
   การลาออกจากราชการเป็นเรื่องของความสมัครใจ โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
ผู้ประสงค์จะลาออก จะต้องยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 เป็นผู้พิจารณา
อนุญาต ตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ประกอบระเบียบ  ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2548 
สรุปได้ดังนี้ 
   3.1 การลาออกต้องท าเป็นหนังสือ ระบุวันที่ประสงค์ขอลาออก เหตุผลการลาออกลงลายมือชื่อ   
ยื่นต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ านาจอนุญาตการลาออก   
  3.2 ต้องยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุดราชการไปได้ 
  3.3 ยกเว้นกรณีลาออกเพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นต่อ
ผู้บังคับบัญชาและให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ขอลาออก ทั้งนี้ต้องยื่นก่อนอย่างช้าในวันที่ขอลาออก 
  3.4 ผู้มีอ านาจอนุญาตการลาออก คือผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  
  3.5 กรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 อาจยับยั้งการอนุญาต
ให้ลาออกได้ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันขอลาออกก็ได้ ยกเว้นการลาออกตามข้อ 3.3  
   3.6 กรณีผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 มิได้ยับยั้งและมิได้มีค าสั่งอนุญาตการลาออก ให้การลาออกนั้น      
มีผลตั้งแต่วันที่ขอลาออก 
  3.7 หากยื่นล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอ านาจ
อนุญาตการลาออกหรือมิได้ระบุวันขอลาออกให้ถือวันถัดจากวันที่ครบ 30 วัน นับแต่วันที่ยื่นเป็นวันขอลาออก 
  3.8 การยับยั้งและการอนุญาตให้ลาออก ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ต้องมีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร 
แล้วแจ้งให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออก 
  3.9 ผู้ขอลาออกอาจเปลี่ยนใจ ถอนใบลาออกได้ แต่ต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นต่อผู้มีอ านาจ
พิจารณาก่อนที่ค าสั่งอนุญาตให้ลาออกจะมีผล  
            กรณีศึกษา 
            1. กรณีเป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไม่เป็นเหตุที่จะยับยั้งการลาออก 
             2. การที่ไม่ประสงค์จะรับราชการก็จะต้องด าเนินการยื่นหนังสือลาออกจากราชการให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนดไว้ และยังมีหน้าที่ที่จะต้องมาปฏิบัติราชการจนกว่า
การออกจากราชการจะมีผลตามที่กฎหมายก าหนด หากขาดราชการไปก่อนได้รับอนุญาต ย่อมถือว่าเป็นการ
ละทิ้งหน้าที่ราชการที่อาจต้องมีความผิดทางวินัย (ค าพิพากษาสาลปกครองสูงสุดที่ อ. 799/2555) 
 

4. การออกจากราชการเพราะถูกสั่งให้ออกจากราชการ  
  กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ ซึ่งเป็นผลท าให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการ มีได้หลายกรณีดังนี้ 
  4.1 ถูกสั่งให้ออกเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง                
ตามมาตรา 49  
  ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 45 
มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 และมีคุณสมบัติตรง
ตามมาตรฐานต าแหน่ง ตามมาตรา 42 หรือคุณสมบัติพิเศษ ตามมาตรา 48 ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  
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โดยเป็นผู้ขาดคุณสมบัติอยู่ก่อน หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังปรากฏว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณี
ต้องหานั้น มาตรา 49  บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้นั้น ออกจากราชการโดยพลัน การสั่งให้ออกจากราชการ
กรณีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่กระทบกระเทือน ถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาจหน้าที่ รวมถึงการรับเงินเดือน
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีค าสั่งให้ออกจากราชการ และถ้าการเข้ารับราชการ
เป็นไปโดยสุจริต ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ 
  4.2 ถูกสั่งให้ออกเพราะไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ตามมาตรา 56  
  ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแต่งตั้ง                    
ให้ด ารงต าแหน่งใด จะต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น แต่ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง                  
ในต าแหน่งครูผู้ช่วย ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปีก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                     
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ถ้าในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเ ข้ม                       
ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความประพฤติไม่ดี 
หรือไม่มีความรู้ ความสามารถ  ความเหมาะสม หรือมีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยไม่ควรให้
รับราชการต่อไป ก็สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  การให้ออกในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาก่อน แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ 
หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีรับไปแล้ว หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ 
  4.3 ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา 103
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟูอง
คดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
ผู้บังคับบัญชามีอ านาจสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย    
การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555  แต่ส าหรับกรณีนี้ หากภายหลังปรากฏผลการ
สอบสวนว่า ผู้นั้นไม่ได้กระท าผิดหรือกระท าผิดแต่ไม่ถึงต้องให้ออกจากราชการ และไม่มีกรณีที่ต้องออกจาก
ราชการด้วยเหตุอ่ืน ต้องสั่งให้กลับเข้ารับราชการในต าแหน่งและวิทยฐานะเดิม หรือต าแหน่งเดียวกับที่ผู้นั้น                  
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและวิทยฐานะนั้น และมาตรา  103 ได้รับรองให้ผู้นั้น               
มีสถานภาพเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดมา 
  4.4 ถูกสั่งให้ออกเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน ตามมาตรา 110 การให้ออกตาม
มาตรา 110 มิใช่เป็นกรณีกระท าความผิดหรือความไม่เหมาะสมแต่ประการใด แต่เป็นกรณีที่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติราชการได้ 
                    4.4.1 การสั่งให้ออกเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุรับราชการนาน ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53     
มีอ านาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ เพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการได้ ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกได้รับบ าเหน็จบ านาญ  
แต่ในการสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุรับราชการนาน จะต้องมีกรณีตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ด้วย 
และพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.  2494 มาตรา 14 บัญญัติว่า บ าเหน็จบ านาญเหตุรับราชการ
นานนั้นให้แก่ข้าราชการซึ่งมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญครบ 30 ปี แล้ว  
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                 4.4.2  การสั่งให้ออกเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน  
                      บ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
ก าหนดให้แก่ข้าราชการซึ่ งออกจากประจ าการ เพราะเลิกหรือยุบต าแหน่ง หรือซึ่ งมีค าสั่ งให้ออก                        
โดยไม่มีความผิด และต้องมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญครบ 1 ปีบริบูรณ์โดยถ้ามีเวลาราชการ
ไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์ได้บ าเหน็จ ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปมีสิทธิได้บ านาญ 
 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 มีอ านาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนได้หลายกรณี  ดังนี้ 
 1)  กรณีเจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้โดยสม่ าเสมอ 
        2)  กรณีสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ 
        3)  กรณีขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 (1) (4) (5) (7) (8) หรือ (9) ได้แก่ 
             (1) ไม่มีสัญชาติไทย 
             (2) ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
               (3)  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. 
               (4)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
             (5)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
             (6)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
        4)  กรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตาม มาตรา 30 (3) 
เป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย แต่การที่จะสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการตามกรณีนี้ 
ผู้บังคับบัญชาจะต้องสอบสวนก่อน ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลก็จะต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ 
เมื่อสอบสวนแล้วต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วย เมื่อสอบสวนแล้วน าเสนอ กศจ. 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณา เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.                  
พิจารณามีมติว่า ผู้นั้นขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา 30 (3) ดังกล่าว ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 จึงสั่งให้ออกจากราชการได้ 
        5) กรณีที่ทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งใด ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ออกจากราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
         6) กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการได้ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งให้ผู้นั้น
ออกจากราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553 
       4.5 ถูกสั่งให้ออกเพราะหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่
ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ  ตามมาตรา 111 ถ้าผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
เห็นว่าให้รับราชการต่อไป จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 
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  การให้ออกตามมาตรานี้ กฎหมายก าหนดให้ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในกรณีที่มี
การสอบสวนตามมาตรา 98 ในเรื่องเดียวกันไว้แล้วผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 จะใช้ส านวนการสอบสวนทางวินัย
ด าเนินการสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรานี้ได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องนั้นอีก  
(มาตรา 111 วรรคสาม และมาตรา 116) การสั่งให้ออกในกรณีนี้เป็นการสั่งให้ออกเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 
  4.6  ถูกสั่งให้ออกเพราะมีมลทินมัวหมองตามมาตรา 112 เป็นกรณีที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการสอบสวนไม่ได้ความว่ากระท าผิดที่จะถูกลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น ถ้าจะให้รับราชการต่อไป 
จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน เป็นการสั่ง
ให้ออกจากราชการตามมติ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี  
            4.7  ถูกสั่งให้ออกเพราะต้องรับโทษจ าคุก ตามมาตรา 113 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล หรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
ในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
จากราชการ ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ เพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน              
ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการก็ได้ 
  4.8  ถูกสั่งให้ออกเพ่ือไปรับราชการทหาร ตามมาตรา 114 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หมายถึง การถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารกองประจ าการ                 
ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ และต้องสงวนต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งเทียบเท่าไว้ให้  
เมื่อผู้นั้นยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายใน 180 วัน นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหาย 
และไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 และไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงค าสั่งเป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอ่ืน 
  4.9  มีกรณีสมควรให้ออกอยู่ก่อนวันโอน ตามมาตรา 118  ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอ่ืนที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือข้าราชการการเมือง  
ซึ่งมีกรณีที่สมควรให้ออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ  ให้ผู้บังคับบัญชาของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นมีอ านาจพิจารณาด าเนินการตามหมวดนี้ได้โดยอนุโลม และในกรณี            
ที่จะต้องสั่งให้ออกจากราชการ ให้ปรับบทกรณีให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นโดยอนุโลม 
 

5.  ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 
  การถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ เป็นการพ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการ 
เพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ที่กฎหมายก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาจะต้องสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
จากราชการตามความร้ายแรงแห่งกรณี โทษไล่ออกจากราชการไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ ส าหรับโทษ 
ปลดออกจากราชการ มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ ทั้งนี้  เป็นไปตามมาตรา 96 
 
 
 
 

 



106 
 

6.  ถูกสั่งให้ออกกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 109 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่มีกรณี
ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตราอ่ืน ถ้าภายใน 30 วันไม่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ไม่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ต้องสั่งให้ออกจากราชการ  
   พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 43 บัญญัติให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพควบคุม  คือ  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ถ้าฝุาฝืนมีโทษจ าคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท  
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หากถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานต าแหน่งผู้บังคับบัญชาจึงต้องสั่งให้ออกจากราชการ  
เว้นแต่เปลี่ยนเป็นต าแหน่งอ่ืนที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติ และเป็นต าแหน่งที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้
ภายใน 30 วัน และต้องเป็นผู้ที่ไม่มีกรณีท่ีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตราอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการผู้ใด และสั่งยุติเรื่อง งดโทษ ลงโทษ  
หรือสั่งให้ข้าราชการผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว กฎหมายได้ก าหนดให้มีการรายงานการด าเนินการทางวินัย  
หรือการสั่งให้ออกจากราชการนั้น  ไปยังผู้บังคับบัญชาหรือองค์คณะบุคคลผู้มีอ านาจตามที่กฎหมายก าหนด   
เพ่ือการตรวจสอบควบคุมมาตรฐานการด าเนินการทางวินัย  การสั่งลงโทษ  หรือการสั่งให้ออกจากราชการ   
ให้เป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม 
            มาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยหรือด าเนินการ
สอบสวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด หรือสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                
ออกจากราชการไปแล้ว ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   (1) การรายงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการ 
หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงมา  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยแล้ว ให้รายงานไปยัง
หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี  และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานแล้วเห็นว่า การยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอ านาจสั่งงดโทษ ลดสถานโทษ  เพ่ิมสถานโทษ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความ               
ในค าสั่งเดิม หรือด าเนินการอย่างใดเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและความยุติธรรมได้         
ตามควรแก่กรณี และหากเห็นว่ากรณีเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนได้  หรือหากเห็นว่าเป็นกรณีที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนก็ให้แจ้งหรือรายงานไปยังผู้บังคับบัญชา               
ที่มีอ านาจหน้าที่เพ่ือด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้พิจารณาตามอ านาจหน้าที่แล้ว  ให้เสนอหรือรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาได้พิจารณาแล้ว  ให้รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา แต่ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการซึ่งได้รับ
รายงานมีความเห็นขัดแย้งกับมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้เสนอ  ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป 
  (2)  การรายงานการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงมา เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยแล้ว ให้รายงานไปยัง
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาตามอ านาจหน้าที่แล้ว  ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา  
และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามล าดับ 
  ส าหรับการด าเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาที่มีต าแหน่งเหนือหัวหน้าส่วนราชการหรือ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป และมิใช่เป็นการด าเนินการตามมติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา  
ให้รายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 
  ในการด าเนินการตามมาตรานี้  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาและมีมติ
เป็นประการใดแล้ว  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา แล้วแต่กรณี สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น 
  การรายงานตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด” 
 
 
 

บทที่ 5 
การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ 
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  มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
บัญญัติว่า ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานตามมาตรา 104 (1) 
หรือ (2) แล้ว เห็นสมควรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการ ตามมาตรา 110 (4)  หรือ
มาตรา 111  ก็ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามมาตรา 110 (4) หรือ
มาตรา 111 แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกล่าว หรือมาตรา 98 วรรคสอง  
กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงไว้แล้ว ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณา 
  ในกรณีที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการ ให้น ามาตรา 103                     
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการหรือ
ด าเนินการตามมาตรา 110 (4)  หรือมาตรา 111  ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ.  หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามระเบียบว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  
ข้อ ๖ ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในส านักงาน 

ศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการภาค และให้มี                            
รองศึกษาธิการภาคจ านวนหนึ่งคน เพ่ือช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค ทั้งนี้ ผู้ที่จะด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการภาค
ต้องเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง หรือศึกษาธิการจังหวัด     
อยู่ก่อนวันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค และสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งรองศึกษาธิการภาคจากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทน
องค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน 

(๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจ านวนไม่เกินสองคนเป็น  

ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
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ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
(๑) อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง                 
ในส านักงานศกึษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงาน
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือช่วยเหลืองาน
ศึกษาธิการจังหวัด จ านวนสามคน ให้ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการที่ปฏิบัติงาน               
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้ศึกษาธิการจังหวัดด ารงต าแหน่ง
เทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอ านวยการระดับสูง และผู้ที่จะด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 
ต้องเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่                    
รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ข้อ ๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร 
ตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗                   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  

โดยที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
องค์กรบริหารงานบุคคล ต าแหน่ง และอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 
พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับแล้ว ก.ค.ศ. จึงมีการปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการ                    
ทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 ให้สอดคล้องกับค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยยกเลิกระเบียบ ก.ค.ศ. ดังกล่าว และออกระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงาน
เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561   
 

การรายงาน 
           ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561  ก าหนดให้กระบวนการด าเนินการทางวินัย                    
การรายงานการด าเนินการทางวินัย และการออกจากราชการสิ้นสุดที่หัวหน้าส่วนราชการ  หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี  
โดยแยกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา และไม่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา                 
ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
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  1) การรายงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   
ที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้รายงานไปยังผู้บังคับบัญชา และ กศจ. และให้รายงานไปยัง เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หากเห็นชอบเรื่องวินัยเป็นอันยุติ หากมีความเห็นขัดแย้งให้เสนอ ก.ค.ศ     
                     ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไม่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้รายงานไปยัง
ผู้บังคับบัญชา และ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หากเห็นชอบเรื่องวินัยเป็นอันยุติ หากมีความเห็นขัดแย้งให้เสนอ ก.ค.ศ     
                  2) การรายงานการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เสนอหรือรายงาน กศจ. แล้วรายงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาตามล าดับ  
                  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เสนอหรือ
รายงาน อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  แล้วรายงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาตามล าดับ 
  
การรายงานการด าเนินการทางวินัย แบ่งได้เป็น 3 กรณี ดังนี้ 
  1. การรายงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง 
            2. การรายงานการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 
            3. การรายงานการสั่งให้ออกจากราชการ 
   

1.  การรายงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง 
  ก. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (1) เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
และได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนแก่ผู้นั้นแล้ว ให้รายงานไปยัง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (2) เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงาน ตาม (1) พิจารณาตามอ านาจหน้าที่  
โดยพิจารณาตรวจสอบว่าการด าเนินการทางวินัยนั้นถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าการการสั่งยุติเรื่อง 
การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษยังไม่เหมาะสม ก็มีอ านาจสั่งงดโทษ หรือลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง  
เพ่ิมโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษท่ีหนักขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความในค าสั่งเดิม หรือด าเนินการ
อย่างใดเพ่ิมเติม เพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและความยุติธรรมได้ตามควรแก่กรณี หรือหากเห็นว่า 
ไม่มีความผิดก็ให้สั่งยกโทษ 
  (3) ในกรณีที่เห็นว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ ให้ด าเนินการเพ่ือให้ผู้มีอ านาจ 
ตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง มาตรา 100 
วรรคหก หรือมาตรา 104 (1) หรือด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง โดยอาจสั่งพัก
ราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามมาตรา 103 หรือกรณีที่เห็นว่าเป็นกรณีตามมาตรา 110 (4)  
หรือมาตรา 111 ก็มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้ 
  (4) หากเห็นว่าไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่หรือเกินอ านาจหน้าที่ก็ให้แจ้งหรือรายงานไปยังผู้บังคับบัญชา  
ที่มีอ านาจหน้าที่เพ่ือด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป 
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  (5) กรณีที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานตาม (1) และพิจารณาด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ หรือได้ด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดแล้ว   
ให้รายงาน กศจ. พิจารณา 
  (6) ส าหรับกรณีที่มีการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชา ตาม (1) หรือ (5) ให้เสนอ กศจ. 
พิจารณาอุทธรณ ์โดยต้องน ากฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 มาใช้ โดยไม่ต้องพิจารณา
รายงานการด าเนินการทางวินัย และให้ถือว่าการพิจารณาอุทธรณ์เป็นการพิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัยด้วย  
  (7) ในกรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์ เมื่อ กศจ. พิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัยแล้ว มีมติเป็น
ประการใด ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น และให้รายงานไปยังเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                   (8) เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับรายงานการด าเนินการทางวินัย
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา หากพิจารณาแล้วเห็นชอบกับมติของ 
กศจ. ให้การรายงานการด าเนินการทางวินัยเป็นอันสิ้นสุด เว้นแต่กรณีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา                      
ขั้นพ้ืนฐานมีความเห็นขัดแย้งกับมติของ กศจ. โดยเห็นว่าการด าเนินการไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม การลงโทษ               
ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี หรือแนวทางที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา พร้อมเหตุผล
ประกอบการพิจารณา เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
จึงสั่งไปตามนั้น 
  (9) ในกรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป    
ได้ด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา                   
เมื่อด าเนินการแล้วให้รายงาน ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา 
      ข. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไม่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (1) เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดและได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนแก่ผู้นั้นไปแล้ว ให้รายงาน
การด าเนินการทางวินัยไปยังหัวหน้าส่วนราชการ 
  (2) เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานการด าเนินการทางวินัยต้องพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมของการด าเนินการ ถ้าเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง
หรือไม่เหมาะสม ก็ให้สั่งงดโทษหรือลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง เพ่ิมโทษเป็นสถานโทษหรือ
อัตราโทษที่หนักขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความในค าสั่งเดิม  หรือด าเนินการอย่างใดเพ่ิมเติม                    
เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริง และความยุติธรรมได้ตามควรแก่กรณี  หรือหากเห็นว่าไม่มีความผิด     
ก็ให้สั่งยกโทษ   
  (3) ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง มาตรา 100 วรรคหก หรือ มาตรา 104 (1) หรือด าเนินการทางวินัย
อย่างร้ายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง โดยอาจสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามมาตรา 103  
หรือกรณีที่เห็นว่าเป็นกรณีตามมาตรา 110 (4) หรือมาตรา 111 ก็ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
ด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 
  (4) ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการได้ด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ใด หรือกรณีที่ได้รับรายงาน เมื่อได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้วให้รายงาน อ.ก.ค.ศ. 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา 
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  (5) ส าหรับกรณีที่มีการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชา ตาม (1) หรือ (4) ต้องเสนออุทธรณ์ 
ให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา โดยต้องน ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 มาใช้  
โดยไม่ต้องพิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัย และให้ถือว่าการพิจารณาอุทธรณ์เป็นการพิจารณารายงาน
การด าเนินการทางวินัยด้วย 
  (6) เมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว ให้หัวหน้าส่ วนราชการ                
สั่งและปฏิบัติไปตามนั้น  และให้การรายงานการด าเนินการทางวินัยเป็นอันสิ้นสุด  เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ
มีความเห็นขัดแย้งกับ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง โดยเห็นว่าการด าเนินการไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม การลงโทษไม่เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี หรือแนวทางที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา พร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณา 
เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้วหัวหน้าส่วนราชการจึงสั่งไปตามนั้น 
   

2.  การรายงานการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 
  ก. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  การรายงานการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 (ศึกษาธิการจังหวัดหรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี) มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงหรือมีการด าเนินการ
ทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งแก่ผู้ใดแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 
  (1) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงให้เสนอ กศจ. พิจารณา  

(2) ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า เป็นความผิด 
วินัยไม่ร้ายแรง และผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือให้มีการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน 
หรือลดเงินเดือนผู้ใดแล้ว ให้รายงานไปยัง กศจ.  

ในกรณีท่ีเห็นว่าต้องสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ส่งเรื่องไปยังผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสั่งลงโทษ แล้วส่งเรื่องให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
เพ่ือรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อไป 

(3) ในกรณีเรื่องที่ได้รับรายงานหรือได้ด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตาม (2) มีการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ให้น าเสนอ กศจ. พิจารณาอุทธรณ์ โดยไม่ต้องพิจารณารายงานการด าเนินการ
ทางวินัย และให้ถือว่าการพิจารณาอุทธรณ์เป็นการพิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัยด้วย  
           (4) เมื่อ กศจ. มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น 
และให้รายงาน ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณาพร้อมส านวนการสอบสวน 
  (5) เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนั้น และให้การรายงานการด าเนินการทางวินัยเป็นอันสิ้นสุด 

(6) ในกรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้น ไป   
ได้ด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาพร้อมส านวนการสอบสวน  เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติเป็นประการใดให้ผู้บังคับบัญชา
สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น   
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  ข. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไม่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา   
            การรายงานการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
ที่มิได้สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 (หัวหน้าส่วนราชการ) มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงหรือมีการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งแก่ผู้ใดแล้ว  
ให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็นความผิด 
วินัยอย่างร้ายแรง ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา  

(2) ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เห็นว่าเป็นความผิด 
วินัยไม่ร้ายแรง และผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือ        
ลดเงินเดือนผู้ใดแล้ว ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  

(3) ในกรณีเรื่องที่ได้รับรายงานหรือได้ด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาตาม (2) มีการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ให้น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอุทธรณ์ โดยไม่ต้อง
พิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัย  และให้ถือว่าการพิจารณาอุทธรณ์เป็นการพิจารณารายงาน                     
การด าเนินการทางวินัยด้วย  
  (4) เมื่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติเป็นประการใดให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่ง
หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ แล้วรายงานไปยัง ก.ค.ศ. พร้อมส านวนการสอบสวน 
  (5) เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งและปฏิบัติ      
ให้เป็นไปตามนั้น  และให้การรายงานการด าเนินการทางวินัยเป็นอันสิ้นสุด 
 

3.  การรายงานการสั่งให้ออกจากราชการ 
  ก. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  การรายงานการสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (1) เมื่อผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออก
จากราชการ  
                          1.1 ตามมาตรา 49  ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ออกโดยพลัน กรณ ี
    -  ขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 
    -  ขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง ตามมาตรา 42 
    -  ขาดคุณสมบัติพิเศษ ตามมาตรา 48 
        1.2 การสั่งให้ออกจากราชการกรณีไม่พ้นทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือไม่ผ่าน   
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามมาตรา 56 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคห้า  
        1.3  การสั่งให้ออกตามมาตรา 110 (1) (3) และ (6) เพราะเหตุ 
      -  เจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้โดยสม่ าเสมอ 
      -  ไม่มีสัญชาติไทย 
      -  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
      -  เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนด           
                                     ในกฎ ก.ค.ศ. 
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      -  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร 
                                     ทางการศึกษา 
      -  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
      -  เป็นบุคคลล้มละลาย 
      -  ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็น                      
                                     ที่พอใจของทางราชการได้   
   1.4 การสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 113 กรณีต้องรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือ
ต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยัง
ไม่ถึงกับต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ 
   1.5 การสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 118 กรณีมีเหตุที่สมควรให้ออกอยู่ก่อนวันโอน
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
              (2) เมื่อผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  มีค าสั่งแล้วให้รายงานไปยัง กศจ. เพ่ือทราบ 
    (3) ในกรณีที่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้ด าเนินการตาม  (1)                      
ให้รายงาน ก.ค.ศ. เพ่ือทราบ 
  (4) ในกรณีที่ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ได้ด าเนินการสอบสวนตามมาตรา 110 (4) กรณีเป็น
ผู้ไม่เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
หรือมาตรา 111  กรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ แล้วให้เสนอ กศจ. พิจารณา เมื่อมีการสั่งการตามมติแล้ว 
ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาด้วย 
             (5) ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  หรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาผู้ใดออกจากราชการ ตาม (4) แล้ว ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
  อนึ่ง การให้ออกจากราชการตามมาตรา 112 กรณีมีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน 
อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องรายงาน ก.ค.ศ. เนื่องจากมีมูลมาจากการมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง 
  ข. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไม่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  การรายงานการสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มิได้
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                   (1) เมื่อผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออก
จากราชการ ตามมาตรา 49 มาตรา 56 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคห้า มาตรา 110 (1) (3) และ (6) 
มาตรา 113 หรือมาตรา 118 แล้ว ให้รายงาน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เพ่ือทราบ 
  (2) ในกรณีที่ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ได้ด าเนินการสอบสวนตามมาตรา 110 (4) กรณีเป็น
ผู้ไม่เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
หรือมาตรา 111 กรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ  แล้วให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณามีมติ เมื่อสั่งการ
ตามมติแล้วให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาด้วย 
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  (3) กรณีที่เป็นการด าเนินการของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา หรือปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เสนอ ก.ค.ศ.หรือองค์กรการบริหารงานบุคคลที่ท าการแทน ก.ค.ศ. พิจารณา 
  ทั้งนี้ การรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ให้ส่งส านวนการสอบสวนและเอกสารการพิจารณา บันทึกสรุปประวัติและ
ข้อเท็จจริงพร้อมทั้งส าเนาค าสั่ง จ านวน 2 ฉบับ ภายใน 7 วันท าการ ในกรณีที่รายงานเลยก าหนดเวลา ให้รายงาน
เหตุที่พิจารณาด าเนินการไม่ทันตามก าหนดเวลานั้นไปด้วย 
              การรายงานการด าเนินการทางวินัย ก่อนน าเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา                           
ให้ตรวจสอบว่ามีการอุทธรณ์ในรายนั้นหรือไม่ หากมีการอุทธรณ์ให้พิจารณาอุทธรณ์ โดยไม่ต้องพิจารณา
รายงานการด าเนินการทางวินัย 
             ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ที่ได้รับรายงาน พิจารณาด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ให้เสร็จและรายงานการด าเนินการทางวินัยหรือการให้ออกจากราชการนั้นต่อไปตามล าดับภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ในกรณีที่รายงานเลยก าหนดเวลา ให้รายงานเหตุที่พิจารณาด าเนินการ                
ไม่ทันตามก าหนดเวลานั้นไปด้วย 
         เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ได้มีค าสั่งใด ๆ เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย 
ให้ส่งส าเนาค าสั่งจ านวน 2 ฉบับ ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่มีค าสั่ง ให้ ก.ค.ศ. ตรวจสอบ 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถานศึกษาที่สอนระดับปริญญา 
  การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถานศึกษาที่สอนระดับปริญญา ให้รายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการ ตามข้อบังคับ
ของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ โดยให้สภาสถานศึกษาท าหน้าที่                   
แทน ก.ค.ศ. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

                เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยและถูกลงโทษ กฎหมายให้สิทธิ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นมีโอกาสร้องขอให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายได้ยกเรื่องที่ด าเนินการ
สั่งลงโทษขึน้มาพิจารณาใหม่โดยการอุทธรณ์ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาได้ การอุทธรณ์จึงเป็นหลักประกันความเป็นธรรม
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดให้มีหลักประกันเพ่ือคุ้มครองหรือให้ความเป็นธรรม 
เป็นหลักการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือคุ้มครองปูองกันมิให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องถูกกลั่นแกล้ง หรือได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
 

การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ 
            การอุทธรณ์ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 9 
มาตรา 121 – มาตรา 126 ทั้งนี้ การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550  

โดยที่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่  3 เมษายน 2560  
ข้อ 7 ประกอบข้อ 8 ก าหนดให้ในแต่ละจังหวัด มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอ านาจหน้าที่ในเขต
จังหวัดนั้น ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลท าให้มีการโอนอ านาจหน้าที่ของ                  
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ไปเป็นอ านาจของ กศจ. นอกจากนี้ ในข้อ 13 ยังได้ก าหนดให้ศึกษาธิการจังหวัด
เป็นผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547        
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยความเห็นชอบของ กศจ. ดังนั้น จึงท าให้การอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นอ านาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นอ านาจหน้าที่ของ กศจ. 
 

ความหมายและวัตถุประสงค์ 
  การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยร้องขอให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ ยกเรื่องขึ้นพิจารณาใหม่ให้เป็นไปในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ถูกลงโทษ  
  วัตถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา  โดยเปิดโอกาส 
ให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยได้ร้องขอความยุติธรรมจากการใช้อ านาจดังกล่าว ซึ่งมี กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ 
ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย  
 

ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ 
          ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัย 
  1. โทษวินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่ โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน 

2. โทษวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่ โทษปลดออกจากราชการ ไล่ออกจากราชการ 
 
 

บทที่ 6 
การอุทธรณ์ 
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การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
               การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง หมายถึงการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  
ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผู้บังคับบัญชามีอ านาจสั่งลงโทษ  
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน พ.ศ. ๒๕61 ก าหนดให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษามีอ านาจลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่
ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
เจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี อธิการบดี ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืนทีม่ีฐานะเทียบเท่า มีอ านาจลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนได้ครั้ง
หนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ ในวันที่มีค าสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน 
สองเดือน หรือสามเดือน หรือลดเงินเดือนครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ         
ในวันที่มีค าสั่งลงโทษ  ทั้งนี้  มาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
พ.ศ. 2547 ให้มีสิทธิอุทธรณ์ ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา (ปัจจุบันคือ กศจ.) อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ 
ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี   
                 

หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
          1. การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้สั่งลงโทษ หรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งตามมติของ กศจ. ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. และให้ 
ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณา 
          2. การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้อ านวยการ
สถานศึกษา เป็นผู้สั่งลงโทษให้อุทธรณ์ ต่อ กศจ. และให้ กศจ. เป็นผู้พิจารณา 
          3. การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มิได้สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง เป็นผู้สั่งลงโทษ 
หรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งตามมติของ อ.ก.ค.ศ.ที่  ก.ค.ศ. ตั้ง ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. และให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณา 
         4. การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มิได้สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ อธิบดี หรือผู้อ านวยการสถานศึกษา 
เป็นผู้สั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ ต่อ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง และให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เป็นผู้พิจารณา 
 

การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
          การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หมายถึงการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ
ปลดออกจากราชการ หรือไล่ออกจากราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 122 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่ให้มีสิทธิอุทธรณ์ ต่อ ก.ค.ศ.  
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หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
         การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ หรือไล่ออกจากราชการของข้าราชการครู                               
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา และมิได้สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาให้อุทธรณ์                      
ต่อ ก.ค.ศ. และให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณา 
 

หลักการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ  
 การพิจารณาอุทธรณ์ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์ พ.ศ. 2550 โดยเมื่อได้รับหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ แล้วในการพิจารณามีแนวด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. การพิจารณาตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์  
  1.1 อุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือ  การอุทธรณ์ค าสั่ งลงโทษต้องท าเป็นหนังสือ  
ต้องมีสาระและมีลายมือชื่อผู้อุทธรณ์  
    - การอุทธรณ์ให้อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
    -  การอุทธรณ์จะท าเป็นสิ่งอื่นใดท่ีไม่ใช่หนังสือไม่ได้ 
  ๑.2 สาระในหนังสืออุทธรณ์ 
    - ต้องมีข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ ในหนังสืออุทธรณ์จะต้องมีข้อความ
แสดงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายหรือเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่า ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้อง  
หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร หรือมีข้อคัดค้าน ข้อโต้แย้งอย่างไร  
    - ต้องปรากฏลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะต้องลงลายมือชื่อในหนังสืออุทธรณ์
ด้วยตนเอง ผู้อื่นจะลงลายมือชื่อแทนผู้อุทธรณ์ไม่ได้ 
    - ต้องปรากฏที่อยู่ของผู้ อุทธรณ์  ผู้ อุทธรณ์จะต้องระบุที่อยู่ของผู้ อุทธรณ์ 
ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 4 วรรคสอง) 
    - การขอแถลงการณ์ด้วยวาจา ผู้ อุทธรณ์สามารถที่จะแสดงความประสงค์            
ขอแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือ
จะท าเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ โดยต้องยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจานั้นต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
หรือ ก.ค.ศ.  โดยตรง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 4 วรรคสาม) 
  ๑.๓ การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์  
    การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องท าเป็นหนังสือถึงประธาน กศจ. หรือศึกษาธิการจังหวัด (ข้อ 9 วรรคหนึ่ง) เนื่องจาก
ศึกษาธิการจังหวัดท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาให้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อประธาน กศจ. หรือศึกษาธิการจังหวัดที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตั้งอยู่ หรือส่งผ่านผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงาน                 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชาส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังศึกษาธิการจังหวัด  
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาให้ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อประธาน กศจ. หรือศึกษาธิการจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการศึกษา 
ที่ผู้นั้นด ารงต าแหน่งอยู่ หรือส่งผ่านผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี และให้ผู้บังคับบัญชาส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังศึกษาธิการจังหวัดที่เป็ นที่ตั้ง
ของหน่วยงานการศึกษาท่ีผู้นั้นด ารงต าแหน่งอยู่ 
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                     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีได้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องยื่นหรือ
ส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อประธาน อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการที่ท าหน้าที่เลขานุการของ 
อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
                    ส าหรับการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ ไล่ออกจากราชการหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา
ที่สั่งตามมติของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา และมิได้สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาต้องยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อประธาน ก.ค.ศ. หรือเลขาธิการ ก.ค.ศ. และยื่นที่ส านักงาน ก.ค.ศ.
  ทั้งนี้ กรณียื่นอุทธรณ์ผ่านผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยัง
ศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานหรือส่วนราชการที่ท าหน้าที่เลขานุการ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ภายใน
สามวันท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9 วรรคสาม) 
  ๑.๔ การยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษเพิ่มเติม เมื่อผู้อุทธรณ์ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ค าสั่ง
ลงโทษต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.  ไว้โดยชอบแล้ว หากผู้อุทธรณ์ยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม
ก่อนที่ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. เริ่มการพิจารณาอุทธรณ์ก็ให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
หรือ ก.ค.ศ.  รับไว้พิจารณา (ข้อ 9 วรรคหก)   
  ๑.๕ การตรวจสอบเวลาและการนับเวลาในการยื่นอุทธรณ์ 
    การตรวจสอบก าหนดเวลาในการยื่นอุทธรณ์ต้องตรวจสอบจากหลักฐานการได้รับ
แจ้งค าสั่งลงโทษว่าผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษเมื่อใด และมีการแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ
ต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.  ให้ผู้อุทธรณ์ทราบหรือไม่ 
    - กรณีมีการแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่อ กศจ. ให้ด าเนินการตรวจสอบว่า             
ผู้ อุทธรณ์ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษหรือไม่   
(ข้อ 3 วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ.) 
    - กรณีไม่มีการแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่อ กศจ. กรณีผู้สั่งลงโทษ 
ทางวินัยไม่แจ้งสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบ จะท าให้ระยะเวลาใช้สิทธิของการยื่น
อุทธรณ์ขยายออกไปอีก ถ้ามีการแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์ใหม่ก็ย่อมท าให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภายใน  
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งสิทธิครั้งใหม่ แต่ถ้าไม่มีการแจ้งสิทธิให้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษใหม่สิทธิการอุทธรณ์ 
จะขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง (มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2547)  
  ๑.๖ การรับทราบค าสั่งและการนับระยะเวลาในการอุทธรณ์  (ข้อ 3 และข้อ 18  
ของกฎ ก.ค.ศ.) 
    การรับทราบค าสั่ง ให้ถือวันที่ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งลงโทษ            
ทางวินัยเป็นวันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
    ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งลงโทษ แต่ได้มีการแจ้งค าสั่ง
ลงโทษให้ผู้อุทธรณ์ทราบพร้อมกับมอบส าเนาค าสั่งลงโทษให้ผู้อุทธรณ์ รวมทั้งท าบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา  
และสถานที่ท่ีแจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้น เป็นวันที่            
ผู้อุทธรณ์ได้รับแจ้งค าสั่ง 
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    ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งลงโทษได้โดยตรง             
แต่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือโดยส่งส าเนาค าสั่งลงโทษทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกลงโทษ ณ ที่อยู่ 
ของผู้ถูกลงโทษ ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยส่งส าเนาค าสั่งลงโทษไปให้สองฉบับเพ่ือให้ผู้ถูกลงโทษ
เก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปีที่รับทราบค าสั่งลงโทษส่งกลับคืนมาเพ่ือเก็บไว้
เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับในกรณีเช่นนี้  เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับ                    
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกลงโทษได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับส าเนาค าสั่งลงโทษ
ฉบับที่ให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบค าสั่งลงโทษกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษได้รับ       
แจ้งค าสั่งแล้ว   
    การนับเวลาเริ่มต้น ให้เริ่มนับวันถัดจากวันที่ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่ง
ลงโทษเป็นวันเริ่มระยะเวลาอุทธรณ์ 
    การนับเวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายแห่งการนับเวลาตรงกับวันหยุดราชการให้นับ           
วันเริ่มเปิดท าการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งการนับเวลานั้น 
    ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู้ อุทธรณ์น าหนังสืออุทธรณ์มายื่นด้วยตนเอง ให้ถือวันที่ได้
ประทับตรารับและลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานเป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9 วรรคสี่) และหากผู้อุทธรณ์                 
ส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ต้องถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือ เป็นวันส่ง
หนังสืออุทธรณ์ (ข้อ 9 วรรคห้า)      
    เมื่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ได้พิจารณาหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์
แล้วเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ท าเป็นหนังสือ มีสาระส าคัญถูกต้องครบถ้วนและอยู่ภายในก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์  
ก็ให้รับอุทธรณ์ดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย  
      หากหนังสืออุทธรณ์มีข้อบกพร่องหรือมีข้อความที่อ่านไม่เข้าใจหรือผิดหลง                      
อันเห็นได้ชัดว่าเกิดจากความไม่รู้หรือความเลินเล่อของผู้อุทธรณ์  ให้เจ้าหน้าที่แนะน าให้ด าเนินการแก้ไข
เพ่ิมเติมให้ถูกต้อง ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  
 2. การพิจารณาอุทธรณ์ 
      เมื่อตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่รับไว้พิจารณาต่อไปได้แล้ว 
จะต้องพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากส านวนการสืบสวน ส านวนการสอบสวน หรือส านวน
การไต่สวนของ ป.ป.ช. หรือองค์กรตรวจสอบตามกฎหมายอ่ืน รวมทั้งพิจารณาค าอุทธรณ์ในประเด็นปัญหา                       
ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงของผู้อุทธรณ์ ดังต่อไปนี้ด้วย 
     2.1 ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย 
     2.1.๑ ตรวจสอบกระบวนการด าเนินการทางวินัย   
           - ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเป็นผู้มีอ านาจตามกฎหมาย
หรือไม่ เช่น  หากเป็นการสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนวินัย อย่างร้ายแรงในวันที่หรือหลังจาก
วันที่ 3 เมษายน 2560  เป็นอ านาจของศึกษาธิการจังหวัด 
            - คณะกรรมการสอบสวนมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่  เช่น 
ประธานกรรมการด ารงต าแหน่งและวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่ และมีผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย              
เป็นกรรมการสอบสวนหรือไม่ เป็นต้น 
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     - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนระบุว่าเป็นวินัยไม่ร้ายแรงหรือ                 
วินัยอย่างร้ายแรง และมีสาระส าคัญครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด (แบบ สว. ๑) หรือไม่ 
     - มีการแจ้งข้อกล่าวหาและอธิบายข้อกล่าวหาตามที่กฎหมายก าหนด                
(แบบ สว. ๒) หรือไม ่
     - มีการแจ้งข้อกล่าวหาและรับทราบข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐาน    
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบ สว. ๓) โดยระบุว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด รวมทั้งระบุวัน เวลา 
สถานที่ และการกระท าที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา พร้อมสรุปพยานบุคคล พยานหลักฐาน                   
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามที่กฎหมายก าหนด หรือไม่   
     - การสอบปากค าพยานเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ เช่น การสอบปากค า
พยานซึ่งเป็นเด็ก ต้องมีข้าราชการครูที่เป็นกลางและเชื่อถือได้ และบุคคลที่เด็กร้องขอหรือไว้วางใจเข้าร่วม  
ในการสอบปากค าด้วย (ข้อ ๒๘ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐) 
     - มีการประชุมกรรมการสอบสวนตามที่กฎหมายก าหนด หรือไม่ 
     - ค าสั่งลงโทษทางวินัยสั่งโดยผู้มีอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือไม่ 
     - ค าสั่งลงโทษระบุเหตุผล ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อกฎหมาย                   
ที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจของผู้ออกค าสั่ง หรือไม่ 
     - ค าสั่ งลงโทษทางวินัยเป็นเรื่องเดียวกับที่ ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา 
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา หรือไม่ 
   ๒.1.2 ตรวจสอบผู้พิจารณาทางปกครอง 
         ตรวจสอบกรณีท่ีมีเหตุท าให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทางปกครองไม่ได้หรือมีเหตุอันมี
สภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยอาจ
เกิดขึ้นได้ในหลายกรณี และหลายกระบวนการพิจารณาทางปกครอง เช่น กรรมการสืบสวนและกรรมการ
สอบสวนเป็นบุคคลคนเดียวกัน   
   ๒.1.3 ตรวจสอบค าอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย 
         1) การคัดค้านผู้พิจารณา (กศจ.) 
              ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์มีการคัดค้านผู้พิจารณาอุทธรณ์ว่ามีเหตุที่จะท าให้ท าการ
พิจารณาทางปกครองไม่ได้ ตามข้อ 6 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
     - รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 
     - มีส่วนได้เสียในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 
     - มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์ 
     - เป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ 
     - เป็นผู้กล่าวหาหรือคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดา
หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหา 
     โดยการคัดค้านอนุกรรมการหรือกรรมการผู้พิจารณาอุทธรณ์นั้น ผู้อุทธรณ์
ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือแจ้งเพ่ิมเติมเป็นหนังสือก่อนที่ กศจ.                
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.  เริ่มพิจารณาอุทธรณ์ 
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      เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านแล้ว อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นจะขอ
ถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้ ถ้าอนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นมิได้ขอถอนตัวให้อนุกรรมการหรือ
กรรมการที่เหลืออยู่นอกจากอนุกรรมการหรือกรรมการผู้ถูกคัดค้านพิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน หากเห็ นว่า
ข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ ให้แจ้งอนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นทราบ และมิให้ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้น เว้นแต่
จะพิจารณาเห็นว่าการให้อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า 
เพราะจะท าให้ได้ความจริงและเป็นธรรมจะให้อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้ 
     2) อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายอื่น 
      ในกรณีท่ีผู้อุทธรณ์มีการอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมาย  กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
หรือ ก.ค.ศ. จะต้องพิจารณาและมีความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายของผู้อุทธรณ์เป็นรายประเด็นด้วย 
      เมื่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่ากระบวนการ
ด าเนินการทางวินัยชอบด้วยกฎหมายแล้ว จะต้องพิจารณาในข้อเท็จจริงต่อไป แต่หากเห็นว่า กระบวนการด าเนินการ
ทางวินัยขั้นตอนใดไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือค าอุทธรณ์ฟังขึ้นในปัญหาข้อกฎหมายจะต้องพิจารณามีมติให้ไป
ด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป โดยในชั้นนี้ยังไม่จ าต้องพิจารณาข้อเท็จจริง 
  2.2  การนั่งพิจารณา 
    องค์ประชุมในการนั่งพิจารณาอุทธรณ์ของ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. 
ต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ 
โดยต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการพิจารณาทางปกครอง และไม่มีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณา
ทางปกครองไม่เป็นกลางด้วย เช่น เคยเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัย หรือเคยเป็นคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงในกรณี ๆ นั้นมาก่อน  
  2.3 การพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริง 
    กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.  จะต้องพิจารณาอุทธรณ์จากส านวนการ
สืบสวนหรือการพิจารณาเบื้องต้นของผู้บังคับบัญชา ส านวนการสอบสวนทางวินัยหรือส านวนของ ป.ป.ช. หรือ
องค์กรตรวจสอบตามกฎหมายอื่นที่ปรากฏในส านวนและในกรณีจ าเป็นอาจขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานอ่ืน 
หรือให้บุคคลใด หรือหน่วยงานใด มาชี้แจงเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาได้ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ
หนังสืออุทธรณ์น ามาพิจารณาหักล้างชั่งน้ าหนักพยาน (ข้อ 13 วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ.) 
    ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
หรือ ก.ค.ศ. ให้นัดให้ผู้อุทธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม  โดยให้แจ้งให้ผู้สั่งลงโทษทราบด้วยว่า                     
ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงด้วยตนเองหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทน                      
มาแถลงแก้ต่อที่ประชุมครั้งนั้นได้ (ข้อ 13 วรรคสาม) แต่อย่างไรก็ดี หาก กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้งหรือ ก.ค.ศ. พิจารณา
เห็นว่า การแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ 
(ข้อ 13 วรรคสอง ของกฎ ก.ค.ศ.)  
    ทั้งนี้ หากให้ผู้อุทธรณ์แถลงการณ์ก็ให้น าค าแถลงการณ์ด้วยวาจามาประกอบ 
การพิจารณาโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค าอุทธรณ์ด้วย 
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    ในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ งลงโทษจะต้องพิจารณาถึงการใช้ดุลพินิจของ      
ผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาความผิดนั้น ซึ่งประกอบด้วยเหตุผลที่ได้วินิจฉัยจากข้อเท็จจริงโดยละเอียดถี่ถ้วน
จากพยานหลักฐานทั้งสองฝุายว่ามีน้ าหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดตามข้อกล่าวหา 
ผู้บังคับบัญชาจะต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่มีอคติหรือความล าเอียง และการสั่งลงโทษเหมาะสมกับความผิด  
ตามท่ีกฎหมายก าหนดและตามมาตรฐานโทษ นอกจากนี้จะต้องน าหลักนิติธรรมและหลักมโนธรรมมาประกอบ             
การพิจารณาด้วย กล่าวคือ   
    - หลักนิติธรรม ได้แก่ การพิจารณาโดยยึดกฎหมายเป็นหลัก การกระท าใดจะเป็น
ความผิดทางวินัยกรณีใด ต้องมีกฎหมายบัญญัติว่าการกระท านั้นเป็นความผิดทางวินัย หากไม่มีกฎหมายบัญญัติว่า
การกระท านั้นเป็นความผิดทางวินัย ก็ไม่ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย ในการพิจารณาว่าการกระท าใดเป็น
ความผิดวินัยกรณีใด ต้องพิจารณาให้เข้าองค์ประกอบของการกระท าความผิดกรณีนั้นด้วย ถ้าข้อเท็จจริงบ่งชี้ว่า 
เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตราใด ก็ปรับบทความผิดไปตามมาตรานั้น และลงโทษไปตามความผิดนั้น  
    - หลักมโนธรรม ได้แก่ การพิจารณาให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงธรรมตามความเป็นจริง
และตามเหตุและผลที่ควรจะเป็น หมายถึง การพิจารณาความผิดไม่ควรค านึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมาย
เท่านั้น แต่ควรค านึงถึงความยุติธรรมด้วย โดยจะต้องค านึงถึงสภาพความเป็นจริงของเรื่องนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไรแล้ว
พิจารณาความผิดไปตามสภาพความเป็นจริง 
  2.4  การพิจารณามีมติ  
    เมื่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์วินัยไม่ร้ายแรง
แล้วเสร็จ สามารถมีมติได้ตามข้อ 14 ของ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ดังนี้ 
    (1) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้องและเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติให้ยกอุทธรณ์ 
    (2) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่า             
ผู้อุทธรณ์ได้กระท าผิด ควรได้รับโทษหนักขึ้น ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักข้ึน 
    (3) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่า                  
ผู้อุทธรณ์ได้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ควรได้รับโทษเบาลง ให้มีมติให้ลดโทษเป็นสถานโทษที่เบาลง 
    (4) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่า              
ผู้อุทธรณ์ได้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ซึ่งเป็นการกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมี เหตุอันควรงดโทษ ให้มีมติให้สั่ง
งดโทษโดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
    (5) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่าการกระท าของผู้อุทธรณ์ไม่เป็น
ความผิดวินัยหรือพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดวินัย ให้มีมติให้ยกโทษ 
    (6 )ถ้าเห็นว่าข้อความในค าสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้มีมติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม 
    (7) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็นว่า  
กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมตใิห้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง และด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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    (8) ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 
ตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. หรือเห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้มีการด าเนินการทางวินัย                  
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสองแล้ว ให้มีมติให้เพิ่มโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ 
    (9) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็นว่า ผู้อุทธรณ์                    
มีกรณีที่สมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) มาตรา ๑๑๑ หรือมาตรา ๑๑๒  
ให้มีมตใิห้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
    (10) ถ้าเห็นสมควรด าเนินการโดยประการอ่ืนใด เพ่ือให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย 
และมีความเป็นธรรมให้มีมติให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี  
     ในกรณีที่ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ  ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นสมควร                    
ที่จะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์แห่งความถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม                 
ก็มีอ านาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจ าเป็น  โดยจะสอบสวนเองหรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมแทนก็ได้ หรือก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญ                  
ที่ต้องการทราบส่งไปให้ผู้สอบสวนเดิมท าการสอบสวนเพิ่มเติมได้ (ข้อ 13 วรรคสี่ ของกฎ ก.ค.ศ.) 
           ในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติม ถ้า กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.           
หรือคณะกรรมการสอบสวนที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้น เห็นสมควรส่งประเด็นหรือข้อส าคัญใดที่ต้องการทราบ                 
ไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่หรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีอ านาจก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญนั้น
ส่งไปเพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่หรือเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นท าการสอบสวนแทนได้       
(ข้อ 13 วรรคห้า ของกฎ ก.ค.ศ.) 
 3.  การแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์และการแจ้งสิทธิแก่ผู้อุทธรณ์ 
  3.1 เมื่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติเป็นประการใด 
แล้วให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมต้องสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น (ข้อ 15 ของกฎ ก.ค.ศ. )  
  3.๒ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์พร้อมแจ้งสิทธิการฟูองคดีต่อศาลปกครองภายใน
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองให้ผู้อุทธรณ์
ทราบด้วย และผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้ (กรณีที่ผู้อุทธรณ์ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง)
  3.3 ส าหรับกรณีที่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ อุทธรณ์ และ                     
ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้สั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง เมื่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง แล้วเพ่ิมโทษผู้อุทธรณ์จากโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 
เป็นโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ หรือให้ออกที่ไม่ใช่โทษทางวินัย ให้แจ้งสิทธิการอุทธรณ์หรือร้องทุกข์
แล้วแต่กรณีต่อ ก.ค.ศ. ได้อีกครั้งหนึ่ง (ข้อ 16 ของกฎ ก.ค.ศ. ) ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งผลการพิจารณา
อุทธรณ ์ 
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 4. การขอถอนอุทธรณ์ 
  เมื่อผู้อุทธรณ์ได้มีการยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว หากประสงค์จะถอนอุทธรณ์ สามารถขอถอน
อุทธรณ์ก่อนที่จะมีการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อศึกษาธิการจังหวัด หรือประธาน กศจ.  
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. การพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ 
 

 หมายเหตุ  
 การพิจารณาอุทธรณ์กรณีผู้ อุทธรณ์ย้ายจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดิมไปสังกัด 
ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ กศจ. แห่งใหม่ ให้ด าเนินการตามข้อ  ๑๒ ของกฎ ก.ค.ศ.  
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550  ดังนี้ 
 1. กรณีท่ีผู้ถูกลงโทษได้ย้ายไปสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ต่าง กศจ. โดยยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์
ค าสั่งลงโทษ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ กศจ. ที่หน่วยงานการศึกษาแห่งใหม่ของผู้อุทธรณ์ตั้งอยู่ในพ้ืนที่  

           2. กรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว ต่อมาได้ย้ายไปสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งตั้งอยู่ต่าง 
กศจ. และ กศจ. (อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา) เดิมนั้นยังมิได้มีมติให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานไปให้ 
กศจ. ที่หน่วยงานการศึกษาแห่งใหม่ของผู้อุทธรณ์ตั้งอยู่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป 

 3. กรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ย้ายไปสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ต่าง กศจ. หลังจาก กศจ.                     
ได้มีมติแล้ว แต่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจยังมิได้สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรายงานการประชุม และมติ กศจ. ไปให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจใหม่เป็นผู้สั่งหรือปฏิบัติ                
ให้เป็นไปตามมตินั้น  

 ทั้งนี้ กรณีผู้อุทธรณ์ย้าย หรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน ให้ยื่นอุทธรณ์ ต่อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  
ที่ผู้อุทธรณ์โอนหรือย้ายไปสังกัดนั้น 
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การอุทธรณ ์

โทษปลดออก/ไล่ออก
จากราชการ 

โทษภาคทัณฑ์            
ตัดเงินเดือน             

ลดเงินเดือนของ 
 

- นายกรัฐมนตรี 
- รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
- เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา   
  ขั้นพ้ืนฐาน 
- ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการ  
  ตามมติ กศจ.  

โทษภาคทัณฑ์    
ตัดเงินเดือน     

ลดเงินเดือนของ 
- ผู้อ านวยการส านักงาน 
  เขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 

ก.ค.ศ. 
กศจ. 

ผู้อุทธรณ ์

พิจารณามีมติ 

ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปไม่ได้ 

ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ 
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การอุทธรณ ์

ผู้อุทธรณ ์

ไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 

โทษภาคทัณฑ์ 
ตัดเงินเดือน 
ลดเงินเดือน 

ของ 
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- เลขาธิการ 
- อธิบดี 
- ศึกษาธิการจังหวัด 
- ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

โทษภาคทัณฑ์ 
ตัดเงินเดือน 
ลดเงินเดือน 

ของ 
- นายกรัฐมนตรี 
- รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
- ปลัดกระทรวง 
- ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
  ซึ่งสั่งการตามมติ  
  อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 

โทษ ปลดออก/ 
ไล่ออกจากราชการ 

 

ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง 

พิจารณามีมติ 

ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปไม่ได้ 

ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ 



 
 
 
 

             การร้องทุกข์ เป็นวิธีการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม 
หรือมีความคับข้องใจในการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้ปฏิบัติต่อตนว่า เป็นการกระท าที่
ไม่ถูกต้อง ได้ร้องขอให้ผู้บังคับบัญชาได้ทบทวนการปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และแก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
หรือชี้แจงเหตุผลความถูกต้องที่ได้ปฏิบัติไปให้ผู้ร้องทุกข์ทราบและเข้าใจ หรือให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
หรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปได้พิจารณาให้ความเป็นธรรมตามสมควร ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยกระบวนการร้องทุกข์ก าหนดให้มีการร้องทุกข์ด้วยวาจาเพ่ือได้ท า
ความเข้าใจกันก่อน  หากไม่เป็นที่พอใจจึงให้ร้องทุกข์เป็นหนังสือ ต่อองค์กรการบริหารงานบุคคล อันได้แก่ กศจ. 
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี  นอกจากนั้นการร้องทุกข์ยังเป็นช่องทางให้มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจ ของผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยถูกต้องและเป็นธรรมด้วย  
 

ความหมายและวัตถุประสงค์ของการร้องทุกข์ 
  การร้องทุกข์ หมายถึง การร้องขอให้แก้ไขปัญหาที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมี
ความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ไม่ใช่การโต้แย้ง
ค าสั่งลงโทษทางวินัย หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
  วัตถุประสงค์ 
  (๑) เพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยถูกต้อง 
  2) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม  ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ราชการและก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
  (๓) เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบปัญหาของหน่วยงานและหาหนทางแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
 

ผู้มีสิทธิร้องทุกข ์
          ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1) ไม่ได้รับความเป็นธรรม  
  2) คับข้องใจ เนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา 
  3) ถูกสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
  4) ถูกสั่งพักราชการ 
  5) ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  6) ถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 7 
การร้องทุกข์ 
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เหตุที่จะร้องทุกข์  
            เป็นกรณีที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547                
ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. ไม่ได้รับความเป็นธรรม  เช่น  
    - การบรรจุและแต่งตั้ง  
   -  การช่วยราชการ 
   -  การย้าย หรือการโอน 
   -  การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
   -  การเลื่อนเงินเดือน  ฯลฯ 
2. คับข้องใจจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา เช่น 

        - การบริหารงานบุคคลโดยการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่าง 
ในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล  ฯลฯ 

          - ไม่มอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
              - ประวิงเวลา หรือหน่วงเหนี่ยวให้ไม่ได้ประโยชน์หรือรับสิทธิอันพึงมีพึงได้ 
  3. ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ตามมาตรา 98 

  4. ถูกสั่งพักราชการ ตามมาตรา 103  กรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  5. ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ตามมาตรา 103   
            6. ถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจถูกสั่งให้ออกจากราชการได้หลายกรณี  เช่น 
  (1) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งอยู่ก่อนบรรจุ  (มาตรา 49)   
  (2) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม แล้วปรากฏว่าไม่เหมาะสมที่จะให้รับราชการต่อไป เนื่องจากผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด (มาตรา 56) 
  (3) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนาน (มาตรา 110) 
  (4) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน (มาตรา 110) 
  (5) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุเจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ (มาตรา 110)   
  (6) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ  
(มาตรา 110)    
  (7) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 (1) (4) (5) (7) (8)  
หรือ (9) (มาตรา 110)  
  (8) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่ง (มาตรา 110) 
  (9) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 30 (3) (มาตรา 110) 
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  (10) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ (มาตรา 111) 
  (11) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน (มาตรา 112) 
  (12) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะต้องรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งศาล หรือโดยค าพิพากษาถึงที่สุด 
ให้จ าคุก โดยศาลไม่รอการลงโทษในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ซึ่งยังไม่ถึงกับ
จะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพ่ือรับ
บ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนได้ (มาตรา 113) 
  (13) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหาร (มาตรา 114) 
  (14) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีเหตุสมควรให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ 
(มาตรา 118) 
  (15) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 109 
 

ร้องทุกข์ อย่างไร 
  1. การร้องทุกข์กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ  มาตรา 122 ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.ภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง โดยให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์ 
และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
           2. การร้องทุกข์ตาม มาตรา 123 ให้ร้องทุกข์ต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งหรือ ก.ค.ศ. 
แล้วแต่กรณ ีทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
พ.ศ. 2551 
 

วิธีการร้องทุกข ์
  ถ้าผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่เป็นที่พอใจก็อาจด าเนินการ
ต่อไปได้  ดังนี้ 
  1. ท าหนังสือร้องทุกข์ลงลายมือชื่อพร้อมที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ 
  2. หนังสือร้องทุกข์ต้องมีสาระส าคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลให้เห็นว่า  ไม่ได้รับความ
เป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจอย่างไร และแจ้งความประสงค์ของการร้องทุกข์พร้อมพยานหลักฐานที่มี 
  3. ยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบหรือควรทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
  4. ร้องทุกข์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทนไม่ได้ 
  5. การยื่นหนังสือร้องทุกข์  ผู้ร้องทุกข์อาจน าไปยื่นเองหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้  โดยถือวันที่ 
ที่ไปรษณีย์ประทับตรารับที่ซองเป็นวันส่งหนังสือร้องทุกข์ 
  6. ผู้ร้องทุกข์จะยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ พร้อมกับส าเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับผ่าน
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ก็ได้ และให้ผู้บังคับบัญชานั้นส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีค าชี้แจงประกอบด้วย เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจพิจารณาร้องทุกข์ 
ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ 
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การยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์/ถอนค าร้องทุกข์ 
  การยื่นหนังสือร้องทุกข์ต้องท าหนังสือถึงประธาน กศจ.  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. หรือ
ศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการที่ท าหน้าที่เลขานุการ อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ต้ัง หรือ ก.ค.ศ. (ข้อ 5 และข้อ ๖ วรรคหนึ่ง)  
       การร้องทุกข์เพ่ิมเติม เมื่อได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ฉบับแรกต่อ กศจ.  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ 
ก.ค.ศ. ไว้โดยชอบแล้ว หากผู้ร้องทุกข์ยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมก่อนที่ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ 
ก.ค.ศ.  เริ่มการพิจารณาร้องทุกข์ก็ให้ กศจ.  อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ต้ัง หรือ ก.ค.ศ. รับไว้พิจารณา (ข้อ 6 ) 
     การขอถอนค าร้องทุกข์ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต่อไป 
จะขอถอนเรื่องร้องทุกข์ก่อนที่ กศจ.  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. จะพิจารณาเสร็จสิ้นก็ได้ โดยท าเป็น
หนังสือยื่นหรือส่งต่อ กศจ.  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. เมื่อได้ถอนเรื่องร้องทุกข์แล้ว การพิจารณาเรื่อง
ร้องทุกข์นั้นเป็นอันระงับ (ข้อ 1๐) 
ผู้มีอ านาจพิจารณาร้องทุกข์ 
                1. การร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา                  
ให้ร้องทุกข์ได ้ดังนี้ 

     (1) ในกรณีท่ีเหตุร้องทุกข์เกิดจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เลขาธิการ หรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งสั่งการตามมติของ กศจ. หรือกรณีเหตุร้องทุกข์ เกิดจากการถูกสั่งพักราชการตามมาตรา 103 ให้ร้องทุกข์
ต่อ ก.ค.ศ. และให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณา 
           (2) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาลงมาให้ร้องทุกข์ต่อ กศจ. และให้ กศจ. เป็นผู้พิจารณา 
          2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มิได้สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ร้องทุกข์ได้ดังนี้ 
              (1)  ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง หรือ
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการตามมติของ อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ต้ัง หรือกรณีเหตุร้องทุกข์เกิดจากการถูกสั่งพัก
ราชการตามมาตรา 103  ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.  และให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณา 

     (2) ในกรณีท่ีเหตุร้องทุกข์เกิดจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ อธิบดีหรือต าแหน่ง               
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า อธิการบดีหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า ให้ร้องทุกข์ต่อ      
อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ต้ัง  และให้ อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ต้ัง เป็นผู้พิจารณา 
  กรณีการร้องทุกข์ของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนั้น ให้ร้องทุกข์ต่อ  
อ.ก.ค.ศ.  ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง และให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เป็นผู้พิจารณา เนื่องจากเป็นการร้องทุกข์ของข้าราชการครู     
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมิได้สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงไม่อยู่ในอ านาจการพิจารณาของ กศจ. (ข้อ 8 (2) 
ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551) 
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                การคัดค้านกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านอนุกรรมการหรือกรรมการ                 
ผู้พิจารณาร้องทุกข์ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
   ๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
   ๒) มีส่วนได้เสียในการกระท าที่ท าให้เกิดการร้องทุกข์ 
   ๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ร้องทุกข์ 
   ๔) เป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดา 
กับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
   การคัดค้านอนุกรรมการหรือกรรมการผู้พิจารณาร้องทุกข์นั้น ผู้ร้องทุกข์ต้องแสดงข้อเท็จจริง
ที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือร้องทุกข์ หรือแจ้งเพ่ิมเติมเป็นหนังสือ ก่อนที่ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
หรือ ก.ค.ศ.เริ่มพิจารณาร้องทุกข์ 
   เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านแล้ว อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นจะขอถอนตัวไม่ร่วมพิจารณา
ร้องทุกข์นั้นก็ได ้ถ้าอนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นมิได้ขอถอนตัว ให้อนุกรรมการหรือกรรมการที่เหลืออยู่ นอกจาก
อนุกรรมการหรือกรรมการผู้ถูกคัดค้าน พิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้านหากเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ ให้แจ้ง
อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นทราบและมิให้ร่วมพิจารณาร้องทุกข์นั้น  เว้นแต่จะพิจารณาเห็นว่า การให้
อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาร้องทุกข์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะท าให้ได้ความจริง
และเป็นธรรม จะให้อนุกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้นก็ได้ (ข้อ 9 ) 
 

การพิจารณาร้องทุกข์ 
 การพิจารณาร้องทุกข์ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
ร้องทุกข ์พ.ศ. ๒๕๕๑   
                     ในการพิจารณาร้องทุกข์ของ กศจ.  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.ต้องถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ โดยต้องไม่เป็นผู้มี
ลักษณะต้องห้ามในการพิจารณาทางปกครอง และไม่มีสภาพร้ายแรง อันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครอง            
ไม่เป็นกลางดว้ย  
 เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ยื่นต่อ กศจ.  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.แล้ว  ในการพิจารณา
มีแนวด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. การพิจารณาตรวจสอบหนังสือร้องทุกข์ 
          ๑.๑ การร้องทุกข์ต้องท าเป็นหนังสือ  
           - จะร้องทุกข์ด้วยวาจาหรือจะร้องทุกข์ด้วยวิธีอ่ืนโดยไม่ท าเป็นหนังสือไม่ได้  
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          ๑.๒ สาระในหนังสือร้องทุกข์ 
           - ต้องเป็นการร้องทุกข์ส าหรับตนเองเท่านั้นจะร้องทุกข์แทนผู้อ่ืนหรือมอบหมาย               
ให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทนไม่ได้ 
            - ต้องมีลายมือชื่อ ที่อยู่ (ท่ีสามารถติดต่อได้) และต าแหน่งของผู้ร้องทุกข์ 
            - ต้องมีสาระส าคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลให้เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม 
หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
อย่างไร มีข้อโต้แย้งคัดค้านอย่างไร และประสงค์ให ้กศจ.  อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ต้ัง หรือ ก.ค.ศ. มีมติอย่างไร 
   เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์มีสาระส าคัญถูกต้องครบถ้วน 
และอยู่ภายในก าหนดระยะเวลาร้องทุกข์ก็ให้รับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย 
   หากหนั งสือร้องทุกข์มีสาระไม่ครบถ้วนและยั งอยู่ ในก าหนดระยะเวลาร้องทุกข์ 
ให้ เจ้ าหน้าที่แนะน าให้ด า เนินการแก้ไขเ พ่ิมเติมให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ วิ ธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗  
           - การขอแถลงการณ์ด้วยวาจา  ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจา                   
ต่อที่ประชุมต้องแสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือร้องทุกข์หรือจะท าเป็นหนังสือต่างหากก็ได้โดยยื่นหรือส่งตรง
ต่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ต้ัง หรือ ก.ค.ศ. ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข ์
 ๒. การตรวจสอบก าหนดเวลาร้องทุกข์และการนับเวลาในการร้องทุกข์ 
      การตรวจสอบก าหนดเวลาในการยื่นหนังสือร้องทุกข์และการนับเวลาในการร้องทุกข์   
ต้องตรวจสอบจากหลักฐานการได้รับทราบค าสั่งหรือเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ว่าได้รับทราบค าสั่ง  
หรือเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์เมื่อใด และมีการแจ้งสิทธิในการร้องทุกข์ต่อ กศจ.  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
หรือ ก.ค.ศ. หรือไม ่
      การร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์ต้องร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุ 
แห่งการร้องทุกข์ (ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑) 
          ๒.๑ กรณีมีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ ต่อ กศจ.  อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ต้ัง หรือ ก.ค.ศ. 
     ต้องตรวจสอบว่าผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งค าสั่ง
หรือทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือไม ่
          ๒.๒ กรณีไม่มีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ ต่อ กศจ.  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.
     กรณีผู้บังคับบัญชาไม่แจ้งสิทธิในการร้องทุกข์ให้ทราบจะท าให้ระยะเวลาในการใช้สิทธิ                   
ร้องทุกข์ขยายออกไปอีก ถ้ามีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ใหม่ ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งสิทธิครั้งใหม่ แต่ถ้าไม่มีการแจ้งสิทธิให้ร้องทุกข์ใหม่ให้สิทธิการร้องทุกข์ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค าสั่ง (มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙) 
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         ๒.๓ การนับเวลาในการร้องทุกข์ 
    - การนับเวลาเริ่มต้น ให้นับวันถัดจากวันที่ได้รับทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้น
เป็นวันแรกหรือวันที่หนึ่งแห่งการเริ่มนับเวลา  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์น าหนังสือร้องทุกข์มายื่นเอง 
ให้ถือวันที่รับหนังสือเป็นวันยื่นหนังสือร้องทุกข์ ส่วนกรณีที่ส่งหนังสือร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ 
ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก หรือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือ 
เป็นวันส่งหนังสือร้องทุกข์ 
    - การนับเวลาสิ้นสุด  ถ้าวันสุดท้ายแห่งการนับเวลาตรงกับวันหยุดราชการให้นับ           
วันเริ่มเปิดท าการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งการนับเวลานั้น (ข้อ 17 ) 
         3. การด าเนินการพิจารณาร้องทุกข์ 
       เมื่อตรวจสอบหนังสือร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ที่ยื่นต่อ  กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ 
ก.ค.ศ. แล้วเห็นว่า เป็นค าร้องทุกข์ที่รับไว้พิจารณาต่อไปได้แล้ว ให้ด าเนินการมีหนังสือแจ้งพร้อมส่งส าเนาหนังสือ
ร้องทุกขใ์ห้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบ และให้จัดส่งค าชี้แจงและเอกสารหรือหลักฐาน                          
ที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาของ กศจ.  อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. โดยเมื่อได้รับค าชี้แจงและ
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะต้องพิจารณาตรวจสอบค าร้องทุกข์ทั้งในประเด็นข้อกฎหมายและ
ประเด็นข้อเท็จจริง 
   โดยการพิจารณาค าร้องทุกข์จะต้องพิจารณาข้อกฎหมายเป็นอันดับแรก เพราะการร้องทุกข์ 
จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ 
   (๑) ร้องทุกข์ภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม ่
      (๒) มีการลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ หรือไม ่
      (๓) หนังสือร้องทุกข์มีสาระส าคัญ หรือไม ่
        (๔) ระบุท่ีอยู่ของผู้ร้องทุกข์ หรือไม ่
      (๕) มีการขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หรือไม ่
      (๖) มีการคัดค้านผู้พิจารณาร้องทุกข์ หรือไม ่หรือเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาร้องทุกข์เป็นผู้มีลักษณะ
ต้องห้าม หรือมีส่วนได้เสียหรือมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง หรือไม่ 
      นอกจากนี้การพิจารณาค าร้องทุกข ์ให้ กศจ.  อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาถึง
เหตุแห่งการไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเหตุแห่งความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา  หรือ
เหตุแห่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และมีอ านาจขอเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม รวมทั้ง
ค าชี้แจงจากหน่วยงานหรือขอให้ผู้แทนหน่วยงาน หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง เพ่ือประกอบการพิจารณาได้ กรณี
ที่ผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หาก กศจ.  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. เห็นว่าการแถลงการณ์
ด้วยวาจาไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์จะให้งดแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ ในกรณีที่นัดให้ผู้ร้องทุกข์ 
มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบด้วยว่า 
ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือจะมอบหมายเป็นหนังสือให้ผู้แทนมาแถลงต่อที่ประชุมก็ได้ (ข้อ ๑๒ ) 
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การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 
   1. ให้ กศจ.  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จ
ภายใน  30  วัน นับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์  และเอกสารหลักฐานค าชี้แจงจากผู้บังคับบัญชาแล้ว  แต่ถ้ามี
ความจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกิน 30 วัน และ
ให้บันทึกแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย 
   2. เมื่อครบก าหนดขยายเวลา 30 วันแล้ว  การพิจารณายังไม่แล้วเสร็จให้ขยายเวลาพิจารณา
ได้อีกไม่เกิน 30 วัน แต่ทั้งนี้ให้พิจารณาก าหนดมาตรการที่จะท าให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็ว และบันทึก
ไว้เป็นหลักฐานในรายงานการประชุมด้วย 
 3. การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาถึงเหตุ
แห่งการไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเหตุแห่งความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา หรือเหตุ
แห่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  และ ในกรณีจ าเป็นและสมควรอาจขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ิมเติม รวมทั้งค าชี้แจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ  
หรือขอให้ผู้แทนหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  ห้างหุ้นส่วน  บริษัท หรือบุคคลใด ๆ มาให้
ถ้อยค าหรือชี้แจงข้อเท็จจริง  เพื่อประกอบการพิจารณาได ้
                ผลการวินิจฉัยร้องทุกข์ เมื่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ต้ัง หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
แล้วเสร็จ สามารถมีมติได้ตามข้อ 14 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข ์พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้ 
  1. ถ้าเห็นว่าเหตุที่ท าให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเหตุแห่งความคับข้องใจ หรือการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น ผู้บังคับบัญชาได้ใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ให้มีมตยิกค าร้องทุกข ์
  2. ถ้าเห็นว่าเหตุที่ท าให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเหตุแห่งความคับข้องใจ หรือการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น  ผู้บังคับบัญชาได้ใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ชอบ         
ด้วยกฎหมายให้มีมติเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติหรือให้ข้อแนะน าตามที่เห็นสมควร เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
      3. ถ้าเห็นสมควรด าเนินการโดยประการอ่ืนใด  เพ่ือให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและ              
มีความเป็นธรรมให้มีมติให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
         4. ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 5 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือข้อ 7 
หรือข้อ ๘ ให้มีมตไิม่รับค าร้องทุกข์ 
         5.การพิจารณามีมติเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวข้างต้น ให้บันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัย 
ไว้ในรายงานการประชุมด้วย 
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         6. การแจ้งผลพิจารณาร้องทุกข์และการแจ้งสิทธิแก่ผู้ร้องทุกข์ 
    - เมื่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. ได้พิจารณาร้องทุกข์แล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณา
ร้องทุกขไ์ปยังผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งทุกข์ หรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ของผู้ร้องทุกข์ 
    - แจ้งผลการพิจารณาร้องทุกข์พร้อมทั้งแจ้งสิทธิการฟูองคดีปกครองภายในก าหนดระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ  
รวมถึงแจ้งด้วยว่าผู้ร้องทุกข์จะร้องทุกข์ต่อไปไม่ได้ (เป็นที่สุด) 
 

การด าเนินการตามผลการพิจารณาร้องทุกข์ 
          เมื่อ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.ได้พิจารณามีมติแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สั่งหรือปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามมตินั้นและมติของ กศจ.  อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ต้ัง หรือ ก.ค.ศ. ให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๕ และข้อ 16 ) 
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*ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หรือปลัดกระทรวงอ่ืนที่มีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

การร้องทุกข ์

- ไม่ได้รับความเป็นธรรม
- ความคับข้องใจจากการกระท า

ของผู้บังคับบัญชา
- ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (มาตรา 123)

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
- ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา
- ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา

ไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- เลขาธิการ
- อธิบดี
- อธิการบดี
- ผู้อ านวยการส านัก
- ผู้อ านวยการกอง
- ผู้อ านวยการสถานศึกษา

สังกัด/ไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
- นายกรัฐมนตรี
- รัฐมนตรี
- ปลัดกระทรวง* (ไม่สังกัดเขต)
- เลขาธิการ กพฐ.
- ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งตามมติ  

กศจ./อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง

กศจ. อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตั้ง ก.ค.ศ. 

พิจารณามีมติ 
- ยกค าร้องทุกข์
- เพิกถอนหรือยกเลิก
- ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี
- ไม่รับค าร้องทุกข์

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
ปฏิบัติตามมติ 



ภาคผนวก 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎ  ก.ค.ศ. 
วาดวยการสอบสวนพิจารณา 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๙๘  วรรคหก  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออก 
กฎ  ก.ค.ศ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เพื่อใหไดความจริงและความยุติธรรม  การสอบสวนพิจารณาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยตามมาตรา  ๙๘  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

หมวด  ๑ 
การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

 
 

ขอ ๒ การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนจะกระทําไดตอเมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยหรือไดมีการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตน
ตามมาตรา  ๙๕  วรรคหาแลว  และผูบังคับบัญชาเห็นวาเปนกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 

ขอ ๓ คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหระบุดวยวาเปนคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนการกระทําผิดวินัยไมรายแรงหรืออยางรายแรง  และใหแตงต้ังจากขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือขาราชการฝายพลเรือนจํานวนอยางนอยสามคน  ประกอบดวยประธานกรรมการและ
กรรมการสอบสวนอยางนอยอีกสองคน  โดยใหกรรมการสอบสวนคนหนึ่งเปนเลขานุการ  ในกรณจํีาเปนจะ
ใหมีผูชวยเลขานุการซ่ึงเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือขาราชการฝายพลเรือนดวยก็ได 
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หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  ประธานกรรมการตองดํารงตําแหนง 
ไมตํ่ากวาหรือเทียบไดไมตํ่ากวาผูถูกกลาวหา  สําหรับตําแหนงที่มีวิทยฐานะ  ประธานกรรมการตองดํารง
ตําแหนงและมีวิทยฐานะไมตํ่ากวาหรือเทียบไดไมตํ่ากวาผูถูกกลาวหา  โดยกรรมการสอบสวนจะตองมี 
ผูดํารงตําแหนงนิติกร  หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย  หรือผูได รับการฝกอบรมตามหลักสูตร 
การดําเนินการทางวินัยตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนดหรือรับรอง  หรือผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินัย
อยางนอยหนึ่งคน  และเมื่อมีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว  แมภายหลังประธานกรรมการจะดํารง
ตําแหนงหรือตําแหนงที่มีวิทยฐานะตํ่ากวาหรือเทียบไดตํ่ากวาผูถูกกลาวหา  ก็ไมกระทบถึงการที่ไดรับ
แตงต้ังเปนประธานกรรมการ 

ขอ ๔ คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตองระบุชื่อ  ตําแหนง  หรือตําแหนงและวิทยฐานะ
ของผูถูกกลาวหา  เร่ืองที่กลาวหา  ชื่อ  ตําแหนง  หรือตําแหนงและวิทยฐานะของผูที่ไดรับแตงต้ังเปน
คณะกรรมการสอบสวนและผูชวยเลขานุการ  โดยมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๑  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ขอ ๕ เมื่อมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) แจงคําส่ังใหผูถูกกลาวหาทราบเปนหนังสือภายในสามวันทําการนับแตวันที่มีคําส่ัง  โดยให
ผูถูกกลาวหาลงลายมอืชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบไวเปนหลักฐาน  ในการนี้ใหมอบสําเนาคําส่ังใหผูถูก
กลาวหาหนึ่งฉบับดวย  ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมยอมรับทราบคําส่ังหรือไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาทราบได  
ใหสงสําเนาคําส่ังทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา  ณ  ที่อยูของผูถูกกลาวหาซ่ึงปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ  ในกรณีเชนนี้  เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่สงสําเนาคําส่ังดังกลาว  ใหถือ
วาผูถูกกลาวหาไดรับทราบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว  และใหสงหลักฐานการแจงคําส่ังให
คณะกรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวน 

(๒) สงสําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวนทราบ  ภายในสามวัน
ทําการนับแตวันที่มีคําส่ัง  สําหรับประธานกรรมการใหสงพรอมดวยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่
กลาวหา  และใหประธานกรรมการลงลายมือชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบไวเปนหลักฐาน   

ขอ ๖ ภายใตบังคับขอ  ๓  เมื่อไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว  ถาผูส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุอันสมควรหรือจําเปนที่จะตองเปลี่ยน  เพิ่ม  หรือลดจํานวนผูไดรับ
แตงต้ังเปนกรรมการสอบสวน  ใหดําเนินการไดโดยแสดงเหตุแหงการสั่งนั้นไวดวย  และใหนําขอ  ๕  มาใช
บังคับโดยอนุโลม 
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การเปลี่ยนแปลงผูไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ไมกระทบถึงการสอบสวน
ที่ไดดําเนินการไปแลว 

หมวด  ๒ 
สิทธิและหนาที่ของผูถูกกลาวหาและพยาน 

 
 

ขอ ๗ ในระหวางการสอบสวน  จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางในการดําเนินการ
ใดใหกระทบตอสิทธิของผูถูกสอบสวนไมได  เวนแตกรณีถูกส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการ 
ไวกอน 

ขอ ๘ ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสอบสวน  ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้ 

(๑) รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการในเร่ืองที่กลาวหา 
(๒) มีประโยชนไดเสียในเร่ืองที่สอบสวน 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหา 
(๔) เปนผูกลาวหา  หรือเปนคูหมั้น  คูสมรส  บุพการี  ผูสืบสันดาน  พี่นองรวมบิดามารดาหรือ

รวมบิดาหรือมารดา  ลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้นหรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียง
สองชั้นของผูกลาวหา 

(๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ของผูกลาวหา 
(๖) มีเหตุอื่นซ่ึงนาเชื่ออยางย่ิงวาจะทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรมหรือไมเปนกลาง 
การคัดคานใหกระทําภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันรับทราบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน

หรือนับแตวันที่ทราบสาเหตุแหงการคัดคาน  โดยทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เปนเหตุ
แหงการคัดคานไวในหนังสือคัดคานดวยวาจะทําใหการสอบสวนไมไดความจริงและความยุติธรรมอยางไร  
ย่ืนตอผู ส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือสงทางไปรษณียตอบรับก็ได  และใหผู ส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนสงสําเนาหนังสือคัดคานและแจงวันที่ไดรับหนังสือคัดคานใหประธานกรรมการ
ทราบและรวมไวในสํานวนการสอบสวน  พรอมทั้งแจงใหผู ถูกคัดคานทราบ  ในการนี้  ใหหยุดการ
สอบสวนไวกอน   

ในการพิจารณาเรื่องการคัดคาน  ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริง
ไดตามความเหมาะสม  และใหส่ังการภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน  พรอมทั้ง

141



หนา   ๓๑ 
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แสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดวย  เมื่อผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินิจฉัยส่ังการอยางใดแลว  
ใหแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและสงเร่ืองใหประธานกรรมการรวมไวในสํานวนการสอบสวน 

ในกรณีที่เห็นวาการคัดคานมีเหตุผลรับฟงได  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนสั่งใหผูถูก
คัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน  และสั่งแตงต้ังกรรมการสอบสวนขึ้นใหมแทน  ทั้งนี้  ใหนําขอ  ๓  
และขอ  ๕  มาใชบังคับโดยอนุโลม  แตถาเห็นวาการคัดคานไมมีเหตุผลพอที่จะรับฟงได  ใหส่ัง 
ยกการคัดคานนั้น  การสั่งยกการคัดคานใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนไมพิจารณาสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหาวัน
ทําการตามวรรคสาม  ใหถือวากรรมการสอบสวนที่ถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน  และให
ประธานกรรมการรายงานไปยังผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการตามขอ  ๖  ตอไป 

การพนจากการเปนกรรมการสอบสวนไมกระทบถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว 
ขอ ๙ ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่ง

อยางใดตามขอ  ๘  วรรคหนึ่ง 
การคัดคานตามวรรคหนึ่งใหกระทําไดภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันรับทราบคําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบสวน  โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นของผูส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน 

ในการพิจารณาเรื่องการคัดคาน  ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นของผูส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม  และใหส่ังการภายในสิบหาวัน
ทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน  พรอมทั้งแสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดวย  เมื่อผูบังคับ 
บัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นของผู ส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินิจฉัยส่ังการอยางใดแลว   
ใหแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและสงเร่ืองใหประธานกรรมการรวมไวในสํานวนการสอบสวน 

ในกรณีที่เห็นวาการคัดคานมีเหตุผลรับฟงได  ใหส่ังใหผูนั้นพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณา
สํานวนการสอบสวนตามขอ  ๔๐  และขอ  ๔๑  รวมทั้งการพิจารณาสั่งการตามผลการสอบสวนที่เสร็จส้ินแลว  
และใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นของผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนผูมีอํานาจพิจารณาหรือส่ังการแทน  ถาเห็นวาการคัดคานไมมี
เหตุผลพอที่จะรับฟงได  ใหส่ังยกการคัดคานนั้น  ทั้งนี้  การสั่งยกการคัดคานใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่ผูพิจารณาการคัดคานไมพิจารณาสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหาวันทําการตาม
วรรคสาม  ใหถือวาผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนที่ถูกคัดคานพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณา
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สํานวนการสอบสวนตามขอ  ๔๐  และขอ  ๔๑  รวมทั้งการพิจารณาสั่งการตามผลการสอบสวนที่เสร็จส้ินแลว  
และใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นของผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาว  เปนผูมีอํานาจพิจารณาหรือส่ังการแทน   

การพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณาสํานวนการสอบสวนหรือส่ังการตามผลการสอบสวนที่ 
เสร็จส้ินแลวตามวรรคสี่และวรรคหา  ไมกระทบถึงการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือการสอบสวนที่ได
ดําเนินการไปแลว 

ขอ ๑๐ ในการสอบสวน  คณะกรรมการสอบสวนตองใหผูถูกกลาวหามีโอกาสไดทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอ  และมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน  เวนแตจะมีผลทําให
ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎ  ก.ค.ศ.  นี้กําหนดตองลาชาออกไป  หรือปรากฏโดยสภาพเห็นไดชัดวาการให
โอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได  รวมทั้งมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรูเพื่อการโตแยงหรือชี้แจง  
หรือปองกันสิทธิของตนได 

การอางพยานหลักฐานแกขอกลาวหา  ผูถูกกลาวหาจะนําพยานหลักฐานมาเองหรือจะอาง
พยานหลักฐานแลวขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได 

ขอ ๑๑ ในการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  ผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษา
ของตนเขามารวมฟงการสอบสวนก็ได  แตจะใหถอยคําหรือตอบคําถามแทนผูถูกกลาวหา  หรือเสนอ
ความเห็นใดแกคณะกรรมการสอบสวนไมได   

ขอ ๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยาน  ใหบุคคลนั้นมาชี้แจง
หรือใหถอยคําตามวนั  เวลา  และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด   

ขอ ๑๓ ในการสอบสวน  ถามีการอางเจาหนาที่ของรัฐเปนพยาน  ใหถือเปนหนาที่ของ
ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่จะตองอํานวยความสะดวก  ใหความคุมครองพยานจากการถูกกลั่นแกลงหรือ
การปฏิบัติที่ไมเปนธรรมจากการปฏิบัติหนาที่ของพยานนั้น  และประสานงานกับสํานักงานอัยการสูงสุด
เพื่อเปนทนายแกตางในกรณีที่ถูกฟองรองในคดีแพงหรือคดีอาญา 

เจาหนาที่ของรัฐที่ไปใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนในฐานะพยาน  ใหถือวาเปนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ 

ในกรณีที่พยานมิใชเจาหนาที่ของรัฐ  ใหคณะกรรมการสอบสวนหรือผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน  อํานวยความสะดวกและใหความคุมครองแกพยานผูใหขอมูลที่เปนประโยชนตอทางราชการอยาง
เหมาะสมตามควรแกกรณี 
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หมวด  ๓ 
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวน 

 
 

ขอ ๑๔ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่สอบสวนตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่
กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กลาวหา  โดยใหเร่ิมการสอบสวนและดําเนิน
กระบวนการพิจารณาอยางรวดเร็วและเปนธรรม  ทั้งนี้  ในการพิจารณาใชดุลพินิจจะตองกระทําอยางอิสระ  
และเปนกลาง  โดยปราศจากอคติอยางใด  ๆ  ตอผูถูกกลาวหา 

ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของผูถูกกลาวหาที่เกี่ยวของกับเร่ือง
ที่กลาวหาเทาที่จําเปน  รวมทั้งขอเท็จจริงที่ไดจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  เพื่อประกอบการพิจารณา   

ใหคณะกรรมการสอบสวนจัดทําบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนไวทุกคร้ัง 
ขอ ๑๕ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เห็นวาจําเปน  เพื่อที่จะ

พิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูถูกกลาวหา  ในการนี้  ใหรวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้ดวย 
(๑) การแสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ 
(๒) รับฟงพยานหลักฐาน  คําชี้แจง  หรือความเห็นของผูถูกกลาวหา  พยานบุคคลหรือพยาน

ผูเชี่ยวชาญ  เวนแตกรณีที่เห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปน  ฟุมเฟอย  หรือเพื่อประวิงเวลา 
(๓) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี  พยานบุคคล  หรือพยานผูเชี่ยวชาญ  ทั้งทีเ่ปนคุณและ

เปนโทษแกผูถูกกลาวหา 
(๔) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ 
(๕) ออกไปตรวจสถานที่ 
ขอ ๑๖ เมื่อประธานกรรมการไดรับเร่ืองตามขอ  ๕  (๒)  แลว  ใหประธานกรรมการดาํเนนิการ

ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนตอไป 
ขอ ๑๗ การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวา 

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม  เวนแตการประชุมตามขอ  ๒๔  และ 
ขอ  ๓๘  ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการสอบสวนทั้งหมด   
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หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีประธานกรรมการอยูรวมประชุมดวย  แตในกรณีจําเปน
ที่ประธานกรรมการไมสามารถเขาประชุมได  ใหกรรมการสอบสวนที่มาประชุมเลือกกรรมการสอบสวน 
คนหนึ่งทําหนาที่แทน 

การนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการสอบสวนทุกคน
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวันทําการ  เวนแตกรรมการสอบสวนนั้นจะไดทราบการนัดในที่ประชุมแลว  
หรือมีเหตุจําเปนเรงดวนซ่ึงประธานกรรมการจะนัดประชุมเปนอยางอื่นได   

การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนใหถือเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากัน 
ใหประธานกรรมการในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด   

ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ  ถามีความเห็นแยงใหบันทึกความเห็นแยง
พรอมทั้งเหตุผลไวในรายงานการประชุม   

ขอ ๑๘ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่ตองแจงสิทธิและหนาที่ของผูถูกกลาวหาตามขอ  ๘  
ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  และขอ  ๑๑  ใหผูถูกกลาวหาทราบกอนสอบปากคําผูถูกกลาวหา   

ในกรณีที่คําขอหรือคําชี้แจงมีขอบกพรองหรือมีขอความที่อานไมเขาใจหรือผิดหลง  อันเห็นได
ชัดวาเกิดจากความไมรู  หรือความเลินเลอของผูกลาวหา  ผูถูกกลาวหา  หรือพยาน  แลวแตกรณี   
ใหคณะกรรมการสอบสวนแนะนําใหบุคคลดังกลาวแกไขเพิ่มเติมใหถูกตอง 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ผูไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสอบสวนเห็นวาตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคานตาม
ขอ  ๘  วรรคหนึ่ง  ใหผูนั้นรายงานตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อพิจารณาวาจะใหผูนั้นเปน
กรรมการสอบสวนตามคําส่ังตอไปอกีหรือไม 

หมวด  ๔ 
วิธีการสอบสวน 

 
 

ขอ ๒๐ การสอบสวนกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จโดยใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการประชุมตามขอ  ๑๖  โดยแจงและอธิบายขอกลาวหาตามขอ  ๒๓  ใหผูถูกกลาวหา
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวของกับเร่ืองที่กลาวหาภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได
ดําเนินการตาม  (๑)  แลวเสร็จ 
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หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(๓) แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ  ๒๔  ใหผูถูก
กลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม  (๒)  แลวเสร็จ 

(๔) รวบรวมพยานหลักฐานที่ผูถูกกลาวหาอาง  ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได
ดําเนินการตาม  (๓)  แลวเสรจ็ 

(๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม  (๔)  แลวเสร็จ 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตาม  
(๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  ได  ใหประธานกรรมการรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอผูส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน  ในกรณีเชนนี้  ใหผู ส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนคร้ังละไมเกินหกสิบวัน   

การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไมแลวเสร็จภายในสองรอยส่ีสิบวัน   
ใหประธานกรรมการรายงานเหตุใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรายงานให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่
การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  เพื่อมีมติใหเรงรัดการสอบสวนใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  กําหนด  ตามเหตุผล
และความจําเปน 

ขอ ๒๑ การสอบสวนกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง  ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ทั้งนี้  ใหนําข้ันตอนการสอบสวนตามขอ  ๒๐  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  
มาใชบังคับโดยอนุโลม   

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ง  ใหประธานกรรมการรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน  ในกรณีเชนนี้  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนสัง่ขยาย
ระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนแตไมเกินสามสิบวัน  และเรงรัดการสอบสวนใหแลวเสร็จตอไป 

ขอ ๒๒ การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหกรรมการ
สอบสวนบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร  จากผูใด  และเมื่อใด 

เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ  แตถาไมอาจนําตนฉบับมา
ไดจะใชสําเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาถูกตองก็ได 
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หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหายหรือถูกทําลาย  หรือโดยเหตุประการอื่น  จะใหนําสําเนา
หรือพยานบุคคลมาสืบก็ได 

เมื่อมีการอางพยานหลักฐานใดในการพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูถูกกลาวหา   
ใหคณะกรรมการสอบสวนอานหรือสงตนฉบับหรือพยานหลักฐานนั้นใหผูถูกกลาวหาตรวจดู  ถาผูถูกกลาวหา
ตองการสําเนาใหคณะกรรมการสอบสวนสงสําเนาใหแกผูถูกกลาวหาตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการสอบสวนอาจขอใหพยานผูเชี่ยวชาญในเร่ืองนั้นมาใหความเห็นหรือทําความเห็น
เปนหนังสือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนก็ได 

ขอ ๒๓ เมื่อไดพิจารณาเรื่องที่กลาวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามขอ  ๑๖  แลว   
ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหา
ใหทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด  เมื่อใด  อยางไร  ในการนี้  ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงสิทธิ
และหนาที่ของผูถูกกลาวหาตามขอ  ๑๘  วรรคหนึ่ง  และแจงดวยวาผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับแจงสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  และมีสิทธิที่จะใหถอยคําหรือชี้แจงแกขอกลาวหา  ตลอดจนอาง
พยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดตามขอ  ๒๔   

การแจงและอธิบายขอกลาวหาตามวรรคหนึ่ง  ใหแจงเฉพาะพฤติการณเทาที่ปรากฏตามเรื่องที่
กลาวหาและตามพยานหลักฐาน  โดยไมตองแจงกรณีและมาตราความผิด  ทั้งนี้  ใหทําเปนบันทึกสองฉบับ  
ซ่ึงมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๒  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ  และเก็บไวใน
สํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับโดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบไวเปน
หลักฐานดวย   

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว  ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวา
ไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม  อยางไร 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา  ใหคณะกรรมการ
สอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามที่ถูกกลาวหาดังกลาวเปนความผิดวินัยกรณีใด   
หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ  ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ  
และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย  ในกรณีเชนนี้  คณะกรรมการสอบสวนจะไมทําการสอบสวนตอไปก็ได  
หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงและพฤติการณอันเกี่ยวกับเร่ืองที่กลาวหาโดยละเอียด 
จะทําการสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได  แลวดําเนินการตามขอ  ๓๘  และขอ  ๓๙  ตอไป 
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หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพหรือรับสารภาพบางสวน  ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลวดําเนินการตาม 
ขอ  ๒๔  ตอไป 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามา  แตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบขอกลาวหา  หรือไมมารับทราบ 
ขอกลาวหา  ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึกซ่ึงมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๒  ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา  ณ  ที่อยูของผูถูกกลาวหา  ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ  
หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ  พรอมทั้งมีหนังสือสอบถามผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการ
ตามที่ถูกกลาวหาหรือไม  ในกรณีเชนนี้  ใหทําบันทึกซ่ึงมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๒  เปนสามฉบับ   
เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  และสงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ  โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไว
หนึ่งฉบับและใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวน 
การสอบสวนหนึ่งฉบับ  เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว  หากไมไดรับแบบ  สว.  ๒  
 คืนมา  ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาแลว  และใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตาม 
วรรคหาตอไป 

ขอ ๒๔ เมื่อไดดําเนินการตามขอ  ๒๓  แลว  ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุมเพื่อ
พิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด  เมื่อใด  อยางไร  และ
ถาเห็นวายังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําการตามที่ถูกกลาวหา  ก็ใหมีความเห็นยุติเร่ือง  แลวดําเนินการ
ตามขอ  ๓๘  และขอ  ๓๙  โดยอนุโลม 

ถาเห็นวาเปนความผิดวินัยกรณีใด  ตามมาตราใด  ก็ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหา
มาพบเพื่อแจงขอกลาวหา  โดยระบุขอกลาวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานวาเปนความผิดวินัยกรณีใด   
ตามมาตราใด  และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบ  โดยระบุวัน  เวลา  สถานที่  และ
การกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา  สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได  
โดยคํานึงถึงหลักการคุมครองพยาน  ทั้งนี้  การแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  ใหแจง
พยานหลักฐานฝายกลาวหาเทาที่มีตามที่ปรากฏไวในสํานวนใหผูถูกกลาวหาทราบ  แมพยานหลักฐานจะฟง
ไดเพียงวาเปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง 

การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามวรรคสอง  ใหทําบันทึกซ่ึง
มีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๓  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  โดยทําเปนสองฉบับมอบใหผูถูกกลาวหาหนึง่ฉบบั  และ
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หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  โดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบไว
เปนหลักฐานดวย 

เมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลว  ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวาจะย่ืนคําชี้แจงแกขอ
กลาวหาเปนหนังสือหรือไม  ถาผูถูกกลาวหาประสงคจะย่ืนคําชี้แจงเปนหนังสือ  ใหคณะกรรมการสอบสวน
ใหโอกาสผูถูกกลาวหาย่ืนคําชี้แจงภายในเวลาอันสมควร  แตอยางชาไมเกินสิบหาวันนับแตวันทีไ่ดรับทราบ
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคํา
เพิ่มเติมรวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหาดวย  ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมประสงคจะย่ืนคําชี้แจงเปนหนังสือ   
ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเพื่อใหผูถูกกลาวหาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง  ๆ  เสร็จแลว  ใหดําเนินการตามขอ  ๓๘  
และขอ  ๓๙  ตอไป 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามา  แตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบ  หรือไมมารับทราบขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึก  ซ่ึงมีสาระสาํคัญตามแบบ  
สว.  ๓  ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา  ณ  ที่อยูของผูถูกกลาวหา  ซ่ึงปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการหรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ  พรอมทั้งมีหนังสือขอใหผูถูก
กลาวหาชี้แจง  นัดมาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหา  ในกรณีเชนนี้  ใหทําบันทึกซ่ึงมีสาระสําคัญตาม
แบบ  สว.  ๓  เปนสามฉบับ  เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  และสงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ  
โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับและใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบสงกลับ
คืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว   
หากไมไดรับแบบ  สว.  ๓  คืนหรือไมไดรับคําชี้แจงจากผูถูกกลาวหา  หรือผูถูกกลาวหาไมมาใหถอยคําตามนัด  
ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาแลว  และไม
ประสงคที่จะแกขอกลาวหา  ในกรณีเชนนี้  คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนตอไปก็ได  หรือถาเห็น
เปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงเพิ่มเติมจะสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได  แลวดําเนินการตาม
ขอ  ๓๘  และขอ  ๓๙  ตอไป  แตถาผูถูกกลาวหามาขอใหถอยคํา  ย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหา  หรือขอนําสืบ
แกขอกลาวหากอนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตามขอ  ๓๙  โดยมีเหตุผล 
อันสมควร  ใหคณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ 

ขอ ๒๕ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตามขอ  ๒๔  เสร็จแลว   
กอนเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามขอ  ๓๙  ถาคณะกรรมการสอบสวน
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เห็นวา  จําเปนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการได  ถาพยานหลักฐานที่ไดเพิ่มเติมมา
นั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  ใหคณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกลาว 
ใหผูถูกกลาวหาทราบ  และใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคําหรือนําสืบแกเฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่
สนับสนุนขอกลาวหานั้น  ทั้งนี้  ใหนําขอ  ๒๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๒๖ ผูถูกกลาวหาซ่ึงไดย่ืนคําชี้แจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหาไวแลว  มีสิทธิย่ืนคําชี้แจง
เพิ่มเติม  หรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมตอคณะกรรมการสอบสวนกอนการสอบสวน
แลวเสร็จ  หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุผลอันสมควรก็ใหรับไวพิจารณาตอไป 

เมื่อการสอบสวนแลวเสร็จและยังอยูระหวางการพิจารณาของผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
หรือผูบังคับบัญชาคนใหมตามขอ  ๓๗  ผูถูกกลาวหาจะย่ืนคําชี้แจงตอบุคคลดังกลาวก็ได  ในกรณีเชนนี้  
ใหรับคําชี้แจงนั้นรวมไวในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

ขอ ๒๗ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  ตองมีกรรมการสอบสวนไมนอยกวา 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะสอบสวนได 

ขอ ๒๘ กอนเร่ิมสอบปากคําพยาน  ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงใหพยานทราบวากรรมการ
สอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  การใหถอยคําอันเปนเท็จตอกรรมการ
สอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย 

ในการสอบปากคําผูเสียหายหรือพยานซ่ึงเปนเด็ก  ใหสอบสวนในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก  
และใหมีขาราชการครูที่เปนกลางและเชื่อถือได  และบุคคลที่เด็กรองขอหรือไววางใจเขารวมในการ
สอบปากคํานั้นดวย  หากผูเสียหายหรือพยานซ่ึงเปนเด็กต้ังรังเกียจขาราชการครูดังกลาวขางตนใหเปลี่ยนตัว
บุคคลนั้น 

ในกรณีผูเสียหายหรือพยานเปนคนหูหนวกหรือเปนใบ  หรือทั้งหูหนวกและเปนใบ  หรือมีความ
พิการทางกาย  หรือไมเขาใจภาษาไทยและจําเปนตองใชลาม  ใหคณะกรรมการสอบสวนจัดหาลามที่เปน
กลางและเชื่อถือไดใหแกบุคคลดังกลาว 

ขอ ๒๙ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  หามมิใหกรรมการสอบสวนกระทําหรือ 
จัดใหกระทําการใด   ๆ ซ่ึงเปนการใหคํามั่นสัญญา  ขูเข็ญ  หลอกลวง  หรือกระทําโดยมิชอบดวยประการใด   ๆ 
เพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคําอยางใด  ๆ  หรือกระทําใหทอใจ  หรือใชกลอุบายอื่นเพื่อปองกันมิใหบุคคล
ใดใหถอยคําหรือไมใหถอยคําซ่ึงอยากจะใหดวยความเต็มใจในเรื่องที่ถูกกลาวหานั้น 
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ขอ ๓๐ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูซ่ึงจะถูก
สอบปากคําเขามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน  และหามมิใหบุคคลอื่นอยูในที่สอบสวน  เวนแต
ทนายความหรือที่ปรึกษาของผูถูกกลาวหา  หรือบุคคลตามขอ  ๒๘  วรรคสอง  หรือวรรคสาม  หรือบุคคล
ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูในที่สอบสวนเพื่อประโยชนแหงการสอบสวน 

การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  ใหบันทึกถอยคําซ่ึงมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๔  หรือ
แบบ  สว.  ๕  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  แลวแตกรณี  เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลวใหอานใหผูใหถอยคําฟงหรือ
จะใหผูใหถอยคําอานเองก็ได  ถามีการแกไข  ทักทวง  หรือเพิ่มเติม  ก็ใหแกไขใหถูกตอง  หรือมิฉะนั้นก็ให
บันทึกไว  เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลว  ใหผูใหถอยคํา  ผูเขารวมฟงตามวรรคหนึ่งที่อยูในที่สอบสวน
และผูบันทึกถอยคําลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน  และใหกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งรวมสอบสวน 
ลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํานั้นดวยถาบันทึกถอยคํามีหลายหนาใหกรรมการสอบสวนอยางนอย
หนึ่งคนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกหนา 

ในการบันทึกถอยคํา  หามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ  ถาจะตองแกไขขอความที่ไดบันทึก
ไวแลว  ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม  และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนกับผูให
ถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม 

ในกรณีที่ผูใหถอยคําหรือผูเขารวมฟงตามวรรคหนึ่งที่อยูในที่สอบสวนไมยอมลงลายมือชื่อ   
ใหบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกถอยคํานั้น  และใหกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งรวมสอบสวนลงลายมือชื่อ
รับรองไวดวย 

ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมสามารถลงลายมือชื่อได  ใหนํามาตรา  ๙  แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่พยานไมมาหรือมาแตไมใหถอยคํา  หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไมไดภายใน
เวลาอันสมควร  คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนพยานนั้นก็ได  แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึก
ประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ  ๑๔  วรรคสาม  และรายงานการสอบสวนตามขอ  ๓๙ 

ขอ ๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา  การสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําให 
การสอบสวนลาชาโดยไมจําเปน  หรือมิใชพยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ  จะงดการสอบสวนพยานหลักฐาน
นั้นก็ได  แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ  ๑๔  วรรคสาม  และรายงาน
การสอบสวนตามขอ  ๓๙ 

151



หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๓๒ ในกรณีที่จะตองสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่  ประธาน
กรรมการจะรายงานตอผู ส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อดําเนินการมอบหมายใหหัวหนา 
สวนราชการ  ผูบริหารสถานศึกษา  หรือผูบริหารหนวยงานการศึกษา  ในทองที่นั้นสอบสวนหรือรวบรวม
พยานหลักฐานแทนก็ได  โดยกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่จะตองสอบสวนไปให  ในกรณีเชนนี้   
ใหหัวหนาสวนราชการ  ผูบริหารสถานศึกษา  หรือผูบริหารหนวยงานการศึกษาที่ไดรับมอบหมาย   
เลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือขาราชการฝายพลเรือนที่เห็นสมควรอยางนอยอีกสองคน
มารวมเปนคณะทําการสอบสวน 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะทําการสอบสวนมีฐานะเปนคณะกรรมการสอบสวน
ตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  และใหนําขอ  ๒๗  ขอ  ๒๘  ขอ  ๒๙  และขอ  ๓๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา  กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
ไมรายแรงหรืออยางรายแรง  หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  บกพรองในหนาที่
ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในเร่ืองอื่นนอกจากที่
ระบุไวในคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ใหประธานกรรมการรายงานไปยังผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนโดยเร็ว  ถาผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
ไมรายแรงหรืออยางรายแรง  หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  บกพรองในหนาที่
ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการตามที่รายงาน  ก็ใหส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  โดยจะแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูทําการสอบสวน   
หรือแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได 

ขอ ๓๔ ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูอื่นวามี
สวนรวมในการกระทําการในเรื่องที่ทําการสอบสวนนั้นดวย  ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาใน
เบื้องตนวา  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนดวย
หรือไม  ถาเห็นวาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเร่ืองที่สอบสวนนั้นอยูดวย  ใหประธานกรรมการรายงาน 
ไปยังผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีโดยเร็ว 

ในกรณีที่ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง  หรือเปนความผิดกรณีอื่นตามที่รายงาน  ก็ใหส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  โดยจะแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูสอบสวน  หรือจะแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได  ทั้งนี้   
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ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  ในกรณีเชนนี้  ใหใชพยานหลักฐานทีไ่ด
สอบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเปนสํานวนการสอบสวนใหม   
ใหนําสําเนาพยานหลักฐานที่เก่ียวของในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมไวในสํานวนการสอบสวนใหม   
หรือบันทึกใหปรากฏดวยวานําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิม  มาประกอบการพิจารณาใน
สํานวนการสอบสวนใหมดวย 

ขอ ๓๕ ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูใด  ในเร่ืองที่ผูนั้นหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  
บกพรองในหนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา  ๑๑๑  และ
ผูบังคับบัญชาเห็นวาการสอบสวนเรื่องนั้นมีมูลวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงซึ่งผูบังคับบัญชา 
เห็นควรแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทําการสอบสวนผูนั้นตามมาตรา  ๙๘  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๙๘  จะนําสํานวน
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๑๑๑  มาประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

ขอ ๓๖ ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดหรือตองรับผิดในคดีที่
เกี่ยวกับเร่ืองที่กลาวหา  ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาไดความ
ประจักษชัดอยูแลว  ใหถือเอาคําพิพากษานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  โดยไมตอง
สอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา  แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและแจงขอกลาวหา  
พรอมทั้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามที่ปรากฏในคําพิพากษาใหผูถูกกลาวหาทราบ  ทัง้นี ้ 
ใหนําขอ  ๒๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๓๗ ในระหวางการสอบสวน  แมจะมีการสั่งใหผูถูกกลาวหาไปอยูนอกบังคับบัญชาของ 
ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ  แลวทํา
รายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองตามขอ  ๔๓  ขอ  ๔๔  ขอ  ๔๕  และขอ  ๔๖  และใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนสง
เร่ืองใหผูบังคับบัญชาคนใหมของผูถูกกลาวหา  เพื่อดําเนินการตามขอ  ๔๐  ตอไป  ทั้งนี้  ใหผูบังคับบัญชา
คนใหมมีอํานาจตรวจสอบความถูกตองตามขอ  ๔๓  ขอ  ๔๔  ขอ  ๔๕  และขอ  ๔๖  ดวย 
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หมวด  ๕ 
การทํารายงานการสอบสวน 

 
 

ขอ ๓๘ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง  ๆ  เสร็จแลว  ใหประชุม
เพื่อพิจารณาสํานวนการสอบสวน  โดยชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวง  ทั้งขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ของการกระทํา  ขอกฎหมายที่ยกข้ึนอางอิงวินิจฉัย  ขอพิจารณา  และขอเสนอในการใชดุลพินิจ 

ในการพิจารณาลงมติ  ใหประธานกรรมการถามกรรมการสอบสวนทีละคน  เพื่อใหออกความเห็น
ทุกคนในทุกประเด็นที่พิจารณา  ดังตอไปนี้   

(๑) ในกรณีที่เห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย  ก็ใหระบุดวยวาการกระทําของผูถูกกลาวหา
เปนความผิดวินัยกรณีใด  ตามมาตราใด  และสมควรไดรับโทษสถานใด   

(๒) ในกรณีที่เห็นวาผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดวินัย  หรือการกระทําของผูถูกกลาวหาไมเปน
ความผิดวินัย  ก็ใหมีความเห็นยุติเร่ือง 

(๓) ผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  บกพรองในหนาที่ราชการ
หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับหนาที่ราชการตามมาตรา  ๑๑๑  หรือไมอยางไร 

(๔) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยอยางย่ิงวา  ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  แตการ
สอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะรับฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก  ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการ
เสียหายแกราชการตามมาตรา  ๑๑๒  หรือไม  อยางไร  ก็ใหมีความเห็นไปตามนั้น 

ขอ ๓๙ เมื่อไดประชุมพิจารณาลงมติตามขอ  ๓๘  แลว  ใหคณะกรรมการสอบสวนทํารายงาน
การสอบสวนซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๖  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  เสนอตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน  หากกรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแยง  ใหทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงานการสอบสวน  
โดยถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการสอบสวนดวย 

รายงานการสอบสวนอยางนอยตองมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 
(๑) สรุปขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญและพยานหลักฐาน  ในกรณีที่ไมไดสอบสวนพยานตาม

ขอ  ๓๐  วรรคหก  และขอ  ๓๑  ใหรายงานเหตุที่ไมไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไว  ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาให
ถอยคํารับสารภาพใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพไวดวย 

(๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐานที่หักลาง 
ขอกลาวหา 
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(๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวา  ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม  อยางไร   
ถาไมผิดใหเสนอความเห็นยุติเร่ือง  ถาผิดใหระบุวาเปนความผิดวินัยกรณีใด  ตามมาตราใด  และสมควรไดรับ
โทษสถานใด  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา  หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  บกพรองใน
หนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา  ๑๑๑  หรือไม  อยางไร  
หรือมีเหตุอันควรสงสัยอยางย่ิงวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  แตการสอบสวนไมไดความ
แนชัดพอที่จะรับฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก  ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ   
และสมควรใหออกจากราชการตามมาตรา  ๑๑๒  หรือไม  อยางไร  พรอมทั้งขอสนับสนุนการใชดุลพินิจ   

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดทํารายงานการสอบสวนแลว  ใหเสนอสํานวนการสอบสวน   
พรอมทั้งสารบาญตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  และใหถือวาการสอบสวนแลวเสร็จ 

หมวด  ๖ 
การพิจารณาสั่งสํานวนการสอบสวน 

 
 

ขอ ๔๐ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาแลว  ใหผูส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบสวนตามขอ  ๔๓  ขอ  ๔๔  ขอ  ๔๕  
และขอ  ๔๖  แลวดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดหรือไมมีเหตุที่จะให
ออกจากราชการตามมาตรา  ๑๑๒  สมควรยุติเร่ือง  หรือกระทําผิดที่ยังไมถึงข้ันเปนการกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว  ทั้งนี้  ตองไมเกิน
หกสิบวันนับแตวันไดรับสํานวนการสอบสวน 

(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หนาที่ราชการ  บกพรองในหนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับหนาที่ราชการตามมาตรา  ๑๑๑  
ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสํานวนการสอบสวนดังกลาว  หากเห็นวามีเหตุตามที่
คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นมา  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามมาตรา  ๑๑๑ 

(๓) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  
สมควรลงโทษปลดออกหรือไลออกซ่ึงจะตองสงเร่ืองให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  
ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  พิจารณาตามมาตรา  ๑๐๐  วรรคส่ี  (๑)  หรือ  (๒)  หรือเปนกรณีตามมาตรา  ๑๑๒  ใหผูมี
อํานาจตามมาตราดังกลาวดําเนินการโดยไมชักชา  ทั้งนี้  ตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันไดรับสํานวน 
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หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

การสอบสวน  และให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  พจิารณา
ใหแลวเสร็จและมีมติโดยเร็ว  และใหผูมีอํานาจสั่งการตามมติภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีมติดังกลาว 

ขอ ๔๑ ในกรณีที่ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  
๑๐๔  (๑)  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  เห็นสมควรให
สอบสวนเพิ่มเติมประการใด  ใหกําหนดประเด็นพรอมทั้งสงเอกสารที่เก่ียวของไปใหคณะกรรมการ
สอบสวนคณะเดิม  เพื่อดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไมอาจทําการสอบสวนได  หรือผูส่ังสอบสวนเพิ่มเติม
เห็นเปนการสมควรจะแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนคณะใหมข้ึนทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได  ในกรณี
เชนนี้  ใหนําขอ  ๓  และขอ  ๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม   

ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว  เมื่อสอบสวนเสร็จแลว  
ใหสงพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวของที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติม  ไปใหผูส่ังสอบสวนเพิ่มเติมโดย
จัดทําความเห็นเฉพาะที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติมประกอบไปดวยก็ได 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคสามแลว  ใหนําขอ  ๔๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ขอ ๔๒ การพิจารณาพยานหลักฐานวาผู ถูกกล าวหากระทําผิดวินัยหรือไม   อยางไร   

ใหพิจารณาจากพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน  และตองเปนพยานหลักฐานที่ไดสรุปแจงใหผูถูก
กลาวหาทราบแลวเทานั้น   

หมวด  ๗ 
การสอบสวนที่มชิอบและบกพรอง 

 
 

ขอ ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏวาการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตองตามขอ  ๓  ใหการ
สอบสวนทั้งหมดเสียไป  ในกรณีเชนนี้  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๙๘  
หรือมาตรา  ๑๐๔  (๑)  แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหมใหถูกตอง 

ขอ ๔๔ ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตอง  ใหการสอบสวนตอนนัน้เสียไป
เฉพาะในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน  มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมครบตามที่
กําหนดไวในขอ  ๑๗  วรรคหนึ่ง 
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หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(๒) การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไมถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๑  ขอ  ๒๗  ขอ  ๒๘  
วรรคสอง  ขอ  ๒๙  ขอ  ๓๐  วรรคหนึ่ง  หรือขอ  ๓๒  วรรคหนึ่ง 

ในกรณีเชนนี้  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  
๑๐๔  (๑)  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ส่ังให
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามกรณีดังกลาวใหมใหถูกตองโดยเร็ว 

ขอ ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏวาคณะกรรมการสอบสวนไม เรียกผู ถูกกลาวหามารับทราบ 
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลกัฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  หรือไมสงบันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา  หรือไมมี
หนังสือขอใหผูถูกกลาวหาชี้แจงหรือนัดมาใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาตามขอ  ๒๔  ใหผูส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน  ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  ๑๐๔  (๑)  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา   
อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหถูกตอง
โดยเร็ว  และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะชี้แจง  ใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาตามที่กําหนดไวใน
ขอ  ๒๔  ดวย 

ในกรณีที่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนแตกตางจากขอกลาวหาที่คณะกรรมการ
สอบสวนไดแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ  แตในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนนั้น  ถาผูถูกกลาวหา
ไมไดหลงขอตอสูโดยไดแกขอกลาวหาในความผิดนั้นแลวซ่ึงไมทําใหเสียความเปนธรรม  ใหถือวาการ
สอบสวนและพจิารณานั้นใชได  และใหลงโทษผูถูกกลาวหาไดตามบทมาตราหรือกรณีความผิดที่ถูกตอง 

ขอ ๔๖ ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  นอกจากที่
กําหนดไวในขอ  ๔๓  ขอ  ๔๔  และขอ  ๔๕  ถาการสอบสวนตอนนั้นเปนสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความ
เปนธรรม  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  ๑๐๔  (๑)  อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ส่ังใหคณะกรรมการสอบสวน 
แกไขหรือดําเนินการตอนนั้นใหถูกตองโดยเร็ว  แตถาการสอบสวนตอนนั้นมิใชสาระสําคัญอันจะทําใหเสีย
ความเปนธรรม  ผูมีอํานาจดังกลาวจะสั่งใหแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองหรือไมก็ได 
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หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๘ 
การนับระยะเวลา 

 
 

ขอ ๔๗ การนับระยะเวลาตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  สําหรับเวลาเร่ิมตนใหนับวันถัดจากวันแรกแหง
เวลานั้นเปนวันเร่ิมนับระยะเวลา  แตถาเปนกรณีขยายเวลาใหนับวันตอจากวันสุดทายแหงระยะเวลาเดิมเปน
วันเร่ิมระยะเวลาที่ขยายออกไป  สวนเวลาสิ้นสุด  ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ 
ใหนับวันเร่ิมเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๔๘ การดําเนินการสอบสวนกอนที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใชบังคับ  ใหคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ใชอยูในขณะนั้นจนกวาจะแลวเสร็จ  สวนการพิจารณาสั่งการของผูมี
อํานาจตามมาตรา  ๕๓  มาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  ๑๐๔  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.   
ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ใหดําเนินการตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 
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หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยนั้น ตองดําเนินกระบวนการ
สอบสวนพิจารณาโดยมิชักชา  มีความยุติธรรม  และคุมครองสิทธิแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาที่
ถูกกลาวหาหรือเปนผูเสียหาย ตลอดจนพยานที่ใหถอยคําในการสอบสวน อันจะทําใหกระบวนการสอบสวน
ไดความจริงและมีความยุติธรรม  ประกอบกับมาตรา  ๙๘  วรรคหก  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  บัญญัติวา การสอบสวนพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก .ค .ศ .   
จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.ค.ศ. นี้ 
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หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎ  ก.ค.ศ. 
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๑๒๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
ออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น 
“อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา”  หมายความรวมถึง  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ังดวย 
“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม  หรือปลัดกระทรวงอื่นที่มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามที่กําหนด 
ในพระราชกฤษฎีกา  ทั้งนี้  ไมรวมถึงปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ ๒ การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

ขอ ๓ การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย  ใหอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
แจงคําส่ัง 

เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ  ใหถือวันที่ผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยเปนวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 

ในกรณีที่ผูถูกลงโทษไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ังลงโทษทางวินัย  แตไดมีการแจงคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยใหผูถูกลงโทษทราบพรอมกับมอบสําเนาคําส่ังลงโทษทางวินัยใหผูถูกลงโทษ  รวมทั้ง
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หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ทําบันทึกลงวันเดือนป  เวลา  และสถานที่ที่แจง  และลงลายมือชื่อผูแจง  พรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปน
หลักฐานแลว  ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันที่ผูถูกลงโทษไดรับแจงคําส่ัง 

ในกรณีที่ไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ังลงโทษทางวินัยไดโดยตรง   
แตไดมีการแจงเปนหนังสือโดยสงสําเนาคําส่ังลงโทษทางวินัยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปให 
ผูถูกลงโทษ  ณ  ที่อยูของผูถูกลงโทษ  ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ  โดยสงสําเนาคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกลงโทษเก็บไวหนึ่งฉบับ  และใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปที่รับทราบคําส่ังลงโทษทางวินัยสงกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ  ในกรณี
เชนนี้  เมื่อลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวาผูถูก
ลงโทษไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว  แมยังไมไดรับสําเนาคําส่ังลงโทษทางวินัยฉบับที่ให 
ผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําส่ังลงโทษทางวินัยกลับคืนมา  ใหถือวาผูถูกลงโทษ
ไดรับแจงคําส่ังแลว 

ขอ ๔ การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย  ใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น  จะอุทธรณ
แทนผูอื่นหรือมอบหมายใหผูอื่นอุทธรณแทนไมได 

การอุทธรณตองทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวาไดถูก
ลงโทษโดยไมถูกตอง  ไมเหมาะสม  หรือไมเปนธรรมอยางไร  และลงลายมือชื่อและที่อยูของผูอุทธรณ 

ในการอุทธรณ  ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นพิจารณาของ  อ.ก.ค.ศ.   
เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ใหแสดงความประสงคไวในหนังสืออุทธรณตามวรรคสอง  
หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได  แตตองย่ืนหรือสงหนังสือขอแถลงการณดวยวาจานั้นตอ  อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  โดยตรงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดย่ืนหรือสงหนังสืออุทธรณ 

ขอ ๕ เพื่อประโยชนในการอุทธรณ   ผูจะอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงาน 
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวนได  สวนการขอตรวจหรือคัดบันทึก
ถอยคําบุคคล  พยานหลักฐานอื่น  หรือเอกสารที่เกี่ยวของ  ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาผูส่ัง
ลงโทษที่จะอนุญาตหรือไม  โดยใหพิจารณาถึงประโยชนในการรักษาวินัยของขาราชการ  ตลอดจน
เหตุผลและความจําเปนเปนเร่ือง ๆ  ไป 

ขอ ๖ ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ  ถาผูนั้นมี
เหตุอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

161



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ 
(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผูอุทธรณ 
(๔) เปนผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ   
(๕) เปนผูกลาวหา  หรือเปนคูสมรส  บุพการี  ผูสืบสันดาน  หรือพี่นองรวมบิดามารดาหรือ

รวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหา   
การคัดคานอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูพิจารณาอุทธรณนั้น  ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุ

แหงการคัดคานไวในหนังสืออุทธรณ  หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  
หรือ  ก.ค.ศ.  เร่ิมพิจารณาอุทธรณ 

เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  อนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้น 
จะขอถอนตัวไมรวมพิจารณาอุทธรณก็ได  ถาอนุกรรมการหรือกรรมการดังกลาวมิไดขอถอนตัว   
ใหอนุกรรมการหรือกรรมการที่ เหลืออยูนอกจากอนุกรรมการหรือกรรมการผูถูกคัดคานพิจารณา
ขอเท็จจริงที่คัดคาน  หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือ  ใหแจงอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นทราบ
และมิใหรวมพิจารณาอุทธรณ  เวนแตจะพิจารณาเห็นวา  การใหอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูนั้น 
รวมพิจารณาอุทธรณดังกลาวจะเปนประโยชนย่ิงกวา  เพราะจะทําใหไดความจริงและเปนธรรม  จะให
อนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณก็ได 

ขอ ๗ การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) การอุทธรณคําส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ  ใหอุทธรณตอ  ก.ค.ศ.  และ
ให  ก.ค.ศ.  เปนผูพิจารณา 

(๒) การอุทธรณคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดข้ันเงินเดือนของนายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรีเจาสังกัด  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือคําส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ัง
ตามมติของ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ใหอุทธรณตอ  ก.ค.ศ.  และให  ก.ค.ศ.  เปนผูพิจารณา 

(๓) การอุทธรณคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดข้ันเงินเดือนของผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผูอํานวยการสถานศึกษา  ใหอุทธรณตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  
และให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  เปนผูพิจารณา 

ขอ ๘ การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มิได
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
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หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) การอุทธรณคําส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ  ใหอุทธรณตอ  ก.ค.ศ.  และ
ให  ก.ค.ศ.  เปนผูพิจารณา 

(๒) การอุทธรณคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดข้ันเงินเดือนของนายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรีเจาสังกัด  ปลัดกระทรวงหรือคําส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังตามมติของ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.   
ต้ังใหอุทธรณตอ  ก.ค.ศ.  และให  ก.ค.ศ.  เปนผูพิจารณา 

(๓) การอุทธรณคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดข้ันเงินเดือนของปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  เลขาธิการ  อธิบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาอธิการบดีหรือตําแหนง
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการสถานศึกษาหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทา  ใหอุทธรณตอ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  และให  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ังเปนผูพิจารณา 

ขอ ๙ การอุทธรณตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ใหทําหนังสืออุทธรณถึงประธาน   
อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

การอุทธรณตอ  ก.ค.ศ.  ใหทําหนังสืออุทธรณถึงประธาน  ก.ค.ศ.  หรือเลขาธิการ  ก.ค.ศ.  และ
ย่ืนที่สํานักงาน  ก.ค.ศ. 

การย่ืนหรือสงหนังสืออุทธรณ  ผูอุทธรณจะย่ืนหรือสงผานผูบังคับบัญชาก็ได  โดยให
ผูบังคับบัญชานั้นสงหนังสืออุทธรณไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือหนวยงานหรือ
สวนราชการที่ทําหนาที่เลขานุการของ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือเลขาธิการ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  
ภายในสามวันทําการนับแตวันที่ผูบังคับบัญชาดังกลาวไดรับหนังสืออุทธรณ 

ในกรณีที่นําหนังสืออุทธรณมาย่ืนเอง  ใหผูรับออกใบรับประทับตรารับและลงทะเบียนไวเปน
หลักฐานในวันที่รับตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ  และใหถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกลาว
เปนวันย่ืนหนังสืออุทธรณ 

ในกรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย  ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝาก  
เปนหลักฐานฝากสง  หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปนวันสงหนังสือ
อุทธรณ 

เมื่อไดย่ืนหรือสงหนังสืออุทธรณไวแลว  ผูอุทธรณจะย่ืนหรือสงคําแถลงการณหรือเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมกอนที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  เร่ิมพิจารณาอุทธรณก็ได  โดยย่ืน
หรือสงตรงตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี 
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หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๐ อุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดตองเปนอุทธรณที่ถูกตองในสาระสําคัญตามขอ  ๔  
และขอ  ๙  และไดอุทธรณภายในกําหนดเวลาตามขอ  ๓ 

ในกรณีที่มีปญหาวาอุทธรณรายใดเปนอุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดหรือไม  ให  อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  เปนผูพิจารณาวินิจฉัย 

ในกรณีที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  มีมติไมรับอุทธรณคําส่ังลงโทษไว
พิจารณา  ใหเปนที่สุดและแจงมตินั้นพรอมสิทธิในการฟองศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือ
โดยเร็ว 

ขอ ๑๑ ผูอุทธรณจะขอถอนอุทธรณกอนที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  
แลวแตกรณี  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเสร็จส้ินก็ได  โดยทําเปนหนังสือย่ืนหรือสงตรงตอ  อ.ก.ค.ศ.   
เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.   

เมื่อไดถอนอุทธรณแลว  การพิจารณาอุทธรณใหเปนอันระงับ 
ขอ ๑๒ ในกรณีที่ผูถูกลงโทษไดยายหรือโอนไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนราชการอื่น  

ใหย่ืนอุทธรณตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาที่ผูอุทธรณไดยายหรือโอนไปสังกัดนั้น 
ในกรณีที่ผูอุทธรณไดยายหรือโอนไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนราชการอื่น  หลังจาก 

ที่ไดย่ืนอุทธรณตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาสังกัดเดิมไวแลว  และ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดเดิมนั้นยังมิไดมีมติตามขอ  ๑๔  ใหสงเร่ืองอุทธรณและเอกสารหลักฐานตามขอ  ๑๓  ไปให   
อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาตามวรรคหนึ่งเปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตอไป 

ในกรณีที่ผูอุทธรณไดยายหรือโอนไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนราชการอื่น  หลังจาก 
ที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาสังกัดเดิมไดมีมติตามขอ  ๑๔  แลว  แตผูบังคับบัญชายังมิไดส่ังหรือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น  ใหสงเร่ืองอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของพรอมทั้งรายงาน 
การประชุมและมติ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาไปใหผูบังคับบัญชาใหมเปนผูส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไป
ตามมตินั้น 

ขอ ๑๓ การพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย  ให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  
ก.ค.ศ.  พิจารณาจากสํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องตนตามมาตรา  ๙๕  และสํานวน 
การดําเนินการทางวินัยตามมาตรา  ๙๘  หรือสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือ 
ตามกฎหมายอื่นที่บัญญัติใหฟงขอเท็จจริงตามนั้น  และในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารและ
หลักฐานที่เก่ียวของเพิ่มเติม  รวมทั้งคําชี้แจงจากหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ   
หางหุนสวน  บริษัท  หรือบุคคลใด ๆ  หรือขอใหผูแทนหนวยราชการ  รัฐวิสาหกจิ  หนวยงานอื่นของรัฐ  
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หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หางหุนสวน  บริษัท  ขาราชการหรือบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการ
พิจารณาได 

ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา  หาก  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  
พิจารณาเห็นวาการแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  จะใหงดการ
แถลงการณดวยวาจาก็ได 

ในกรณีที่นัดใหผูอุทธรณมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม  ใหแจงใหผูดํารงตําแหนงที่ส่ัง
ลงโทษหรือเพิ่มโทษทราบดวยวา  ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลงดวยตนเองหรือมอบหมาย 
เปนหนังสือใหขาราชการที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงแกตอที่ประชุมคร้ังนั้นได  ทั้งนี้  ใหแจงลวงหนา
ตามควรแกกรณี  และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว  ใหผูดํารงตําแหนงที่ส่ังลงโทษหรือเพิ่มโทษ  
หรือผูแทนเขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณได 

ในการพิจารณาอุทธรณ  ถา  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  เห็นสมควรที่จะตอง
สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม  
ใหมีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมในเร่ืองนั้นไดตามความจําเปน  โดยจะสอบสวนเองหรือ
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได  หรือกําหนดประเด็น
หรือขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปใหผูสอบสวนเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได 

ในการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม  ถา  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  
หรือคณะกรรมการสอบสวนที่ไดรับแตงต้ังตามวรรคสี่  เห็นสมควรสงประเด็นหรือขอสําคัญใด 
ที่ตองการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่หรือตางเขตพื้นที่การศึกษา  ใหมีอํานาจ
กําหนดประเด็นหรือขอสําคัญนั้นสงไปเพื่อใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานในทองที่หรือ
เขตพื้นที่การศึกษานั้นทําการสอบสวนแทนได 

การสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม  หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพื่อใหผูสอบสวน
เดิมหรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานซ่ึงอยูตางทองที่หรือตางเขตพื้นที่การศึกษา
ดําเนินการตามวรรคสี่และวรรคหา  ในเร่ืองเกี่ยวกับกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ตามมาตรา  ๙๘  วรรคสอง  หรือกรณีกลาวหาตามมาตรา  ๑๑๐  (๔)  หรือมาตรา  ๑๑๑  ใหนําหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา  ๙๘  วรรคหก  หรือมาตรา  ๑๑๑  วรรคหนึ่ง 
และวรรคสาม  แลวแตกรณี  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๔ เมื่อ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ไดพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยไมรายแรงที่อุทธรณตามขอ  ๗  (๒)  หรือ  (๓)  หรือตามขอ  ๘  (๒)   
หรือ  (๓)  แลว 

(๑) ถาเห็นวาการส่ังลงโทษถูกตองและเหมาะสมกับความผิดแลว  ใหมีมติใหยกอุทธรณ 
(๒) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด  และเห็นวาผูอุทธรณ 

ไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง  แตควรไดรับโทษหนักข้ึน  ใหมีมติใหเพิ่มโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษ 
ที่หนักข้ึน 

(๓) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด  และเห็นวาผูอุทธรณ 
ไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง  ควรไดรับโทษเบาลง  ใหมีมติใหลดโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษ 
ที่เบาลง 

(๔) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด  และเห็นวาผูอุทธรณ 
ไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง  ซ่ึงเปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอย  และมีเหตุอันควรงดโทษ  ใหมีมติให 
ส่ังงดโทษโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 

(๕) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตอง  และเห็นวาการกระทําของผูอุทธรณไมเปนความผิด
วินัยหรือพยานหลักฐานยังฟงไมไดวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัย  ใหมีมติใหยกโทษ 

(๖) ถาเห็นวาขอความในคําส่ังลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม  ใหมีมติใหแกไขเปลี่ยนแปลง
ขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม 

(๗) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด  และเห็นวากรณีมีมูล 
ที่ควรกลาวหาวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ใหมีมติใหผูบังคับบัญชาแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา  ๙๘  วรรคสอง  และดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

(๘) ในกรณีที่เห็นวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนด
ในกฎ  ก.ค.ศ.  หรือเห็นวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดมีการดําเนินการทางวินัย 
ตามมาตรา  ๙๘  วรรคสอง  แลว  ใหมีมติใหเพิ่มโทษเปนปลดออกหรือไลออกจากราชการ   

(๙) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวาผูอุทธรณ 
มีกรณีที่สมควรแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือใหออกจากราชการตามมาตรา  ๑๑๐  (๔)  มาตรา  ๑๑๑   
หรือมาตรา  ๑๑๒   ใหมีมติใหผูบังคับบัญชาแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน   และดําเนินการ 
ตามกฎหมายตอไป 
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หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑๐) ถาเห็นสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใด  เพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมี
ความเปนธรรม  ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี 

การออกจากราชการของผูอุทธรณไมเปนเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ  แตจะมีมติตาม  (๒)  
หรือ  (๙)  มิได  หรือถาเปนการออกจากราชการเพราะตายจะมีมติตาม  (๗)  หรือ  (๘)  มิได 

ในกรณีที่มีผูถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไดกระทํารวมกัน  และเปนความผิดในเรื่อง
เดียวกันโดยมีพฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน  เมื่อผูถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใชสิทธิอุทธรณ
คําส่ังลงโทษดังกลาว  และผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณ  แมผูถูกลงโทษคนอื่นจะไมไดใชสิทธิ
อุทธรณ  หากพฤติการณของผูไมไดใชสิทธิอุทธรณเปนเหตุในลักษณะคดีอันเปนเหตุเดียวกับกรณีของ 
ผูอทุธรณแลว  ใหมีมติใหผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณไดรับการพิจารณาการลงโทษใหมีผลในทางที่เปนคุณ
เชนเดียวกับผูอุทธรณดวย 

ขอ ๑๕ เมื่อ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  ไดมีมติตามขอ  ๑๔  แลว  ใหผูมี
อํานาจตามมาตรา  ๕๓  ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น  และเมื่อไดส่ังหรือปฏิบัติตามมติดังกลาวแลว  
ใหแจงใหผูอุทธรณทราบดวย 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๕๓  ไดส่ังตามขอ  ๑๕  แลว  ผูอุทธรณจะอุทธรณ
ตอไปอีกมิได  เวนแตผูมีอํานาจดังกลาวส่ังเพิ่มโทษเปนโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการตาม 
ขอ  ๑๔  (๘)  หรือส่ังใหออกจากราชการตามขอ  ๑๔  (๙)  ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขตาม
มาตรา  ๑๒๒  ไดอกีชั้นหนึ่ง 

ขอ ๑๗ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณในกรณีที่อุทธรณตอ  ก.ค.ศ.  ตามขอ  ๗  (๑)  และ 
ขอ  ๘  (๑)  ใหนําขอ  ๑๓  และขอ  ๑๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อ  ก.ค.ศ.  มีมติเปนประการใด  ผูอุทธรณจะอุทธรณหรือรองทุกขตอไปอีกมิได  และใหแจง
ผูอุทธรณทราบพรอมทั้งแจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง  และใหแจงสวนราชการที่เก่ียวของทราบ 
เปนหนังสือ  หรือดําเนินการใหเปนไปตามมติ  ก.ค.ศ.  โดยเร็ว 
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หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๘ การนับระยะเวลาตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  สําหรับเวลาเร่ิมตน  ใหนับวันถัดจากวันแรก
แหงเวลานั้นเปนวันเ ร่ิมนับระยะเวลา   สวนเวลาสิ้นสุด   ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับ
วันหยุดราชการใหนับวันเร่ิมเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 
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หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๒๔  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  บัญญัติใหหลักเกณฑและวิธีการในเรื่อง 
ท่ีเกี่ยวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  กรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกส่ังลงโทษ
ทางวินัยหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 
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หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎ  ก.ค.ศ. 
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๑๒๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
ออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น   
“อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา”  หมายความรวมถึง  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ังดวย 
“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม  หรือปลัดกระทรวงอื่นที่มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา  แตไมรวมถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ ๒ การรองทุกขคําส่ังใหออกจากราชการ  ใหรองทุกขตอ  ก.ค.ศ.  ภายในสามสิบวันนับ
แตวันไดรับแจงคําส่ัง  โดยใหนําหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  วาดวยการอุทธรณและ
การพิจารณาอุทธรณมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๓ การรองทุกขและการพิจารณารองทุกข  ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชา
หรือการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน 
กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 
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หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๔ เมื่อผูอยูใตบังคับบัญชามีกรณีรองทุกขตามขอ  ๓  และแสดงความประสงคที่จะ
ปรึกษาหารือ  รับฟงหรือสอบถามกับผูบังคับบัญชา  ใหผูบังคับบัญชานั้นใหโอกาสและรับฟงหรือ
สอบถามเกี่ยวกับปญหาดังกลาวเพื่อทําความเขาใจและแกปญหาที่เกิดข้ึนในชั้นตน 

ถาผูอยูใตบังคับบัญชาไมประสงคจะปรึกษาหารือ  หรือปรึกษาหารือแลวไมไดรับคําชี้แจงหรือ
ไดรับคําชี้แจงไมเปนที่พอใจ  หรือผูบังคับบัญชามิไดดําเนินการใด ๆ  หรือดําเนินการแลวแตไมเปนที่
พอใจ  ก็ใหรองทุกขตามขอ  ๕  

ขอ ๕ การรองทุกข  ใหทําเปนหนังสือย่ืนหรือสงตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  
ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบเรื่องอันเปนเหตุแหงการรองทุกข  และให 
รองทุกขไดสําหรับตนเองเทานั้น  จะรองทุกขแทนผูอื่นหรือมอบหมายใหผูอื่นรองทุกขแทนไมได 

หนังสือรองทุกขตองลงลายมือชื่อ  ที่อยู  และตําแหนงของผูรองทุกข  และตองประกอบดวย
สาระสําคัญที่แสดงขอเท็จจริงและเหตุผลใหเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ
เนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชา  หรือการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางใด   
และความประสงคของการรองทุกข 

ถาผูรองทุกขประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นการพิจารณา  ใหแสดงความประสงคไวใน
หนังสือรองทุกข  หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได  โดยย่ืนหรือสงตรงตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่
การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  กอนเร่ิมพิจารณาเรื่องรองทุกข 

ขอ ๖ การรองทุกขตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ใหทําหนังสือรองทุกขถึงประธาน   
อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับ  ย่ืนหรือสงที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  หรือสวนราชการที่ทําหนาที่เลขานุการของ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง   

การรองทุกขตอ  ก.ค.ศ.  ใหทําหนังสือรองทุกขถึงประธาน  ก.ค.ศ.  หรือเลขาธิการ  ก.ค.ศ.  
พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับโดยย่ืนหรือสงที่สํานักงาน  ก.ค.ศ. 

ผู รองทุกขจะ ย่ืนหรือสงหนังสือร องทุกขพรอมกับสํา เนารับรองถูกตองหนึ่ งฉบับ 
ผานผูบังคับบัญชาหรือผานผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขก็ได  และใหผูบังคับบัญชานั้น
ดําเนินการตามขอ  ๑๑   

ในกรณีที่มีผูนําหนังสือรองทุกขมาย่ืนเอง  ใหผูรับออกใบรับ  พรอมทั้งประทับตรารับและ
ลงทะเบียนไวเปนหลักฐานในวันที่รับตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ  และใหถือวันที่รับหนังสือ 
ตามหลักฐานดังกลาวเปนวันย่ืนหนังสือรองทุกข 
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หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่สงหนังสือรองทุกขทางไปรษณีย  ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝาก
เปนหลักฐานฝากสง  หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือ  เปนวันสง
หนังสือรองทุกข 

เมื่อไดย่ืนหรือสงหนังสือรองทุกขไวแลว  ผูรองทุกขจะย่ืนหรือสงหนังสือรองทุกขหรือ 
เอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมกอนที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  เร่ิมพิจารณาเรื่องรองทุกขก็ได  
โดยย่ืนหรือสงตรงตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณ ี

ขอ ๗ การรองทุกขสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ เหตุรองทุกข เกิดจากนายกรัฐมนตรี   รัฐมนตรี  เลขาธิการ   หรือคําส่ัง 
ของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังการตามมติของ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือกรณีเหตุรองทุกขเกิดจาก
การถูกส่ังพักราชการตามมาตรา  ๑๐๓  ใหรองทุกขตอ  ก.ค.ศ.  และให  ก.ค.ศ.  เปนผูพิจารณา 

(๒) ในกรณีที่ เหตุรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาต้ังแตผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลงมา  ใหรองทุกขตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  และให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
เปนผูพิจารณา 

ขอ ๘ การรองทุกขสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มิไดสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ เหตุรองทุกขเกิดจากนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีเจาสังกัด  ปลัดกระทรวง   
หรือคําส่ังของผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังการตามมติของ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือกรณีเหตุรองทุกข 
เกิดจากการถูกส่ังพักราชการตามมาตรา  ๑๐๓  ใหรองทกุขตอ  ก.ค.ศ.  และให  ก.ค.ศ.  เปนผูพิจารณา 

(๒) ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการ  อธิบดีหรือตําแหนง
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา  อธิการบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา  
ผูอํานวยการสํานัก  ผูอาํนวยการกอง  ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทา  ใหรองทุกขตอ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  และให  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  เปนผูพิจารณา 

ขอ ๙ ผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูพิจารณาเรื่องรองทุกข   
ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข 
(๒) มีสวนไดเสียในเร่ืองที่รองทุกข 
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หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผูรองทุกข 
(๔) เปนคูสมรส  บุพการี  ผูสืบสันดาน  หรือพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดา

กับผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข 
การคัดคานอนุกรรมการหรือกรรมการผูพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น  ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปน

เหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือรองทุกข  หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่
การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  เร่ิมพิจารณาเรื่องรองทุกข 

เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง  อนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นจะขอถอนตัว 
ไมรวมพิจารณาเ ร่ืองรองทุกขนั้นก็ได   ถาอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัว   
ใหอนุกรรมการหรือกรรมการที่เหลืออยูนอกจากผูถูกคัดคานพิจารณาขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการ
คัดคาน  หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือใหแจงอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นทราบและมิใหรวม
พิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น  เวนแตจะพิจารณาเห็นวาการใหอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นรวมพิจารณา
เร่ืองรองทุกขดังกลาวจะเปนประโยชนย่ิงกวา  เพราะจะทําใหไดความจริงและเปนธรรม  จะให
อนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้นก็ได 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่ผูรองทุกขไมประสงคจะใหมีการพิจารณาเรื่องรองทุกขตอไป  จะขอถอน
เร่ืองรองทุกขกอนที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  พิจารณาเรื่องรองทุกขเสร็จส้ินก็ได  
โดยทําเปนหนังสือย่ืนหรือสงตรงตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  และเมื่อไดถอนเร่ือง
รองทุกขแลว  การพิจารณาเรื่องรองทุกขใหเปนอันระงับ 

ขอ ๑๑ เมื่อไดรับหนังสือรองทุกขตามขอ  ๖  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ใหสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  หรือสวนราชการที่ทําหนาที่เลขานุการของ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือสํานักงาน  
ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  มีหนังสือแจงพรอมทั้งสงสําเนาหนังสือรองทุกขใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุ 
แหงการรองทุกขทราบโดยเร็ว  และใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขนั้นสงเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวของโดยใหมีคําชี้แจงประกอบดวย  เพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทําการนับแต
วันไดรับหนังสือ 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาได รับหนังสือรองทุกขที่ได ย่ืนหรือสงตามขอ   ๖   วรรคสาม   
ใหผูบังคับบัญชานั้นสงหนังสือรองทุกขพรอมทั้งสําเนาตอไปยังผูบังคับบัญชาผู เปนเหตุแหงการ 
รองทุกขภายในสามวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข 
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หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

เมื่อผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขไดรับหนังสือรองทุกขแลว  หรือกรณีที่ผูรองทุกข
ไดย่ืนหรือสงหนังสือรองทุกขผานผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขโดยตรงตามขอ  ๖  วรรคสาม  
ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขนั้นจัดสงหนังสือรองทุกขพรอมทั้งสําเนาและเอกสาร 
หรือหลักฐานที่เกี่ยวของ  โดยใหมีคําชี้แจงประกอบดวย  ไปยังประธาน  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  
หรือหัวหนาสวนราชการที่ทําหนาที่เลขานุการของ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือประธาน  ก.ค.ศ.  
แลวแตกรณี  ภายในเจ็ดวันทําการนับแตไดรับหนังสือรองทุกข 

ขอ ๑๒ การพิจารณาเรื่องรองทุกข  ให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  พิจารณา
ถึงเหตุแหงการไมไดรับความเปนธรรมหรือเหตุแหงความคับของใจเนื่องจากการกระทําของ
ผูบังคับบัญชาหรือเหตุแหงการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  และในกรณีจําเปนและสมควร
อาจขอเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม  รวมทั้งคําชี้แจงจากหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หนวยงานอื่นของรัฐ   หางหุนสวน   บริษัท   หรือบุคคลใด ๆ  หรือขอใหผูแทนหนวยราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หางหุนสวน  บริษัท  หรือบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือชี้แจง
ขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได 

ในกรณีที่ผูรองทุกขขอแถลงการณดวยวาจา  หาก  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  
พิจารณาเห็นวา  การแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข  จะให 
งดแถลงการณดวยวาจาก็ได   

ในกรณีที่นัดใหผูรองทุกขมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม  ใหแจงใหผูบังคับบัญชาผูเปน
เหตุแหงการรองทุกขทราบดวยวา  ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลง  หรือมอบหมายเปนหนังสือให
ขาราชการที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงตอที่ประชุมคร้ังนั้นก็ได  ทั้งนี้  ใหแจงลวงหนาตามควรแกกรณี  
และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว  ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขหรือผูแทน 
เขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูรองทุกขได 

ขอ ๑๓ ให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข 
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือรองทุกขและเอกสารหรือหลักฐานตามขอ  ๑๑  
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หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หรือขอ  ๑๒  แลวแตกรณี  แตถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว  ใหขยาย
เวลาพิจารณาไดอีกไมเกินสามสิบวันและใหบันทึกแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตองขยายเวลาไวดวย 

ในกรณีที่ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแลวการพิจารณายังไมแลวเสร็จ  ให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่
การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  ขยายเวลาพิจารณาไดอีกไมเกินสามสิบวัน  แตทั้งนี้ใหพิจารณากําหนด
มาตรการที่จะทําใหการพิจารณาแลวเสร็จโดยเร็วและบันทึกไวเปนหลักฐานในรายงานการประชุม 

ขอ ๑๔ เมื่อ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  ไดพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขแลว 
(๑) ถาเห็นวาเหตุที่ทําใหไมไดรับความเปนธรรม  หรือเหตุแหงความคับของใจ  หรือการ

แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น  ผูบังคับบัญชาไดใชอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติตอผูรองทุกข
โดยชอบดวยกฎหมายแลวใหมีมติยกคํารองทุกข 

(๒) ถาเห็นวาเหตุที่ทําใหไมไดรับความเปนธรรมหรือเหตุแหงความคับของใจหรือการแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น  ผูบังคับบัญชาไดใชอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติตอผูรองทุกขโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย  ใหมีมติเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติ  หรือใหขอแนะนําตามที่เห็นสมควรเพื่อให
ผูบังคับบัญชาปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 

(๓) ถาเห็นสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใด  เพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมี
ความเปนธรรม  ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี 

(๔) ถาเห็นวาการรองทุกขไมเปนไปตามหลักเกณฑในขอ  ๕  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง   
ขอ  ๗  หรือขอ  ๘  ใหมีมติไมรับคํารองทุกข 

การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่ง  ใหบันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไวในรายงาน 
การประชุมดวย 

ขอ ๑๕ มติของ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  ตามขอ  ๑๔  ใหเปนที่สุด 
ขอ ๑๖ เมื่อ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  ไดมีมติเปนประการใดแลว  ใหผูมี

อํานาจตามมาตรา  ๕๓  ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้นในโอกาสแรกที่ทําได  ในกรณีที่มีเหตุผล
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หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ความจําเปนจะใหมีการรับรองรายงานการประชุมเสียกอนก็ได  และเมื่อไดส่ังหรือปฏิบัติตามมติ
ดังกลาวแลว  ใหแจงใหผูรองทุกขทราบเปนหนังสือโดยเร็ว 

ขอ ๑๗ การนับระยะเวลาตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  สําหรับเวลาเร่ิมตน  ใหนับวันถัดจากวันแรก
แหงเวลานั้นเปนวันเ ร่ิมนับระยะเวลา   สวนเวลาสิ้นสุด   ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับ
วันหยุดราชการ  ใหนับวันเร่ิมเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สมชาย  วงศสวัสด์ิ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 
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หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๒๔  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  บัญญัติใหหลักเกณฑและวิธีการในเรื่องท่ี
เกี่ยวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข  กรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกส่ังใหออก
จากราชการ   หรือเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ   เนื่องจากการกระทําของ
ผูบังคับบัญชาหรือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก .ค.ศ.   
จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 
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หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
กฎ  ก.ค.ศ. 

ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  มาตรา  ๑๐๓  วรรคห้า  และมาตรา  ๑๑๙   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพักราชการหรือให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนกรณีรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา  และกรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

ข้อ ๒ ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา  ๕๓  มาตรา  ๙๘  วรรคสอง  วรรคสี่  และวรรคห้า  มาตรา  ๑๐๐  
วรรคหก  และผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามมาตรา  ๑๐๔  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้ส่ังพักราชการหรือสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน 

ข้อ ๓ เม่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา  
เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ผู้มีอํานาจตามข้อ  ๒  จะส่ังให้ผู้นั้น 
พักราชการได้ต่อเม่ือมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่า
กระทําความผิดอาญาในเรื่องเก่ียวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  หรือเก่ียวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์
อันไม่น่าไว้วางใจ  และผู้ที่ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้  และผู้มีอํานาจตามข้อ  ๒  
พิจารณาเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการ 

(๒) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา  
หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น 

(๓) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา  หรือต้องจําคุกโดยคําพิพากษา  
และได้ถูกควบคุม  ขัง  หรือต้องจําคุก  เป็นเวลาติดต่อกันเกินสิบห้าวันแล้ว 
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(๔) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและต่อมามีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็น
ผู้กระทําความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวน  หรือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงภายหลัง 
ที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น  และผู้มีอํานาจตามข้อ  ๒  
พิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุด  ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทํา
ความผิดอาญาของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๔ การส่ังพักราชการตามข้อ  ๓  ให้ส่ังพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา  เว้นแต่กรณี 
ที่ผู้ถูกส่ังพักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้ร้องทุกข์คําส่ังพักราชการและผู้มีอํานาจพิจารณา
เห็นว่าคําร้องทุกข์ฟังขึ้น  และสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนพิจารณา
เสร็จส้ินเนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกส่ังพักราชการไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา  และไม่ก่อให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป  หรือเนื่องจากการดําเนินการทางวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่งปีนับแต่วันพักราชการ
ยังไม่แล้วเสร็จ  และผู้ถูกส่ังพักราชการไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว  ให้ผู้มีอํานาจสั่งพักราชการสั่งให้ผู้นั้น 
กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จส้ินได้ 

ข้อ ๕ เม่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกพักใชใ้บอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
ถ้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่หน่วยงานการศึกษาของผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยู่
ได้รับหนังสือแจ้งการพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษานั้น
พิจารณาเห็นว่า  ผู้นั้นไม่เหมาะสมที่จะเปลี่ยนตําแหน่งหรือย้ายไปดํารงตําแหน่งอ่ืนที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ  หรือผู้นั้นมีความเหมาะสม  แต่ไม่อาจเปลี่ยนตําแหน่งหรือย้ายไปดํารงตําแหน่งอ่ืนได้  
หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  แล้วแต่กรณี  ไม่อนุมัติ  ก็ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา  ๕๓  
ส่ังให้ผู้นั้นพักราชการ 

ข้อ ๖ การสั่งพักราชการตามข้อ  ๕  ให้ส่ังพักตลอดเวลาที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เว้นแต่กรณีที่ผู้ถูกส่ังพักราชการเนื่องจากเหตุ 
ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร้องทุกข์
คําส่ังพักราชการและผู้มีอํานาจพิจารณาเห็นว่าคําร้องทุกข์ฟังขึ้นและสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการก่อนกําหนดเวลาที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  เนื่องจากมีตําแหน่งอ่ืนที่ไม่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานการศึกษาพิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีความเหมาะสม 
ที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว  ผู้มีอํานาจสั่งพักราชการอาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการก่อนกําหนดเวลาที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ 

ข้อ ๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายสํานวน  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระทําผิดอาญา
หลายคดี  เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  หรือผู้ที่ถูกฟ้องนั้น
พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้  ถ้าจะส่ังพกัราชการให้ส่ังพักทุกสํานวนและทุกคดี 
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ในกรณีที่ได้ส่ังพักราชการในสํานวนใดหรือคดีใดไว้แล้ว  ภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกส่ังพักราชการนั้น  
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสํานวนอ่ืน  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  
หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาในคดีอ่ืนเพิ่มขึ้นอีกเว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท   
หรือความผิดลหุโทษ  หรือผู้ที่ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้  ก็ให้ส่ังพักราชการ 
ในสํานวนหรือคดีอ่ืนที่เพิ่มขึ้นนั้นด้วย 

ข้อ ๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีเหตุพักราชการตามข้อ  ๓  และพักใช้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามข้อ  ๕  ถ้าจะส่ังพักราชการให้ส่ังพักทุกสํานวนและทุกคดี   

ในกรณีที่ได้ส่ังพักราชการในสํานวนใดหรือคดีใดไว้แล้ว  ภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกส่ังพักราชการนั้น  
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสํานวนอ่ืน  หรือถูกฟ้อง
คดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาในคดีอ่ืนเพิ่มขึ้นอีก  เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  หรือผู้ที่ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้  หรือมีกรณี 
ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก็ให้ส่ังพักราชการ 
ในสํานวนหรือคดีอ่ืนที่เพิ่มขึ้นนั้นด้วย 

ข้อ ๙ การส่ังพักราชการหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ห้ามมิให้ส่ังย้อนหลังไปก่อน
วันออกคําส่ัง  เว้นแต่ 

(๑) ผู้ซ่ึงจะถูกส่ังพักราชการหรือจะถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนอยู่ในระหว่างถูกควบคุม
หรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา  หรือต้องจําคุกโดยคําพิพากษา  การสั่งพักราชการหรือการสั่ง 
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนในเรื่องนั้นให้ส่ังย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม  ขัง  หรือต้องจําคุก 

(๒) ในกรณีที่ได้มีการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว  ถ้าจะต้องสั่งใหม่
เพราะคําส่ังเดิมไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง  ให้ส่ังพักหรือสั่งให้ออกตั้งแต่วันให้พักราชการหรือให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามคําส่ังเดิม  หรือตามวันที่ควรต้องพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนในขณะที่
ออกคําส่ังเดิม 

ข้อ ๑๐ คําส่ังพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนต้องระบุชื่อและตําแหน่งของ 
ผู้ถูกส่ังพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ตลอดจนกรณีและเหตุที่ส่ังให้พักราชการหรือสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 

เม่ือได้มีคําส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดพักราชการหรือสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนแล้ว  ให้แจ้งคําส่ังให้ผู้นั้นทราบพร้อมทั้งส่งสําเนาคําส่ังให้ด้วยโดยพลัน   

ในกรณีที่ผู้ถูกพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ัง   
แต่ได้มีการแจ้งคําส่ังให้ผู้นั้นทราบพร้อมกับมอบสําเนาคําส่ังให้ผู้นั้น  รวมทั้งทําบันทึกลงวัน  เดือน  ปี  
เวลาและสถานที่ที่แจ้ง  และลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว  ให้ถือวันที่แจ้งนั้น
เป็นวันที่ผู้นั้นได้รับทราบคําส่ัง 
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ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ัง 
ได้โดยตรง  แต่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือส่งสําเนาคําส่ังทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้นั้น  ณ  ที่อยู่
ของผู้นั้น  ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ  โดยส่งสําเนาคําส่ังไปให้สองฉบับเพื่อให้ผู้นั้นเก็บไว้
หนึ่งฉบับ  และให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อและวัน  เดือน  ปีที่รับทราบคําส่ังส่งกลับคืนมาเพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐานหนึ่งฉบับ  ในกรณีเช่นนี้เม่ือล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนว่าผู้นั้นได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว  แม้ยังไม่ได้รับสําเนาคําส่ังฉบับที่ให้ผู้นั้น 
ลงลายมือชื่อและวัน  เดือน  ปีที่รับทราบคําส่ังกลับคืนมา  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบคําส่ังให้พักราชการ
หรือคําส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นแล้ว 

ข้อ ๑๑ เม่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกส่ังพักราชการ 
และผู้มีอํานาจตามข้อ  ๒  พิจารณาเห็นว่าการสอบสวนพิจารณา  หรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่อาจ
ถูกส่ังพักราชการตามข้อ  ๓  นั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว  ผู้มีอํานาจดังกล่าวจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ไว้ก่อนก็ได้ 

ข้อ ๑๒ เม่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกส่ังพักราชการตามข้อ  ๕  
เป็นเวลาเกินหนึ่งปี  ผู้มีอํานาจตามข้อ  ๒  อาจสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้ 

ข้อ ๑๓ ให้นําความในข้อ  ๔  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  มาใช้บังคับกับการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔ เม่ือได้ส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดพักราชการไว้แล้ว  หากผู้มี
อํานาจตามข้อ  ๒  พิจารณาเห็นว่ามีเหตุตามข้อ  ๑๑  หรือข้อ  ๑๒  จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อน 
อีกชั้นหนึ่งก็ได้ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่จะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อ  ๑๔  ให้ส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตั้งแต่วันพักราชการเป็นต้นไป 

ข้อ ๑๖ การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดํารงตําแหน่งซ่ึงมีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษ  ผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าออกจากราชการไว้ก่อน  ให้ดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมี 
พระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันออกจากราชการไว้ก่อน 

ข้อ ๑๗ เม่ือได้ส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดพักราชการหรือให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา  ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณา 
เป็นประการใดแล้วให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ปรากฏวา่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๑๐๐  วรรคสี่  
หรือมาตรา  ๑๓๔  แล้วแต่กรณี 
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง  และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอ่ืน  ก็ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ  แล้วแต่กรณี  
ในตําแหน่งและวิทยฐานะเดิมหรือตําแหน่งเดียวกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งและวิทยฐานะ  แล้วให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการตามมาตรา  ๑๐๐  วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  
หรือมาตรา  ๑๓๔  แล้วแต่กรณี 

(๓) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง  และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอ่ืน  แต่ไม่อาจส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการได้เนื่องจาก
ผู้ถูกส่ังพักราชการมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการแล้ว  หรือผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ซ่ึงจะต้องพ้นจาก
ราชการเม่ือส้ินปีงบประมาณนั้น  แล้วแต่กรณี  ก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งงดโทษตามมาตรา  ๑๐๒  โดยไม่ต้องสั่ง
ให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ  และสําหรับผู้ที่ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ให้มีคําส่ังยกเลิกคําส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ   

(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง  แต่มีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอ่ืน  ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งงดโทษตามมาตรา  ๑๐๒  แล้วส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
ตามเหตุนั้นโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ 

(๕) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัย  และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอ่ืน  ก็ให้ส่ังยุติเรื่อง  และสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ  
ในตําแหน่งและวิทยฐานะเดิมหรือตําแหน่งเดียวกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งและวิทยฐานะ 

(๖) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัย  และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอ่ืน  แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการได้  
เนื่องจากผู้ถูกส่ังพักราชการมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย 
บําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว  หรือผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์   
ซ่ึงจะต้องพ้นจากราชการเม่ือสิ้นปีงบประมาณนั้น  แล้วแต่กรณี  ก็ให้ส่ังยุติเรื่อง  และสําหรับผู้ที่ถูกส่ัง 
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้มีคําส่ังยกเลิกคําส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจาก
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(๗)  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัย  แต่มีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจากราชการ
ด้วยเหตุอ่ืน  ก็ให้ส่ังให้ออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
หรือกลับเข้ารับราชการ 
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อ ๑๘ เม่ือได้ส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดพักราชการหรือให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามข้อ  ๕  หรือข้อ  ๑๒  ถ้าภายหลังปรากฏผลการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประการใด  หรือพ้นกําหนดเวลาที่ถูกพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพแล้วให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นไม่เป็นผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  และไม่มีกรณี 
ที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน  ก็ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ  
แล้วแต่กรณี  ในตําแหน่งและวิทยฐานะเดิมหรือตําแหน่งเดียวกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและวิทยฐานะ 

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นยังคงเป็นผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไปและไม่มีกรณี
ที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน  ก็ให้เป็นไปตามข้อ  ๕  หรือข้อ  ๑๒  แล้วแต่กรณี 

(๓) ในกรณีที่ปรากฏว่าพ้นกําหนดเวลาที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว  และไม่มี
กรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน  ก็ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ 

(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นไม่เป็นผู้ถูกพักใช้หรือพ้นกําหนดเวลาถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพแล้ว  และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน  แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการได้  เนื่องจากผู้ถูกส่ังพักราชการมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และได้
พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว  หรือผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อนมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ซ่ึงจะต้องพ้นจากราชการเม่ือสิ้นปีงบประมาณนั้น  แล้วแต่กรณี   
ก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  สําหรับกรณี 
ผู้ที่ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้มีคําส่ังยกเลิกคําส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ผู้นั้นเป็น 
ผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(๕) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นไม่เป็นผู้ถูกพักใช้  หรือพ้นกําหนดเวลาถูกพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพแล้ว  แต่มีกรณีต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน  ก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการตามเหตุนั้นโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ 

ข้อ ๑๙ คําส่ังพักราชการ  คําส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  หรือคําส่ังให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือกลับเข้ารับราชการ  ต้องทําเป็นหนังสือระบุชื่อ  ตําแหน่ง  และวิทยฐานะของผู้ถูกส่ังพักราชการ   
ผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  หรือผู้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ  ตลอดจน
กรณีและเหตุที่ส่ังดังกล่าว  โดยให้มีสาระสําคัญตามแบบ  พ.  ๑  พ.  ๒  พ.  ๓  พ.  ๔  หรือ  พ.  ๕  แล้วแต่กรณี  
ท้ายกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ศาสตราจารย์สุชาติ  ธาดาธํารงเวช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 
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                        แบบ พ. ๑ 
                 (ให้พักราชการ) 

คําสั่ง (ระบุช่ือส่วนราชการที่ออกคําสัง่) 
ที่ ....../............. 

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพกัราชการ 
 

 
  ด้วย (นาย,นาง,นางสาว) ................................................................... ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่ง/วิทยฐานะ......................................................................โรงเรยีน/
หน่วยงานการศึกษา ............................................. สังกัด ........................................... 
ตําแหน่งเลขที่ ...................... รับเงินเดือนในอันดับ ....................... ข้ัน ..................... บาท มีกรณี 
................................................................................ (ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูก
ต้ังคณะกรรมการสอบสวน/ถูกฟ้องในคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา/ถูกพักใช้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ในเรื่อง 
.............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
และมีเหตุให้พักราชการ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ     
ไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ........ คือ ......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ / มาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว  
ข้อ .... จึงให้ (นาย,นาง,นางสาว) ....................................................................... พักราชการ  

ทั้งน้ี  ต้ังแต่ ............................................................. เป็นต้นไป 
           สั่ง ณ วันที่ ................................................ พ.ศ. .... 

 
     (ลงช่ือ) 

    (...................ช่ือผู้สั่ง..........................) 
    (...................ตําแหน่ง........................) 

 
หมายเหตุ ๑. การระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกสั่งให้ระบุช่ือตัว ช่ือสกุล ตําแหน่ง หรือวิทยฐานะ 

(ถ้ามี) 
 ๒. ให้ระบุเรื่องที่ถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทํา

ความผิ ดอาญา  หรื อ ถูกพั ก ใ ช้ ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๓. การระบุเหตุการณ์พักราชการตามกฎ ก.ค.ศ. น้ี ถ้ามีหลายเหตุให้ระบุทุกเหตุ 
 ๔. ข้อความใดหากไม่ใช้ให้ตัดออก 
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แบบ พ. ๒ 
(ให้ออกจากราชการไว้ก่อน) 

คําสั่ง (ระบุช่ือส่วนราชการที่ออกคําสัง่) 
ที่ ....../............. 

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการไว้ก่อน  
   

 

  ด้วย (นาย,นาง,นางสาว) ...................................................................... ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่ง/วิทยฐานะ..................................................................... โรงเรยีน/
หน่วยงานการศึกษา สังกัด ................................................................................ 
ตําแหน่งเลขที่ ..................... รับเงินเดือนในอันดับ ....................... ข้ัน ...................... บาท มีกรณี 
.................................................................... (ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน/ ถูกฟ้องในคดีอาญา/ ต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา )  ในเรื่อง 
................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................... 
และมีเหตุให้พักราชการ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ........ คือ ................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้น
จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจาก ................................................................ (ระบุเหตุผลให้
ชัดเจน)........................ /ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปี    

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓/มาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว  
ข้อ .... จึงให้ (นาย,นาง,นางสาว) ......................................................... ออกจากราชการไว้ก่อน  

ทั้งน้ี  ต้ังแต่ ............................................................. เป็นต้นไป 
           สั่ง ณ วันที่ ................................................ พ.ศ. .... 

 

     (ลงช่ือ) 
    (...................ช่ือผู้สั่ง..........................) 
    (...................ตําแหน่ง........................) 

 

หมายเหตุ ๑. การระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกสั่งให้ระบุช่ือตัว ช่ือสกุล ตําแหน่ง หรือวิทยฐานะ 
(ถ้ามี) 

  
๒ 
 
 
 
 

๒. ให้ระบเุรื่องที่ถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิด 
    อาญา หรือถูกพักใช้ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเกินหนึง่ปี 
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๒ 
 

 ๓. การระบุเหตุการพักราชการตามกฎ ก.ค.ศ. น้ี ถ้ามีหลายเหตุให้ระบุทุกเหตุ  
 ๔. สําหรับกรณีการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาให้

ระบุเหตุผลที่อาจทําให้เห็นได้ว่าการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีน้ันจะไม่
แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 ๕. ข้อความใดหากไม่ใช้ให้ตัดออก 
  
  

186



แบบ พ. ๓ 
(การสั่งกลับกรณีไม่มีความผิดวินัย) 

คําสั่ง (ระบุช่ือส่วนราชการที่ออกคําสัง่) 
ที่ ....../............. 

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารบัราชการ  

   
 

  ตามคําสั่ง ......................................... (ระบุช่ือส่วนราชการที่ออกคําสั่ง) ...................  
ที่ ................./................. ลงวันที่ .............................. พ.ศ. .... สั่งให้ (นาย,นาง,นางสาว) 
........................................................ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง/วิทยฐานะ 
...................................................................... โรงเรียน/หน่วยงานการศึกษา ..................... 
................................ สังกัด ................................................. ตําแหน่งเลขที่............... รับเงินเดือนใน
อันดับ ............... ข้ัน .............. บาท พักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อนต้ังแต่ ................................... 
เป็นต้นไป น้ัน 
  บัดน้ี ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่า (นาย,นาง,นางสาว) .............................. 
................................................. มิได้กระทําผิดวินัย และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการดว้ยเหตุอืน่ 
  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ . ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการสั่ ง 
พักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ...... จึงให้ (นาย,นาง,นางสาว) 
....................................................... กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ/กลับเข้ารับราชการในตําแหน่ง/
วิทยฐานะ ................................. โรงเรียน/หน่วยงานการศึกษา ..........................................  
สังกัด ...................................................... ตําแหน่งเลขที่ .................. โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ 
............................... ข้ัน ................... บาท   

ทั้งน้ี  ต้ังแต่ ............................................................. เป็นต้นไป 
           สั่ง ณ วันที่ ................................................ พ.ศ. .... 

 

     (ลงช่ือ) 
    (...................ช่ือผู้สั่ง..........................) 
    (...................ตําแหน่ง........................) 

 

หมายเหตุ ๑. การระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกสั่งให้ระบุช่ือตัว ช่ือสกุล ตําแหน่ง หรือวิทยฐานะ 
(ถ้ามี)  

  ๒. ข้อความใดหากไม่ใช้ให้ตัดออก  
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แบบ พ. ๔ 
(การสั่งกลับกรณีมีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง) 

คําสั่ง (ระบุช่ือส่วนราชการที่ออกคําสัง่) 
ที่ ....../............. 

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารบัราชการ  

   
 

  ตามคําสั่ง ................................... (ระบุช่ือส่วนราชการที่ออกคําสั่ง) ........... 
ที่ ................./................. ลงวันที่ .............................. พ.ศ. .... สั่งให้ (นาย,นาง,นางสาว) 
........................................................ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง/วิทยฐานะ 
.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  โรงเรียน/หน่วยงานการศึกษา . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .  สังกัด . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .  ตําแหน่งเลขที่ . . . .. . . . . . . . . . .  
รับเงินเ ดือนในอันดับ . . . . . . .  ข้ัน . . . . . . . . .  บาท พักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อนต้ังแต่ 
................................... เป็นต้นไป น้ัน 
  บัดน้ี ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่า (นาย ,นาง,นางสาว) ................................. 
........................................ กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงและไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการดว้ยเหตุอืน่ 
  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ . ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการสั่ ง 
พักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ...... จึงให้ (นาย,นาง,นางสาว) 
............................................................................................... กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ/ 
กลับเข้ารับราชการในตําแหน่ง/วิทยฐานะ ............................................. โรงเรียน/หน่วยงานการศึกษา 
.............................................. สังกัด ................................................ ตําแหน่งเลขที่ ........................ 
โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ............................... ข้ัน ................... บาท 

 ทั้งน้ี  ต้ังแต่.............................................................เป็นต้นไป 
          สั่ง ณ วันที่................................................พ.ศ. .... 

 

     (ลงช่ือ) 
    (...................ช่ือผู้สั่ง..........................) 
    (...................ตําแหน่ง........................) 

 

หมายเหตุ   ๑. การระบุ ช่ือและตําแหน่งของผู้ ถูกสั่ ง ให้ระบุ ช่ือตัว ช่ือสกุล   ตําแหน่ง  หรือ 
วิทยฐานะ (ถ้ามี)  

 ๒. ข้อความใดหากไม่ใช้ให้ตัดออก  
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   แบบ พ. ๕ 
      (การสั่งกลบักรณีไมเ่ป็นผู้ถูกพักใช้/พ้นกําหนดเวลาถูกพักใช้) 

คําสั่ง (ระบุช่ือส่วนราชการที่ออกคําสัง่) 
ที่ ....../............. 

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารบัราชการ  

   
 

  ตามคําสั่ง ................................. (ระบุช่ือส่วนราชการที่ออกคําสั่ง) .............  
ที่ ................./................. ลงวันที่ .............................. พ.ศ. .... สั่งให้ (นาย,นาง,นางสาว) 
................................................ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง/วิทยฐานะ 
..................................................... โรงเรียน/หน่วยงานการศึกษา ............................. 
.. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. ..  สังกัด .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .  ตําแหน่งเลขที่ . .. .. . .. .. . .. . .  
รับเงินเ ดือนในอันดับ . . . . . . .  ข้ัน . . . . . . . . .  บาท พักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อนต้ังแต่ 
................................... เป็นต้นไป น้ัน 
   บัดน้ี ผลการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปรากฏว่า (นาย ,นาง ,นางสาว)  . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . 
................................... (มิได้เป็นผู้ถูกพักใช้)/หรือพ้นกําหนดเวลาถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น 
  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ . ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการสั่ ง 
พักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ...... จึงให้ (นาย,นาง,นางสาว) 
................................................... ............ กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ/กลับเข้ารับราชการ 
ในตําแหน่ง/วิทยฐานะ ......................................................... โรงเรียน/หน่วยงานการศึกษา 
.............................................. สังกัด ................................................ ตําแหน่งเลขที่ ........................ 
โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ............................... ข้ัน ................... บาท   

ทั้งน้ี  ต้ังแต่.............................................................เป็นต้นไป 
           สั่ง ณ วันที่................................................พ.ศ. .... 

 

     (ลงช่ือ) 
    (...................ช่ือผู้สั่ง..........................) 
    (...................ตําแหน่ง........................) 

หมายเหตุ   ๑. การระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ ถูกสั่ง ให้ระบุช่ือตัว   ช่ือสกุล  ตําแหน่ง  หรือ 
วิทยฐานะ (ถ้ามี)    

      ๒. ข้อความใดหากไม่ใช้ให้ตัดออก  
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๐๓  วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  บัญญัติให้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ 
การสั่งพักราชการ  การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
และการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.   
และมาตรา  ๑๑๙  บัญญัติให้ภายใต้บังคับหมวด  ๗  และหมวด  ๙  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อาจถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  ซึ่งได้
กําหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้   
จึงจําเป็นต้องออกกฎ  ก.ค.ศ.  น้ี 
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กฎ  ก.ค.ศ. 

ว่าดว้ยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรอืลดเงนิเดือน 
พ.ศ.  2561 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๑๐๐  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  
ออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  
พ.ศ.  ๒๕๔๙   

ข้อ ๒ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือต าแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า   
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง  มีอ านาจ 
สั่งลงโทษได้  ดังต่อไปนี้   

(๑) ภาคทัณฑ์   
(๒) ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่  

มีค าสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน  สองเดือน  หรือสามเดือน 
ข้อ ๓ ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ปลัดกระทรวง  

เลขาธิการ  อธิบดีหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  อธิการบดีหรือต าแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  ศึกษาธิการภาคหรือต าแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่า  
ศึกษาธิการจังหวัดหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  หรือผู้อ านวยการส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง  มีอ านาจสั่งลงโทษได้  ดังต่อไปนี้   

(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่  

มีค าสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน  สองเดือน  หรือสามเดือน   
(๓) ลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่ 

มีค าสั่งลงโทษ 

้หนา   ๑
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ข้อ ๔ การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน  ถ้าจ านวนเงินเดือนที่จะต้องตัดหรือลด  
มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเศษทิ้ง 

ข้อ ๕ ในระหว่างที่  ก.ค.ศ.  ยังมิได้ปรับอัตราเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ า
ต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพ่ือให้เข้าสู่อัตรา  
ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง  ให้ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษตามข้อ  ๒  หรือข้อ  ๓  แล้วแต่กรณี  มีอ านาจ 
สั่งลงโทษลดเงินเดอืนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด  
ทั้งนี้  จนกว่าจะมีการปรับอัตราเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวเข้าสู่อัตราตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 

้หนา   ๒
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  
และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ได้ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จากเดิมซึ่งเป็นแบบ  “ขั้นเงินเดือน”  มาเป็น  
“บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง”  ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่   ๑๖/๒๕๖๐   
เรื่อง  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  
ก าหนดให้แก้ไขค าว่า  “ขั้นเงินเดือน”  ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เป็นค าว่า  “เงินเดือน”  ทุกแห่ง  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๙/๒๕๖๐  เรื่อง   
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่   ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  
ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค  โดยมีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  
และลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการภาค  และให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  โดยมีศึกษาธิการจังหวัด  
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  สมควรปรับปรุง
กฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เพ่ือให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว  รวมทั้งปรับปรุง  
อัตราลงโทษตัดเงิน เดือนและลดเงิน เดือนเพ่ือให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   
จึงจ าเป็นต้องออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

้หนา   ๓
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บรรณานุกรม 
กฎหมาย 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ 
 กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559. 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ 
 บุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560. 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560. 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561. 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม.  
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม. 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551.  

  (2551. 15 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 125 ตอนที่ 94 ก 7-14. 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550.  (2550.12 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา,  

  เล่ม 124 ตอนที่ 53 ก หน้า 28-48. 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555. 
   (2555. 2 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 129 ตอนที่ 22 ก 12-18. 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550. 
   (2551. 15 มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 125 ตอนที่ 11 ก 43-52. 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561. 
   (2561. 20 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 135 ตอนที่ 61 ก 1-3. 
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ 
   ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561. (2561. 21 กันยายน). 
 

ค าพิพากษาศาลปกครอง 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 28/2547 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 67/2547 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 153/2547 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 162/2548 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 197/2548 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 89/2549 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 142/2549 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 21/2550 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 118/2551 
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ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 463/2551 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 548/2554 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 207/2557 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 117/2558 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 789/2558 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 814/2558 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ ฟ. 35/2560 
 

มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ ที่ท าการแทน ก.ค.ศ. 
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 เมษายน 2561. 
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 2/2556  
   วันที่ 23 มกราคม 2556 
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 7/2556  
  วันที่ 3 เมษายน 2556 
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 9/2556  
  วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 3/2557  
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 14/2557  
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 1/2562  
  วันที่ 11 มกราคม 2562 
 

เรื่องเสร็จ 
 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2549). เรื่องเสร็จที่ 322/2549 เรื่อง การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ               
ในสหกรณตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗. 

             . (2561). เรื่องเสร็จที่ 944/2561  เรื่อง การด าเนินการของส านักข่าวกรองแห่งชาติ. 
             . (2561). เรื่องเสร็จที่ 1058/2561 เรื่องผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                  

ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดร่วมกันกับบุคลากรทางการศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด.  
 

หนังสือ 
ส านักงาน ก.ค.ศ. .(2553). คู่มือการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             กรุงเทพฯ ; โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
              .(2554). คู่มือการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของ 
              ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, กรุงเทพฯ ; โรงพิมพ์ สกสค.  
               .(2554). คู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์และแนววินิจฉัยของ 
              อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์, กรุงเทพฯ ; โรงพิมพ์ สกสค. 
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หนังสือราชการ 
หนังสือกรมเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ที่ นว 208/2496 เรื่อง แนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา  

ลงวันที่ 3 กันยายน 2496. 
หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0401/ว 50 เรือ่ง การลงโทษขา้ราชการที่กระท าผิดวินัย 

  กรณีทุจริตในการสอบ ลงวันที่ 12 เมษายน 2511. 
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการครู 

  และบุคลากรทางการศึกษาเล่นการพนัน ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2550. 
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด 0206.9/ว 2 เรื่อง การสอบสวนปากค าผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก  

  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555. 
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/ว 5 เรื่อง การเทียบให้บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                  

 ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
  พ.ศ. 2547 ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
  และข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มีวิทยฐานะเทียบได้ไม่ต่ ากว่าข้าราชการครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์แก่การด าเนินการทางวินัย ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545. 

หนังสือส านักงาน ก.พ. ที ่นร 0709.2/ล 47  เรื่อง การสอบสวนความผิดทางวินัย ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536. 
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่  นร 0505/ว 197  ลงวันที ่17 พฤศจิกายน 2548 

 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การพิจารณาการกระท าผิดวินัยของข้าราชการ. 
หนังสือส่วนอ านวยการส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ คสช.(สลธ)/64                    
 เรื่อง มาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561. 
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