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คู่มือกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ของข้ำรำชครูและบุคลำกรทำง     
กำรศึกษำ ฉบับนี้ เป็นเอกสารที่ส านักงานศึกษาธิการภาค ๘ จัดท าขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 8 โดยมีวัตถุประสงค์สอง
ประการ กล่าวคือ ประการแรก เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 8 ใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก าหนด ประการที่สอง เพ่ือให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
พ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 8 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของ
การรักษาวินัย ทั้งนี้ เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่จักต้องด ารงตนอยู่ใน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ สามารถเป็นแบบอย่าง (Role Model) ที่ดีให้แก่เยาวชนและ
สังคมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง (Professional)   

ในการจัดท าคู่มือฉบับนี้ ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 ขอขอบคุณ ส านักงาน ก.ค.ศ. และ
ส านักงานศาลปกครองที่เอ้ือเฟ้ือข้อมูลด้านกฎหมาย และกรณีศึกษา และหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ปฏบิัติงานด้านการบริหารบุคคลในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสมควร        
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- ถูกปลดเพราะละทิ้งหน้าที่เกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร 160 

- การลงโทษทางวินัย ต้องเหมาะสมกับพฤติกรรมการกระท าผิด 162 

- ไม่แจ้งถ้อยค าพยานในชั้นสอบสวนเท่ากับไม่ให้โอกาสคู่กรณี 164 

- ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อ้างไม่มีพยานรู้เห็น เป็นผิดวินัยอย่างร้ายแรง 168 

- การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย 171 

- ไม่มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เป็นเหตุให้ค าสั่งลงโทษไม่ชอบ 174 

- ลงโทษทางวินัยซ้ าในมูลความผิดเดียว 176 

- การใช้ดุลพินิจก าหนดโทษ ต้องเหมาะสมกับความผิด 179 

- น าพฤติการณ์อันเป็นความผิดทางวินัยฐานอ่ืนมาลงโทษ โดยไม่แจ้งข้อกล่าวหา 182 

- ความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 185 
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บทที่ 1 

บททั่วไป 

 
หลักการและเหตุผลความจ าเป็น   
 ส านักงานศึกษาธิการภาค เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงในระดับพ้ืนที่           
ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
อ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ โดยให้มีอ านาจหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและการพัฒนา ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผล         
การด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ประกอบกับประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ก าหนดให้
กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานศึกษาธิการภาค มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแล เร่งรัด ติดตาม
และประเมินผลเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ ประกอบกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบอ านาจให้ศึกษาธิการภาคปฏิบัติ
ราชการแทนในการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค เกี่ยวกับการสืบสวนหรือ
พิจารณาในเบื้องต้น การด าเนินการทางวินัยทุกขั้นตอน การสั่งพักราชการ การให้ออกจากราชการ        
ไว้ก่อน การสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือกลับเข้ารับราชการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา วิทยฐานะตั้งแต่ช านาญการพิเศษลงมา ตามหมวด 6 และหมวด 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และระเบียบแบบแผนของ      
ทางราชการที่เกี่ยวข้อง ตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1409/2560 ลงวันที่           
5 กรกฎาคม 2560  

เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๘ ได้ตระหนักถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยยึดระบบคุณธรรม ยุติธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุคคล การได้รับการปฏิบัติและ
การคุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันตามหลักกฎหมายปกครอง โดยใช้หลักการสร้างความรู้
ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของบุคลากร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในการประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ วินัยและ  



2 
 

การรักษาวินัย ที่ก าหนดไว้ในหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 95 ระบุให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้าง      
และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการ
ทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ในการนี้ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 จึงได้จัดท าคู่มือการด าเนินการ
ทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้แนวทาง
ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรกลางที่มีหน้าที่  
ในการก าหนดมาตรฐาน พิจารณาและให้ค าแนะน าในการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้เป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจองค์ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติราชการ รูปแบบและมาตรฐาน ในการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 8  เพ่ือให้ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรฐานที่ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข์ ในส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 8 มีความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติการ
ด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
ในทิศทางเดียวกัน 

           2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี         
 3. เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีความความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน รูปแบบ และแนวทางในการด าเนินการทางวินัย          
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 8   

ประโยชน์ที่ได้รับ 

  บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ในส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในพ้ืนที่
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 8  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย       
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามหลักกฎหมาย ขั้นตอน และรูปแบบได้         
อย่างถูกต้อง  

 

 

 

 



 
 

บทที่ 2 

ินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 
 

ค าม มายของ ินัย 

ินัย มายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่ค บคุมค ามประพฤติของคนในองค์กร 

ใ ้เป็นไปตามแบบแผนที่พึงประ งค ์

ินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 

ินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า มายถึง ข้อบัญญัติที่ก า นดเป็นข้อ ้ามและ        
ข้อปฏิบัติ ตาม ม ด 6 แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 82 ถึง มาตรา 97  ได้แก่ 

มาตรา 82 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้องรัก า ินัยที่บัญญัติเป็นข้อ ้ามและ
ข้อปฏิบัติไ ้ใน ม ดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เ มอ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าทุกคนมี น้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เป็น         
ข้อ ้ามและถือปฏิบัติในเรื่อง ินัยอย่างเคร่งครัดอยู่เ มอ ทั้งในและนอกเ ลา การกระท าผิด ินัย  

ตามบทบัญญัตินี้ต้องเป็นค ามผิดที่ได้ท าขณะที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า กรณีที่
ได้มีการกระท าค ามผิดก่อนมี ถานภาพเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ไม่เป็นค ามผิด
ินัยตามมาตรานี้ อย่างไรก็ตาม ากเข้าเ ตุตามที่กฎ มายก า นดในเรื่องของคุณ มบัติในการ          

รับราชการและค ามปรากฏ ลังเข้ารับราชการ  ก็อาจถือ ่าขาดคุณ มบัติ ในการรับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าได้ 

มาตรา 83 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้อง นับ นุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระม าก ัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแ ่งราชอาณาจักรไทยด้ ย      
ค ามบริ ุทธิ์ใจและมี น้าที่ างรากฐานใ ้เกิดระบอบการปกครองเช่น ่านั้น 

การ นับ นุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระม าก ัตริย์ทรงเป็นประมุข    
ตามรัฐธรรมนูญแ ่งราชอาณาจักรไทยด้ ยค ามบริ ุทธิ์ใจอาจแ ดงออกมาได้ทั้งกายและ าจา       
การกระท าที่ไม่ นับ นุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ถือเป็นค ามผิด ินัยไม่ร้ายแรง  
เ ้นแต่ การกระท าดังกล่า จะเป็นค ามผิดทางอาญา และผู้นั้นได้รับโท ที่ นักก ่าจ าคุก รือจ าคุก
โดยค าพิพาก าถึงที่ ุดเป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง รืออาจตกเป็นผู้ขาดคุณ มบัติทั่ ไปในการ  

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ และบุคลากรทางการ ึก าซึ่งจะต้องถูก ั่งใ ้ออกจากราชการ ากมี
พฤติการณ์ไม่เลื่อมใ ในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระม าก ัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แ ่งราชอาณาจักรไทย รือถูก ั่งใ ้ออกจากราชการฐานประพฤติตนไม่เ มาะ มกับต าแ น่ง น้าที่
ราชการ ซึ่งต้องปรับบทใ ้เ มาะ มโดยค าถึงข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป 
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มาตรา 84 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้องปฏิบัติ น้าที่ราชการด้ ยค ามซื่อ ัตย์
ุจริต เ มอภาคและเที่ยงธรรม มีค าม ิริยะ อุต า ะ ขยัน มั่นเพียร ดูแลเอาใจใ ่ รัก าประโยชน์ 

ของทางราชการ และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ ิชาชีพอย่างเคร่งครัด 

้ามมิใ ้อา ัย รือยอมใ ้ผู้อ่ืนอา ัยอ านาจและ น้าที่ราชการของตนไม่ ่าจะโดยทางตรง 
รือทางอ้อม าประโยชน์ใ ้แก่ตนเอง รือผู้อื่น 

การปฏิบัติ รือละเ ้นการปฏิบัติ น้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใ ้ตนเอง รือผู้อ่ืนได้รับ
ประโยชน์ที่มิค รได้เป็นการทุจริตต่อ น้าที่ราชการเป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา 84 รรค นึ่ง เป็นค ามผิด ินัยไม่ร้ายแรงซึ่งพิจารณาองค์ประกอบค ามผิดได้ดังนี้ 
1 .มี น้าที่ราชการ 
2 .ปฏิบัติ น้าที่ราชการโดยไม่ซื่อ ัตย์ ุจริต เ มอภาคและเที่ยงธรรม 

3. ไม่มีค าม ิริยะ อุต า ะ ขยัน มั่นเพียร 
4. ไม่ดูแลเอาใจใ ่รัก าผลประโยชน์ของทางราชการ 

5. ไม่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ ิชาชีพอย่างเคร่งครัด  
น้าที่ราชการ มายถึง งานที่อยู่ในค ามรับผิดชอบโดยตรง น้าที่ที่เกิดขึ้นตาม

กฎ มาย ได้แก่ กฎ มาย ่าด้ ยการปรับปรุงกระทร ง ทบ ง กรม กฎ มาย ่าด้ ยระเบี ยบบริ าร
ราชการแผ่นดิน กฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ ารราชการกระทร ง ึก าธิการ และกฎ มายที่ก า นด      
ใ ้อ านาจไ ้เป็นการเฉพาะ และร มถึงการไปปฏิบัติ น้าที่อ่ืนที่ไม่ใช่ราชการโดยตรง โดยใ ้ถือ ่า       
การปฏิบัติตามที่ได้รับแต่งตั้ง รือตามท น้าที่ที่ได้รับมอบ มายนั้นเป็นการปฏิบัติ น้าที่ด้ ย             
ถ้าข้าราชการผู้ใดกระท าการอันเป็นการฝุาฝืนย่อมถือเป็นการกระท าผิด ินัยใน น้าที่ 

การพิจารณา ่า ข้าราชการมี น้าที่ราชการในเรื่องใดพิจารณาได ้ดังนี้ 
1. กฎ มาย รือระเบียบก า นดใ ้ต าแ น่งใดมี น้าที่ในเรื่องใดไ ้เป็นลายลัก ณ์

อัก ร เช่น ระเบียบ ่าด้ ยการพั ดุ 
2. มาตรฐานต าแ น่งได้ก า นด น้าที่ค ามรับผิดชอบของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการ ึก าต าแ น่งต่างๆตลอดจนลัก ณะงานที่ต้องปฏิบัติไ ้ 
3. ค า ั่ง รือการมอบ มายงานของผู้บังคับบัญชาที่ใ ้ปฏิบัติงานอ่ืนนอกเ นือจาก

ต าแ น่ง ถ้าผู้บังคับบัญชา ั่ง รือมอบ มายใ ้ข้าราชการผู้ใดปฏิบัติภายในขอบเขตอ านาจ น้าที่ของ 
ผู้บังคับบัญชาก็ย่อมเป็น น้าที่ราชการของผู้ที่ได้รับค า ั่ง รือได้รับมอบ มายเป็นลายลัก ณ์อัก ร
รือมอบ มายด้ ย าจา รือมอบ มายโดยพฤตินัยอย่างอ่ืนก็ได้ 

4. โดยพฤตินัย ซึ่งพิจารณาจากการที่ข้าราชการ มัครใจเข้าผูกพันตนเองยอมรับ ่า
เป็น น้าที่ของตน โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ปรากฏ ่าเพียงพอที่จะถือ ่าเป็น น้าที่
ของผู้นั้น รือไม่ 

ซื่อ ัตย์ มายถึง การปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ไม่คดโกง รือไม่ ลอกล ง 
ุจริต มายถึง การปฏิบัติด้ ยค ามมุ่ง มายด้ ยค ามตั้งใจที่ดี ชอบด้ ยท านอง

คลองธรรม  
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ซื่อ ัตย์ มายถึง การปฏิบัติโดยไม่ล าเอียง (ไม่เลือกปฏิบัติแก่ฝุายใดฝุาย นึ่งเป็น
การเฉพาะ) 

การปฏิบัติตามมาตรฐาน ิชาชีพนั้น เนื่องจากกฎ มาย ่าด้ ยการ ึก าแ ่งชาติ       
ยกย่องใ ้ครูเป็นผู้ประกอบ ิชาชีพชั้น ูง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าจึงต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ิชาชีพและจรรยาบรรณ ิชาชีพที่คุรุ ภาก า นดไ ้เป็นข้อบังคับอย่างเคร่งครัดด้ ย 

มาตรา 84 รรค อง เป็นค ามผิด ินัยไม่ร้ายแรง  มีองค์ประกอบค ามผิด ดังนี้ 
1. มีอ านาจ น้าที่ราชการ 
2. อา ัย รือยอมใ ้ผู้อื่นอา ัยอ านาจ น้าที่ราชการที่ตนด ารงอยู่ 
3. าประโยชน์ใ ้แก่ตนเอง รือผู้ อ่ืน มายถึง ิ่งที่ เป็นผลดี รือเป็นคุณกับ         

ผู้รับทรัพย์ ินเงินทอง รือการอ่ืนใดที่เป็นผลได้ตามต้องการแม้ประโยชน์จะได้มาจากการปฏิบัติ
น้าที่โดยชอบก็ตามก็อาจเป็นค ามผิดได้ เช่น การใ ้การอ าน ยค าม ะด กในการมาติดต่อราชการ

เป็นพิเ แก่ผู้ที่น า ิ่งของ รือเงินทองมาใ ้เป็นค่าตอบแทน 

มาตรา 84 รรค าม เป็นการก า นดลัก ณะค ามผิด ินัยที่ร้ายแรง ในกรณีทุจริต
ต่อ น้าที่ราชการ การที่จะพิจารณา ่าการกระท าผิด ินัยเช่นใดจะเป็นการกระท าผิด ินัยอย่าง
ร้ายแรงกรณีทุจริตต่อ น้าที่ราชการ รือไม่นั้น ต้องเข้าองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ต้องมี น้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ 
2. ปฏิบัติ รือละเ ้นการปฏิบัติ น้าที่โดยมิชอบ 

3. เพ่ือใ ้ตนเอง รือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิค รได้ 
4. โดยมีเจตนาทุจริต 

น้าที่ราชการมีค าม มายเช่นเดีย กันกับค ามใน มาตรา 84 รรค นึ่ง  
ปฏิบัติ รือละเ ้นการปฏิบัติ น้าที่ราชการโดยมิชอบ การปฏิบัติ น้าที่ราชการเป็น

ลัก ณะของการกระท าที่ข้าราชการมี น้าที่ต้องปฏิบัติโดยได้ปฏิบัติ น้าที่ราชการไปแล้  รือได้มี
การกระท าการตาม น้าที่ไปแล้  แต่การปฏิบัติ น้าที่ราชการนั้นไม่ มายร มถึงการปฏิบัติในการใช้
ิทธิเบิกจ่ายเงินที่ทางราชการใ ้ ิทธิเบิกได้ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ารัก าพยาบาล เป็นต้น 

ละเ ้นการปฏิบัติ น้าที่ราชการ มายถึง มี น้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ แต่ไม่ปฏิบัติ 
รืองดเ ้นไม่กระท าการตาม น้าที่โดยจงใจ รือเจตนาไม่ปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นการพลั้งเผลอ รือเข้าใจผิด 

การไม่ปฏิบัติ รืองดเ ้นไม่กระท าการตาม น้าที่จะเป็นค ามผิดกรณีทุจริตต่อ  
น้าที่ราชการก็ต่อเมื่อได้กระท าโดยเป็นการจงใจที่จะไม่ปฏิบัติการตาม น้าที่ โดยปรา จากอ านาจ

ตามกฎ มาย กฎ ระเบียบ รือข้อบังคับ และจะต้องเป็นการปฏิบัติ รือละเ ้นไม่ปฏิบัติ น้าที่         
โดยมิชอบด้ ย 

มิชอบ มายค าม ่าไม่เป็นไปตามกฎ มาย ระเบียบของทางราชการค า ั่งของ
ผู้บังคับบัญชา มติคณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียมของทางราชการ รือท านองคลองธรรม ซึ่งแยก
พิจารณาได้ ดังนี้ 
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1. มิชอบด้ ยกฎ มาย ระเบียบของทางราชการ ค า ั่งของผู้บังคับบัญชา รือมติ
คณะรัฐมนตรี มายถึง ปฏิบัติโดยไม่เป็นไปตามกฎ มาย รือระเบียบของทางราชการ รือค า ั่งของ
ผู้บังคับบัญชา คณะรัฐมนตรี รือไม่ปฏิบัติใ ้เป็นไปตามที่กฎ มาย รือระเบียบของทางราชการ
ผู้บังคับบัญชา รือค า ั่งของ รือมติคณะรัฐมนตรีก า นดไ ้ 

2. มิชอบด้ ยแบบธรรมเนียมของทางราชการ มายถึง ปฏิบัติโดยไม่เป็นไปตาม
แบบธรรมเนียมของทางราชการ รือไม่ปฏิบัติใ ้เป็นไปตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ 

3. มิชอบด้ ยท านองคลองธรรม มายถึง กระท าในทางที่ไม่ถูกไม่ค ร รือไม่กระท า
ในทางท่ีถูกที่ค ร 

ากได้ปฏิบัติ น้าที่ราชการโดยถูกต้องตามกฎ มาย และตามท านองคลองธรรม  
ทุกประการแล้  ต่อมาภาย ลังได้รับประโยชน์ ่ นตั  เนื่องจากการปฏิบัติ น้าที่นั้นในลัก ณะ
“ของข ัญ”กรณีนี้ไม่เข้าลัก ณะเป็นการปฏิบัติ น้าที่ราชการโดยมิชอบ จึงไม่เป็นค ามผิดกรณีทุจริต
ต่อ น้าที่ราชการ ตามมาตรา 84 รรค าม แต่อาจเป็นค ามผิดกรณีอ่ืน เช่น ประพฤติชั่ ได้ 

การปฏิบัติ น้าที่ราชการ รือการละเ ้นการปฏิบัติ น้าที่ราชการโดยมิชอบที่จะเป็น
การทุจริตต่อ น้าที่ราชการได้นั้นต้องเป็นการกระท าเพ่ือใ ้ตนเอง รือผู้อ่ืนได้ประโยชน์อย่าง นึ่ง
อย่างใดด้ ย (เป็นเจตนาพิเ เพ่ือใ ้ตนเอง รือผู้อืน่ได้ประโยชน์ที่มิค รได้) 

ผู้อ่ืน มายถึง ใครก็ได้ ไม่ ่าจะเป็นประชาชน รือข้าราชการด้ ยกันที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติ รือละเ ้นการปฏิบัติ น้าที่โดยมิชอบของข้าราชการผู้นั้น 

ประโยชน์ มายถึง ิ่งที่ เป็นผลดี รือผลที่เป็นคุณแก่ผู้รับ  รือผลที่ได้ตาม        
ค ามต้องการ อาจเป็นทรัพย์ ินเงินทอง รือประโยชน์อย่างอ่ืนที่มิใช่ทรัพย์ ิน เช่น ิทธิพิเ ต่างๆ 

มิค รได้ มายถึง ไม่มี ิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจาก
การปฏิบัติ น้าที่นั้น  

ในกรณีที่มีกฎ มายมาตรฐานทั่ ไป กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รือค า ั่งใดก า นดใ ้
ข้าราชการ ได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการปฏิบัติ น้าที่นั้น กรณีนี้เป็นประโยชน์อันค รได้โดยชอบ
ธรรม รือโดยชอบด้ ยเ ตุผล อย่างไรก็ตามต้องมิใช่ลัก ณะของการเรียกร้องเกินก ่าที่ค รจะได้  
ถ้าเป็นการเรียกร้องเอาเกินก ่าที่ค รจะได้แล้  ถือเป็นการกระท าท่ีมิค รได้ในค าม มายนี้เช่นกัน 

โดยมีเจตนาทุจริต คือ การแ ง าประโยชน์ที่มิค รได้โดยชอบด้ ยกฎ มาย
 า รับตนเอง รือผู้อ่ืน 

ในการพิจารณาค ามผิดในกรณีนี้ จะต้องพิจารณาใ ้ได้ค าม รือปรากฏ ลักฐาน
โดยชัดแจ้งเพราะค ามผิดกรณีทุจริตต่อ น้าที่ราชการเป็นค ามผิดที่ร้ายแรงมาก ซึ่งไม่พึงประ งค์ที่
จะใ ้บุคคลผู้ประพฤติเช่นนี้อยู่ในราชการ ค ามผิดฐานทุจริตต่อ น้าที่ราชการเป็นค ามผิด ินัยอย่าง
ร้ายแรง ค รลงโท ไล่ออกจากราชการ กรณีที่มีการทุจริตแล้ น าเงินมาคืน ไม่เป็นเ ตุลด ย่อนโท
จากไล่ออกเป็นปลดออกจากราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตาม นัง ือ  านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที่ นร 0205/ 4 23 ลง ันที่ 24 ธัน าคม 2536 
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ค ามผิดกรณีใช้ ิทธิขอเบิกเงินจากทางราชการเป็นเท็จ โดยเจตนาทุจริต ฉ้อโกงเงิน
ของทางราชการอย่างแน่ชัด เช่น การเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพา นะเดินทาง และเงินอ่ืนในท านอง
เดีย กันอันเป็นเท็จ เป็นค ามผิด ินัย อย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่  ตาม นัง ือ  านักงาน ก.พ.         
ที่ นร 0709.2/  8 ลง ันที่26 กรกฎาคม 2536 ไม่เป็นค ามผิดตามมาตรานี้ เนื่องจากไม่มี น้าที่
เกี่ย กับการเบิกจ่ายเงิน 

กรณีทุจริตในการ อบใ ้ลงโท ถาน นัก มติคณะรัฐมนตรี ตาม นัง ือ  านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0401/  50 ลง ันที่ 12 เม ายน 2511 จะเข้ากรณีทุจริตตาม
มาตรานี้ รือไม่ ต้องดู ่าผู้กระท ามี น้าที่ราชการ รือไม่ ากเป็นผู้เข้า อบกระท าการทุจริตในการ
อบเป็นค ามผิดฐานประพฤติชั่ อย่างร้ายแรง 

มาตรา 85 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้องปฏิบัติ น้าที่ราชการใ ้เป็นไปตาม
กฎ มาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและ น่ ยงานการ ึก า มติคณะรัฐมนตรี รือนโยบาย
ของรัฐบาลโดยถือประโยชน์ ูง ุดของผู้เรียน และไม่ใ ้เกิดค ามเ ีย ายแก่ทางราชการ 

การปฏิบัติ น้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎ มาย ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและ น่ ยงานการ ึก า มติคณะรัฐมนตรี รือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อ     
รือขาดการเอาใจใ ่ระมัดระ ังรัก าประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเ ตุใ ้เกิดค ามเ ีย าย

แก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา 85 รรค นึ่ง เป็นค ามผิด ินัยไม่ร้ายแรง มีองค์ประกอบค ามผิด ดังนี้ 
1. มี น้าที่ราชการ 
2. ไม่ปฏิบัติ น้าที่ราชการใ ้เป็นไปตามกฎ มายแบบแผนของทางราชการระเบียบ 

และ น่ ยงาน การ ึก า มติคณะรัฐมนตรี รือนโยบายของรัฐบาล โดยถือประโยชน์ ูง ุดของผู้เรียน 

3. เกิดค ามเ ีย ายแก่ราชการ 

น้าที่ราชการ นอกจากจะ มายถึง น้าที่ราชการตามต าแ น่ง และ น้าที่ราชการ
ที่ได้รับมอบ มายแล้  ยัง มายค ามร มถึง น้าที่ราชการทั่ ไปที่กฎ มายก า นดใ ้ทุกคนต้อง
ปฏิบัติด้ ย เช่น การลา ข้าราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบการลา ากลาปุ ยแต่ไม่ ่งใบลาตาม
ระเบียบการลา ถือเป็นค ามผิดตามมาตรานี้ 

นโยบายของรัฐบาล ตามค ามของมาตรานี้ มายถึง  
1. นโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐ ภา 
2. นโยบายที่ได้ก า นด รือ ั่งการเป็นการเฉพาะเรื่อง 
3. นโยบายพิเ รือนโยบายเฉพาะกิจที่รัฐบาลมอบ มายเป็นกรณีพิเ  

นโยบายของรัฐบาลในลัก ณะดังกล่า ข้าราชการจะต้องทราบและตอบ นองเพ่ือใ ้นโยบายบรรลุผล
ตาม ัตถุประ งค ์

มาตรา 85 รรค อง ก า นดถึงการปฏิบัติ น้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎ มาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ น่ ยงานการ ึก า มติคณะรัฐมนตรี รือนโยบายของ
รัฐบาล ประมาทเลินเล่อ ขาดการเอาใจใ ่ระมัดระ ังรัก าประโยชน์ของทางราชการเป็นเ ตุใ ้เ ีย าย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรงซึ่งพิจารณาองค์ประกอบค ามผิดได้ ดังนี้ 
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1. มี น้าที่ราชการ 
2. จงใจไม่ปฏิบัติ น้าที่ราชการตามกฎ มายระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

และ น่ ยงานการ ึก า มติคณะรัฐมนตรี รือนโยบายของรัฐบาล 

3. ประมาทเลินเล่อ รือขาดการเอาใจใ ่ระมัดระ ังรัก าประโยชน์ของทางราชการ 
4. เป็นเ ตุใ ้เ ีย ายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
จงใจ มายค าม ่า ตั้งใจ มายใจ เจตนา จงใจ ตามค ามใน รรค องนี้ แม้การ

ไม่ปฏิบัติตามกฎ มาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายรัฐบาลนั้นจะไม่ได้      
มุ่ง มายที่จะก่อใ ้เกิดค ามเ ีย ายแก่ราชการ รือเล็งเ ็นผลของการกระท านั้น ่าจะเ ีย ายแก่
ราชการได้ก็ตาม ถ้าการกระท าโดยรู้  านึกในการกระท านั้น ได้ก่อใ ้ เกิดค ามเ ีย ายอย่างร้ายแรง
แล้ ก็เป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรานี้ 

ประมาทเลินเล่อ มายค าม ่า ขาดค ามระมัดระ ัง ไม่รอบคอบใน ิ่งที่ค รกระท า 
พลั้งเผลอ ลงลืม 

ในการปฏิบัติ น้าที่ราชการ รือในเรื่องที่มี น้าที่ราชการจะต้องปฏิบัติโดยไม่เกิด
ค ามเ ีย าย การประมาทเลินเล่อซึ่งเป็นค ามผิดทาง ินัยจะต้องเป็นการประมาทเลินเล่อใน น้าที่
ราชการ การประมาทเลินเล่อมีได้ทั้ง“กระท า”และ “ละเ ้นการกระท า”  

 า รับค ามเ ีย ายที่ทางราชการได้รับอาจเป็นค ามเ ีย ายที่ ามารถค าน ณ
เป็นราคาเงินได้ รือเป็นค ามเ ีย ายที่เกิดกับภาพพจน์ชื่อเ ียงของทางราชการก็ได้ 

มาตรา 86 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้องปฏิบัติตามค า ั่งของผู้บังคับบัญชา 

ซึ่ง ั่งใน น้าที่ราชการโดยชอบด้ ยกฎ มายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืน รือ ลีกเลี่ยง 
แต่ถ้าเ ็น ่าการปฏิบัติตามค า ั่งนั้นจะท าใ ้เ ีย ายแก่ราชการ รือจะเป็นการไม่รัก าประโยชน์ของ
ทางราชการจะเ นอค ามเ ็นเป็น นัง ือภายในเจ็ด ัน เพ่ือใ ้ผู้บังคับบัญชาทบท นค า ั่งนั้นก็ได้
และเมื่อเ นอค ามเ ็นแล้  ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็น นัง ือใ ้ปฏิบัติตามค า ั่งเดิมผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาจะต้องปฏิบัติตาม 

การขัดค า ั่ง รือ ลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค า ั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่ง ั่งใน น้าที่ราชการ
โดยชอบด้ ยกฎ มายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเ ตุใ ้เ ีย ายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง เป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง 

          มาตรานี้ก า นดใ ้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้องปฏิบัติตามค า ั่งของ 
ผู้บังคับบัญชาซึ่ง ั่งการใน น้าที่โดยชอบ โดยเปิดโอกา ใ ้ผู้ใต้บังคับบัญชา ามารถเ นอใ ้
ผู้บังคับบัญชาทบท นค ามชอบด้ ยกฎ มายของค า ั่งนั้นได้  ถ้าเ ็น ่าการปฏิบัตินั้นจะท าใ ้
เ ีย าย รือไม่รัก าประโยชน์ของทางราชการโดยต้องเ นอค ามเ ็นเป็น นัง ือใ ้ทบท นค า ั่ง
ภายใน 7 ัน ากผู้บังคับบัญชายืนยันตามค า ั่งเดิมก็ต้องปฏิบัติตาม 

          การที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดกระท าผิด ินัยตามมาตรา 86          
รรค นึ่ง เป็นค ามผิด ินัยไม่ร้ายแรง มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. มีค า ั่งของผู้บังคับบัญชา 

2. ผู้ ั่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎ มาย 
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3. ั่งใน น้าที่ราชการ 

4. เป็นค า ั่งที่ชอบด้ ยกฎ มายและระเบียบของทางราชการ 

5. มีเจตนาไม่ปฏิบัติตามค า ั่งนั้น โดยขัดขืน รือ ลีกเลี่ยง 
 า รับการกระท าท่ีขัดค า ั่ง รือ ลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค า ั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่ง ั่งใน น้าที่

ราชการ โดยชอบด้ ยกฎ มายและระเบียบของทางราชการ และเป็นเ ตุใ ้เกิดค ามเ ีย ายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง มาตรา 86 รรค อง ก า นดใ ้เป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง 

         1. ค า ั่ง มายถึง การบอกกล่า ใ ้กระท า รือใ ้ปฏิบัติ ซึ่งค า ั่งของผู้บังคับบัญชา 
ไม่จ าต้อง ั่งตามรูปแบบของทางราชการเป็น นัง ือ รือเป็นลายลัก ณ์อัก ร อาจเป็นการ ั่งด้ ย
าจาก็ได้ 

          2. ผู้ ั่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎ มาย โดยผู้บังคับบัญชา มายถึง ผู้ด ารงต าแ น่ง
ที่มีกฎ มายบัญญัติใ ้เป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ ารราชการแผ่นดิน 
กฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ ารกระทร ง ึก าธิการ กฎ มาย ่าด้ ยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก า กฎกระทร ง ่าด้ ยการแบ่ง ่ นราชการเป็นต้น รือผู้ซึ่งได้รับมอบ มาย รือ
มอบจากผู้มีอ านาจ ตามกฎ มาย ใ ้เป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการใน ่ นราชการ รือ น่ ยงาน รือ
ถาน ึก า ทั้งนี้จะต้องเป็นการมอบ มาย รือมอบอ านาจ ตามท่ีกฎ มายบัญญัติใ ้มอบได้ 

กฎ มายที่ก า นดการบังคับบัญชา มีดังนี้ 
          (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริ ารราชการแผ่นดิน พ. . 2534 ซึ่งได้ก า นด

ต าแ น่งผู้บังคับบัญชาทั้งในราชการบริ าร ่ นกลางและ ่ นภูมิภาค โดยก า นดใ ้นายกรัฐมนตรี  
ในฐานะ ั น้ารัฐบาล มีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการฝุายบริ ารทุกต าแ น่งซึ่ง ังกัดกระทร ง 
ทบ ง กรม และ ่ นราชการ อย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม 

         (2) พระราชบัญญัติระเบียบบริ ารราชการกระทร ง ึก าธิการ พ. . 2546 ซึ่ง
ก า นดใ ้ รัฐมนตรี ่าการกระทร ง ึก าธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ (มาตรา 12)                 

ใ ้ปลัดกระทร ง ึก าธิการ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน  านักงานปลัดกระทร ง ใ ้เลขาธิการ
เป็นผู้บังคับบัญชาของ ่ นราชการ และใ ้เลขาธิการคณะกรรมการการ ึก าขั้นพ้ืนฐานเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน  านักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า รือใน ถาน ึก าที่อยู่ใน ังกัดเขตพ้ืนที่
การ ึก า (มาตรา 30) ใ ้ผู้อ าน ยการ  านักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน
เขตพ้ืนที่การ ึก า (มาตรา 37) ใ ้ผู้อ าน ยการ ถาน ึก าเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ (มาตรา 39)) 

          (3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547              
ซึ่งก า นดใ ้ผู้อ าน ยการ  านักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก าในเขตพ้ืนที่การ ึก า (มาตรา 24) ใ ้ผู้บริ าร ถาน ึก าเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าใน ถาน ึก า (มาตรา 27) ใ ้ผู้บริ าร น่ ยงานการ ึก า
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่ ก.ค. . ก า นด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
ใน น่ ยงานที่ ก.ค. . ก า นด (มาตรา 28) 
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          (4) ค า ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูป
การ ึก าในภูมิภาคของกระทร ง ึก าธิการ ลง ันที่ 3 เม ายน 2560 ใ ้ ึก าธิการจัง ัด      
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน  านักงาน ึก าธิการจัง ัด (ข้อ12) และใ ้ ึก าธิการจัง ัด      
โดยค ามเ ็นชอบของ ก จ. เป็นผู้มีอ านาจ ั่งบรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ึก าในจัง ัด รือในกรุงเทพม านคร ตามมาตรา 53 (3) และมาตรา (4) แ ่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ข้อ 13) 

          (5) มาตรฐานต าแ น่ง เช่น มาตรฐานต าแ น่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ึก าก า นดต าแ น่งผู้อ าน ยการ ถาน ึก าเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ึก าใน ถาน ึก า ต าแ น่งผู้อ าน ยการ  านักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการ ึก าในเขตพ้ืนที่การ ึก า 
          3. ั่งใน น้าที่ราชการ มีค าม มาย 2 ประการ คือ  
             3.1. ผู้ ั่งมี น้าที่ราชการในเรื่องที่ ั่งนั้น มายถึง เรื่องที่ ั่งใ ้ไปปฏิบัติ น้าที่

ราชการที่มิใช่งานใน น้าที่ของผู้รับค า ั่งโดยตรง 
             3.2. ั่งใ ้ปฏิบัติราชการ มายถึง ถ้าไม่ใช่เรื่อง ั่งใ ้ปฏิบัติราชการก็ไม่มี

ค ามผิดฐานขัดค า ั่งผู้บังคับบัญชา  
4. เป็นค า ั่งที่ชอบด้ ยกฎ มายและระเบียบของทางราชการ มายค าม ่ า 

ผู้บังคับบัญชานั้น ต้องเป็นผู้อยู่ในฐานะที่จะ ั่งใ ้ท าได้ตามกฎ มายและระเบียบของทางราชการ 
และต้อง ั่งภายในขอบเขตอ านาจ น้าที่ของตน ถ้าผู้บังคับบัญชา ั่งการโดยไม่อยู่ในฐานะที่จะ ั่งได้

รือ ั่งการนอกเ นืออ านาจ น้าที่ของตน รือฝุาฝืนกฎ มายและระเบียบของทางราชการแล้  
ค า ั่งของผู้บังคับบัญชาก็ไม่มี น้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม และถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตาม       
ก็ไม่ผิดฐานขัดค า ั่งผู้บังคับบัญชา  

           กรณีที่ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามค า ั่งของผู้บังคับบัญชา โดยรู้อยู่แล้ ่า     
เป็นค า ั่งที่ไม่ชอบด้ ยกฎ มายและการกระท าก่อใ ้เกิดค ามเ ีย ายแก่ราชการย่อมเป็น     
การกระท าผิด ินัย  

          5. มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามค า ั่งนั้น โดยขัดขืน รือ ลีกเลี่ยง คือ ต้องมีการขัดขืน
ไม่ท าตามค า ั่ง รือท าไม่ตรงตามท่ี ั่ง รือ ลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค า ั่ง 

มาตรา 87 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้องตรงต่อเ ลา อุทิ เ ลาของตนใ ้แก่
ทางราชการและผู้เรียน จะละทิ้ง รือทอดทิ้ง น้าที่ราชการโดยไม่มีเ ตุผลอัน มค รมิได้ 

การละทิ้ง น้าที่ รือทอดทิ้ง น้าที่ราชการโดยไม่มีเ ตุผลอัน มค ร เป็นเ ตุใ ้เ ีย าย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง รือการละทิ้ง น้าที่ราชการติดต่อในครา เดีย กันเป็นเ ลาเกินก ่า    
ิบ ้า ัน โดยไม่มีเ ตุผลอัน มค ร รือโดยมีพฤติการณ์อันแ ดงถึงค ามจงใจไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบของทางราชการเป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง 
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มาตรา 87 รรค นึ่ง เป็นค ามผิด ินัยไม่ร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบค ามผิด
ได้ดังนี้  

1. มี น้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ  
2. ไม่อุทิ เ ลาของตนใ ้แก่ราชการ  
3. มีเจตนาละทิ้ง รือทอดทิ้ง น้าที่โดยไม่มีเ ตุผลอัน มค ร 

อุทิ เ ลาของตน มายถึง การอุทิ เ ลา รือ ละเ ลา ่ นตนใ ้แก่ราชการ ในกรณี
ที่ทางราชการมีงานเร่งด่ นที่จะต้องใ ้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าปฏิบัติงานนอกเ ลา
ราชการปกติ เช่น ในเ ลา ยุดพักรับประทานอา าร รือ ลังจากเลิกเรียน รือใน ัน ยุดราชการ 
ผู้บังคับบัญชาย่อมจะ ั่งใ ้มาท างานใน ัน รือเ ลานั้น ๆ ได้ ผู้รับค า ั่งจะต้องปฏิบัติตาม จะอ้าง ่า
เป็นค า ั่งที่ไม่ชอบด้ ยกฎ มายและระเบียบเพราะใ ้ท างานนอกเ ลาราชการ าได้ไม่ าก
ข้าราชการครูผู้ได้รับค า ั่งใ ้ปฏิบัติราชการดังกล่า  ลีกเลี่ยง ขัดขืน รือไม่ยอมปฏิบัติตามค า ั่งของ
ผู้บังคับบัญชาที่ ั่งโดยชอบด้ ยกฎ มายและระเบียบของ ทางราชการ เป็นค ามผิดกรณีขัดค า ั่งของ
ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา 86 แล้  ยังเป็นค ามผิดกรณีไม่อุทิ เ ลาของตนใ ้แก่ราชการ ตามมาตรา 
87 รรค นึ่งด้ ย แต่ไม่เป็นการขาดราชการและไม่ต้องลา ยุดราชการ ันดังกล่า  

 า รับ ันปิดภาคเรียน ระเบียบกระทร ง ึก าธิการ ่าด้ ยการก า นดเ ลาท างาน
และ ัน ยุดราชการของ ถาน ึก า พ. . 2547 ข้อ 6 ใ ้ถือ ่าเป็น ันพักผ่อนของนักเรียน ซึ่ง
ถาน ึก าอาจอนุญาตใ ้ ข้าราชการ ยุดพักผ่อนด้ ยก็ได้ แต่ถ้ามีราชการจ าเป็นใ ้ข้าราชการมา

ปฏิบัติราชการเ มือนการมาปฏิบัติราชการตามปกติ ดังนั้น ันปิดภาคเรียนจึงไม่ใช่ ัน ยุดของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าใน ถาน ึก า 

ละทิ้ง น้าที่ราชการ มายค าม ่า ไม่อยู่ปฏิบัติราชการตาม น้าที่ ซึ่งอาจไม่มา
ปฏิบัติ น้าที่ราชการใน ถานที่ที่ต้องปฏิบัติ รือไม่มาใ ้ผู้บังคับบัญชามอบ มายงานใน น้าที่ รือ
มาลงชื่อปฏิบัติงานแล้  ออกไปนอก ถาน ึก าโดยไม่ขออนุญาต รือไม่อยู่ใน ถานที่ท่ีค รอยู่ 

ทอดทิ้ง น้าที่ราชการ มายค าม ่า มาปฏิบัติ น้าที่ราชการแต่ไม่ นใจท างานที่
ได้รับมอบ มาย ตั อยู่แต่ไม่ท างาน ไม่เอาใจใ ่ ไม่เอาเป็นธุระ ไม่น าพา เช่น มาลงชื่อปฏิบัติงาน
แล้ แต่ไม่ นใจท างานใน น้าที่ของตนใ ้เรียบร้อย รือแล้ เ ร็จตามเ ลา ปล่อยใ ้งานคั่งค้าง เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี การที่จะพิจารณา ่าผู้ใดทอดทิ้ง รือละทิ้ง น้าที่ราชการตามมาตรานี้     
ผู้นั้นจะต้องมี น้าที่ราชการ รือมีงานที่จะต้องปฏิบัติด้ ย เช่น ผู้ที่อยู่ในระ ่างการลา ึก าต่อ      
แต่ไม่ไปเรียนไม่เป็นค ามผิด กรณีละทิ้ง น้าที่ราชการ เพราะไม่มี น้าที่ราชการต้องปฏิบัติ 

มาตรา 87 รรค อง ได้บัญญัติเกี่ย กับค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรงในกรณี ละทิ้ง
น้าที่ รือ ทอดทิ้งราชการไ ้ 2 กรณี ดังนี้  

กรณีท่ี 1  
1. มี น้าที่ราชการ  
2. ละทิ้ง รือทอดทิ้ง น้าที่ราชการโดยไม่มีเ ตุผลอัน มค ร  
3. เป็นเ ตุใ ้ราชการเ ีย ายอย่างร้ายแรง 
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ตามกรณนีี้ ละทิ้ง รือทอดทิ้ง น้าที่ราชการโดยไม่จ ากัดเงื่อนไขเ ลา ไม่มีเ ตุผลอัน
มค ร ซึ่งต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป ่าพฤติการณ์แ ่งการละทิ้ง รือทอดทิ้ง น้าที่

ราชการนั้นมี าเ ตุอย่างไร และมีเ ตุผลค ามจ าเป็นถึงขนาดที่จะต้องกระท าผิด รือไม่ มค ร ถ้ามี
เจตนาละทิ้งไปท าธุระในเรื่อง ่ นตั  ถือ ่าเป็นกรณีไม่มีเ ตุผลอัน มค ร แต่ถ้าเป็นกรณีที่เจ็บปุ ย
มากในทันทีทันใดต้องละทิ้ง น้าที่ไป าแพทย์ทันที ถือ ่ายังมีเ ตุผลอัน มค รยังไม่ถึงกับเป็น
ค ามผิดร้ายแรง 

เกิดค ามเ ีย ายแก่ราชการอย่างร้ายแรงนั้น ค ามเ ีย ายที่เกิดขึ้นแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นผลโดยตรงจากเ ตุที่ละทิ้ง รือทอดทิ้ง น้าที่ราชการนั้น เช่น ละทิ้ง น้าที่เ รยาม
รัก าค ามปลอดภัย ถานที่ราชการไปเพียงครึ่งชั่ โมง เป็นเ ตุใ ้มีผู้ลอบ างเพลิงเผาอาคาร ถานที่
ราชการได้รับค ามเ ีย าย เป็นอย่างมาก ถือได้ ่าอยู่ในค าม มายของค ามผิดกรณีนี้แล้  

กรณีท่ี 2  
1. มี น้าที่ราชการ  
2. ละทิ้ง น้าที่ราชการติดต่อในครา เดีย กันเป็นเ ลาเกินก ่า 15 ัน  
3. โดยไม่มีเ ตุผลอัน มค ร รือโดยมีพฤติการณ์อันแ ดงถึงค ามจงใจไม่ปฏิบัติ 

ตามระเบียบของทางราชการ 
ค า ่า “ น้าที่ราชการ” มีค าม มายเช่นเดีย กับมาตรา 84 

ตามกรณีที่ 2 นั้น เป็นกรณีที่ละทิ้ง น้าที่ราชการติดต่อในครา เดีย กันเป็นเ ลา
เกินก ่า 15 ัน เป็นการละทิ้ง น้าที่ราชการต่อเนื่องในครา เดีย กันโดยไม่มา รือไม่อยู่ปฏิบัติ
น้าที่เป็นเ ลาเกินก ่า 15 ันขึ้นไป 

การนับ ัน  า รับการกระท าผิด ินัยกรณีละทิ้ง น้าที่ราชการนั้น จะต้องนับ ันละ
ทิ้ง น้าที่ราชการติดต่อกันทุก ัน โดยนับร ม ัน ยุดราชการซึ่งอยู่ระ ่าง ันละทิ้ง น้าที่ราชการด้ ย 
(  านักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/28 ลง ันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545) 

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าละทิ้ง น้าที่ราชการติดต่อกันมาแล้  
15 ัน ันที่ 16 มาลงชื่อปฏิบัติงานแล้ ออกไปนอก ถาน ึก าโดยไม่ขออนุญาตและไม่ได้กลับมา
ปฏิบัติงานใน ันนั้น ผู้บังคับบัญชาได้ท าบันทึกรายงานไ ้เป็น ลักฐาน ก.ค. . เคย ินิจฉัย ่า เป็นกรณี
ละทิ้ง น้าที่ราชการติดต่อกัน เกินก ่า 15 ัน (มติ อ.ก.ค. . ิ ามัญเกี่ย กับกฎ มายและระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า (ซึ่งท าการแทน ก.ค. .) ในครา ประชุมครั้งที่ 4/2551 
เมื่อ ันที่ 21 เม ายน 2551) 

ไม่มีเ ตุผลอัน มค ร มีค าม มายเช่นเดีย กับ รรค นึ่ง 
มีพฤติการณ์อันแ ดงถึงค ามจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นกรณี   

ที่ต้องพิจารณาจากพฤติการณ์ประกอบกับเจตนาของผู้กระท าผิดเป็นเรื่อง ๆ ไป ่ามีเจตนา รือจงใจ
ฝุาฝืน ระเบียบ รือไม่ 

กรณีข้าราชการถูกจับกุมคุมขังไม่เป็นเจตนาละทิ้ง น้าที่ราชการ ไม่ต้องยื่นใบลา    
แต่จะต้องรายงาน รือแจ้งใ ้ผู้บังคับบัญชาทราบ และเมื่ อได้รับการประกันตั ต้องรีบกลับไป
ปฏิบัติงานทันที 
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กรณีข้าราชการ ายไปเฉย ๆ โดยไม่ ามารถพิ ูจน์ได้ ่า ายไปเพราะเ ตุใด ต้องถือ
่าเป็นการละทิ้ง น้าที่ราชการโดยไม่มีเ ตุผลอัน มค ร ากภาย ลังปรากฏข้อเท็จจริง ่าผู้นั้น       

ถูกลักพาตั  รือประ บเ ตุที่ท าใ ้ถึงแก่ค ามตาย ผู้บังคับบัญชาย่อมเปลี่ยนแปลงค า ั่งใ ้ตรงกับ
ข้อเท็จจริงได้ 

กรณี ลบ นีเจ้า นี้ รือ ลบ นีคดีอาญา เป็นเ ตุผล ่ นตั ไม่อาจรับฟังได้ ่ามี
เ ตุผลอัน มค ร 

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าปุ ย นักไม่มาปฏิบัติราชการเกินก ่า 
15 ัน โดยไม่ยื่นใบลา รือแจ้งใ ้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทั้ง ๆ ที่ในระ ่างเจ็บปุ ยอยู่นั้น ามารถแจ้ง
และลงชื่อในใบลาได้ แต่เม่ือ ายปุ ยแล้ ก็มาท างานและยื่นใบลาปุ ย กรณีนี้การ ยุดราชการไปนั้นก็
มีเ ตุผลอัน มค ร และตามพฤติการณ์ ก็ยังไม่แ ดงถึงเจตนา รือจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการ จึงไม่เป็นค ามผิดร้ายแรงตาม รรค องนี้ แต่อาจเป็นค ามผิดกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
การลา รือแบบธรรมเนียมของทางราชการ ตามมาตรา 85 ซึ่งมิใช่ค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง 
ในทางกลับกัน ากเจ็บปุ ยเล็กน้อยแต่ ยุดราชการไปนานโดยไม่ลาและไม่แจ้งใ ้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
ทั้งที่ ามารถมาปฏิบัติราชการได้และไม่มีใบรับรองแพทย์ เป็นค ามผิด ินัยร้ายแรง โท ไล่ออกจาก
ราชการ 

 า รับกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าได้รับอนุญาตใ ้ลาไป ึก าต่อ 
ณ ต่างประเท  เมื่อครบก า นด ันเ ลาที่ได้รับอนุมัติแล้  ยังคง ึก าต่อโดยไม่ยอมเดินทางกลับมา
ปฏิบัติ น้าที่ราชการ กรณีนี้ถ้าปรากฏ ่ามีเจตนาละทิ้ง น้าที่ราชการโดยมีพฤติการณ์อันแ ดงถึง
ค ามจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ถ้าเกินก ่า 15 ัน มีโท ถาน นักเช่นเดีย กับ
กรณีละทิ้ง น้าที่ราชการเกินก ่า 15 ัน โดยไม่มีเ ตุผลอัน มค ร 

กรณีข้าราชการยื่น นัง ือขอลาออกจากราชการใน ันเดีย กับ ันที่ขอลาออก 
ผู้บังคับบัญชา ผู้มีอ านาจ ามารถอนุญาตใ ้ลาออกจากราชการตั้งแต่ ันที่ขอลาออกได้ และ            
เมื่อผู้บังคับบัญชาได้อนุญาตใ ้ ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการไปแล้  ย่อมไม่อาจด าเนินการทาง
ินัยแก่ข้าราชการผู้นั้นในกรณีละทิ้ง น้าที่ราชการอีกได้ (  านักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/ป 673 

ลง ันที่ 23 พฤ จิกายน 2541) 
การที่จะพิจารณา ่าข้าราชการที่ละท้ิง น้าที่ราชการติดต่อในครา เดีย กันเป็นเ ลา

เกินก ่า 15 ัน จะมีเ ตุผลอัน มค ร รือไม่นั้น ผู้บังคับบัญชาต้อง ืบ นดูใ ้เป็นที่แน่ชัดเ ียก่อน 
กรณีดังกล่า  เข้าลัก ณะเป็นค ามผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามกฎ ก.ค. . ่าด้ ยกรณีค ามผิดที่ปรากฏ
ชัดแจ้ง พ. . 2549 ข้อ 2 (2) ซึ่งก า นดใ ้ผู้บังคับบัญชาต้อง ืบ นก่อน และ ามารถลงโท ได้
โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการ อบ นพิจารณา การละทิ้ง รือทอดทิ้ง น้าที่ราชการ
ติดต่อในครา เดีย กันโดยไม่มีเ ตุผลอัน มค รได้มีมติคณะรัฐมนตรี ตาม นัง ือ ที่ นร 0205/  234 
ลง ันที่ 24 ธัน าคม 2536 ่าค ามผิดฐานทุจริตต่อ น้าที่ราชการ รือละทิ้ง น้าที่ราชการติดต่อ
ในครา เดีย กันเป็นเ ลาเกินก ่า 15 ัน โดยไม่มีเ ตุผลอัน มค ร และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีก
เลย เป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งค รลงโท เป็นไล่ออกจากราชการ การน าเงินที่ทุจริตไปแล้ มา
คืน รือมีเ ตุอันค รปรานีอื่นใด ไม่เป็นเ ตุลด ย่อนโท ลงเป็นปลดออกจากราชการ 
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มาตรา 88 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน ชุมชน ังคม มีค าม ุภาพเรียบร้อย รัก าค าม ามัคคี ช่ ยเ ลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและ
ระ ่างข้าราชการด้ ยกัน รือผู้ร่ มปฏิบัติราชการ ต้อนรับ ใ ้ค าม ะด ก ใ ้ค ามเป็นธรรมแก่
ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

การกลั่นแกล้ง ดู ม่ิน เ ยียด ยาม กดขี่ รือข่มเ งผู้เรียน รือประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ อย่างร้ายแรง เป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง 

          มาตรา 88 รรค นึ่ง เป็นค ามผิด ินัยไม่ร้ายแรง มีองค์ประกอบค ามผิด ดังนี้  
1. มีค ามประพฤติอันไม่เ มาะ ม ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี 
2. กระท าการใด ๆ โดยไม่มีค าม ุภาพเรียบร้อย  
3. ไม่รัก าค าม ามัคคี  
4. ไม่ช่ ยเ ลือเกื้อกูล  
5. ไม่ต้อนรับ ไม่ใ ้ค าม ะด ก ไม่ใ ้ค ามเป็นธรรม 

6. กระท าต่อผู้เรียน เพ่ือนข้าราชการ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเก่ีย กับ น้าที่
ของตน 

           แบบอย่าง มายถึง ิ่งที่ค รประพฤติตาม รือค รถือเป็นบรรทัดฐาน การประพฤติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีนั้น ต้องดูที่ค ามประพฤติ ่ นตั โดยต้องดูต าแ น่ง น้าที่ประกอบด้ ย 

           ุภาพเรียบร้อย มายถึง การแ ดงออกทางกิริยา รือ าจาในลัก ณะอ่อนโยน 
ละมุนละม่อม ร มทั้งกิริยา าจาที่ไม่ ยาบคายและเ มาะ มแก่บุคคลและ ถานที่ 

          การไม่รัก าค าม ามัคคอีาจเป็นการใช้ าจาโต้เถียง ทะเลาะ ิ าท ใช้ก าลังประทุ ร้าย 
ไมป่รองดองกัน 

          ช่ ยเ ลือเกื้อกูล มายถึง การใ ้ค ามช่ ยเ ลือ เพ่ือปลดเปลื้องทุกข์ รือใ ้บริการ
ภายในขอบเขตงานที่อยู่ในอ านาจ น้าที่ ร มถึงการเผื่อแผ่ เจือจาน อุด นุน การช่ ยเ ลือผู้เรียน
รือ ิ ย์ ไม่ ่าจะเป็นเรื่องการเรียน รือเรื่อง ่ นตั   

          ใ ้ค ามเป็นธรรม มายถึง การปฏิบัติ น้าที่ด้ ยค ามเป็นธรรม ใ ้บริการแก่
ผู้เรียนและประชาชน ผู้มาติดต่อราชการอันเกี่ย กับ น้าที่ของตน โดยใ ้บริการ ใ ้การ งเคราะ ์แก่
ผู้เรียนและประชาชนทุกคนที่มาติดต่ออย่างเ มอ น้า เป็นกลาง  

มาตรา 88 รรค อง เป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง พิจารณาองค์ประกอบ
ค ามผิดได ้ดังนี้  

1. มีค ามประพฤติอันไม่เ มาะ ม  
2. กระท าการกลั่นแกล้ง ดู มิ่น เ ยียด ยาม กดข่ี รือข่มเ งอย่างร้ายแรง 

   3. เป็นการกระท าต่อผู้เรียน รือประชาชนผู้มาติดต่อราชการเก่ีย กับ น้าที่ของตน 

          กลั่นแกล้ง มายถึง การกระท าใ ้ผู้อ่ืนได้รับค ามเดือดร้อนเ ีย ายด้ ยเจตนาร้าย 
าค ามไม่ดีใ ้ าอุบายใ ้ร้ายด้ ย ิธีการต่างๆ 

          ดู มิ่น มายถึง การ บประมาท ดู มิ่น การแ ดงออกทางกิริยา รือ าจา รือเขียน
เป็น นัง ือ รือภาพอันเป็นการ บประมาท รือดูถูกผู้ นึ่งผู้ใดซึ่งท าใ ้เขาเ ีย าย  
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         เ ยียด ยาม มายถึง การกล่า ถ้อยค า รือการแ ดงกิริยาอาการดูถูก รือรังเกียจ
โดยกดใ ้ต่ าลง 

          กดข่ี มายถึง การข่มใ ้อยู่ในอ านาจของตน ใช้อ านาจบังคับ  
          ข่มเ ง มายถึง ใช้ก าลังรังแก แกล้ง ท าใ ้เดือดร้อน 

          การที่จะพิจารณา ่าการกระท าอย่างใดเป็นค ามผิดกรณีดู มิ่น เ ยียด ยาม กดขี่
รือข่มเ ง ผู้เรียน รือประชาชนนั้น มีแน ินิจฉัย ดังนี้  

          1. เป็นการกระท าในฐานะที่เป็นข้าราชการ คือ ผู้กระท าการกลั่นแกล้ง ดู มิ่น 
เ ยียด ยาม กดขี่ รือข่มเ งผู้เรียน รือประชาชนนั้น ต้องกระท าโดยแ ดงออก ่าตนเป็นข้าราชการ  

          2. ผู้ถูกกลั่นแกล้ง ดู มิ่น เ ยียด ยาม กดขี่ รือข่มเ ง ต้องอยู่ในฐานะผู้เรียน รือ
ประชาชน ซึ่งมีค าม ัมพันธ์กับข้าราชการในฐานะที่เป็นเจ้า น้าที่ของรัฐ ่ นผู้เรียนและประชาชน
เป็นผู้อยู่ในปกครองของรัฐและรับบริการจากเจ้า น้าที่ของรัฐ  

          3. เจตนา รือจงใจ คือ ผู้กระท าได้กระท าโดยเจตนา รือจงใจที่จะกลั่นแกล้ง          
ดู มิ่น เ ยียด ยาม กดขี่ รือข่มเ งผู้ เรียน รือประชาชนโดยตรง ถ้า ากการกระท านั้นเป็นไป           
โดยข้าราชการผู้นั้นไม่ได้มีเจตนา รือจงใจที่จะกระท าต่อผู้นั้นโดยตรง ก็ไม่เป็นค ามผิดตาม         
รรค องนี้ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาจากพฤติการณ์แ ่งการกระท านั้นเป็นเรื่อง ๆ ไป 

 

มาตรา 89 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้องไม่กลั่นแกล้ง กล่า า รือ 

ร้องเรียนผู้อื่นโดยปรา จากค ามเป็นจริง 
การกระท าตาม รรค นึ่ง ถ้าเป็นเ ตุใ ้ผู้ อ่ืนได้รับค ามเ ีย ายอย่างร้ายแรงเป็น

ค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง 
มาตรา 89 รรค นึ่ง เป็นค ามผิด ินัยไม่ร้ายแรง มีองค์ประกอบค ามผิด ดังนี้  
1. กระท าการที่มีลัก ณะเป็นการกลั่นแกล้ง กล่า า รือร้องเรียนผู้อ่ืนในเรื่องที่

ไม่เป็นจริง  
2. มีเจตนา โดยรู้อยู่แล้ ่าเรื่องที่กล่า า รือร้องเรียนไม่เป็นค ามจริง  

           า รับการกลั่นแกล้งกล่า า รือร้องเรียนผู้อ่ืนโดยปรา จากค ามจริง เป็นเ ตุใ ้
ผู้อ่ืนเ ีย ายอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 89 รรค อง ก า นดใ ้เป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา 90 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้องไม่กระท าการ รือยอมใ ้ผู้อ่ืน
กระท าการ าประโยชน์อันอาจท าใ ้เ ื่อมเ ียค ามเที่ยงธรรม รือเ ื่อมเ ียเกียรติ ักดิ์ในต าแ น่ง
น้าที่ราชการของตน 

การกระท าตาม รรค นึ่ง ถ้าเป็นการกระท าโดยมีค ามมุ่ง มายจะใ ้เป็นการซื้อขาย รือ
ใ ้ได้รับแต่งตั้งใ ้ด ารงต าแ น่ง รือ ิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้ ยกฎ มาย รือเป็นการกระท า
อันมีลัก ณะเป็นการใ ้ รือได้มาซึ่งทรัพย์ ิน รือ ิทธิประโยชน์อ่ืน เพื่อใ ้ตนเอง รือผู้อ่ืนได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบ รือเ ื่อมเ ียค ามเที่ยงธรรม เป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง 
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มาตรา 90 รรค นึ่ง เป็นค ามผิด ินัยไม่ร้ายแรง มีองค์ประกอบค ามผิด ดังนี้  
1. มีต าแ น่ง น้าที่ราชการ  
2. กระท าการ รือยอมใ ้ผู้อ่ืนกระท าการโดยอา ัยต าแ น่ง น้าที่ราชการของตน

าประโยชน์ ใ ้แก่ตนเอง รือผู้อื่น  
3. การกระท านั้นอาจท าใ ้เ ื่อมเ ียค ามเที่ยงธรรม รือเ ื่อมเ ียเกียรติ ักดิ์ใน

ต าแ น่ง น้าที่ราชการของตน 

          ประโยชน์ มายถึง ิ่งที่เป็นคุณแก่ผู้รับซึ่งอาจเป็นทรัพย์ ิน รือประโยชน์อย่างอ่ืน
ที่มิใช่ทรัพย์ ินก็ได้ เช่น การได้รับค าม ะด ก ได้รับบริการเป็นพิเ  ได้รับต าแ น่ง เป็นต้น และ
การ าประโยชน์ ตามมาตรานี้อาจจะเป็นการกระท าของตั ข้าราชการเอง รือเป็นการที่ข้าราชการ
ยอมใ ้ผู้อื่นกระท าก็ได้ 
  การ าประโยชน์ดังกล่า จะมีผลกระทบอันเป็นการเ ื่อมต่อค ามเที่ยงธรรม รือ
เกียรติ ักดิ์ในต าแ น่ง น้าที่ราชการของตน แยกเป็น 2 กรณี คือ  
  1. อาจท าใ ้เ ียค ามเที่ยงธรรม การที่จะพิจารณา ่าการกระท าอย่างใดเป็นการ า
ประโยชน์อันอาจท าใ ้เ ียค ามเที่ยงธรรม รือไม่นั้น จะต้องพิจารณาโดยค านึงถึง น้าที่และ        
ค ามรับผิดชอบของต าแ น่งที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าด ารงอยู่ ่าจะมีกรณีอาจท าใ ้
เ ียค ามเที่ยงธรรมได้ รือไม่ กรณีกระท าการ าประโยชน์อันอาจท าใ ้เ ียค ามเที่ยงธรรมนี้ ถ้ามิได้
กระท าโดยอา ัยอ านาจ น้าที่ราชการของตนก็เป็นค ามผิดตามมาตรา 90 เพียงมาตราเดีย  แต่ถ้า
กระท าโดยอา ัยอ านาจ น้าที่ราชการของตน นอกจากจะเป็นค ามผิดตามมาตรา 90 แล้ ยังเป็น
ค ามผิดตามมาตรา 84 รรค อง ด้ ย  
  2. อาจท าใ ้เ ื่อมเ ียเกียรติ ักดิ์ในต าแ น่ง น้าที่ราชการของตน 

เกียรติ ักดิ์ มายค าม ่า ฐานะอันค รได้รับการ รรเ ริญ 

ดังนั้น การที่จะพิจารณา ่าการกระท าอย่างใดเป็นการ าประโยชน์อันอาจท าใ ้
เ ื่อมเ ีย เกียรติ ักดิ์ของต าแ น่ง น้าที่ราชการของตน รือไม่นั้น จะต้องพิจารณาจากต าแ น่ง
น้าที่ราชการของผู้นั้น ประกอบกับพฤติการณ์ในการกระท าของข้าราชการผู้นั้น โดยพิจารณา ่าการ

กระท าดังกล่า เป็นการกระท า   ที่ผิดแบบธรรมเนียมของข้าราชการที่ดี อันบุคคลที่อยู่ในฐานะและ
ต าแ น่งเช่นนั้นค รประพฤติปฏิบัติเพียงใด รือไม่ โดยค านึงถึงต าแ น่ง น้าที่ที่ผู้นั้นด ารงอยู่ ่าอยู่
ในฐานะที่ค รได้รับการยกย่อง รรเ ริญ รือเป็นที่  นับถือของประชาชนเพียงใด 

ทั้งนี้ การกระท าตาม รรค นึ่ง ถ้าเป็นการกระท าโดยมุ่ง ังใ ้ได้รับแต่งตั้งใ ้ด ารง
ต าแ น่ง รือ ิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้ ยกฎ มาย เป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา 90 รรค อง เป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง มีองค์ประกอบค ามผิด ดังนี้  
1. มีต าแ น่ง น้าที่ราชการ  
2. กระท าการ าประโยชน์ด้ ยตนเอง รือยอมใ ้ผู้อื่น าประโยชน์โดยอา ัยชื่อของ

ตนเองโดยมิชอบ  
3. การ าประโยชน์จะมีผลกระทบเป็นการเ ื่อมเ ียต่อค ามเท่ียงธรรม รือเกียรติ

ักดิ์ในต าแ น่ง น้าที่ราชการของตน  
4. การกระท าเพ่ือ าประโยชน์อันมีจุดมุ่ง มายอย่างใดอย่าง นึ่ง ดังต่อไปนี้  
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4.1 เป็นการซื้อขาย เพ่ือใ ้ได้รับแต่งตั้งใ ้ด ารงต าแ น่ง รือ ิทยฐานะใดโดยไม่
ชอบด้ ยกฎ มาย  

4.2 เป็นการใ ้ รือได้มาซึ่งทรัพย์ ิน รือ ิทธิประโยชน์อื่น เพ่ือใ ้ตนเอง รือ
ผู้อื่นได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบ รือเ ื่อมเ ียค ามเท่ียงธรรม 

มาตรา 91 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้องไม่คัดลอก รือลอกเลียนผลงาน
ทาง ิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบ รือน าเอาผลงานทาง ิชาการของผู้อ่ืน รือจ้าง าน ใช้ผู้อ่ืน     
ท าผลงานทาง ิชาการเพื่อไปใช้ในการเ นอขอปรับปรุงการก า นดต าแ น่ง การเลื่อนต าแ น่ง 
การเลื่อน ิทยฐานะ รือการใ ้ได้รับเงินเดือนในระดับที่ ูงขึ้น การฝ่าฝืน ลักการดังกล่า นี้        
เป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าที่ร่ มด าเนินการคัดลอก รือลอกเลียนผลงาน
ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ รือรับจัดท าผลงานทาง ิชาการไม่ ่าจะมีค่าตอบแทน รือไม่ เพื่อใ ้ผู้อ่ืน      
น าผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินการตาม รรค นึ่ง เป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา 91 รรค นึ่ง เป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง มีองค์ประกอบค ามผิด ดังนี้  
1. กระท าการอย่าง นึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
1.1 คัดลอก รือลอกเลียนผลงานทาง ิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบ อันมีเจตนาใ ้

บุคคลอื่น เข้าใจ ่าผลงานนั้นตนกระท าข้ึนด้ ยตนเอง โดยมีพฤติกรรม ดังนี้  
- คัดลอก รือลอกเลียนเพ่ือน ามาใช้ใน ่ นที่เป็น าระ  าคัญของผลงานตนเอง 
- คัดลอก รือลอกเลียนโดยมี ัด ่ นเกินก ่าร้อยละ 50 ของผลงานตนเอง  
- คัดลอก รือลอกเลียนโดยมิได้มีการอ้างอิงตาม ิธีการ รือแบบแผน ซึ่งยอมรับกัน

ทั่ ไป  
1.2 น าเอาผลงานทาง ิชาการของผู้อ่ืนมาอ้างเป็นของตนเอง รือน าไปใช้ในนาม

ของตนเอง 1.3 จ้าง รือ าน รือใช้ผู้อ่ืนจัดท าผลงานทาง ิชาการ 

2. เป็นการกระท าโดยมีจุดมุ่ง มายเพื่อน าผลงานมาเ นอขอมี รือเลื่อน ิทยฐานะ 
การเลื่อนต าแ น่ง รือการได้รับเงินเดือน ูงขึ้น 

คัดลอก มายถึง ถ่ายทอด รือด าเนินการลอก รือน าเอาผลงานที่เป็นลายลัก ณ์
อัก ร เป็นค าต่อค า รือโดยถ่าย  าเนาด้ ยเครื่องมืออิเลคทรอนิก ์ น าเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง 

ลอกเลียน มายถึง การน าข้อค าม ค าพูด ข้อเขียน ผลการคิดค้นท่ีมีอยู่แล้ มาท า
ขึ้นใ ม่  

จ้าง มายถึง การตกลงใ ้บุคคลอีกคน นึ่งรับท าของ รือกระท าการอย่างใดอย่าง
นึ่งใ ้ โดยมีค่าตอบแทน  

าน มายถึง ขอใ ้ช่ ยท า 
ใช้ มายถึง มอบ มาย รือออกค า ั่งใ ้กระท าการ  
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มาตรา 91 รรค อง เป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง มีองค์ประกอบค ามผิด ดังนี้  
1. ร่ มกระท าการคัดลอก รือลอกเลียนผลงานทาง ิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

 2. รับจัดท าผลงานทาง ิชาการเพื่อผู้อ่ืน ไม่ ่าจะมีค่าตอบแทน รือไม่  
3. เพ่ือใ ้ผู้อื่นน าผลงานที่ลอกเลียน รือคัดลอก รือรับจัดท านั้นไปใช้ตามค ามมุ่ง

มาย ที่ก า นดตาม รรค นึ่ง 

มาตรา 92 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ รือ
ผู้จัดการ รือด ารงต าแ น่งอื่นใดที่มีลัก ณะงานคล้ายคลึงกันนั้นใน ้าง ุ้น ่ น รือบริ ัท 

มาตรา 92 เป็นค ามผิด ินัยไม่ร้ายแรง มีองค์ประกอบค ามผิด ดังนี้ 
1. เป็นกรรมการผู้จัดการ รือผู้จัดการใน ้าง ุ้น ่ น รือบริ ัท 

  2. ด ารงต าแ น่งอื่นใดที่มีลัก ณะงานคล้ายคลึงกันใน ้าง ุ้น ่ น รือบริ ัท 

  3. มี ่ นในการกระท า รือตัด ินใจใน ้าง ุ้น ่ น รือบริ ัท 

การพิจารณา ่าต าแ น่งใดที่มีลัก ณะงานคล้ายคลึงกันกับต าแ น่งกรรมการ
ผู้จัดการ รือผู้จัดการใน ้าง ุ้น ่ น รือบริ ัทนั้นเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆไป 

          ตั กระท าการใน ้าง ุ้น ่ น รือบริ ัท มายถึง กรรมการผู้จัดการ รือผู้จัดการ 

          ผู้ด ารงต าแ น่งอื่นใดที่มีลัก ณะงานคล้ายคลึงกัน มายถึง กรรมการอ าน ยการ
รือผู้อ าน ยการ  

 ตามมาตรา 92 นี้ไม่ต้อง ้ามการเป็นกรรมการบริ าร รือเป็นประธานกรรมการ 
ุ้น ่ น ผู้ถือ ุ้น รือที่ปรึก าใน ้าง ุ้น ่ น รือบริ ัท  เ ้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริง ่าข้าราชการที่

เข้าไปด ารงต าแ น่งได้เข้าไป “จัดการ” รือเป็น“ตั กระท าการ” ใน ้าง ุ้น ่ น รือบริ ัทโดยตรง
จึงจะต้อง ้าม ซึ่งจะต้องพิจารณาจาก ลักฐานการจดทะเบียนและ นัง ือบริคณ ์ นธิ ้าง ุ้น ่ น
รือบริ ัท แล้ แต่กรณี  

อนึ่ง การเป็นผู้จัดการมูลนิธิไม่เข้าข้อ ้ามตามมาตรานี้ 

มาตรา 93 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้อง างตนเป็นกลางทางการเมืองใน
การปฏิบัติ น้าที่และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ย ข้องกับประชาชน โดยต้องไม่อา ัยอ านาจและ น้าที่
ราชการของตนแ ดงการฝักใฝุ ่งเ ริม เกื้อกูล นับ นุนบุคคล กลุ่มบุคคล รือพรรคการเมืองใด 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้องไม่เข้าไปเกี่ย ข้องกับการด า เนินการใด ๆ
อันมีลัก ณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อ ิทธิ รือขายเ ียงในการเลือกตั้ง มาชิกรัฐ ภา มาชิก ภา
ท้องถิ่น ผู้บริ ารท้องถิ่น รือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลัก ณะเป็นการ ่งเ ริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ร มทั้งจะต้องไม่ใ ้การ ่งเ ริม นับ นุน รือชักจูงใ ้ผู้อ่ืนกระท าการในลัก ณะ
เดีย กัน การด าเนินการที่ฝ่าฝืน ลักการดังกล่า นี้ เป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง 

การ างตนเป็นกลางทางการเมืองตามมาตรานี้นั้น มายค ามเฉพาะในการปฏิบัติ
น้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ย ข้องกับประชาชนเท่านั้น ดังนั้น ในการปฏิบัติราชการที่

เกี่ย เนื่องกับการเมือง ข้าราชการจะอ าน ยค าม ะด กแก่พรรคการเมือง พรรค นึ่งพรรคใดเป็น 
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พิเ ไม่ได้ รือจะชักช นใ ้ประชาชน นับ นุนพรรคการเมืองพรรคใดพรรค นึ่งโดยเฉพาะก็ท า
ไม่ได้ ในทาง ่ นตั ข้าราชการจะนิยมชมชอบ รือเป็น มาชิกพรรคการเมืองใดก็ใด แต่ ้ามการเป็น
กรรมการบริ ารพรรคการเมือง และเจ้า น้าที่พรรคการเมือง นอกจากนี้ มาตรานี้ยัง ้ามมิ ใ ้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าเข้าไปเกี่ย ข้องกับการด า เนินการอันเป็นการทุจริตในการ
เลือกตั้งที่มีลัก ณะเป็นการ ่งเ ริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอีกด้ ย 

ตามมาตรา 93 รรค นึ่งเป็นค ามผิด ินัยไม่ร้ายแรง มีองค์ประกอบค ามผิด ดังนี้ 
1. ไม่ างตั เป็นกลางในการปฏิบัติราชการตาม น้าที่ 
2. ไม่ างตั เป็นกลางในการปฏิบัติ น้าที่ที่ได้รับมอบ มายโดยเฉพาะเจาะจงเป็น  

พิเ และเป็นการปฏิบัติงานที่มีค ามเก่ีย ข้องกับประชาชน 

  3. ปฏิบัติ น้าที่ราชการโดยอา ัยอ านาจ น้าที่ของตนอันมีลัก ณะของการกระท า 
ลายอย่างดังต่อไปนี้ 

3.1 แ ดงออกใ ้เ ็นถึงการที่ตนเองมีค ามฝักใฝุทางการเมืองในบุคคล รือ
กลุ่มบุคคลที่ด าเนินกิจกรรมทางการเมือง รือพรรคการเมืองใด 

 3.2 ใ ้การ ่งเ ริม เกื้อกูล นับ นุนแก่บุคคล รือกลุ่มบุคคลที่ด าเนินกิจกรรม
ทางการเมือง รือพรรคการเมือง 

ตามมาตรา 93 รรค อง เป็นค ามผิด ินัยออย่างร้ายแรง มีองค์ประกอบค ามผิด 

ดังนี้ 
  1. ด าเนินการ รือเข้าไปเกี่ย ข้องกับการด าเนินการเลือกตั้งการอันมีลัก ณะเป็น
การทุจริตในการเลือกตั้ง มาชิกรัฐ ภา มาชิก ภาท้องถิ่น ผู้บริ ารท้องถิ่น รือการเลือกตั้งอ่ืนที่มี
ลัก ณะเป็นการ ่งเ ริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

  2. ด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการ ่งเ ริม รือ นับ นุน รือชักจูงใ ้ผู้อ่ืนทุจริตในการ
เลือกตั้ง มาชิก รัฐ ภา มาชิก ภาท้องถิ่น ผู้บริ ารท้องถิ่น รือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลัก ณะเป็นการ
่งเ ริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

  3. กระท าการทุจริตในการเลือกตั้งโดยการซื้อ ิทธิ รือการขายเ ียง 

มาตรา 94 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้องรัก าชื่อเ ียงของตนและรัก า
เกียรติ ักดิ์ของต าแ น่ง น้าที่ราชการของตนมิใ ้เ ื่อมเ ียโดยไม่กระท าการใดๆอันได้ชื่อ ่าเป็น       
ผู้ประพฤติชั่  

การกระท าค ามผิดอาญาจนได้รับโท จ าคุก รือโท ที่ นักก ่าจ าคุกโดยค าพิพาก าถึง
ที่ ุดใ ้จ าคุก รือใ ้รับโท ที่ นักก ่าจ าคุก เ ้นแต่เป็นโท  า รับค ามผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาท รือค ามผิดล ุโท รือกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อ ่าเป็นผู้ประพฤติชั่ อย่างร้ายแรง 
เป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าที่เ พยาเ พติด รือ นับ นุนใ ้ผู้อ่ืนเ พยา   
เ พติด เล่นการพนันเป็นอาจิณ รือกระท าการล่ งละเมิดทางเพ ต่อผู้เรียน รือนัก ึก า ไม่ ่าจะ
อยู่ในค ามดูแลรับผิดชอบของตน รือไม่ เป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง 
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ประพฤติชั่ มายถึง การกระท าใด ๆ อันเป็นการเ ื่อมเ ียต่อชื่อเ ียงของตนเอง 
รือเ ื่อม ต่อเกียรติ ักดิ์แ ่งต าแ น่ง น้าที่ราชการของตนเอง 

เรื่องการประพฤติชั่ เป็นการพิจารณาถึงพฤติการณ์การกระท าและค ามรู้ ึกของ
ังคมท่ีจะต้องพิจารณารายละเอียด ข้อเท็จจริง และพฤติการณ์เป็นเรื่องๆ ไป ่ามีผลกระทบต่อเกียรติ
ักดิ์ของต าแ น่ง ค ามรู้ ึกของ ังคม รือไม่ โดยไม่จ ากัด ่าจะท าในต าแ น่ง น้าที่ราชการ รือ

กระท าในฐานะ ่ นตั ากกระทบมาก ก็เป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง 
มาตรา 94 รรค นึ่งเป็นค ามผิด ินัยไม่ร้ายแรง มีองค์ประกอบค ามผิด ดังนี้ 
1. ไม่รัก าชื่อเ ียงของตน 

2. ไม่รัก าเกียรติ ักดิ์ของต าแ น่ง น้าที่ราชการของตน 

3. กระท าการใดๆ อันได้ชื่อ ่าเป็นผู้ประพฤติชั่  

การที่จะพิจารณา ่าประพฤติชั่ นั้นต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แ ่ง
การกระท าเป็นรายกรณีไป โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ 

1. เกียรติ ักดิ์ของต าแ น่ง น้าที่ราชการ มายถึงฐานะที่ได้รับการยกย่อง รรเ ริญ 
ตามต าแ น่ง น้าที่ รือเป็นที่นับถือของประชาชน 

2. ค ามรู้ ึกของ ังคม เป็นการกระท าที่ ังคมรังเกียจ โดยพิจารณาจากค ามรู้ ึก
ของประชาชนทั่ ไป รือของทางราชการ ่ามีค ามรังเกียจต่อการกระท านั้น ๆ รือไม่ เพียงใด         
ซึ่งค ามรู้ ึกรังเกียจของ ังคมอาจเปลี่ยนไปตามกาลเ ลาได้ 

3. เจตนาที่กระท า ต้องเป็นการกระท าโดยเจตนา โดยพิจารณาจากเจตนาที่แท้จริง
่าผู้กระท ารู้  านึกในการกระท าและประ งค์ต่อผล รือย่อมเล็งเ ็นผลของการกระท านั้น รือไม่ เช่น 

ขับรถชนคนโดยประมาท ถูก าลพิพาก าลงโท จ าคุก 1 ปี โท จ าคุกใ ้รอการลงโท ไ ้มีก า นด   
2 ปี กรณีเช่นนี้จะถือ ่าเป็นการประพฤติชั่ รือไม่นั้นคงไม่ได้พิจารณาที่ผลคือการได้รับโท ถานใด
เพียงประการเดีย  แต่ต้องพิจารณาที่เ ตุของการกระท าผิดเป็น  าคัญ ากไม่ปรากฏ ่าเกิดจากค าม
มึนเมาในขณะขับรถ รือเกิดจากการฝุาฝืนกฎจราจร ก็ไม่เป็นการประพฤติชั่ เพราะกระท าไปโดยไม่มี
เจตนามุ่งร้ายต่อ ่ นตั  แต่ถ้าปรากฏข้อเท็จจริง ่าได้กระท าค ามผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็น
อาจิณ อันเป็นการท าใ ้เ ื่อมเ ียเกียรติ ักดิ์ของต าแ น่ง น้าที่ราชการ ก็อาจปรับเป็นค ามผิดฐาน
ประพฤติชั่ ได้ 

มาตรา 94 รรค อง เป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง โดยแยกค ามผิดไ ้ 2 ฐาน 

1. กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก ากระท าค ามผิดอาญาจนได้รับ
โท จ าคุกโดยค าพิพาก าถึงที่ ุดใ ้จ าคุก รือโท ที่ นักก ่าจ าคุก ซึ่งไม่ใช่ค ามผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทโท รือ ล ุโท  

2. กรณีกระท าค ามผิด อันได้ชื่อ ่าเป็นผู้ประพฤติชั่ อย่างร้ายแรง 
กรณีแรกพิจารณาองค์ประกอบค ามผิดได้ดังนี้ 
1. กระท าค ามผิดอาญาจนได้รับโท จ าคุก โดยค าพิพาก าถึงที่ ุดใ ้จ าคุก รือ

โท ที่ นักก ่าจ าคุก (โท ประ ารชี ิต) ซึ่งต้องถูกจ าคุกจริงๆ  
2. ต้องเป็นค าพิพาก าถึงที่ ุด  
3. ไม่ใช่ค ามผิดที่ได้กระท าโดยประมาท รือค ามผิดล ุโท  
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กรณีต้องรับโท จ าคุกโดยค าพิพาก าถึงที่ ุดใ ้จ าคุกในค ามผิดที่ได้กระท า รือ
ค ามผิด ล ุโท  ซึ่งค ามผิดยังไม่ถึงกับต้องถูกลงโท ปลดออก รือไล่ออก ผู้บังคับบัญชาอาจ ั่งใ ้
จากราชการเพ่ือรับ บ าเ น็จบ านาญเ ตุทดแทน ตามมาตรา 113 ได ้

กรณีที่ องพิจารณาองค์ประกอบค ามผิดได้ เช่นเดีย กับ รรค นึ่ง ที่กล่า มา
ข้างต้น    

1) เกียรติของต าแ น่งข้าราชการ (ดูจากต าแ น่ง น้าที่ค ามรับผิดชอบ) 
2) ค ามรู้ ึกของ ังคมและ 

3) เจตนาในการกระท า 
มาตรา 94 รรค าม เป็นค ามผิด ินัยย่างร้ายแรง มีองค์ประกอบค ามผิด ดังนี้ 
1. เ พยาเ พติด รือ นับ นุนใ ้ผู้อ่ืนเ พยาเ พติด 

2. เล่นการพนันเป็นอาจิณ 

3. กระท าการล่ งละเมิดทางเพ ต่อผู้เรียน รือนัก ึก า 
ล่ งละเมิดทางเพ  มายถึงพฤติกรรมที่ละเมิด ิทธิของผู้อ่ืนในเรื่องเพ การล่ ง

ละเมิดไม่ ่าจะเป็นทางกาย การกระท าทาง าจา และการใช้ท่าทีในทางเพ ที่ไม่เ มาะ ม ร มไปจนถึง
การบังคับใ ้มีเพ ัมพันธ์ รือการข่มขืน 

          การกระท าล่ งละเมิดทางเพ นี้มิได้จ ากัด ่าต้องกระท าต่อบุคคลต่างเพ กันเท่านั้น 
การพิจารณา ่าเป็นการล่ งละเมิดทางเพ รือไม่จะต้องดูจากเจตนาของผู้กระท า เป็น  าคัญ ่ามี
ค ามคิดเจตนาที่เป็นอกุ ลจิตทางเพ รือไม่ ต้องดูเจตนาของผู้กระท าและพฤติกรรมประกอบด้ ย 

          การล่ งละเมิดทางเพ ต่อผู้อื่น โดยเฉพาะกระท าต่อ ิ ย์ ผู้เรียน รือนัก ึก าไม่ ่าจะ
อยู่ในค ามดูแลรับผิดชอบของตน รือไม ่ถือเป็นการกระท าที่อันตรายร้ายแรงแก่ร่างกาย รือจิตใจของ
ผู้เรียนและเป็นการเ ื่อมเ ีย รือเ ีย ายร้ายแรงแก่ค ามเป็นครู  

มาตรา 95 ใ ้ผู้บังคับบัญชามี น้าที่เ ริม ร้างและพัฒนาใ ้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามี ินัยปูองกัน 
มิใ ้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิด ินัย และด าเนินการทาง ินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมี
มูลที่ค รกล่า า ่ากระท าผิด ินัย 

การเ ริม ร้างและพัฒนาใ ้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามี ินัยใ ้กระท า โดยการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การ ร้างข ัญและก าลังใจ การจูงใจ รือการอ่ืนใดในอันที่จะเ ริม ร้าง
และพัฒนาเจตคติ จิต  านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาใ ้เป็นไปในทางที่มี ินัย 

การปูองกันมิใ ้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิด ินัย ใ ้กระท าโดยการเอาใจใ ่ ังเกตการณ์
และขจัดเ ตุที่อาจก่อใ ้เกิดการกระท าผิด ินัยในเรื่องอันอยู่ใน ิ ัยที่จะด าเนินการปูองกันตามค รแก่
กรณีได ้

  เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ค รกล่า า ่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดกระท า 
ผิด ินัยโดยมีพยาน ลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้  ใ ้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทาง ินัยทันที 
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เมื่อมีการกล่า าโดยปรากฏตั ผู้กล่า า รือกรณีเป็นที่ ง ัย ่าข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการ ึก าผู้ใดกระท าผิด ินัยโดยยังไม่มีพยาน ลักฐาน ใ ้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการ
ืบ น รือพิจารณาในเบื้องต้น ่ากรณีมีมูลที่ค รกล่า า ่าผู้นั้นกระท าผิด ินัย รือไม่ ถ้าเ ็น ่า

กรณีไม่มีมูลที่ค รกล่า า ่ากระท าผิด ินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเ ็น ่ากรณีมีมูล ที่ค รกล่า า ่า
กระท าผิด ินัยก็ใ ้ด าเนินการทาง ินัยทันที 

การด าเนินการทาง ินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ค รกล่า า ่า
กระท าผิด ินัย ใ ้ด าเนินการตามที่บัญญัติไ ้ใน ม ด 7 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติ น้าที่ตามมาตรานี้และตาม ม ด 7 รือมี
พฤติกรรมปกปูอง ช่ ยเ ลือเพ่ือมิใ ้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโท ทาง ินัย รือปฏิบัติ น้าที่ดังกล่า
โดยไม่ ุจริตใ ้ถือ ่าผู้นั้นกระท าผิด ินัย 

มาตรา 95 รรค นึ่งก า นด น้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการบริ ารงานบุคคลด้าน
ินัยไ ้ 3 ประการ ดังนี้ 

1. เ ริม ร้างและพัฒนาใ ้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามี ินัย 

2. ปูองกันมิใ ้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิด ินัย 

  3. ด าเนินการทาง ินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่กระท าผิด ินัย 

ทั้งนี้ถ้าผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติ น้าที่ดังกล่า  รือปฏิบัติโดยไม่ ุจริตผู้นั้นจะมี
ค ามผิดทาง ินัย 

มาตรา 95 รรค อง ก า นด ิธีเ ริม ร้างและพัฒนาใ ้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามี แน ทาง 
ดังนี้ 

1. ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในการรัก า ินัย 

  2. ฝึกอบรมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาใ ้มี ินัย 

3. ร้างข ัญและก าลังใจใ ้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามี ินัย 

4. จูงใจใ ้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามี ินัย 

5. ด าเนินการอย่างอ่ืนใดที่จะเ ริม ร้างและพัฒนาทั นคติ จิต  านึก และพฤติกรรม
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาใ ้เป็นไปในทางที่มี ินัย 

มาตรา 95 รรค าม การปูองกันมิใ ้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิด ินัยนั้น มีแน ทาง 
ดังนี้ 
  1. เอาใจใ ่ ังเกตการณ์ ่าจะมีเ ตุอันอาจก่อใ ้เกิดการกระท าผิด ินัยอย่างใดขึ้น
บ้าง รือไม ่

2. ขจัดเ ตุที่อาจก่อใ ้เกิดการกระท าผิด ินัย 

มาตรา 95 รรค ี่และ รรค ้า ก า นด ิธีด าเนินการก่อนด าเนินการทาง ินัยไ ้ ดังนี้ 
  1. ถ้ามีมูล ่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระท าผิด ินัย โดยมีพยาน ลักฐานในเบื้องต้น
อยู่แล้ ใ ้ด าเนินการทาง ินัยทันที ( รรค ี่) 
  2. ถ้ามีผู้กล่า าโดยต้องปรากฏตั ผู้กล่า า รือผู้บังคับบัญชา ง ัย ่าผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา ผู้ใดกระท าผิด ินัย โดยยังไม่มีพยาน ลักฐาน  ผู้บังคับบัญชาต้องรีบ ืบ น รือพิจารณา ่ากรณี      
มีมูลที่ค รกล่า า รือไม่ ถ้าไม่มีมูลก็ยุติเรื่องได้ ถ้ามีมูลก็ใ ้ด าเนินการทาง ินัยทันที ( รรค ้า) 
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 า รับการด าเนินการทาง ินัย ถ้ามีการกล่า า ่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิด
ินัยผู้บังคับบัญชาจะต้องรีบ ืบ น รือพิจารณา ่ากรณีมีมูลที่ค รกล่า า รือไม่ ถ้า ืบ น รือ

พิจารณาแล้ เ ็น ่าไม่มีมูล จึงจะยุติเรื่องได้ทั้งนี้ เพ่ือปูองกันมิใ ้ข้าราชการเ ียชื่อเ ียง รือเ ีย ิทธิ
ประโยชน์ อย่างไรก็ดี กรณีท่ีมีผู้กล่า าที่ผู้บังคับบัญชาต้อง ืบ น รือพิจารณาดังกล่า นั้น มายถึง 
การกล่า าโดยปรากฏตั ผู้กล่า าเท่านั้น ถ้าเป็นบัตร นเท่ ์ก็ไม่จ าต้องด าเนินการดังกล่า  

          มาตรา 95 รรค ก การด าเนินการทาง ินัย กรณีมีมูลที่ค รกล่า า ่ากระท าผิด
ินัยกฎ มายก า นด ิธีด าเนินการไ ้ตาม ม ด 7 (มาตรา98ถึงมาตรา106) 

          มาตรา 95 รรคเจ็ด ก า นดเป็นค ามผิด ินัยไม่ร้ายแรง กรณีผู้บังคับบัญชาละเลย
ไม่ปฏิบัติ ตามมาตรานี้ รือ ม ด 7 รือมีเจตนาปกปูองช่ ยเ ลือผู้ใต้บังคับบัญชามิใ ้ถูกลงโท    
ซ่ึงมีองค์ประกอบค ามผิดนี้ 

1. เป็นผู้บังคับบัญชา 
  2. ไม่ด าเนินการทาง ินัยทันทีเมื่อมีพยาน ลักฐานเบื้องต้นอันมีมูล ่ากระท าผิด ินัย 

  3. ปกปูองช่ ยเ ลือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

  4. ด าเนินการโดยไม่ ุจริต 

มาตรา 96 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดฝุาฝืนข้อ ้าม รือไม่ปฏิบัติ ตาม      
ข้อปฏิบัติทาง ินัยตามท่ีบัญญัติไ ้ใน ม ดนี้ รือ ม ด 7 ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิด ินัยจักต้องได้รับโท
ทาง ินัย เ ้นแต่ มีเ ตุอันค รงดโท ตามท่ีบัญญัติไ ้ใน ม ด 7 

โท ทาง ินัยมี 5 ถาน คือ 

  1. ภาคทัณฑ์ 

  2. ตัดเงินเดือน 

  3. ลดเงินเดือน 

  4.ปลดออก 

5. ไล่ออก 

 ผู้ใดถูกลงโท ปลดออก ใ ้ผู้นั้นมี ิทธิได้รับบ าเ น็จบ านาญเ มือน ่าเป็นผู้ลาออกจาก
ราชการ 

โท ภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ใช้  า รับกรณีค ามผิด ินัยไม่ร้ายแรง 
โท ปลดออก และโท ไล่ออกจากราชการ ใช้  า รับกรณีค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง              

ผู้ถูกลงโท ปลดออกจากราชการ มี ิทธิได้รับเงินบ าเ น็จ บ านาญตามกฎ มาย ่าด้ ยบ าเ น็จ
บ านาญเ มือน ่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ 

มาตรา 97 การลงโท ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ใ ้ท า เป็นค า ั่ง ิธีการออก
ค า ั่งเกี่ย กับการลงโท ใ ้เป็นไปตามระเบียบของ ก.ค. . ผู้ ั่งลงโท ต้อง ั่งลงโท ใ ้เ มาะ มกับ
ค ามผิด และมิใ ้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติ รือโดยโท ะจริต รือลงโท ผู้ที่ไม่มีค ามผิด          
ในค า ั่งลงโท ใ ้แ ดง ่า ผู้ถูกลงโท กระท าค ามผิด ินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และมีเ ตุผล
อย่างใดในการก า นด ถานโท เช่นนั้น 
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การก า นด ิธีการลงโท ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้องมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
  1. ท าเป็นค า ั่ง 
  2. ิธีการออกค า ั่ง เป็นไปตามระเบียบก.ค. . ่าด้ ย ิธีการออกค า ั่งเกี่ย กับการ
ลงโท  ทาง ินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. .2548 

  3. ต้อง ั่งลงโท ใ ้เ มาะ มกับค ามผิด 

  4. ต้องไม่เป็นการลงโท โดยพยาบาท อคติ รือโดยโท ะจริต รือลงโท ผู้ที่ไม่มี
ค ามผิด 

  5. ค า ั่งลงโท ใ ร้ะบุ ่ากระท าผิด ินัยในกรณีใด เป็นค ามผดิตามมาตราใด การกระท า
ต้องครบองค์ประกอบที่น ามาปรับบทค ามผิด 

  6. เ ตุผลในการก า นดโท โดยเ ตุผลอย่างน้อยต้องประกอบด้ ยข้อเท็จจริงอัน
เป็น าระ  าคัญ ข้อกฎ มายที่ยกขึ้นอ้างอิง ข้อพิจารณาและ นับ นุนการใช้ดุลยพินิจ 

           ทั้งนี้ ค า ั่งลงโท ทาง ินัยเป็นค า ั่งทางปกครองจึงต้องก า นดระยะเ ลาอุทธรณ์
และ ิทธิในการอุทธรณ์ไ ้ด้ ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  



 
 

 

บทที่ 3 
ขั้นตอนการด าเนินการทาง ินัย 

การด าเนินการทาง ินัย  

การด าเนินการทาง ินัย มายถึง กระบ นการและขั้นตอนการด าเนินการในการลงโท
ข้าราชการ ซึ่งเป็นกระบ นการตามกฎ มายที่จะต้องกระท าเมื่อข้าราชการมีกรณีถูกกล่า า ่ากระท า
ผิด ินัย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีล าดับก่อน ลังต่อเนื่องกัน ได้แก่ การตั้งเรื่องกล่า า การแจ้งข้อกล่า า 
การ ืบ น รือการ อบ น การพิจารณาค ามผิดและก า นดโท  การลงโท  ร มถึงการด าเนินการต่างๆ 
ในระ ่างการ อบ นพิจารณา เช่น การ ั่งพัก การ ั่งใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อน 

เนื่องจากค า ั่งลงโท ทาง ินัยเป็นค า ั่ งทางปกครอง ขั้นตอนการด าเนินการและการใช้
ดุลพินิจ ก า นดโท ทาง ินัย จึงต้องเป็นไปตาม ลักค ามชอบด้ ยกฎ มายของการกระท าทาง
ปกครอง  

ในการด าเนินการทาง ินัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ึก า ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 นั้น เมื่อมีการกล่า าโดยปรากฏตั      
ผู้กล่า า รือกรณีเป็นที่ ง ัย ่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใด  กระท าผิด ินัย          
โดยยังไม่มีพยาน ลักฐาน ผู้บังคับบัญชาต้องด าเนินการ ืบ น รือพิจารณาในเบื้องต้นก่อน ่า กรณ ี  
มีมูลที่ค รกล่า า ่าผู้นั้นกระท าผิด ินัย รือไม่ ถ้าผลของการ ืบ นปรากฏ ่าเป็นกรณีอันมีมูลที่ค ร
กล่า า ่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้นั้นกระท าผิด ินัย ผู้บังคับบัญชาจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการ อบ นทาง ินัยต่อไปได้  

ขั้นตอนการด าเนินการทาง ินัย 

1. การตั้งเรื่องกล่า า  
การตั้งเรื่องกล่า า เป็นการตั้งเรื่องด าเนินการทาง ินัยแก่ข้าราชการ เมื่อปรากฏกรณีมีมูล  

ที่ค รกล่า า ่ากระท าผิด ินัย มาตรา 98 แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก า พ. . 2547 ก า นดใ ้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น เพ่ือด าเนินการ
อบ นใ ้ได้ค ามจริงและค ามยุติธรรมโดยไม่ชักช้า ผู้ตั้งเรื่องกล่า าคือผู้บังคับบัญชาของ             

ผู้ถูกกล่า า กรณีท่ีเป็นการกล่า า ่ากระท าผิด ินัยอย่างร้ายแรงใ ้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจ ั่งบรรจุ
และแต่งตั้งตามมาตรา 53 แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า        
พ. . 2547 เป็นผู้มีอ านาจ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น  า รับกรณีที่เป็นการกล่า า ่ากระท า
ผิด ินัยไม่ร้ายแรง ใ ้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น คือ ผู้อ าน ยการ ถาน ึก า แต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าในโรงเรียนได้ทุกคนในฐานะผู้บังคับบัญชา เ ้นแต่กรณีที่เป็น
การช่ ยปฏิบัติราชการ ซึ่งมีเพียงอ านาจการบังคับบัญชา แต่ไม่มีอ านาจด าเนินการทาง ินัย รือ         
ั่งลงโท  กรณีเช่นนี้ต้องรายงานใ ้ผู้บังคับบัญชาต้น ังกัดเป็นผู้ด าเนินการ  

 การตั้งเรื่องกล่า านี้เป็นขั้นตอนที่จ าเป็นและต้องด าเนินการทั้งในกรณีที่ค ามผิด ินัย
ร้ายแรงและค ามผิด ินัยไม่ร้ายแรง 
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เรื่องที่กล่า า  มายถึง การกระท า รือพฤติการณ์แ ่งการกระท าที่กล่า อ้าง ่า  
ผู้ถูกกล่า า กระท าผิด ินัย  

ข้อกล่า า มายถึง รายละเอียดแ ่งการกระท า รือพฤติการณ์แ ่งการกระท าที่กล่า อ้าง ่า 
ผู้ถูกกล่า ากระท าผิด ินัย โดยอธิบาย ่าผู้กกล่า ากระท าอะไร ที่ไ น เมื่อไร ท าอย่างไร เพ่ือใ ้                   
ผู้ถูกกล่า า รู้ตั และมีโอกา ชี้แจงและน า ืบแก้ข้อกล่า าได้  

การตั้งเรื่องกล่า า มายถึง การตั้งเรื่องการด าเนินการทาง ินัยแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก า เมื่อมีการร้องเรียนกล่า า และผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการ ืบ นพิจารณา 

ในเบื้องต้น ่ากรณีมีมูลที่ค รกล่า า ่าผู้นั้นกระท าค ามผิด ินัย 
การตั้งเรื่องกล่า านี้เป็นขั้นตอนที่จ าเป็นและต้องด าเนินการทั้งในกรณีที่ค ามผิด ินัย

ร้ายแรงและค ามผิด ินัยไม่ร้ายแรง ในการตั้งเรื่องกล่า านั้นมิใช่ฐานค ามผิด แต่เป็นเรื่องรา รือ
การกระท าที่กล่า อ้าง ่าผู้ถูกกล่า ากระท าค ามผิด ฉะนั้นการตั้งเรื่องกล่า าค รตั้งใ ้ก ้าง เพื่อใ ้
รู้ ่าผู้ถูกกล่า าท าอะไรที่เป็นค ามผิด และไม่ค รระบุฐานค ามผิด รือระบุมาตราค ามผิดไปเป็น
เรื่องกล่า า เพราะจะท าใ ้เรื่องที่กล่า าถูกจ ากัดไ ้ใน งแคบ  

2. การแจ้งข้อกล่า า 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547  มาตรา 98 

บัญญัติ ่า “...ในการ อบ นจะต้องแจ้งข้อกล่า าและ รุปพยาน ลักฐานที่ นับ นุน ข้อกล่า า
เท่าที่มีใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบ โดยระบุ รือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ เพ่ือใ ้ผู้ถูกกล่า าได้มีโอกา ชี้แจง
และน า ืบแก้ข้อกล่า า” การแจ้งข้อกล่า าใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบจึงเป็น าระ  าคัญที่กฎ มาย
บัญญัติใ ้ต้องปฏิบัติ และการแจ้งข้อกล่า านี้เป็น น้าที่ของคณะกรรมการ อบ นที่จะต้องแจ้งและ
อธิบายรายละเอียดของข้อกล่า าที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่า าใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบ ่าผู้ถูกกล่า าได้
กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร ร มทั้งแจ้งใ ้ทราบด้ ย ่าในการ อบ นนี้ ผู้ถูกกล่า ามี ิทธิ  
ที่จะได้รับแจ้ง รุปพยาน ลักฐานที่ นับ นุนข้อกล่า า และมี ิทธิที่จะใ ้ถ้อยค า รือชี้แจงแก ้

ข้อกล่า าตลอดจนอ้างพยาน ลักฐาน รือน าพยาน ลักฐานมา ืบแก้ข้อกล่า าได้ การแจ้ง 
ข้อกล่า า คือ การท าบันทึกตามแบบ .2 จ าน น 2 ฉบับ ใ ้ผู้ถูกกล่า าลงลายมือชื่อรับทราบ
แล้ มอบใ ้ผู้ถูกกล่า า 1 ฉบับ และเก็บไ ้ใน  าน นการ อบ นอีก 1 ฉบับ โดยจะต้องด าเนินการ
ภายใน 15 ัน นับแต่ ันที่ประธานกรรมการได้รับทราบค า ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น 

ข้อกล่า าที่จะต้องแจ้งและอธิบายใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบนั้น ต้องอยู่ในขอบเขตของเรื่อง 

ที่กล่า า โดยอธิบายเรื่องที่กล่า าใ ้ชัดเจนเพ่ือใ ้ผู้ถูกกล่า า ามารถชี้แจงแก้ข้อกล่า าได้ตรงประเด็น  
เมื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่า าแล้  คณะกรรมการ อบ นจะต้อง อบถามผู้ถูกกล่า า ่า 

ได้กระท าการตามที่ถูกกล่า า รือไม่ อย่างไร  
กรณีที่ผู้ถูกกล่า ารับ ารภาพ ่าได้กระท าการตามที่ถูกกล่า า ต้องแจ้งใ ้ผู้ถูกกล่า า

ทราบ ่า การกระท าตามที่ถูกกล่า าเป็นค ามผิด ินัยกรณีใด รือเป็นเ ตุใ ้ออกจากราชการ เพื่อรับ
บ าเ น็จบ านาญเ ตุทดแทนตามมาตรา 111 รือไม่ ากผู้ถูกกล่า ายืนยันตามที่รับ ารภาพใ ้
บันทึกถ้อยค ารับ ารภาพ ร มทั้งเ ตุผลในการรับ ารภาพ และ าเ ตุแ ่งการกระท าไ ้ด้ ย ร มทั้ง
พิจารณา ่าจะค ร อบ นต่อไป รือไม่  
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กรณีที่ผู้ถูกกล่า าปฏิเ ธ คณะกรรมการ อบ นต้องด าเนินการ อบ นร บร ม
พยาน ลักฐานที่เกี่ย ข้องกับข้อกล่า าภายใน 60 ัน นับแต่ ันที่แจ้งและอธิบายข้อกล่า า (ข้อ 20 
และข้อ 23) 

กรณีผู้ถูกกล่า าไม่มารับทราบข้อกล่า า ถ้าผู้ถูกกล่า าไม่มารับทราบข้อกล่า า รือ 
มาแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบ ข้อกล่า า คณะกรรมการ อบ นต้องท าบันทึกตามแบบ .2 
่งทางไปร ณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของผู้ถูกกล่า า ซึ่งปรากฏตาม ลักฐานของทางราชการพร้อม

ทั้งมี นัง ือ อบถามผู้ถูกกล่า า ่าได้กระท าผิด ินัย รือไม่การแจ้งข้อกล่า าโดย ิธีนี้ต้องท าบันทึก
ตามแบบ .2 เป็น 3 ฉบับ เก็บไ ้ใน  าน นการ อบ น 1 ฉบับ ่งใ ้ผู้ถูกกล่า า 2 ฉบับ เพื่อใ ้
ผู้ถูกกล่า าเก็บไ ้ 1 ฉบับ และใ ้ผู้ถูกกล่า าลงลายมือชื่อและ ันเดือนปีที่รับทราบ ่งคืนมา             
1 ฉบับ ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่ งพ้น 15 ัน นับแต่ ันด าเนินการดังกล่า  แม้ไม่ได้รับแบบ .2 คืนมา       
ก็ถือ ่าผู้ถูกกล่า ารับทราบแล้   

3. การ ืบ น รือการ อบ น 

การ ืบ น 
การ ืบ น มายถึง การแ ง าข้อเท็จจริงและพยาน ลักฐานเบื้องต้นในมูลกรณีที่มี         

การกล่า า รือ ง ัย ่าข้าราชการผู้ใดอาจกระท าค ามผิดจริง รือไม่ เพียงใด เพื่อจะได้ด าเนินการ
ทาง ินัยต่อไป 

ิธีการ ืบ น  
ิธีการ ืบ นไม่มีกฎ มาย รือระเบียบใดก า นดรูปแบบแน ทางปฏิบัติไ ้ การ ืบ นจึง

ด าเนินการโดย ิธีใดก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ภาพของเรื่องที่จะท าการ ืบ น ่าค รจะใช้ ิ ธีการใดจึงจะ
เ มาะ มและท าใ ้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นๆ โดยการ ืบ นนี้ผู้บังคับบัญชาจะด าเนินการเอง
รือมอบ มายใ ้ผู้อ่ืนด าเนินการ รือตั้งคณะกรรมการ ืบ นข้อเท็จจริงก็ได้ 

ในการ ืบ นข้อเท็จจริงนั้นอาจกระท าได้ทั้งในทางลับและโดยเปิดเผย 
การ ืบ นโดยทางลับ ได้แก่ การ ืบ นที่ด าเนินการไปโดยมิใ ้ผู้กระท าผิด รือผู้ถูก ง ัย ่า          

เป็นผู้กระท าผิดรู้ตั ถึงเรื่องที่จะท าการ ืบ น โดยใช้กล ิธีที่เ มาะ ม  
การ ืบ นโดยเปิดเผย ได้แก่ การ าข้อเท็จจริงโดย ิธีแจ้ง รือแ ดงใ ้ผู้ถูก ง ัย รือผู้ถูก

กล่า า ทราบถึงประเด็นแ ่งค ามผิด และขอใ ้เข้าชี้แจงแ ดงเ ตุผลแก้ข้อกล่า าโดยปกติ 
ผู้ ืบ นจะต้องร บร ม พยาน ลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่ รือข้อมูลต่าง ๆ ไ ้ก่อน เพ่ือ ะด กในการที่จะ
ชี้ รือยืนยันถึงข้อกล่า านั้น 

กรณีใดจะ มค ร ืบ นโดยเปิดเผย รือโดยทางลับนั้น ย่อมข้ึนอยู่กับเรื่องที่จะ ืบ น ค าม
ร้ายแรงแ ่งกรณี ตลอดจนค ามเ ีย าย รือเ ียชื่อเ ียงเกียรติ ักดิ์ของต าแ น่ง น้าที่ของ 

ผู้ที่เกี่ย ข้อง  
การ ืบ นทาง ินัยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ  
1. การ ืบ นก่อนการด าเนินการทาง ินัย  
2. การ ืบ นซึ่งเป็นการด าเนินการทาง ินัย  
1. การ ืบ นก่อนการด าเนินการทาง ินัย ได้แก่ การ ืบ นเมื่อมีกรณี ง ัย ่าข้าราชการ        

อาจกระท าผิด ินัย เป็นการ ืบ นเพ่ือพิจารณา ่า กรณีมีมูลที่ค รกล่า า ่าผู้นั้นกระท าผิด ินัย รือไม่ 
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ตามมาตรา 95 แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547  
ากข้อเท็จจริงฟังได้ ่า กรณีมีมูลก็ต้องด าเนินการทาง ินัยต่อไป แต่ถ้าผลการ ืบ นปรากฏ ่ากรณี 

ไม่มีมูลก็ต้องยุติเรื่อง การ ืบ นในกรณีนี้ ไม่ถือเป็นการด าเนินการด าเนินการทาง ินัย 
2. การ ืบ นซึ่งเป็นการด าเนินการทาง ินัย ได้แก่ การ ืบ นกรณีเป็นค ามผิดที่ปรากฏ   

ชัดแจ้ง โดยที่มาตรา 98 รรคเจ็ด แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การ ึก า พ. . 2547 บัญญัติ ่า “ในกรณีค ามผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก า นดในกฎ ก.ค. .  
จะด าเนินการทาง ินัยโดยไม่ อบ นก็ได้”  และตามกฎ ก.ค. . ่าด้ ยกรณีค ามผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 
พ. . 2549 ข้อ 2 (2) ก า นดกรณีละทิ้ง น้าที่ราชการติดต่อในครา เดีย กันเป็นเ ลาเกินก ่า 15 ัน 
ผู้บังคับบัญชาต้องด าเนินการ ืบ นก่อน ากปรากฏ ่าเป็นการละทิ้ง น้าที่ราชการโดยไม่มีเ ตุผล 

อัน มค ร รือโดยมีพฤติการณ์อันแ ดงถึงค ามจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งเป็น
ค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 87 รรค อง แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 และกรณีเป็นค ามผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง จึงต้องเ นอเรื่องใ ้ ก จ. 
รือ อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง แล้ แต่กรณีพิจารณาโดยไม่ อบ นก็ได้  

การ อบ น  
การ อบ น คือ การร บร มพยาน ลักฐาน เพ่ือใ ้ทราบข้อเท็จจริง พฤติการณ์ต่าง ๆ รือ

พิ ูจน์เกี่ย กับเรื่องที่กล่า าเพ่ือใ ้ได้ค ามจริงและค ามยุติธรรม  
การ อบ นทาง ินัยเป็นการด าเนินการเพ่ือจัดใ ้มีค า ั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อ

ถานภาพ ของ ิทธิและ น้าที่ของบุคคล จึงต้องด าเนินการตาม ลักเกณฑ์ท่ีกฎ มายก า นด  
การ อบ นทาง ินัยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ  
1) การ อบ น ินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามมาตรา 98 และกฎ ก.ค. .       

่าด้ ยการ อบ นพิจารณา พ. . 2550 ที่ก า นดใ ้ผู้บังคับบัญชาต้องมีค า ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
อบ นโดยแต่งตั้งจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า รือข้าราชการฝ่ายพลเรือนจ าน น

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้ ย ประธานกรรมการและกรรมการ อบ นอย่างน้อยอีก 2 คน             
ใ ้กรรมการ อบ นคน นึ่งเป็นเลขานุการ ในกรณีจ าเป็นจะใ ้มีผู้ช่ ยเลขานุการด้ ยก็ได้  า รับ
ิธีการ อบ นใ ้น าขั้นตอนการ อบ น ินัยอย่างร้ายแรงมาใช้โดยอนุโลม ก า นดระยะเ ลา

ด าเนินการใ ้แล้ เ ร็จภายใน 90 ัน อาจขอขยายระยะเ ลาด าเนินการได้ตามค ามจ าเป็น แต่ไม่เกิน 
30 ัน  

2) การ อบ น ินัยอย่างร้ายแรง ผู้มีอ านาจ ั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แ ่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ. . 2551 จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น ินัยอย่างร้ายแรง  า รับการ อบ น ินัยอย่าง
ร้ายแรง ประธานกรรมการต้องด ารงต าแ น่งไม่ต่ าก ่า รือเทียบได้ไม่ต่ าก ่าผู้ถูกกล่า า  า รับ
ต าแ น่งที่มี ิทยฐานะ ประธานต้องมี ิทยฐานะไม่ต่ าก ่าผู้ถูกกล่า า โดยกรรมการ อบ นต้อง         
มีผู้ด ารงต าแ น่งนิติกร รือผู้ได้รับปริญญาทางกฎ มาย รือผู้ได้รับการ ึก าอบรมตาม ลัก ูตรการ
ด าเนินการทาง ินัย รือผู้มีประ บการณ์ด้านการด าเนินการทาง ินัยอย่างน้อย 1 คน และแม้ภาย ลัง
ประธานจะด ารงต าแ น่ง รือมี ิทยฐานะต่ าก ่า รือเทียบได้ต่ าก ่าผู้ถูกกล่า าก็ไม่กระทบถึง          
การได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และต้องด าเนินการตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ก า นดใน       
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กฎ ก.ค. . ่าด้ ยการ อบ นพิจารณา พ. . 2550 โดยใ ้ด าเนินการใ ้แล้ เ ร็จภายใน 180 ัน
และอาจขอขยายระยะเ ลาด าเนินการได้ ตามค ามจ าเป็น ครั้งละไม่เกิน 60 ัน และถ้าไม่แล้ เ ร็จ
ภายใน 240 ัน ต้องรายงาน ก จ./อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. .ตั้ง เพ่ือติดตามเร่งรัดการด าเนินการใ ้แล้ เ ร็จ
โดยเร็  

ข้อยกเ ้นทีไ่ม่ต้องตั้งกรรมการ อบ น 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547  มาตรา 98 

รรคท้าย บัญญัติ ่า “ กรณีที่เป็นค ามผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎ ก.ค. . ่าด้ ยกรณีค ามผิดที่ปรากฏ
ชัดแจ้ง พ. . 2549 จะด าเนินการทาง ินัยโดยไม่ อบ นก็ได้ ”  

กรณีท่ีเป็นค ามผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎ ก.ค. . ก า นดไ ้ ดังนี้ 
ก. การกระท าผิด ินัยไม่ร้ายแรงที่เป็นกรณีค ามผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก ่
(1) กระท าค ามผิดอาญาจนต้องค าพิพาก าถึงที่ ุด ่าผู้นั้นกระท าผิดและผู้บังคับบัญชาเ ็น

่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพาก านั้นได้ค ามประจัก ์ชัดแล้   
(2) กระท าผิด ินัยไม่ร้ายแรงและได้รับ ารภาพเป็น นัง ือต่อผู้บังคับบัญชา รือ ใ ้ถ้อยค า

รับ ารภาพต่อผู้มี น้าที่ ืบ น รือคณะกรรมการ อบ น ตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ ึก า และได้มีการบันทึกถ้อยค ารับ ารภาพเป็น นัง ือ  

ข. การกระท าผิด ินัยอย่างร้ายแรงที่เป็นกรณีค ามผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก ่ 
(1) กระท าค ามผิดอาญาจนได้รับโท จ าคุก รือโท ที่ นักก ่าจ าคุก โดยค าพิพาก าถึงที่ ุด

ใ ้จ าคุก รือใ ้ลงโท ที่ นักก ่าจ าคุก เ ้นแต่เป็นโท  า รับค ามผิดที่ได้กระท าโดยประมาท รือ
ค ามผิดล ุโท   

(2) ละทิ้ง น้าที่ราชการติดต่อในครา เดีย กันเป็นเ ลาเกินก ่า 15 ัน และผู้บังคับบัญชาได้
ด าเนินการ ืบ นแล้ เ ็น ่าไม่มีเ ตุผลอัน มค ร รือมีพฤติการณ์อันแ ดงถึงค ามจงใจไม่ปฏิบัติ 
ตามระเบียบของทางราชการ  

(3) กระท าผิด ินัยอย่างร้ายแรงและได้รับ ารภาพเป็น นัง ือต่อผู้บังคับบัญชา รือใ ้ถ้อยค า       
รับ ารภาพต่อผู้มี น้าที่ ืบ น รือคณะกรรมการ อบ นตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ ึก า และได้มีการบันทึกถ้อยค ารับ ารภาพเป็น นัง ือ  

ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น  
ก) กรณี ินัยไม่ร้ายแรง คือ ผู้บังคับบัญชาตามกฎ มาย ได้แก่  
(1) ผู้อ าน ยการ ถาน ึก า รือต าแ น่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าซึ่งเป็น

ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้กระท าผิด ินัย  
(2) ผู้อ าน ยการ  านักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า รือต าแ น่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่าซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้กระท าผิด ินัย  
(3) ึก าธิการจัง ัด ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า  

ใน  านักงาน ึก าธิการจัง ัดผู้กระท าผิด ินัย  
(4) นายกรัฐมนตรีในฐานะ ั น้ารัฐบาล รัฐมนตรีเจ้า ังกัด ปลัดกระทร ง เลขาธิการ อธิบดี 

รือต าแ น่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า รืออธิการบดี รือต าแ น่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้กระท าผิด ินัย  
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ข) กรณี ินัยอย่างร้ายแรง ได้แก ่ 
(1) ผู้มีอ านาจ ั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 โดยค า ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบ

แ ่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการ ึก าในภูมิภาคของกระทร ง ึก าธิการ ลง ันที่             
3 เม ายน 2560 ข้อ 13 ได้ก า นดใ ้ ึก าธิการจัง ัด โดยค ามเ ็นชอบของ ก จ. เป็นผู้มี
อ านาจ ั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 (3) และ (4) แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 ซึ่งมีผลเป็นการเปลี่ยนอ านาจการ ั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 
53 (3) ซึ่งเดิม เป็นของผู้อ าน ยการ  านักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า และตามมาตรา 53 (4) ซึ่งเดิมเป็น
ของผู้อ าน ยการ ถาน ึก า มาเป็นของ ึก าธิการจัง ัด  

(2) ผู้มีอ านาจ ั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 ในล าดับชั้น ูงก ่าของผู้ถูกกล่า าคน นึ่ง
คนใด ในกรณีท่ีกระท าผิด ินัยร่ มกัน ลายคน (มาตรา 98 รรค อง)  

(3) ผู้บังคับบัญชาของผู้มีอ านาจ ั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 ระดับเ นือขึ้นไป (มาตรา 
100 รรค ก)  

(4) ผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับรายงานการด าเนินการทาง ินัย (มาตรา 104 (1))  
(5) รัฐมนตรีเจ้า ังกัด นายกรัฐมนตรี (มาตรา 98 รรค ้า)  
(6) ก.ค. . (มาตรา 105)  

องค์ประกอบและคุณ มบัติของคณะกรรมการ อบ น  
เป็นตามกฎ ก.ค. . ่าด้ ยการ อบ นพิจารณา พ. .2550 ข้อ 3 ก า นดใ ้แต่งตั้งจาก

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า รือข้าราชการพลเรือนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้ ย
ประธานและกรรมการอย่างน้อยอีก 2 คน โดยใ ้กรรมการคน นึ่งเป็นเลขานุการ ในกรณีจ าเป็นจะใ ้
มีผู้ช่ ยเลขานุการซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า รือข้าราชการพลเรือนด้ ยก็ได้ 
(ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการไม่อาจแต่งตั้งใ ้เป็นคณะกรรมการ อบ นได้) 

กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น ินัยอย่างร้ายแรง ประธานกรรมการต้องด ารงต าแ น่ง    
ไม่ต่ าก ่า รือเทียบได้ไม่ต่ าก ่าผู้ถูกกล่า า  า รับต าแ น่งที่มี ิทยฐานะ ประธานต้องด ารงต าแ น่ง
และมี ิทยฐานะไม่ต่ าก ่า รือเทียบได้ไม่ต่ าก ่าผู้ถูกกล่า า โดยกรรมการต้องมีนิติกร รือผู้ได้รับ
ปริญญาทางกฎ มาย รือผู้ ได้รับการฝึกอบรมตาม ลัก ูตรการด าเนินการทาง ินัย รือผู้มี
ประ บการณ์ด้านการด าเนินการทาง ินัย (ผู้ที่เคยเป็นกรรมการ อบ น รือเป็นเจ้า น้าที่เกี่ย กับ
การด าเนินการทาง ินัย) อย่างน้อย นึ่งคนเป็นกรรมการ อบ น 

ค า ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น ต้องระบุ  
(1) เป็นค า ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น ินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง  
(2) ชื่อและต าแ น่ง/ ิทยฐานะของผู้ถูกกล่า า  
(3) เรื่องที่กล่า า  
(4) ชื่อและต าแ น่ง/ ิทยฐานะของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ อบ น  

เมื่อผู้บังคับบัญชาได้มีค า ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นแล้  ใ ้ด าเนินการดังนี้  
(1) แจ้งค า ั่งใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบภายใน 3 ันท าการ นับแต่ ันที่มีค า ั่ง โดยใ ้                

ผู้ถูกกล่า าลงลายมือชื่อและ ัน เดือน ปีที่รับทราบไ ้เป็น ลักฐาน ในการนี้ใ ้มอบ  าเนาค า ั่งใ ้        
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ผู้ถูกกล่า า นึ่งฉบับ ถ้าไม่อาจแจ้งใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบได้ รือผู้ถูกกล่า าไม่ยอมรับทราบค า ั่ง 
ใ ้ ่ง  าเนาค า ั่งทางไปร ณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ของผู้ถูกกล่า าที่ปรากฏ ลักฐานของทาง
ราชการ เมื่อล่ งพ้น 15 ันนับแต่ ันที่ได้ด าเนินการดังกล่า ใ ้ถือ ่าผู้ถูกกล่า าได้ทราบค า ั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ อบ นแล้   

 (2) แจ้งค า ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นใ ้ประธานและกรรมการรับทราบภายใน 3 ัน
ท าการนับแต่ ันที่มีค า ั่ง พร้อมทั้ง ่งเอก าร ลักฐานเกี่ย กับเรื่องที่กล่า าใ ้ประธานกรรมการและ
ใ ้ลงลายมือชื่อ และ ัน เดือน ปี ท่ีรับทราบไ ้เป็น ลักฐานด้ ย 

การเปลี่ยน เพ่ิม รือลดจ าน นกรรมการ อบ น ไม่กระทบถึงการ อบ นที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้  เช่น กรรมการ อบ นเก ียณอายุราชการ เป็นเ ตุใ ้กรรมการที่เ ลือไม่ครบองค์ประกอบ  

การคัดค้านกรรมการ อบ นและผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น  
กฎ ก.ค. . ่าด้ ยการ อบ นพิจารณา พ. . 2550 ข้อ 8 และ ข้อ 9 ได้บัญญัติเกี่ย กับ

การคัดค้านกรรมการ อบ นและผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น โดยต้องมีเ ตุอย่าง นึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้  

(1) รู้เ ็นเ ตุการณ์ในขณะกระท าการในเรื่องที่กล่า า  
(2) มีประโยชน์ได้เ ียในเรื่องที่ อบ น  
(3) มี าเ ตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่า า 
(4) เป็นผู้กล่า า รือเป็นคู่ มั้น คู่ มร  บุพการี ผู้ ืบ ันดาน เป็นพ่ีน้องร่ มบิดามารดา 

รือร่ มบิดา รือมารดา เป็นลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายใน 3 ชั้น รือเป็นญาติเกี่ย พัน ทางแต่งงาน
นับได้ เพียง 2 ชั้น ของผู้ถูกกล่า า  

(5) เป็นเจ้า นี้ รือลูก นี้ของผู้กล่า า  
(6) มีเ ตุอ่ืนซึ่งอาจท าใ ้การ อบ นเ ียค ามเป็นธรรม 

ิธีการคัดค้าน  
(1) ท าเป็น นัง ือแ ดงข้อเท็จจริงและข้อกฎ มายที่เป็นเ ตุแ ่งการคัดค้าน ่า จะท าใ ้ 

การ อบ น ไม่ได้ค ามจริง และค ามยุติธรรมอย่างไร  
(2) ยื่นต่อผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น  
(3) ใ ้ยื่นภายใน 7 ัน นับแต่ ันทราบค า ั่ง รือ ันทราบเ ตุแ ่งการคัดค้าน 

 
การ ั่งค าคัดค้าน  

ผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นต้องพิจารณา ั่งการ ดังนี้  
(1) ต้อง ั่งค าคัดค้านใ ้แล้ เ ร็จภายใน 15 ัน นับแต่ ันที่ได้รับ นัง ือคัดค้าน  
(2) รีบแจ้งใ ้ผู้ถูกคัดค้านทราบและใ ้ ยุดการ อบ นไ ้ก่อน แล้ ่งเรื่องใ ้ประธาน

กรรมการ อบ นร มไ ้ใน  าน น  
(3) ถ้าเ ็น ่าการคัดค้านนั้นไม่มีเ ตุผลอันค รรับฟังใ ้ ั่งยกค าคัดค้าน การ ั่งยกค าคัดค้าน 

ใ ้เป็นที่ ุด  



32 
 

(4) ถ้าเ ็น ่าการคัดค้านนั้นมีเ ตุอันค รรับฟัง ก็ใ ้ ั่งใ ้ผู้ที่ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็น
กรรมการ อบ น และ ั่งแต่งตั้งกรรมการ อบ นขึ้นใ ม่แทน   

(5) เมื่อ ั่งค าคัดค้านแล้ ต้องรีบแจ้งใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบ และ ่งเรื่องใ ้ประธานกรรมการ
อบ นร มไ ้ใน  าน น  

(6) ถ้าไม่ได้ ั่งค าคัดค้านภายในก า นดเ ลา ใ ้ถือ ่ากรรมการผู้ที่ถูกคัดค้านพ้นจากการ  
เป็นกรรมการ อบ น และใ ้ประธานกรรมการรายงานผู้ ั่งตั้งเพ่ือ ั่งตั้งกรรมการใ ม่แทน 

การที่ผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น ั่งใ ้ผู้ที่ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นคณะกรรมการ 
อบ นไม่กระทบกระเทือนถึงการ อบ นที่ผู้นั้นได้ร่ มด าเนินการไปแล้  

การคัดค้านผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น 

  ผู้ถูกกล่า ามี ิทธิคัดค้านผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น (ข้อ 9) ดังนี้  
(1) มีเ ตุคัดค้านตามข้อ 8  
(2) คัดค้านภายใน 7 ัน นับแต่ ันทราบค า ั่ง  
(3) ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาเ นือผู้ ั่งขึ้นไป 1 ชั้น  
(4) ผู้บังคับบัญชาเ นือผู้ ั่งต้องพิจารณา ั่งการภายใน 15 ัน 
(5) ถ้าเ ็น ่าการคัดค้านมีเ ตุผลรับฟังได้ ใ ้ผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น พ้นจากการ

เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา  าน นการ อบ น ตามข้อ 40 และข้อ 41 ร มทั้งการพิจารณา ั่งการตาม
ผลการ อบ น ที่เ ร็จ ิ้นแล้  และใ ้ผู้บังคับบัญชาชั้นเ นือนั้น รือผู้ได้รับมอบ มายมีอ านาจ
พิจารณา ั่งการแทน  

(6) ถ้าเ ็น ่าการคัดค้านไม่มีเ ตุผลพอที่จะรับฟังได้ ใ ้ยกการคัดค้านนั้น ทั้งนี้ การ ั่งยกการ
คัดค้านใ ้เป็นที่ ุด  

(7) ในกรณีที่ผู้พิจารณาการคัดค้านไม่พิจารณา ั่งการภายใน 15 ัน ใ ้ถือ ่าผู้ ั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ อบ นพ้นจากการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณา  าน น ตามข้อ 40 และข้อ 41 ร มทั้งการ
พิจารณา ั่งการตามผลการ อบ นที่เ ร็จ ิ้นแล้   

(8) เมื่อ ินิจฉัย ั่งการอย่างใดแล้ ใ ้แจ้งผู้ถูกกล่า าทราบ และ ่งเรื่องใ ้ประธานกรรมการ
ร มไ ้อ านาจ น้าที่ของคณะกรรมการ อบ น  

อ านาจ น้าที่ของคณะกรรมการ อบ น 

คณะกรรมการ อบ นมี น้าที่ อบ นตาม ลักเกณฑ์ ิธีการ และระยะเ ลาที่ก า นดใน  
กฎ ก.ค. . เพ่ือแ ง าข้อเท็จจริงและร บร มพยาน ลักฐานในเรื่องที่กล่า า โดยใ ้ อบ นและ
ด าเนินกระบ นการพิจารณาใ ้เป็นไปโดยร ดเร็ ต่อเนื่องและเป็นธรรม ทั้งนี้ ในการพิจารณาใช้
ดุลพินิจจะต้องกระท าโดยอิ ระ เป็นกลางและปรา จากอคติใดๆ ต่อผู้ถูกกล่า า (กฎ ก.ค. . ่าด้ ย
การ อบ นพิจารณา พ. . 2550 ข้อ 14) โดยต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. ร บร มประ ัติค ามประพฤติของผู้ถูกกล่า าที่เก่ีย ข้องกับการกล่า าเท่าที่จ าเป็น 

2. แ ง าข้อเท็จจริง พยาน ลักฐาน เอก ารและพยานบุคคล ตร จ ถานที่ เพ่ือประกอบ  
การพิจารณาตามข้อ 15 

3. จัดท าบันทึกประจ า ันที่มีการ อบ นไ ้ทุกครั้ง 
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การประชุมคณะกรรมการ อบ น  
กรณีที่ต้องประชุมคณะกรรมการ อบ น  
1. เมื่อประธานกรรมการได้รับทราบค า ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นแล้  ใ ้ด าเนินการ

ประชุมและ างแน ทางการ อบ น (ข้อ 16)  
2. พิจารณา ่ามีพยาน ลักฐานใด นับ นุนข้อกล่า า ่าผู้ถูกกล่า าได้กระท าการใด เมื่อใด 

อย่างไร เป็นค ามผิด ินัยกรณีใด ตามมาตราใด รือไม่ อย่างไร (ข้อ 24)  
3. พิจารณาลงมติ (ข้อ 38) โดยต้องพิจารณา ่า 
1) ผู้ถูกกล่า ากระท าผิด ินัย รือไม่ ถ้าไม่ผิดใ ้มีค ามเ ็นยุติเรื่อง ถ้าผิดเป็นค ามผิด ินัย 

กรณใีด ตามมาตราใด และค รได้รับโท ถานใด  
2) ย่อนค าม ามารถในอันที่จะปฏิบัติ น้าที่ราชการ รือบกพร่องใน น้าที่ราชการ รือ

ประพฤติตนไม่เ มาะ มกับต าแ น่ง น้าที่ราชการ ตามมาตรา 111 รือไม่ อย่างไร  
3) มีเ ตุอันค ร ง ัยอย่างยิ่ง ่าผู้ถูกกล่า าได้กระท าผิด ินัยอย่างร้ายแรง แต่การ อบ น

ไม่ได้ ค ามแน่ชัดพอที่จะรับฟังลงโท ปลดออก รือไล่ออกจากราชการ ถ้าใ ้รับราชการต่อไปจะเป็น
การเ ีย ายแก่ราชการ ตามมาตรา 112 รือไม่ อย่างไร 

องค์คณะในการประชุม  
กฎ ก.ค. . ่าด้ ยการ อบ นพิจารณา พ. . 2550 ข้อ 17 การประชุมคณะกรรมการ

อบ นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยก ่ากึ่ง นึ่งของจ าน นกรรมการ อบ นทั้ง มด เ ้นแต่  
เป็นการประชุมตามข้อ 24 (ประชุมเพ่ือพิจารณา ่ามีพยาน ลักฐานใด นับ นุนข้อกล่า า ่า            
ผู้ถูกกล่า าได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็นค ามผิดในกรณีใด รือ ย่อนค าม ามารถ  

ในอันที่จะปฏิบัติ น้าที่ราชการ รือบกพร่องใน น้าที่ราชการ รือประพฤติตนไม่เ มาะ มกับ
ต าแ น่ง น้าที่ราชการ ตามมาตรา 111 รือไม่ อย่างไร) และการประชุมตามข้อ 38 (เพ่ือพิจารณามี
มติ ่า  ผู้ถูกกล่า าได้กระท าผิด ินัย รือไม่ รือ ย่อนค าม ามารถในอันที่จะปฏิบัติ น้าที่ราชการ 

รือบกพร่อง ใน น้าที่ราชการ รือประพฤติตนไม่เ มาะ มกับต าแ น่ง น้าที่ราชการ ตามมาตรา 
111 รือไม่ อย่างไร รือมีเ ตุอันค ร ง ัยอย่างยิ่ง ่าผู้ถูกกล่า าได้กระท าผิด ินัยอย่างร้ายแรงแต่
การ อบ นไม่ได้ค ามแน่ชัด พอที่จะฟังลงโท ปลดออก รือไล่ออกจากราชการ ถ้าใ ้รับราชการ
ต่อไปจะเป็นการเ ีย ายแก่ราชการ ตามมาตรา 112 รือไม่ อย่างไร)  ต้องมีกรรมการ อบ นมา
ประชุมไม่น้อยก ่า ามคนและไม่น้อยก ่ากึ่ง นึ่งของจ าน นกรรมการ อบ นทั้ง มด  ในการประชุม
ต้องมีประธานอยู่ร่ มประชุมด้ ยในกรณีจ าเป็นไม่ ามารถเข้าประชุมได้ ใ ้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคน นึ่งท า น้าที่เป็นประธานแทน 

การลงมติ การลงมติของที่ประชุมใ ้ถือเ ียงข้างมาก ถ้าคะแนนเ ียงเท่ากันก็ใ ้ประธานในที่
ประชุมออกเ ียงเพ่ิมอีกเ ียง นึ่งเป็นเ ียงชี้ขาด  

ในการ อบ นคณะกรรมการ อบ นต้องท าบันทึกรายงานการประชุมเป็น นัง ือไ ้ด้ ย 

ทุกครั้ง และ ากมีค ามเ ็นแย้งใ ้บันทึกค ามเ ็นแย้งไ ้ในรายงานการประชุม  
ล าดับขั้นตอนการ อบ น มีขั้นตอน  าคัญดังนี้ 
1. ก า นดแน ทางการ อบ น  
2. การแจ้งและอธิบายข้อกล่า า และ อบถามผู้ถูกกล่า า ่ารับ ารภาพ รือปฏิเ ธ  



34 
 

3. การร บร มพยาน ลักฐานที่เกี่ย ข้องกับเรื่องที่กล่า า  
4. การแจ้งข้อกล่า าและ รุปพยาน ลักฐานที่ นับ นุนข้อกล่า าใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบ  
5. การ อบ นและร บร มพยาน ลักฐานของผู้ถูกกล่า า  
6. การประชุมพิจารณาลงมติ  
7. การท ารายงานการ อบ น 

การ อบ นผู้ถูกกล่า า  
การ อบ นผู้ถูกกล่า าเพ่ือที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ย กับเรื่องที่ อบ น และเป็นการ 

ใ ้โอกา ผู้ถูกกล่า าได้ชี้แจงแก้ข้อกล่า า กระบ นการ อบ นเริ่มกระท าเมื่ อมีการแจ้งและ
อธิบายข้อกล่า าการที่ผู้ถูกกล่า าใ ้การรับ รือปฏิเ ธข้อเท็จจริงใด รือมีข้ออ้างข้อเถียงอย่างไร         
ย่อมน าไป ู่การก า นดประเด็นการ อบ นต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่า าไม่ได้ใ ้ถ้อยค ารับ ารภาพ คณะกรรมการ อบ นจะต้องท าการ
อบ นต่อไปและร บร มพยาน ลักฐานที่ นับ นุนข้อกล่า าใ ้ มดเ ียก่อน เ ร็จแล้

คณะกรรมการ อบ น จะต้องแจ้งและ รุปพยาน ลักฐานที่ นับ นุนข้อกล่า าใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบ 
โดยจะระบุ รือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ 

คณะกรรมการ อบ นจะต้องประชุมเพ่ือพิจารณา ่ามีพยาน ลักฐานใด นับ นุนข้อกล่า า ่า 
ผู้ถูกกล่า ากระท าการใด เมื่อใด อย่างไร และถ้าเ ็น ่ายังฟังไม่ได้ ่าผู้ถูกกล่า ากระท าการตามที่ 
ถูกกล่า า ก็ใ ้มีค ามเ ็นยุติเรื่อง แล้ ท ารายงานการ อบ นตามแบบ .6 ที่ ก.ค. . ก า นด 
เ นอต่อผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น ากกรรมการ อบ นผู้ใดมีค ามเ ็นแย้งใ ้ ท าค ามเ ็นแย้ง
แนบไ ้กับรายงานการ อบ น โดยถือเป็น ่ น นึ่งของรายงานการ อบ นด้ ย 

ถ้าเ ็น ่าเป็นค ามผิด ินัยกรณีใด ตามมาตราใด คณะกรรมการ อบ นต้องเรียก 

ผู้ถูกกล่า ามาพบเพ่ือแจ้งข้อกล่า า โดยระบุข้อกล่า าที่ปรากฏตามพยาน ลักฐาน ่าเป็นค ามผิด
ินัยกรณีใด ตามมาตราใด และ รุปพยาน ลักฐานที่ นับ นุนข้อกล่า าเท่าที่มีใ ้ทราบ โดยระบุ ัน 

เ ลา ถานที่และการกระท าที่มีลัก ณะเป็นการ นับ นุนข้อกล่า า  า รับพยานบุคคลจะระบุ
รือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ โดยค านึงถึง ลักการคุ้มครองพยาน โดยแจ้งพยาน ลักฐานฝ่ายกล่า า

เท่าที่มีใน  าน นใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบ แม้พยาน ลักฐาน จะฟังได้เพียง ่าเป็นการกระท าผิด ินัย  

ไม่ร้ายแรง การแจ้งข้อกล่า าและ รุปพยาน ลักฐานที่ นับ นุนข้อกล่า า ต้องท าบันทึกซึ่งมี
าระ  าคัญตามแบบ .3 ที่ ก.ค. . ก า นด โดยท าเป็น 2 ฉบับ มอบใ ้ผู้ถูกกล่า า 1 ฉบับ และ

เก็บไ ้ใน  าน นการ อบ น 1 ฉบับ โดยใ ้ผู้ถูกกล่า าลงลายมือชื่อและ ัน เดือน ปีที่รับทราบไ ้
เป็น ลักฐานด้ ย 

การแจ้ง .3 คณะกรรมการ อบ นต้องถามผู้ถูกกล่า า ่าจะยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่า า           
เป็น นัง ือ รือไม่ ถ้าผู้ถูกกล่า าประ งค์จะยื่นค าชี้แจงเป็น นัง ือ ก็ใ ้ยื่นได้ภายในเ ลาอัน มค ร 
แต่อย่างช้าไม่เกิน 15 ัน นับแต่ ันที่ได้รับแจ้ง และต้องใ ้โอกา ผู้ถูกกล่า าที่จะใ ้ถ้อยค าเพ่ิมเติม 
ร มทั้งน า ืบแก้ข้อกล่า าด้ ย ในกรณีที่ผู้ถูกกล่า าไม่ประ งค์จะยื่นค าชี้แจงเป็น นัง ือ 
คณะกรรมการ อบ น ต้องจัดใ ้ผู้ถูกกล่า าใ ้ถ้อยค าและน า ืบแก้ข้อกล่า าโดยเร็  
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ก่อนการ อบ นเ ร็จ ผู้ถูกกล่า าซึ่งได้ยื่นค าชี้แจง รือใ ้ถ้อยค าแก้ข้อกล่า าไ ้แล้         
มี ิทธิยื่นค าชี้แจงเพ่ิมเติม รือขอใ ้ถ้อยค า รือน า ืบแก้ข้อกล่า าเพ่ิมเติมต่อคณะกรรมการ
อบ นอีกได้ 

ทั้งนี้ ในการ อบ นผู้ถูกกล่า า รือพยาน ต้องมีกรรมการ อบ นไม่น้อยก ่ากึ่ง นึ่งของ
จ าน นกรรมการทั้ง มดจึงจะ อบ นได้ และในการ อบ นผู้ถูกกล่า านี้คณะกรรมการ อบ น
ต้องท าการ อบ นเอง จะแต่งตั้งอนุกรรมการ รือมอบ มายใ ้กรรมการ อบ นบางคนท าการ
อบ นไม่ได้ และ ้ามมิใ ้บุคคลอ่ืนเข้าร่ มท าการ อบ น ในการชี้แจงแก้ข้อกล่า าและการใ ้

ปากค าของผู้ถูกกล่า าใน  ข้อ 11 ก า นด ่า การ อบ น ินัยอย่างร้ายแรง ผู้ ถูกกล่า ามี ิทธิ      
น าทนายค าม รือที่ปรึก าเข้าฟังการชี้แจง รือใ ้ปากค าของตนได้ และในข้อ 29 ก า นด ่า ในการ
อบปากค าผู้ถูกกล่า าและพยาน ้ามมิใ ้กรรมการ อบ น กระท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการใ ้ค ามั่น
ัญญา ขู่เข็ญ ลอกล ง รือกระท าการโดยมิชอบด้ ยประการใดเพ่ือจูง ใจ ใ ้บุคคลนั้นใ ้ถ้อยค า

อย่างใด ๆ และในการนี้ ใ ้คณะกรรมการ อบ นเรียกผู้ซึ่งจะถูก อบปากค าเข้ามาในที่ อบ น   
ครา ละ 1 คน ้ามมิใ ้บุคคลอ่ืนอยู่ในที่ อบ น เ ้นแต่ทนายค าม รือที่ปรึก าของผู้ถูกกล่า า 
รือบุคคลซึ่งคณะกรรมการ อบ นอนุญาตใ ้อยู่ในที่ อบ น เพ่ือประโยชน์แ ่งการ อบ น 

การ อบปากค าผู้ถูกกล่า าและพยาน ตามข้อ 30 ใ ้บันทึกถ้อยค ามี าระตามแบบ .4 
รือ แบบ .5 แล้ แต่กรณี เมื่อได้บันทึกถ้อยค าเ ร็จแล้ ใ ้อ่านใ ้ผู้ใ ้ถ้อยค าฟัง รือจะใ ้ผู้ใ ้

ถ้อยค าอ่านเองก็ได้ เมื่อผู้ใ ้ถ้อยค ารับ ่าถูกต้องแล้ ใ ้ผู้ใ ้ถ้อยค าและผู้บันทึกถ้อยค าลงลายมือชื่อไ ้
เป็น ลักฐาน และใ ้คณะกรรมการ อบ นทุกคนซึ่งร่ ม อบ น ลงลายมือชื่อรับรองไ ้ในบันทึก
ถ้อยค านั้นด้ ย ถ้าบันทึกถ้อยค ามี ลาย น้า ใ ้กรรมการ อบ นอย่างน้อย 1 คน กับผู้ใ ้ถ้อยค า      
ลงลายมือชื่อก ากับไ ้ทุก น้า 

ในการบันทึกถ้อยค า ้ามมิใ ้ขูดลบ รือบันทึกข้อค ามทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อค ามที่ได้บันทึก
ไ ้แล้  ใ ้ใช้ ิธีขีดฆ่า รือตกเติม และใ ้กรรมการ อบ นผู้ร่ ม อบ นอย่างน้อย 1 คน กับผู้ใ ้
ถ้อยค าลงลายมือชื่อก ากับไ ้ทุกแ ่งที่ขีดฆ่า รือตกเติม 

ในกรณีท่ีผู้ใ ้ถ้อยค าไม่ยอมลงลายมือชื่อ ใ ้บันทึกเ ตุนั้นไ ้ในบันทึกถ้อยค านั้น 
ในกรณีที่ผู้ใ ้ถ้อยค าไม่ ามารถลงลายมือชื่อได้ ใ ้น ามาตรา 9 แ ่งประม ลกฎ มายแพ่ง 

และพาณิชย์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การก า นดประเด็น อบ น  
ประเด็นคือ จุด  าคัญที่ต้องพิ ูจน์ รือ ินิจฉัย ซึ่งข้อเท็จจริง รือข้อกฎ มายอันเป็น

าระ  าคัญที่ยังโต้เถียงกันอยู่ รือยังไม่ได้ค ามกระจ่างชัด ากเป็นที่กระจ่างชัด รือรับกันแล้            
ก็ไม่เป็น “ประเด็น” ที่จะต้องพิ ูจน์ รือ ินิจฉัย 

การก า นดประเด็นที่จะต้อง อบ น จึงเป็นเรื่องที่เกี่ย กับข้อเท็จจริง รือข้อกฎ มายที่       
ยังมีการโต้เถียงกันอยู่ระ ่างฝ่ายกล่า ากับผู้ถูกกล่า าคือ ผู้ถูกกล่า าปฏิเ ธไม่รับข้อเท็จจริง
รือข้อกฎ มายประการใดประการ นึ่ง รือ ลายประการที่ถูกกล่า า รือมีข้ออ้างข้อเถียงในเรื่อง

ใด อย่างไร ข้อเท็จจริง รือข้อกฎ มายที่ไม่รับกัน รือที่มีข้ออ้างข้อเถียง ย่อมเป็นประเด็นที่กรรมการ
อบ นจะต้องด าเนินการ อบ นเพ่ือใ ้ได้ค ามเป็นที่ยุติ ่าค ามจริงเป็นอย่างไร และมีพยาน ลักฐาน
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ใดที่ยืนยัน ่าเป็นเช่นนั้น ่ นข้อเท็จจริง รือข้อกฎ มายที่ผู้ถูกกล่า ารับแล้  รือมีพยาน ลักฐาน
เป็นที่ประจัก ์อยู่แล้  ก็ไม่ต้อง ยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่จะต้อง อบ นอีก 

ประเด็นที่ต้องพิ ูจน์ รือ ินิจฉัยเกี่ย กับการด าเนินการทาง ินัย  
1) ประเด็นข้อเท็จจริงเกี่ย กับการกระท าในเรื่องที่กล่า า จะต้องพิ ูจน์ ่าผู้ถูกกล่า าได้ 

ท าอะไร ท าที่ไ น ท าเมื่อไร ท าอย่างไร ท าเพราะเ ตุใด เพ่ือใช้ในการ ินิจฉัย ่าได้กระท าผิด ินัย
รือไม่  

2) ประเด็นกฎ มาย เป็นประเด็นข้อ ง ัยเกี่ย กับปัญ าข้อกฎ มาย เจตนารมณ์ของ
กฎ มายที่ยัง  มีค ามเ ็นแตกต่าง เพ่ือน ามาประกอบการ ินิจฉัยในการ ั่งลงโท   

3) ประเด็นค ามร้ายแรงแ ่งกรณีจะต้องพิ ูจน์ ่าการกระท าของผู้ถูกกล่า านั้น                   
มีพฤติการณ์ ร้ายแรงเพียงใด รือเ ีย ายแก่ทางราชการร้ายแรงเพียงใด เพื่อใช้ในการ ินิจฉัยก า นด
ระดับโท นัก รือเบาที่จะลงแก่ผู้ถูกกล่า า 

4) ประเด็นเกี่ย กับกรณีค ามผิด จะต้องพิ ูจน์ ่าผู้ถูกกล่า ากระท าผิดในกรณีใด เพ่ือใช้      
ในการ ินิจฉัยปรับบทลงโท ่าได้กระท าผิดตามมาตราใด  

ข้อค รค านึงในการก า นดประเด็น อบ น  
1. ค รพิจารณา ่าเรื่องที่จะท าการ อบ นนั้นมีข้อกล่า าเกี่ย กับเรื่องอะไร อย่างไร  

เป็นค ามผิดในกรณีใด และตามมาตราใด  
2. ค รพิจารณา ่า ค ามผิดในกรณีตามที่กล่า านั้นมีองค์ประกอบของค ามผิดตามที่         

บทกฎ มาย ่าด้ ย ินัยก า นดไ ้อย่างไร เพ่ือจะได้ อบ นข้อเท็จจริงใ ้ตรงตามประเด็นอันจะ
พิ ูจน์ได้ ่าผู้ถูกกล่า า มีค ามผิด ตามกรณีท่ีกล่า า รือไม่  

3. ค รค านึง ่า ข้อเท็จจริง รือข้อมูลเบื้องต้น ร มทั้งพยาน ลักฐานต่าง ๆ ในเบื้องต้นอัน
เกี่ย กับ ข้อกล่า า ่ากระท าผิด ินัยนั้น มีอยู่แล้ อย่างไรบ้าง และผู้ถูกกล่า าได้ใ ้การเบื้องต้นรับ

รือปฏิเ ธในข้อใด มีข้ออ้าง รือข้อเถียงประการใด ซึ่งจะทราบได้จากการร บร มข้อมูลเบื้ องต้น  
จากการแจ้งข้อกล่า าและ รุปพยาน ลักฐานที่ นับ นุนข้อกล่า าใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบ และจาก
การ อบ นผู้ถูกกล่า าในตอนแรก 
 

ทั้งนี้ ประเด็นที่จะ อบ นนั้นอาจมีเพียงประเด็นเดีย รือ ลายประเด็นก็ได้แล้ แต่ ่า 

ผู้ถูกกล่า าได้รับ รือปฏิเ ธข้อเท็จจริงอันใดบ้าง ประกอบกับค ามยากง่าย รือค ามยุ่งยากซับซ้อน
ของแต่ละเรื่องด้ ย ทั้งในชั้น อบ น ลังจากที่ได้แจ้งข้อกล่า าใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบแล้  และการ
อบ นในชั้นที่ใ ้ผู้ถูกกล่า าชี้แจงแก้ข้อกล่า าและน า ืบแก้ข้อกล่า า คณะกรรมการ อบ น

จะต้องก า นดประเด็น อบ นที่จะก า นดจุด  าคัญในการ าข้อมูลมาเพ่ือใช้พิ ูจน์ค ามจริง 
ใ ้ปรากฏ โดยต้องพิจารณา ่าประเด็นที่กล่า า ่ามีเรื่องอะไรบ้าง จะ อบพยานคนใดก่อน รือจะตัด
พยานปากไ น  จะร บร มพยาน ลักฐานอย่างไร  

การ อบ นพยานบุคคล พยานบุคคล ได้แก่  
(1) บุคคลที่รู้เ ็นเ ตุการณ์  
(2) บุคคลที่ทราบเรื่องที่กล่า า  
(3) บุคคลที่เกี่ย ข้องกับเรื่องที่กล่า า  
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พยานบุคคล มี 2 ประเภท คือ  
1. พยานบุคคลที่คณะกรรมการ อบ นเรียกมา อบ  
2. พยานบุคคลที่ผู้ถูกกล่า าอ้างถึง รือใ ้เรียกมา อบ 
การ อบ นพยานที่อยู่ต่างท้องที่  
1. คณะกรรมการ อบ นไป อบ นพยาน ณ ท้องที่ของพยาน  
2. ขอใ ้ ั น้า ่ นราชการ รือ ั น้า น่ ยงานในท้องที่นั้น อบ นพยานแทน  

โดยก า นดประเด็น รือข้อ  าคัญที่จะต้อง อบ นไปใ ้ 
ิธีปฏิบัติในการ อบ นพยานบุคคลนั้น ต้องมีกรรมการนั่ง อบ นอย่างน้อยกึ่ง นึ่งของ

จ าน นกรรมการ จึงจะเป็นองค์คณะท าการ อบ นพยานได้ ในกรณีการ ่งประเด็นไป อบ ั น้า
น่ ยงานในท้องที่นั้น นั่ง อบร่ มกับคณะอีกอย่างน้อย 2 คน 

อนึ่ง การ อบ นปากค าผู้เ ีย าย รือพยานซึ่งเป็นเด็ก ก.ค. . มี นัง ือใ ้แจ้ง ่ นราชการ 
น่ ยงาน การ ึก าและบุคคลที่เกี่ย ข้อง ถือปฏิบัติใ ้เป็นไปตามกฎ ก.ค. . ่าด้ ยการ อบ น

พิจารณา พ. . 2550 โดยเคร่งครัด แจ้งตาม นัง ือ  านักงาน ก.ค. . ด่ นที่ ุด ที่ ธ 0206.9/  2 
ลง ันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 

ข้อ ้ามในการ อบ น 

1. ้ามมิใ ้กรรมการ อบ นผู้ใดกระท าการ รือจัดใ ้กระท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการใ ้ค ามั่น
ัญญา ขู่เข็ญ รือกระท าการโดยมิชอบด้ ยประการใด ๆ เพ่ือจูงใจบุคคลนั้น ใ ้ถ้อยค าอย่างใด ๆ 
รือกระท าใ ้ท้อใจ รือใช้กลอุบายอื่นเพื่อปูองกันมิใ ้บุคคลใดใ ้ถ้อยค าซึ่งอยากจะใ ้ด้ ยค ามเต็ม

ใจในเรื่องที่ถูกกล่า า (ข้อ 29) 
2. ้ามมิใ ้บุคคลอื่นอยู่ในที่ อบ น เ ้นแต่ทนายค าม รือที่ปรึก าของผู้ถูกกล่า า รือ 

บุคคลซึ่งคณะกรรมการ อบ นอนุญาตใ ้อยู่ เพ่ือประโยชน์แ ่งการ อบ น (ข้อ 30)  
3. ในการบันทึกถ้อยค า ้ามมิใ ้ขูดลบ รือบันทึกข้อค ามทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อค ามที่ได้

บันทึกไ ้แล้  ใ ้ใช้ ิธีขีดฆ่า รือตกเติม และใ ้กรรมการ อบ นผู้ร่ ม อบ นอย่างน้อย นึ่งคนกับ
ผู้ใ ้ถ้อยค าลงลายมือชื่อก ากับไ ้ทุกแ ่งที่ขีดฆ่า รือตกเติม (ข้อ 30) 

4. ในการ อบ นของคณะกรรมการ อบ น ้ามมิใ ้บุคคลอ่ืนร่ มท าการ อบ น  
ในกรณีท่ีคณะกรรมการ อบ นเรียกบุคคลใดมาเป็นพยานใ ้บุคคลนั้นมาชี้แจง รือใ ้ถ้อยค า 

ตาม ัน เ ลา และ ถานที่ที่คณะกรรมการ อบ นก า นด  
ในกรณีที่พยานมาแต่ไม่ใ ้ถ้อยค า รือไม่มา รือคณะกรรมการ อบ นเรียกพยานไม่ได้ 

ภายในเ ลาอัน มค ร รือการ อบ นพยาน ลักฐานใดจะท าใ ้การ อบ นล่าช้าโดยไม่จ าเป็น 
รือมิใช่พยาน ลักฐานในประเด็น  าคัญ คณะกรรมการ อบ นจะงดไม่ อบ นพยานนั้นก็ได้  

แต่ต้องบันทึกเ ตุนั้น ไ ้ในบันทึกประจ า ันที่มีการ อบ น ตามข้อ 14 และในรายงานการ อบ น 
ตามข้อ 39 

 

 

 



38 
 

การ อบ นที่มิชอบและบกพร่อง 
การ อบ นที่มิชอบและบกพร่อง เกิดขึ้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. กรณีที่ค า ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นไม่ถูกต้องตามข้อ 3 (คุณ มบัติของประธาน

กรรมการและกรรมการ อบ น) กรณีนี้มีผลท าใ ้การ อบ นทั้ง มดเ ียไป  ใ ้ผู้ ั่ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้มีอ านาจตามมาตรา 98 รือมาตรา 104(1) แต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นใ ม่  
ใ ้ถูกต้อง 

2. กรณีท่ีปรากฏ ่าการ อบ นขั้นตอนใดท าไม่ถูกต้อง ใ ้การ อบ นตอนนั้นเ ียไปเฉพาะ 
กรณ ีได้แก ่

    2.1. การประชุมของคณะกรรมการ มีกรรมการมาประชุมไม่ครบตามที่ก า นดไ ้ในข้อ 17 
รรค นึ่ง 

    2.2. การ อบปากค าบุคคลด าเนินการไม่ถูกต้อง ตามที่ก า นดในข้อ 11,-ข้อ 27,--ข้อ 28 
รรค อง, ข้อ 29 , ข้อ 30 รรค นึ่ง รือข้อ 32 รรค นึ่ง ใ ้ผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น 
รือผู้มีอ านาจ แล้ แต่กรณี ั่งใ ้คณะกรรมการด าเนินการตามกรณีดังกล่า ใ ม่ใ ้ถูกต้องโดยเร็  

    2.3 กรณีคณะกรรมการ อบ นไม่เรียกผู้ถูกกล่า ามารับทราบข้อกล่า าและ รุป
พยาน ลักฐานที่ นับ นุนข้อกล่า า รือไม่ ่งบันทึกการแจ้งข้อกล่า าและ รุปพยาน ลักฐาน  

ที่ นับ นุนข้อกล่า าทางไปร ณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปใ ้ผู้ถูกกล่า า รือไม่มี นัง ือขอใ ้ผู้ถูก
กล่า าชี้แจง รือนัดมาใ ้ถ้อยค า รือน า ืบแก้ข้อกล่า าตามข้อ 24 ใ ้ผู้ ั่งแต่งตั้ง ผู้มีอ านาจ
แล้ แต่กรณี ั่งใ ้คณะกรรมการ อบ นด าเนินการใ ้ถูกต้องโดยเร็ และต้องใ ้โอกา ผู้ถูกกล่า าที่
จะชี้แจง ใ ้ถ้อยค าและน า ืบแก้ข้อกล่า าตามที่ก า นดไ ้ในข้อ 24 ด้ ย 

ในกรณีที่การ อบ นของคณะกรรมการแตกต่างจากข้อกล่า าที่คณะกรรมการได้ แจ้งใ ้    
ผู้ถูกกล่า าทราบ แต่ในการ อบ นของคณะกรรมการนั้น ากผู้ถูกกล่า าไม่ได้ ลงต่อ ู้โดยได้    
แก้ข้อกล่า าในค ามผิดนั้นแล้  แต่ในการ อบ นของคณะกรรมการนั้น ถ้าผู้ถูกกล่า าไม่ได้     

ลงข้อต่อโดยได้แก้ข้อกล่า าในค ามผิดนั้นแล้  ใ ้ถือ ่าการ อบ นและพิจารณานั้นใช้ได้และ    
ใ ้ลงโท ผู้ถูกกลา่ าได้ตามบทมาตรา รือกรณีค ามผิดที่ถูกต้อง ตามข้อ 45 

 
กรณีที่ปรากฏ ่า การ อบ นตอนใดท าไม่ถูกต้องตามกฏ ก.ค. . นอกจากที่ก า นดไ ้ใน    

ข้อ 43, 44 และ 45 ถ้าการ อบ นตอนนั้นเป็น าระ  าคัญอันจะท าใ ้เ ียค ามเป็นธรรม ใ ้ผู้ ั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น รือผู้มีอ านาจแล้ แต่กรณี ั่งใ ้คณะกรรมการ อบ นแก้ไข รือ
ด าเนินการตอนนั้นใ ้ถูกต้องโดยเร็  แต่ถ้าการ อบ นตอนนั้นมิใช่ าระ  าคัญอันจะท าใ ้เ ีย       
ค ามเป็นธรรม ผู้มีอ านาจจะ ั่งใ ้แก้ไข รือด าเนินการใ ม่ใ ้ถูกต้อง รือไม่ก็ได้ 

การร บร มพยาน ลักฐาน  
การร บร มพยาน ลักฐานเป็นกระบ นการ  าคัญของการ อบ น ซึ่งคณะกรรมการ

อบ นมี น้าที่ค้น าข้อเท็จจริง พยาน ลักฐาน ตลอดจนรายละเอียดของพฤติการณ์ต่าง ๆ อัน
เกี่ย กับเรื่องที่กล่า า และองค์ประกอบค ามผิดตามข้อกล่า า เพ่ือแ ง าค ามจริงในเรื่องที่
กล่า าและดูแลใ ้บังเกิดค ามยุติธรรมตลอดกระบ นการ อบ น ในการนี้ใ ้คณะกรรมการ
อบ นร บร มพยาน ลักฐานที่ได้จากการ อบ นเข้า  าน นพยาน ลักฐานต่างๆ ที่จะร บร มนั้น 
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ได้แก่ ค าใ ้การของผู้ถูกกล่า า ค าใ ้การของพยานบุคคล พยานเอก าร ร มทั้งพยาน ัตถุ ประ ัติ
และค ามประพฤติของผู้ถูกกล่า าที่เกี่ย ข้องกับเรื่องที่กล่า าเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณา 

การร บร มพยาน ลักฐาน คณะกรรมการ อบ นจะต้องกระท าอย่างอิ ระและเป็นกลาง             
โดยปรา จากอคติอย่างใด ๆ ต่อผู้ถูกกล่า า โดยกระท าตั้งแต่เริ่มต้นท าการ อบ นไปจนก ่าจะ
อบ นเ ร็จ ิ้นกระแ ค าม เพ่ือจะได้ รุปข้อเท็จจริงและพยาน ลักฐานต่าง ๆ ท ารายงานการ
อบ นพร้อมทั้งค ามเ ็นเ นอผู้ ั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ อบ น ทั้ งนี้  ในการร บร ม

พยาน ลักฐานต่าง ๆ ดังที่กล่า นี้คณะกรรมการ อบ นค รจะได้ท า ารบาญไ ้ด้ ย เพ่ือค าม
ะด กในการตร จ อบและพิจารณาของผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น รือผู้มีอ านาจ น้าที่

พิจารณาเรื่องนั้น ๆ 
การน าเอก าร รือ ัตถุมาใช้เป็นพยาน ลักฐานใน  าน นการ อบ น ใ ้กรรมการ อบ น 

บันทึกไ ้ด้ ย ่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด 
เอก ารที่ใช้เป็นพยาน ลักฐานใน  าน นการ อบ นใ ้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจน าต้นฉบับ

มาได้ จะใช้  าเนาที่กรรมการ อบ น รือผู้มี น้าที่รับผิดชอบรับรอง ่าเป็น  าเนาถูกต้องก็ได้ 
ในกรณีที่ าต้นฉบับเอก ารไม่ได้เพราะ ูญ าย รือถูกท าลาย รือโดยเ ตุประการอ่ืนจะ 

ใ ้น า  าเนา รือพยานบุคคลมา ืบก็ได้ 
เมื่อคณะกรรมการ อบ นได้ร บร มพยาน ลักฐานเ ร็จแล้  ก่อนเ นอ  าน นการ อบ น          

ต่อผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น ถ้าคณะกรรมการ อบ นเ ็น ่าจ าเป็นจะต้องร บร ม
พยาน ลักฐาน เพ่ิมเติมก็ใ ้ด าเนินการได้ ถ้าพยาน ลักฐานที่ได้เพ่ิมเติมมานั้น เป็นพยาน ลักฐานที่
นับ นุนข้อกล่า า ใ ้คณะกรรมการ รุปพยาน ลักฐานดังกล่า ใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบ และใ ้โอกา

ผู้ถูกกล่า าที่จะใ ้ถ้อยค า รือน า ืบแก้เฉพาะพยาน ลักฐานเพ่ิมเติมที่ นับ นุนข้อกล่า านั้น (ข้อ 25) 
ผู้ถูกกล่า าซึ่งได้ยื่นค าชี้แจง รือใ ้ถ้อยค าแก้ข้อกล่า าไ ้แล้  มี ิทธิยื่นค าชี้แจงเพ่ิมเติม 

รือขอใ ้ถ้อยค า รือน า ืบแก้ข้อกล่า าเพ่ิมเติมได้ กรณีอยู่ระ ่างการพิจารณาของผู้ ั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ อบ น รือผู้บังคับบัญชาคนใ ม่ ผู้ถูกกล่า าอาจยื่นค าชี้แจงต่อบุคคลดังกล่า ได้ (ข้อ 26) 

 

ระยะเ ลาในการ อบ น 

กรณีการ อบ น ินัยไม่ร้ายแรง ใ ้คณะกรรมการ อบ นด าเนินการใ ้แล้ เ ร็จภายใน 90 
ัน นับแต่ ันที่ประธานได้รับทราบค า ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น โดยน าขั้นตอนการ อบ น 

ตามข้อ 20 (1) (2) (3) (4)และ (5) มาใช้บังคับ โดยอนุโลม  
ในกรณีท่ีคณะกรรมการ อบ นไม่ ามารถด าเนินการใ ้แล้ เ ร็จภายในก า นดระยะเ ลาได้       

ใ ้ประธานกรรมการ อบ นรายงานเ ตุที่ท าใ ้การ อบ นไม่แล้ เ ร็จต่อผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
อบ น เพ่ือขอขยายระยะเ ลาการ อบ น ในกรณีเช่นนี้ใ ้ผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น        
ั่งขยายระยะเ ลาด าเนินการได้ตามค ามจ าเป็นไม่เกิน 30 ันกรณี อบ นทาง ินัยไม่ร้ายแรง และ

ครั้งละไม่เกิน 60 ัน กรณี อบ นทาง ินัยอย่างร้ายแรง ากไม่แล้ เ ร็จภายใน 240 ัน ใ ้ประธาน
กรรมการ อบ นรายงานเ ตุที่ท าใ ้การ อบ นไม่แล้ เ ร็จต่อผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น 
เพ่ือรายงานใ ้ ก จ. อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง รือ ก.ค. .แล้ แต่กรณี เพ่ือมีมติเร่งรัดการ อบ น
ภายในระยะเ ลาที่ก า นด 
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การท ารายงานการ อบ น  
การท ารายงานการ อบ น คือ การท าบันทึก รุปข้อเท็จจริงและพยาน ลักฐานที่ได้จากการ

อบ น พร้อมทั้งแ ดงค ามเ ็น ่าผู้ถูกกล่า าได้กระท าผิด ินัยตามมาตราใด อย่างไร รือไม่  
โดยอา ัยพยาน ลักฐานและเ ตุผลใด และค รได้รับโท ถานใด รือผู้ถูกกล่า า ย่อน
ค าม ามารถในอันที่จะปฏิบัติ น้าที่ราชการ รือบกพร่องใน น้าที่ราชการด้ ยเ ตุใด รือประพฤติ
ตนไม่เ มาะ มกับต าแ น่ง น้าที่ราชการ รือไม่ อย่างไร รือเป็นผู้มีมลทิน รือมั มองในกรณี  
ที่ อบ นนั้น รือไม่อย่างไร (ข้อ 38) 

การท ารายงานการ อบ น คณะกรรมการ อบ นจะกระท าเมื่อได้ประชุมลงมติแล้   
โดยคณะกรรมการ อบ นจะท ารายงานการ อบ น ตามแบบ .6 ท้ายกฎ ก.ค. . ่าด้ ย 

การ อบ น พิจารณา พ. . 2550 ซึ่งถือเป็น ่ น นึ่งของ  าน นการ อบ น 
ในรายงานการ อบ นใ ้มี าระ  าคัญ ดังนี้  
1. รุปข้อเท็จจริงและพยาน ลักฐาน ่ามีอย่างใดบ้าง กรณีที่ไม่ได้ อบ นพยานตามข้อ 30 

และข้อ 31 ใ ้รายงานเ ตุที่ไม่ได้ อบ นนั้นใ ้ปรากฏไ ้ด้ ย และในกรณีที่ผู้ถูกกล่า าใ ้ถ้อยค า
รับ ารภาพใ ้ บันทึกเ ตุผลในการรับ ารภาพ (ถ้ามี) ไ ้ด้ ย เช่น บันทึก ่าผู้ถูกกล่า าใ ้ถ้อยค ารับ
ารภาพเพราะจ านน   ต่อ ลักฐาน รือเพราะเ ตุใด เพ่ือประโยชน์อย่างใดของผู้ถูกกล่า า  

2. ินิจฉัยเปรียบเทียบพยาน ลักฐานที่ นับ นุนข้อกล่า าและพยาน ลักฐานที่ ักล้าง 

ข้อกล่า า (ถ้ามี) ่าค รรับฟังพยาน ลักฐานฝ่ายใด เพียงใด โดยอา ัยเ ตุผลใด  
3. ค ามเ ็นของคณะกรรมการ อบ น ่าผู้ถูกกล่า าได้กระท าผิด ินัย รือไม่ อย่างไร      

ถ้ากระท าผิด เป็นค ามผิดในกรณีใด ตามมาตราใด และค รได้รับโท ถานใด รือ ย่อนค าม ามารถ 
ในอันที่จะปฏิบัติ น้าที่ราชการ รือบกพร่องใน น้าที่ราชการด้ ยเ ตุใด รือประพฤติตนไม่เ มาะ ม
กับต าแ น่ง น้าที่ราชการ รือไม่ อย่างไร รือเป็นผู้มีมลทิน รือมั มองในกรณีที่ อบ นนั้น รือไม่ 
อย่างไร  

4. เ ตุผลพร้อมข้อ นับ นุนการใช้ดุลพินิจของกรรมการ อบ น ากมีกรรมการ อบ น
ผู้ใด มีค ามเ ็นแย้ง ใ ้บันทึกค ามเ ็นแย้งไ ้กับรายงานการ อบ น 

เมื่อคณะกรรมการ อบ นได้ท ารายงานการ อบ นเ ร็จแล้ ใ ้เ นอ  าน นการ อบ น
พร้อมทั้ง ารบาญต่อผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น เมื่อคณะกรรมการ อบ นได้เ นอ  าน น
การ อบ นต่อผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นแล้ จึงจะถือ ่าการ อบ นแล้ เ ร็จ (ข้อ 39) 

อย่างไรก็ดี การท ารายงานการ อบ นเป็นแต่เพียงการเ นอข้อเท็จจริงและค ามเ ็น         
มิใช่การชี้ขาดในการรับฟังข้อเท็จจริงและการชี้ขาดค ามผิดและการก า นดค ามผิดร มทั้งการก า นด
โท  เป็นเรื่องของผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น รือผู้บังคับบัญชา รือองค์คณะผู้มีอ านาจ
แล้ แต่กรณี เป็นผู้พิจารณา 

ในการท ารายงานการ อบ น คณะกรรมการ อบ นจะต้องด าเนินการใน าระ  าคัญ ดังนี้  
(1) ประชุมปรึก ากัน  
(2) รุปข้อเท็จจริงและพยาน ลักฐาน 
พยาน ลักฐาน คือ ิ่งที่แ ดงใ ้เ ็นอย่างมีเ ตุผลถึงค ามถูกต้อง รือไม่ถูกต้องของ

เ ตุการณ์ พยาน ลักฐานมี 3 ประเภท คือ  
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1) พยานเอก าร คือ ิ่งที่จารึกเป็นลายลัก ณ์อัก รที่แ ดงออกซึ่งค าม มาย  
2) พยาน ัตถุคือ ิ่งที่มีรูปร่างทั้ง ลายซึ่งมีผลต่อค ามจริงที่เกิดขึ้น เช่น อา ุธต่าง ๆ ที่ใช้ใน

การกระท าผิด แถบบันทึกเ ียง ฯลฯ เป็นต้น  
3) พยานบุคคล คือ บุคคลที่จะต้องใ ้ถ้อยค าเกี่ย กับข้อเท็จจริงที่ตนได้รับรู้โดย ัมผั  ทางตา 

ู จมูก ลิ้น กาย ใจของตน  
 า รับพยานผู้เชี่ย ชาญ คือ พยานบุคคลที่จะต้องใ ้การเกี่ย กับค ามเ ็นในทาง ิชาการ 

เช่น นายแพทย์ ิ กร ถาปนิก ฯลฯ เป็นต้น 
พยาน ลักฐานที่จะน ามา ู่การพิจารณานั้น อาจเป็นพยานเอก าร พยาน ัตถุ พยานบุคคล 

อย่างใดอย่าง นึ่ง รือ ลายอย่าง  
(1) การรับฟังข้อเท็จจริง  
(2) การแ ดงค ามเ ็น ่าผู้ถูกกล่า าได้กระท าผิด ินัยอย่างไร รือไม่ การแ ดงค ามเ ็น ่าผู้ถูก

กล่า าได้กระท าผิด ินัยอย่างไร รือไม่ เป็นการพิจารณาปรับข้อเท็จจริงที่ได้จากการ อบ นกับบท
มาตรา ่าด้ ยการกระท าผิด  

การท าค ามเ ็นปรับข้อเท็จจริงกับบทมาตราค ามผิดค รพิจารณาตามล าดับโครง ร้างของ
ค ามผิดทาง ินัย ซึ่งมีล าดับดังนี้  

1) การกระท าของผู้ถูกกล่า านั้นต้องตามที่กฎ มายบัญญัติ ่าเป็นค ามผิดทาง ินัย รือไม่  
2) การกระท านั้นเป็นการกระท าท่ีผู้ถูกกล่า าพึงกระท าได้โดยชอบ รือไม่  
3) ผู้ถูกกล่า าที่กระท าการนั้นเป็นผู้ที่มีค าม ามารถรู้ผิดชอบในการกระท านั้น รือไม่  
(4) เ นอแนะโท ที่ค รได้รับ 
 
การเ นอแนะโท และระดับโท ที่จะลงแก่ผู้ถูกกล่า าจะต้องกระท าเมื่อคณะกรรมการ

อบ นได้พิจารณาแล้ เ ็น ่า การกระท าของผู้ถูกกล่า าเป็นค ามผิดทาง ินัย ซึ่งอาจเป็นค ามผิด
กรณีเดีย  รือ ลายกรณี รือ ลายกระทงก็ได้ โท และระดับโท ที่เ นอแนะใ ้ลงแก่ผู้ถูกกล่า านี้
ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเ ตุผลจากพยาน ลักฐานที่ได้ อบ นร บร มไ ้นั้น และค รค านึงถึงระดับ
โท ตามที่กฎ มายก า นด และที่คณะรัฐมนตรี รือ ก.ค. . รือ ก.ค. รือ ก.พ. ได้มีมติก า นดเป็น
ลักปฏิบัติไ ้ ร มทั้งระดับโท ที่    เคยลงแก่ผู้กระท าผิดอย่างเดีย กันมาแล้ ด้ ย ทั้งนี้ ข้อเ นอแนะ

ดังกล่า ค รร มทั้งข้อเ นอแนะในการลด ย่อนผ่อนโท  รืองดโท ด้ ย 
เมื่อคณะกรรมการ อบ นได้ประชุมปรึก า รุปข้อเท็จจริงและพยาน ลักฐาน และพิจารณา

เ ็น ่า ผู้ถูกกล่า าได้กระท าผิด ินัยอย่างไร รือไม่ ค รได้รับโท ใน ถานใด รือผู้ถูกกล่า า ย่อน 
ค าม ามารถในอันที่จะปฏิบัติ น้าที่ราชการ รือบกพร่องใน น้าที่ราชการ รือประพฤติตนไม่
เ มาะ มกับต าแ น่ง น้าที่ราชการ รือเป็นผู้มีมลทิน รือมั มองในกรณีที่ถูก อบ นนั้น รือไม่ 
อย่างไรแล้  ก็ท าบันทึกรายงานการ อบ นตามแบบ .6 ถ้ากรรมการ อบ นคนใดมีค ามเ ็นแย้ง 
ก็ใ ้ท าค ามเ ็นแย้งติดไปกับรายงานการ อบ น 

การท ารายงานการ อบ น 

าระ  าคัญของรายงานการ อบ น  
1. รุปข้อเท็จจริงและพยาน ลักฐานมีอะไร อย่างไร  
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2. ินิจฉัยเปรียบเทียบพยาน ลักฐาน นับ นุน/พยาน ลักฐาน ลักล้าง  
3. ค ามเ ็นคณะกรรมการ อบ น  

ไม่ผิด                  ยุติเรื่อง 
 ผิด                    กรณีใด มาตราใด โท ถานใด  

4. ร บร มประ ัติ ค ามประพฤติของผู้ถูกกล่า า  
5. จัดท า ารบัญเอก าร 
การตร จ อบค ามถูกต้องของการ อบ น 

เมื่อคณะกรรมการ อบ นได้เ นอ  าน นการ อบ นต่อผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นแล้    
ผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นจะต้องตร จ อบค ามถูกต้องของการ อบ นก่อนด าเนินการ
ต่อไป  

(1) ในกรณีที่ปรากฏ ่าการแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นไม่ถูกต้อง ตามข้อ 3 ซึ่งท าใ ้ 
การ อบ น ทั้ง มดเ ียไป ในกรณีเช่นนี้ผู้ ั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นต้อง ั่งแต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการ อบ นใ ม่ใ ้ถูกต้อง  

(2) ในกรณีที่ปรากฏ ่าการ อบ นตอนใดท าไม่ถูกต้อง ซึ่งท าใ ้การ อบ นตอนนั้นเ ียไป 
เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้  

ก. การประชุมของคณะกรรมการ อบ น มีกรรมการ อบ นมาประชุมไม่ครบตามท่ีก า นด
ไ ้ในข้อ 17 รรค นึ่ง  

ข. การ อบปากค าบุคคลด าเนินการไม่ถูกต้องตามที่ก า นดไ ้ในข้อ 11 ข้อ 27 ข้อ 28 รรค
อง ข้อ 29 ข้อ 30 รรค นึ่ง รือข้อ 32 รรค นึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
อบ นต้อง ั่งใ ้คณะกรรมการ อบ นด าเนินการ ตามกรณีดังกล่า ใ ม่ใ ้ถูกต้องโดยเร็  

3) ในกรณีที่ปรากฏ ่าคณะกรรมการ อบ นไม่เรียกผู้ถูกกล่า ามารับทราบข้อกล่า า 
และ รุปพยาน ลักฐานที่ นับ นุนข้อกล่า า รือไม่ ่งบันทึกการแจ้งข้อกล่า าและ รุป
พยาน ลักฐาน ที่ นับ นุนข้อกล่า าทางไปร ณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปใ ้ผู้ถูกกล่า า รือไม่มี
นัง ือขอใ ้ผู้ถูกกล่า าชี้แจง รือนัดมาใ ้ถ้อยค า รือ น า ืบแก้ข้อกล่า า ตามข้อ 24 ต้อง ั่งใ ้

คณะกรรมการ อบ นด าเนินการใ ้ถูกต้อง โดยเร็  และต้องใ ้โอกา ผู้ถูกกล่า าที่จะชี้แจง 

ใ ้ถ้อยค าและน า ืบแก้ข้อกล่า าตามที่ก า นดไ ้ในข้อ 24 ด้ ย  
ในกรณีที่การ อบ นของคณะกรรมการ อบ นแตกต่างจากข้อกล่า าที่คณะกรรมการ

อบ นได้แจ้งใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบ แต่ในการ อบ นของคณะกรรมการ อบ นนั้น ถ้าผู้ถูกกล่า า
ไม่ได้ ลงข้อต่อ ู้ โดยได้แก้ข้อกล่า าในค ามผิดนั้นแล้  ซึ่งไม่ท าใ ้เ ียค ามเป็นธรรม ใ ้ถือ ่าการ
อบ นและพิจารณานั้นใช้ได้ และใ ้ลงโท ผู้ถูกกล่า าได้ตามบทมาตรา รือกรณีค ามผิดที่ถูกต้อง  

(4) ในกรณีที่ปรากฏ ่าการ อบ นตอนใดท าไม่ถูกต้องตามกฎ ก.ค. . นี้ นอกจากที่ก า นด
ไ ้ ในข้อ 43 ข้อ 44 และข้อ 45 ถ้าการ อบ นตอนนั้นเป็น าระ  าคัญอันจะท าใ ้เ ียค าม 

เป็นธรรม ผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นต้อง ั่งใ ้คณะกรรมการ อบ นแก้ ไข รือด าเนินการ
ตอนนั้นใ ้ถูกต้องโดยเร็  แต่ถ้าการ อบ นตอนนั้นมิใช่ าระ  าคัญอันจะท าใ ้เ ียค ามเป็นธรรม  

จะ ั่งใ ้แก้ไข รือด าเนินการใ ้ถูกต้อง รือไม่ก็ได้ 
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การพิจารณา ั่งการของผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น 

เมื่อคณะกรรมการ อบ นเ นอ  าน นการ อบ นต่อผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น 
และผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นได้ตร จ อบค ามถูกต้องของการ อบ นแล้  ต้องพิจารณา      
ั่งการ ดังต่อไปนี้  

(1) ในกรณีที่คณะกรรมการ อบ นเ ็น ่าผู้ถูกกล่า าไม่ได้กระท าผิด รือไม่มีเ ตุที่จะใ ้
ออกจากราชการ ตามมาตรา 112 มค รยุติเรื่อง รือกระท าผิดที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระท าผิด ินัย
อย่างร้ายแรงใ ้ผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นพิจารณา ั่งการตามที่เ ็น มค รโดยเร็  ทั้งนี้  
ต้องไม่เกิน ก ิบ ันนับแต่ ัน ได้รับ  าน นการ อบ น  

(2) ในกรณีท่ีคณะกรรมการ อบ นเ ็น ่าผู้ถูกกล่า า ย่อนค าม ามารถในอันที่จะปฏิบัติ
น้าที่ราชการบกพร่องใน น้าที่ราชการ รือประพฤติตนไม่เ มาะ มกับต าแ น่ง น้าที่ราชการ  

ตามมาตรา 111 ใ ้ผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นพิจารณา  าน นการ อบ นดังกล่า  ากเ ็น
่ามีเ ตุตามที่คณะกรรมการ อบ นมีค ามเ ็นมาใ ้ผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นด าเนินการ

ตามมาตรา 111  
(3) ในกรณีที่คณะกรรมการ อบ นมีค ามเ ็น ่าผู้ถูกกล่า ากระท าผิด ินัยอย่างร้ายแรง 

มค รลงโท ปลดออก รือไล่ออก ซึ่งจะต้อง ่งเรื่องใ ้ ก จ. อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง รือ ก.ค. . 
พิจารณา ตามมาตรา 100 รรค ี่ (1) รือ (2) รือเป็นกรณีตามมาตรา 112 ใ ้ผู้มีอ านาจตาม
มาตราดังกล่า ด าเนินการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ก ิบ ันนับแต่ ันได้รับ  าน นการ อบ น 
และใ ้ ก จ. อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง รือ ก.ค. . แล้ แต่กรณี พิจารณาใ ้แล้ เ ร็จ และมีมติโดยเร็  
และใ ้ผู้มีอ านาจ ั่งการตามมติภายใน ก ิบ ันนับแต่ ันที่ มีมติดังกล่า  (ข้อ 40) 

4. การพิจารณาค ามผิดและการก า นดโท   
การพิจารณาค ามผิดและก า นดโท  มายถึง การพิจารณา ินิจฉัย ่าผู้ถูกกล่า าได้กระท า

ผิด ินัย รือไม่ ากกระท าผิดเป็นค ามผิดกรณีใด ตามมาตราใด และค รลงโท ถานใด การพิจารณา
ค ามผิดและก า นดโท เป็นกระบ นการที่จะต้องกระท าโดยผู้มีอ านาจ น้าที่ตามที่กฎ มายก า นด 
และจะกระท าได้ต่อเมื่อ ได้ทราบข้อเท็จจริงของเรื่องที่กล่า าโดยกระจ่างชัดเพียงพอที่จะพิจารณา
ินิจฉัยค ามผิดและก า นดโท ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการ อบ น เ ้นแต่กรณีที่เป็น

ค ามผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก า นดในกฎ ก.ค. . 
ผู้มีอ านาจพิจารณาค ามผิดและก า นดโท   
ผู้มีอ านาจ น้าที่ในการพิจารณาค ามผิดและก า นดโท  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 ได้แก่  
1) ผู้บังคับบัญชาตามกฎ มาย  
2) อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า (เปลี่ยนเป็น ก จ. ตามค า ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบ

แ ่งชาติ ที่ 19/2560 ลง ันที่ 3 เม ายน 2560) รือ อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง  
3) ก.ค. .  
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ค ามผิด ินัยมี 2 กรณี คือ  
ก. ค ามผิด ินัยไม่ร้ายแรง ผู้มีอ านาจพิจารณาค ามผิดและก า นดโท คือ ผู้บังคับบัญชา

ตามทีก่ฎ มายก า นด  
ข. ค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง ผู้มีอ านาจพิจารณาค ามผิดและก า นดโท มีดังนี้  
1) ก.ค. .  า รับต าแ น่ง ผู้อ าน ยการ  านักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าและรองผู้อ าน ยการ 

 านักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า ต าแ น่ง า ตราจารย์ ต าแ น่งซึ่งมี ิทยฐานะเชี่ย ชาญพิเ  และผู้ซึ่ง
กระท าผิด ินัยอย่างร้ายแรงร่ มกับผู้ด ารงต าแ น่งดังกล่า  ร มทั้งกรณีที่เป็นการด าเนินการของ
ผู้บังคับบัญชาที่มีต าแ น่งเ นือ ั น้า ่ นราชการ รือผู้อ าน ยการ  านักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าขึ้นไป 

2) ก จ.  า รับต าแ น่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าที่ ังกัดเขตพ้ืนที่การ ึก าที่
มี ิทยฐานะตั้งแต่เชี่ย ชาญลงมา และต าแ น่งที่ไม่มี ิทยฐานะ  

3) อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง  า รับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าที่ไม่ ังกัดเขตพ้ืนที่ 
การ ึก าที่มี ิทยฐานะตั้งแต่เชี่ย ชาญลงมา และต าแ น่งที่ไม่มี ิทยฐานะ 

 

ลักการพิจารณาค ามผิดและการก า นดโท   
ในการพิจารณาค ามผิด มี ลักที่ค รค านึง ดังนี้  
1. ลักนิติธรรม ได้แก่ การพิจารณาโดยยึดกฎ มายเป็น ลักการกระท าใดจะเป็นค ามผิด

ทาง ินัยกรณีใด ต้องมีกฎ มายบัญญัติ ่าการกระท านั้นเป็นค ามผิดทาง ินัย ากไม่มีกฎ มาย 
บัญญัติ ่า การกระท านั้นเป็นค ามผิดทาง ินัยก็ไม่ถือ ่าเป็นการกระท าผิด ินัย ในการพิจารณา ่าการ
กระท าใดเป็นค ามผิด ินัยกรณีใด ต้องพิจารณาใ ้เข้าองค์ประกอบของการกระท าค ามผิดกรณีนั้น
ด้ ย ถ้าข้อเท็จจริงบ่งชี้ ่า เข้าองค์ประกอบค ามผิดตามมาตราใด ก็ปรับบทค ามผิดไปตามมาตรานั้น 
และลงโท ไปตามค ามผิดนั้น 

2. ลักมโนธรรม ได้แก่ การพิจารณาใ ้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงธรรมตามค ามเป็นจริงและ
ตามเ ตุและผลที่ค รจะเป็น มายถึง การพิจารณาค ามผิดไม่ค รค านึงถึงแต่ค ามถูกผิดตาม
กฎ มายเท่านั้น แต่ค รค านึงถึงค ามยุติธรรมด้ ย โดยจะต้องค านึงถึง ภาพค ามเป็นจริงของเรื่อง 
นั้น ๆ ่าเป็นอย่างไร แล้ พิจารณาค ามผิดไปตาม ภาพค ามเป็นจริง 

การก า นดโท  คือ การก า นดระดับโท ผู้กระท าผิด ินัยใ ้เป็นไปตามการปรับบทค ามผิด
่าเป็นค ามผิดตามมาตราใดของบทบัญญัติทาง ินัย ตาม ม ด 6 ซึ่งมาตรา 96 แ ่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 ได้ก า นดโท ทาง ินัยไ ้ 5 ถาน คือ  
(1) ภาคทัณฑ์  
(2) ตัดเงินเดือน  
(3) ลดขั้นเงินเดือน (เปลี่ยนเป็นโท ลดเงินเดือน)  
(4) ปลดออก  
(5) ไล่ออก  
โดยที่ค า ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริ ารงานบุคคล

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ลง ันที่ 21 มีนาคม 2560 ข้อ 7 ใ ้แก้ไขค า ่า         
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“ขั้นเงินเดือน” ในกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า เป็นค า ่า 
“เงินเดือน” ทุกแ ่ง ดังนั้น โท ลดขั้นเงินเดือนจึงเปลี่ยนเป็นโท ลดเงินเดือน 

ในการพิจารณาก า นดโท มี ลักที่ค รค านึงถึง ดังนี้  
1. ลักนิติธรรม คือ การค านึงถึงระดับโท ตามที่กฎ มายก า นด  

(1) ค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง : โท ปลดออก รือไล่ออกตามค ามร้ายแรงแ ่งกรณี  
ถ้ามีเ ตุอันค รลด ย่อนอาจลด ย่อนโท ได้แต่ต้องไม่ต่ าก ่าปลดออก (มาตรา 99)  

(2) ค ามผิด ินัยไม่ร้ายแรง : โท ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน รือลดเงินเดือน ถ้ามีเ ตุอัน
ค รลด ย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโท ก็ได้  

(3) กรณีค ามผิด ินัยเล็กน้อย และมีเ ตุอันค รงดโท  จะงดโท โดยใ ้ท าทัณฑ์บนเป็น
นัง ือ รือ ่ากล่า ตักเตือนก็ได้ 

ในการลด ย่อนโท  ผู้บังคับบัญชาต้อง างโท ก่อน ่าค รลงโท ถานใด แต่มีเ ตุอันค ร
ลด ย่อนโท อย่างไรจึงใ ้ลงโท ถานใด รือใ ้ลด ย่อนเป็น ถานใด 

 ทั้งนี้ กรณีทุจริตต่อ น้าที่ราชการซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเ ็น ่าค รไล่ออกจากราชการเท่านั้น 
โดยเ ็น ่าการน าเงินที่ทุจริตไปแล้ มาคืนไม่เป็นเ ตุลด ย่อนโท   

2. ลักมโนธรรม คือ การพิจารณาก า นดโท ใ ้เ มาะ มตามค รแก่กรณี เช่น ค ามผิด
ร้ายแรงก็ต้องก า นดโท ร้ายแรง ค ามผิดไม่ร้ายแรงก็ต้องก า นดโท ไม่ร้ายแรง ใ ้เ มาะ มกับกรณี
ค ามผิด  

3. ลักค ามเป็นธรรม คือ ต้องพิจารณาก า นดโท โดยเ มอ น้ากัน ใครท าผิดก็ต้อง 

ถูกลงโท ไม่มีการยกเ ้น ไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชัง กระท าผิดอย่างเดีย กันค รต้องลงโท เท่ากัน อย่างไรก็
ดีแม้จะเป็นค ามผิด อย่างเดีย กัน แต่พฤติการณ์แ ่งการกระท าอาจไม่เ มือนกันโท จึงอาจแตกต่าง
กันได้  

4. นโยบายของทางราชการ ผู้บังคับบัญชาค รจะได้รับทราบนโยบายของทางราชการในการ
ปราบปราม ก ดขันการกระท าผิดต่าง ๆ เพ่ือน ามาเป็น ลักในการใช้ดุลพินิจก า นดระดับโท ใ ้ได้
มาตรฐานตามนโยบายของทางราชการ 

การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาค ามผิดและก า นดโท ทาง ินัยนั้น นอกจากผู้บังคับบัญชา 
รือผู้ด าเนินการทาง ินัยจะต้องใช้ดุลพินิจภายในกรอบที่กฎ มายบัญญัติไ ้แล้  การใช้ดุลพินิจจะต้อง

มีเ ตุผลที่รับฟังได้ และอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ถูกต้องด้ ย ในทางปฏิบัติองค์กร รือ น่ ยงาน
ของรัฐจึงมีการก า นด แน ทางการใช้ดุลพินิจในการก า นดโท ภายในองค์กร รือ น่ ยงานของตน 
เพ่ือใ ้ผู้ด าเนินการทาง ินัยใช้ดุลพินิจไปในทิ ทาง รือมาตรฐานเดีย กัน 

5. การลงโท ทาง ินัย  
การลงโท ทาง ินัยเป็นมาตรการ นึ่งในการรัก า ินัย นอกเ นือจากการ ่งเ ริม 

ใ ้ข้าราชการมี ินัย โดยมี ัตถุประ งค์เพ่ือเป็นการปูองปรามมิใ ้มีการกระท าผิด ินัย และเพ่ือ
ประ ิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ลักเกณฑ์และ ิธีการลงโท   
1. ้ามลงโท ผู้ที่ไม่มีค ามผิด  
2. ต้องลงโท ใ ้เ มาะ มกับค ามผิด  
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3. การลงโท ต้องไม่เป็นไปโดยพยาบาท อคติ โท ะจริต 
4. โดยปกติ ้ามลงโท โดยใ ้มีผลย้อน ลัง ยกเ ้นกรณีที่ระเบียบ ก.ค. . ่าด้ ย ิธีการออก

ค า ั่ง เกี่ย กับการลงโท ทาง ินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2548 ประกอบ
ระเบียบ ก.ค. . ่าด้ ย ันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2548 
ก า นดใ ้ย้อน ลังได้ เช่น  

- กรณีละทิ้ง น้าที่ราชการติดต่อในครา เดีย กันเป็นเ ลาเกินก ่า 15 ัน และ 

ไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย  
- การลงโท ปลดออก รือไล่ออกจากราชการ  า รับผู้ที่ออกจากราชการไปแล้   
- กรณีท่ีได้มีค า ั่งพักราชการ รือค า ั่งใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อน  

5. ค า ั่งลงโท ต้องท าเป็น นัง ือตามแบบที่ ก.ค. . ก า นด  
6. ในค า ั่งใ ้แ ดง ่าผู้ถูกลงโท กระท าผิด ินัยในเรื่องใด ตามมาตราใด มีข้อพิจารณาและ

ข้อ นับ นุนในการใช้ดุลพินิจอย่างไร  
7. ต้องแจ้งค า ั่งใ ้ผู้ถูกลงโท ทราบภายใน 7 ัน นับแต่ ันที่ออกค า ั่งลงโท  

ผู้มีอ านาจ ั่งลงโท  

ผู้มีอ านาจ ั่งลงโท ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎ มาย และมีกฎ มายใ ้อ านาจในการ ั่ง
ลงโท ไ ้ ผู้บังคับบัญชาที่จะมีอ านาจ ั่งลงโท นั้น ต้องเป็นผู้ด ารงต าแ น่งที่กฎ มายบัญญัติใ ้มี
อ านาจ ั่งลงโท  ถ้ากฎ มายไม่ได้บัญญัติ ใ ้มีอ านาจ ั่ งลงโท ไ ้ แม้จะเป็นผู้บังคับบัญชา 

ตามกฎ มายก็ไม่อาจ ั่งลงโท ได้ เ ้นแต่จะได้รับมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจ ั่งลงโท  รือเป็นผู้รัก า
ราชการแทนผู้มีอ านาจ ั่งลงโท   

ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจ ั่งลงโท  ตามกฎ ก.ค. . ่าด้ ยอ านาจการลงโท ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน 
รือลดเงินเดือน พ. . 2561 ก า นดไ ้ ดังนี้  

1) ผู้อ าน ยการ ถาน ึก า รือต าแ น่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า มีอ านาจ ั่ง 
ลงโท ภาคทัณฑ์ รือตัดเงินเดือนครั้ง นึ่งในอัตราร้อยละ 2 รือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ
ใน ันที่มีค า ั่งลงโท  เป็นเ ลา 1 เดือน 2 เดือน รือ 3 เดือน  

2) นายกรัฐมนตรีในฐานะ ั น้ารัฐบาล รัฐมนตรีเจ้า ังกัด ปลัดกระทร ง เลขาธิการ อธิบดี 
อธิการบดี ึก าธิการภาค ึก าธิการจัง ัด ผู้อ าน ยการ  านักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า รือผู้ด ารง
ต าแ น่งเทียบเท่า มีอ านาจลงโท ภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือนครั้ง นึ่งในอัตราร้อยละ 2 รือร้อยละ 4 ของ
เงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับใน ันที่มีค า ั่งลงโท  เป็นเ ลา 1 เดือน 2 เดือน รือ 3 เดือน รือลดเงินเดือน
ได้ครั้ง นึ่งในอัตราร้อยละ 2 รือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ  

การ ั่งลงโท ินัยอย่างร้ายแรง รือการ ั่งลงโท ตามมติ ก จ. อ.ก.ค. .ที่ ก.ค. .ตั้ง รือ ก.ค. . 
ผู้มีอ านาจ ั่งลงโท ตามมติคือ ผู้มีอ านาจ ั่งบรรจุตามมาตรา 53 รือผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น 
รือ ผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับรายงานแล้ แต่กรณี 

ข้อค รค านึงในการ ั่งลงโท  

(1) การ ั่งลงโท เกินอ านาจ ในกรณีที่กฎ ก.ค. . ่าด้ ยอ านาจการลงโท ใ ้อ านาจ
ผู้อ าน ยการ ถาน ึก า ั่งลงโท ภาคทัณฑ์ รือตัดเงินเดือนครั้ง นึ่งในอัตราร้อยละ 2 รือร้อยละ 4 
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ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับใน ันที่มีค า ั่งลงโท เป็นเ ลา 1 เดือน 2 เดือน รือ 3 เดือน ถ้า ั่งลงโท
เกินอ านาจที่กฎ มายก า นดไ ้ เช่น ั่งลงโท ลดเงินเดือนร้อยละ 2 ของเงินเดือน ย่อมเป็นค า ั่งที่     
ไม่ชอบด้ ยกฎ มายและไม่มีผลใช้บังคับ เ ้นแต่กรณีเป็นการ ั่งลงโท ตามมติ ก จ. อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . 
ตั้ง รือ ก.ค. . ผู้บังคับบัญชา ามารถ ั่งลงโท ได้  แม้โท นั้นจะเกินอ านาจของตน ทั้งนี้เนื่องจาก      
เป็นการ ั่งตามมติ มิได้เป็นการ ั่งโดยอา ัยอ านาจของตนเอง  

(2) ต้องเป็นโท ตามที่กฎ มายก า นด มายถึง ผู้ที่ถูกลงโท ทาง ินัย รือ ลักเกณฑ์             
การลงโท ทาง ินัยต้องใช้บังคับแก่ผู้ใด ผู้นั้นย่อมต้องมี ิทธิได้รู้ ่ามีโท ใดบ้างที่จะน ามาใช้บังคับแก่        
การกระท าของตน เช่น โท ตัดเงินเดือนกฎ มายก า นดใ ้ตัดเงินเดือนครั้ง นึ่งในอัตราร้อยละ 2 รือ  
ร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับใน ันที่มีค า ั่งลงโท เป็นเ ลา 1 เดือน 2 เดือน รือ 3 เดือน           
ตามอ านาจของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ รือลดเงินเดือนได้ครั้ง นึ่งในอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 4   
ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับใน ันที่มีค า ั่งลงโท ไม่อาจลงโท นอกเ นือก ่าที่กฎ มายก า นด รือเกินก ่า
อัตราโท ที่กฎ มายก า นดได้ เช่น ลงโท ตัดเงินเดือน 10% รือลดเงินเดือน 5 % ไม่อาจกระท าได้ 
เพราะกฎ มายมิได้ก า นดอัตราโท ดังกล่า ไ ้ ร มถึงกรณีที่เป็นการ ั่งตามมติก็เช่นเดีย กันแม้จะเป็น
การ ั่งตามมติก็ต้องเป็นโท และอัตราโท ตามที่มีกฎ มายก า นดไ ้แล้  ไม่อาจมีมตินอกเ นือไปจากที่
กฎ มายก า นดไ ้ได้  

(3) ผู้ ั่งลงโท มิใช่ผู้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานอาจมีข้าราชการจาก ลาย น่ ยงานมา
ท างานร่ มกัน เช่น ข้าราชการครูโรงเรียน ก. ไปช่ ยราชการโรงเรียน ข. ผู้บริ ารโรงเรียน ข. มิใช่
ผู้บังคับบัญชาของ ผู้ไปช่ ยราชการ จึงไม่มีอ านาจ ั่งลงโท มีเพียงอ านาจการมอบ มายงาน
ค บคุมดูแลการปฏิบัติงานเท่านั้น  

(4) การ ั่งลงโท โดยไม่ได้ตั้งกรรมการ อบ น เ ้นแต่เป็นกรณีค ามผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 
ตาม กฎ ก.ค. . ่าด้ ยกรณีค ามผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ. . 2549 รือมิได้น าเ นอองค์คณะพิจารณา 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการ อบ น รือผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นเ ็น ่า เป็นค ามผิด ินัยอย่าง
ร้ายแรง  

(5) การ ั่งลงโท ปลดออก รือไล่ออกจากราชการ ้าม ั่งย้อน ลัง เ ้นแต่กรณีที่มีการพัก
ราชการ รือใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อน รือเป็นกรณีท่ีใ ้ ั่งย้อนได้ตามระเบียบ ก.ค. . ่าด้ ย ันออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2548 และระเบียบ ก.ค. . ่าด้ ย
ิธีการออกค า ั่งเกี่ย กับการลงโท ทาง ินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2548 

(6) ภาพการเป็นข้าราชการการ ั่งลงโท ผู้ซึ่งพ้น ภาพการเป็นข้าราชการไปแล้ ไม่อาจกระท า
ได้ ยกเ ้น  า รับกรณีที่มีการกล่า าในเรื่อง ินัยอย่างร้ายแรง รือต้อง า ่ากระท าค ามผิดอาญา รือ
ถูกฟ้องคดีอาญา เ ้นแต่ค ามผิดที่ได้กระท าโดยประมาท รือค ามผิดล ุโท อยู่ก่อนที่ผู้นั้นจะออกจาก
ราชการ ซึ่งมาตรา 102 แ ่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 
ใ ้อ านาจผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ด าเนินการทาง ินัยแก่ผู้นั้นต่อไปได้ เ ้นแต่ จะเป็นการออกจาก
ราชการเพราะตาย ถ้าผลการ อบ นปรากฏ ข้อเท็จจริง ่าเป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรงก็ยังมีอ านาจ ั่ง
ลงโท ไล่ออก ปลดออกจากราชการย้อน ลังได้ เ ้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริง ่าเป็นค ามผิด ินัยไม่ร้ายแรง 
เมื่อผู้นั้นออกจากราชการไปแล้  กฎ มายใ ้งดโท เ ียได้ (มาตรา 102)  า รับในกรณีที่ผู้นั้นตายใน
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ระ ่างการด าเนินการทาง ินัย  ผู้บังคับบัญชาไม่อาจ ั่งลงโท  รือด าเนินการทาง ินัยต่อไปได้อีก 
จะต้อง ั่งยุติการด าเนินการ รือยุติเรื่อง แล้ รายงานตามล าดับจน ิ้น ุดกระบ นการ  

(7) เมื่อ ั่งลงโท แล้ จะต้องแจ้งค า ั่งใ ้ผู้ถูกลงโท ทราบภายใน 7 ัน พร้อมทั้งแจ้ง ิทธิ           
การอุทธรณ์ค า ั่งลงโท ได้ภายใน 30 ันนับแต่ ันที่ได้รับแจ้งค า ั่ง  

(8) การ ั่งลงโท ซ้ าในมูลค ามผิดเดีย กัน การ ั่งลงโท ซ้ าในมูลค ามผิดเดีย กันขัดต่อ ลัก
กฎ มายทั่ ไปที่ ้ามมิใ ้ลงโท บุคคลใดบุคคล นึ่งมากก ่า นึ่งครั้ง  า รับค ามผิดที่บุคคลนั้นได้
กระท าเพียงครั้งเดีย  

การด าเนินการระ ่างด าเนินการทาง ินัย  
มาตรา 103 แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 

ใ ้อ านาจผู้บังคับบัญชา ั่งใ ้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าพักราชการ รือใ ้ออกจาก
ราชการไ ้ก่อน เพ่ือรอฟังผลการ อบ นพิจารณา กรณีถูกตั้งคณะกรรมการ อบ น ินัยอย่าง
ร้ายแรง รือถูกฟ้องคดีอาญา รือต้อง า ่ากระท าค ามผิดอาญา เ ้นแต่ค ามผิดที่ได้กระท า 

โดยประมาท รือค ามผิดล ุโท  

การใ ้พักราชการ 
 การใ ้พักราชการ คือ การ ั่งใ ้ข้าราชการพ้นจากต าแ น่งระ ่างการ อบ นพิจารณา 

ทาง ินัย เพ่ือรอฟังผลการ อบ นพิจารณา รือระ ่างถูกฟูองคดีอาญา รือต้อง า ่ากระท า
ค ามผิดอาญา และงดเบิกจ่าย เงินเดือนและเงินอ่ืน ๆ ที่จ่ายเป็นรายเดือน ตลอดจนเงินช่ ยเ ลือต่าง ๆ 
ไ ้ก่อน ทั้งนี้ โดยมีจุดมุ่ง มายที่จะไม่ใ ้ผู้นั้น อยู่ปฏิบัติ น้าที่ราชการ เพ่ือป้องกันมิใ ้ไปยุ่งเ ยิงกับ
พยาน ลักฐาน รือเป็นอุป รรคต่อการ อบ น รือพิจารณา รือมิใ ้เกิดค ามไม่ งบเรียบร้อยขึ้น 
รือเพ่ือมิใ ้เกิดค ามเ ีย ายแก่ราชการในประการอื่น และถ้าการ อบ น พิจารณาฟังข้อเท็จจริงได้
่าเป็นการกระท าผิด ินัยอย่างร้ายแรง ก็จะได้ ั่งลงโท ปลดออก รือไล่ออกจากราชการตั้งแต่ ันพัก

ราชการ เป็นต้นไป  
อนึ่ง กฎกระทร งฉบับที่ 2 (พ. . 2540) ออกตามค ามในพระราชบัญญัติ ิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ. . 2539 ก า นด ่า การ ั่งพักงาน รือ ั่งใ ้ออกจากงานไ ้ก่อน เป็นค า ั่งทาง
ปกครองตามมาตรา 30 รรค อง (6) กล่า คือ เป็นค า ั่งทางปกครองที่ไม่อยู่ในบังคับ ่าเจ้า น้าที่
ต้องใ ้คู่กรณีมีโอกา ที่จะได้ทราบ ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกา ได้โต้แย้งและแ ดง
พยาน ลักฐานของตน 

ลักเกณฑ์และ ิธีการ ั่งพักราชการ 
 ตามกฎ ก.ค. . ่าด้ ยการ ั่งพักราชการและการ ั่ง ใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อน พ. .2555      

มีดังนี้   
(1) มีกรณีถูกกล่า า ่ากระท าผิด ินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการ อบ น แม้ ่า

ค า ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นจะเป็นค า ั่งที่ไม่ชอบด้ ยกฎ มาย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง ั่งใ ม่
เพราะค า ั่งเดิมผิดพลาดบกพร่องนั้น ไม่ท าใ ้ค า ั่งพักราชการที่ออกโดยถูกต้องตาม ลักเกณฑ์ 
ที่กฎ มายก า นดต้องเ ียไปด้ ยแต่ประการใด (ค าพิพาก า าลปกครอง ูง ุด ที่ อ.28/2547 
(ประชุมใ ญ่))  
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(2) มีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา รือต้อง า ่ากระท าค ามผิดอาญา เ ้นแต่เป็นค ามผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท รือค ามผิดล ุโท  

ค า ่า “ต้อง า ่ากระท าค ามผิดอาญา” มายถึง ถูกพนักงาน อบ นกล่า า ่าได้กระท า      
ค ามผิดอาญา โดยตกเป็นผู้ต้อง าแล้  แต่ยังมิได้ถูกฟูอง าล กรณีถูกแจ้งค ามร้องทุกข์โดยพนักงาน
อบ น ยังมิได้แจ้งข้อกล่า า ไม่อยู่ในค าม มายนี้ 

เ ตุที่จะ ั่งพักราชการ  
(1) กรณีที่ถูกตั้งคณะกรรมการ อบ น ินัยอย่างร้ายแรง รือถูกฟ้องคดีอาญา รือต้อง า

่า กระท าค ามผิดอาญา นั้น เป็นเรื่องเกี่ย กับการทุจริตต่อ น้าที่ราชการ รือเกี่ย กับค ามประพฤติ 
รือพฤติการณ์ อันไม่น่าไ ้ างใจ และผู้มีอ านาจ ั่งพักราชการพิจารณาเ ็น ่า  ถ้าใ ้ผู้นั้นคงอยู่ใน
น้าที่ราชการอาจเกิดการเ ีย ายแก่ราชการ รือ  

(2) มีพฤติการณ์ที่แ ดง ่าถ้าใ ้ผู้นั้นคงอยู่ใน น้าที่ราชการจะเป็นอุป รรคต่อการ อบ น
พิจารณา รือจะก่อใ ้เกิดค ามไม่ งบเรียบร้อยขึ้น  

(3) ผู้นั้นอยู่ในระ ่างถูกค บคุมขัง รือต้องจ าคุกมาเป็นเ ลาติดต่อกันเกินก ่า 15 ันแล้   
(4) ผู้นั้นถูกตั้งคณะกรรมการ อบ น และต่อมามีค าพิพาก าถึงที่ ุด ่าเป็นผู้กระท า

ค ามผิด อาญาในเรื่องที่ อบ น รือถูกตั้งคณะกรรมการ อบ นภาย ลังที่มีค าพิพาก าถึงที่ ุด ่า
เป็นผู้กระท าค ามผิดอาญา และผู้มีอ านาจเ ็น ่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพาก าได้ค ามประจัก ์
ชัดอยู่แล้ ่าเป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง 

นอกจากจะ ั่งพักราชการเพ่ือรอฟังผลการ อบ นพิจารณาแล้  ตามกฎ ก.ค. . ่าด้ ยการ ั่ง
พักราชการและการ ั่งใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อน พ. .2555 ยังก า นดใ ้ ั่งพักราชการได้ในกรณีมี
เ ตุถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบ ิชาชีพ ถ้าภายใน 30 ันนับแต่ ันที่ น่ ยงานการ ึก าของผู้ถูกพัก
ใช้ใบอนุญาต ประกอบ ิชาชีพปฏิบัติงานอยู่ได้รับ นัง ือแจ้งการพักใช้ใบอนุญาตประกอบ ิชาชีพ และ
ผู้บังคับบัญชา น่ ยงานการ ึก านั้นพิจารณาเ ็น ่า ผู้นั้นไม่เ มาะ มที่จะเปลี่ยนต าแ น่ง รือย้ายไป
ต าแ น่งอ่ืนที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบ ิชาชีพ รือผู้นั้นมีเ มาะ ม แต่ไม่อาจเปลี่ยนต าแ น่ง รือ
ย้ายไปต าแ น่งอ่ืนได้ รือ อ.ก.ค. .เขตพ้ืนที่การ ึก า (ก จ.) รือ ก.ค. . ไม่อนุญาต 

ระยะเ ลาการ ั่งพักราชการ 
 การ ั่งพักราชการจะต้อง ั่งพักตลอดเ ลาที่ อบ นพิจารณา เ ้นแต่กรณีที่มีการร้องทุกข์ 

และค าร้องทุกข์ฟังขึ้น ก็อาจ ั่งใ ้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ น้าที่ราชการก่อนการ อบ นพิจารณาเ ร็จ ิ้นได้  
ค า ่า “การ อบ นพิจารณาเ ร็จ ิ้น” มีค าม มาย ดังนี้  
(1) ในกรณีถูกตั้งคณะกรรมการ อบ น ินัยอย่างร้ายแรง มายถึง คณะกรรมการ อบ น 

ได้เ นอ  าน นการ อบ นต่อผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น และผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
อบ น ได้มีค า ั่งลงโท  รือค า ั่งอย่างใดที่เป็นการ ินิจฉัยแล้ ่าผู้นั้นกระท าผิด รือมิได้กระท า

ผิดอย่างไร  
(2) ในกรณีต้อง าคดีอาญา มายถึง การ อบ นของพนักงาน อบ นและการพิจารณา

ของพนักงานอัยการแจ้งค า ั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง  
(3) ในกรณีถูกฟ้องคดีอาญา มายถึง การพิจารณาของ าลจนคดีถึงที่ ุด 
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ต้องพักทุกเรื่องทุกกรณี  
กรณีที่ถูกตั้งคณะกรรมการ อบ น ลาย  าน น ลายคดี ากมีการ ั่งพักราชการต้อง ั่ง 

พักราชการทุก  าน นทุกคดี ถ้าภาย ลังปรากฏมีกรณีเพ่ิมข้ึนก็ต้อง ั่งพักราชการกรณีที่เพ่ิมข้ึนนั้นด้ ย  
ันพักราชการ ้ามมิใ ้ ั่งพักราชการย้อน ลังไปก่อน ันออกค า ั่ง เ ้นแต่  

(1) กรณีถูกค บคุม ขัง รือต้องจ าคุก ใ ้ ั่งโดยมีผลย้อนไปถึง ันที่ถูกค บคุมขัง รือต้องจ าคุก  
(2) กรณีที่ ั่งพักราชการไ ้แล้  แต่ต้อง ั่งใ ม่ เพราะค า ั่งเดิมไม่ถูกต้องใ ้ ั่งย้อนไปตาม

ค า ั่งเดิม รือ ันที่ค รต้องพักราชการ ( มายถึงค า ั่งเดิม ั่งเรื่อง ันพักราชการไ ้ไม่ถูกต้อง)  
ผู้มีอ านาจ ั่งพักราชการ  
ผู้มีอ านาจ ั่งพักราชการ คือ ผู้มีอ านาจ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นตามมาตรา 98 รรค

อง   ผู้มีอ านาจ ั่งบรรจุตามมาตรา 53 ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา 100 รรค ก นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีเจ้า ังกัด และผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามมาตรา 104  

ค า ั่งพักราชการ ค า ั่งต้องท าเป็น นัง ือระบุชื่อ กรณีและเ ตุที่ ั่งใ ้พักราชการ  
การแจ้งค า ั่งต้องแจ้งและ ่ง  าเนาค า ั่งใ ้ผู้ถูก ั่งทราบโดยพลัน แต่ถ้าไม่อาจแจ้ง รือแจ้ง

แล้  ไม่ยอมรับทราบใ ้ปิด  าเนาค า ั่งไ ้ ณ ที่ท าการของผู้นั้น รือแจ้งทางไปร ณีย์ลงทะเบียนก็ได้  
ผลของการถูก ั่งพักราชการ  
(1) ผู้นั้นพ้นจากต าแ น่ง แต่ไม่ขาดจากอัตราเงินเดือน  
(2) ไม่อาจ ั่งย้ายไปด ารงต าแ น่งอ่ืนได้  
(3) มี ิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค. . 

การใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อน  
การใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อน คือ การ ั่งใ ้ข้าราชการผู้มีกรณีถูกกล่า า ่ากระท าผิด ินัย 

อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการ อบ น รือถูกฟ้องคดีอาญา รือต้อง า ่ากระท าค ามผิด
อาญาออกจากราชการ ขาดจากต าแ น่งและอัตราเงินเดือนระ ่างการ อบ นพิจารณา เพ่ือรอฟัง
ผลการ อบ นพิจารณา  

การใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อนเป็นผลใ ้ผู้ถูก ั่ งพ้นจากต าแ น่งและอัตราเงินเดือน  
ซึ่ง ามารถบรรจุแต่งตั้งผู้อื่นใ ้ด ารงต าแ น่งนั้นได้  

ค าพิพาก า าลปกครอง ูง ุด ที่ อ. 162/2548 เมื่อผู้ฟ้องคดีถูกตั้งคณะกรรมการ อบ น
ทาง ินัยอย่างร้ายแรง กรณีถูกกล่า า ่าข่มขืนกระท าช าเรานักเรียน และมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้เ ีย าย 
ถือเป็นกรณี ถ้าใ ้อยู่ใน น้าที่ราชการอาจเกิดค ามเ ีย ายแก่ราชการ และเม่ือปรากฏ ่าการ อบ น
พิจารณาในเรื่องดังกล่า  อาจไม่แล้ เ ร็จโดยเร็  การมีค า ั่งใ ้ผู้ฟูองคดีออกจากราชการไ ้ก่อน  
จึงเป็นไปโดยชอบด้ ยข้อ 5 (1) และข้อ 10 ของกฎ ก.ค. . ฉบับที่ 22 (พ. . 2542) แล้  

ลักเกณฑ์และ ิธีการ ั่งใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อน  
(1) มีเ ตุที่อาจถูก ั่งพักราชการได้  
(2) จะต้องเป็นกรณีที่ผู้มีอ านาจพิจารณาเ ็น ่าการ อบ น รือพิจารณากรณี รือคดีนั้น  

จะไม่แล้ เ ร็จโดยเร็   
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ขั้นตอนและ ิธีการเช่นเดีย กับการ ั่งพักราชการ ในกรณีที่มีการ ั่งพักราชการไ ้แล้  แต่มี
เ ตุอันค รต้อง ั่งใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อน จะ ั่งใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อนอีกชั้น นึ่งก็ได้ โดย ั่งใ ้
มีผลตั้งแต่ ันพักราชการเป็นต้นไป 

ผลของการ ั่งใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อน  
(1) ผู้ถูก ั่งใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อน ย่อมพ้น ภาพการเป็นข้าราชการและต้องออกจาก

ราชการไปชั่ ครา  เป็นการออกจากราชการที่ไม่เด็ดขาด จะต้องมีการ ั่งการอย่างใดอย่าง นึ่ง  
เมื่อ อบ นพิจารณาเ ร็จแล้ อีกชั้น นึ่ง 

(2) ผู้นั้นมี ิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค. . ได้  
(3) อาจบรรจุแต่งตั้งบุคคลอื่นด ารงต าแ น่งนั้นได้ แต่ผู้บังคับบัญชาต้องค านึงด้ ย ่า ากผล

การ อบ นพิจารณาเ ร็จแล้ ปรากฏ ่าผู้นั้นมิได้กระท าผิด รือกระท าผิดแต่ไม่ถึงต้องออกจาก
ราชการจะมีต าแ น่งอ่ืน ที่เทียบเท่ารองรับ รือไม่ 

การ ั่งใ ้ผู้ถูกพักราชการ รือผู้ถูกใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อนกลับเข้ารับราชการ  
มายถึง การ ั่งใ ้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ น้าที่ราชการ รือกลับเข้ารับราชการและแต่งตั้งใ ้

ด ารงต าแ น่งอีกครั้ง นึ่ง ลังจากใ ้พ้นจากต าแ น่ง น้าที่ รือออกจากราชการไปชั่ ครา  มาตรา 
103 บัญญัติ ่า “...แต่ถ้าภาย ลังปรากฏผลการ อบ นพิจารณา ่าผู้นั้นมิได้กระท าผิด รือกระท า
ผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโท  ปลดออก รือไล่ออกจากราชการ และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้ ย
เ ตุอ่ืน ก็ใ ้ผู้มีอ านาจดังกล่า ั่งใ ้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในต าแ น่งและ ิทยฐานะเดิม รือ
ต าแ น่งเดีย กับที่ผู้นั้นมีคุณ มบัติตรงตามคุณ มบัติเฉพาะ  า รับต าแ น่งและ ิทยฐานะนั้น ทั้งนี้ ใ ้
น ามาตรา 100 รรค ก มาใช้บังคับโดยอนุโลม...” มายค าม ่า การด าเนินการตามมาตรา 103 นี้ 
ถ้าผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจ ั่งบรรจุและแต่งตั้งไม่ด าเนินการ กฎ มายใ ้อ านาจผู้บังคับบัญชาชั้นเ นือ
ผู้มีอ านาจ ั่งบรรจุและแต่งตั้งได้  

 า รับการ ั่งใ ้ผู้ถูกพักราชการ รือใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อน กลับเข้าปฏิบัติ น้าที่ตามเดิม
นั้น ต้อง ั่งเป็นปัจจุบันนับแต่ ันที่มีค า ั่ง รือ ั่งใ ้มีผลไปข้าง น้า โดยอาจค านึงถึงค าม ะด กใน
การคิดค าน ณเงินเดือนด้ ย เช่น ั่งใ ้มีผลตั้งแต่ ันที่ 1 รือ ันที่ 15 ของเดือน กฎ มายไม่อนุญาต
ใ ้ ั่งย้อน ลังได้เนื่องจากขัดกับข้อเท็จจริง ( นัง ือ  านักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/893 ลง ันที่ 26 
พฤ จิกายน 2542 ตอบข้อ ารือกรมบัญชีกลาง) 

การพิจารณาภาย ลังการ อบ นเ ร็จ ิ้น กรณีที่มีการ ั่งพักราชการ รือใ ้ออกจากราชการ
ไ ้ก่อน มี ลักเกณฑ์ รุปได้ดังนี้  

(1) ในกรณีที่ปรากฏ ่าผู้นั้นกระท าผิด ินัยอย่างร้ายแรงใ ้ด าเนินการตามมาตรา 100 รรค ี่ 
รือมาตรา 134 แล้ แต่กรณ ี

กล่า คือ ใ ้ลงโท ปลดออก รือไล่ออกจากราชการ ตามค ามร้ายแรงแ ่งกรณี ถ้ามีเ ตุ 
อันค รลด ย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโท ก็ได้แต่ ้ามลดโท ต่ าก ่าปลดออกจากราชการ 
 า รับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าใน ังกัดเขตพ้ืนที่การ ึก าใ ้เ นอเรื่องใ ้ ก จ. 

พิจารณามีมติ เมื่อ ก จ. มีมติเป็นประการใดใ ้ผู้มีอ านาจ ั่งบรรจุ รือผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
อบ น ั่งไปตามนั้น 
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อนึ่ง กรณีค า ั่งลงโท ปลดออก รือไล่ออกจากราชการ เป็นค า ั่งที่ออกโดยไม่ถูกต้องตาม
กระบ นการขั้นตอนของกฎ มายต้องยกเลิกเพิกถอนค า ั่งลงโท ดังกล่า  แล้ ด าเนินกระบ นการ
ใ ม่ รือต้อง ั่งใ ม่ใ ้ถูกต้องและเป็นกรณีที่มีการ ั่งพักราชการไ ้โดยชอบแล้  นั้น ถือ ่าค า ั่งพัก
ราชการยังคงมีผลใช้บังคับอยู่  

(2) ในกรณีที่ปรากฏ ่าผู้นั้นกระท าผิด ินัยไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องถูก ั่งใ ้ออกจาก
ราชการด้ ยเ ตุอ่ืน ก็ใ ้ ั่งใ ้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ น้าที่ราชการ รือกลับเข้ารับราชการแล้ แต่กรณี  
ในต าแ น่งและ ิทยฐานะเดิม รือต าแ น่งเดีย กับที่ผู้นั้นมีคุณ มบัติตรงตามคุณ มบัติเฉพาะ  า รับ
ต าแ น่งและ ิทยฐานะ แล้ ใ ้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการตามมาตรา 100 รรค นึ่ง รือมาตรา 134 
แล้ แต่กรณี กล่า คือลงโท ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน รือลดเงินเดือน ตามค รแก่กรณี  

(3) ในกรณีที่ปรากฏ ่าผู้นั้นกระท าผิด ินัยไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องถูก ั่งใ ้ออกจาก
ราชการด้ ยเ ตุอ่ืน แต่ไม่อาจ ั่งใ ้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ น้าที่ราชการ รือกลับเข้ารับราชการได้
เนื่องจากผู้ถูก ั่งพักราชการมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และได้พ้นจากราชการตามกฎ มาย ่าด้ ย
บ าเ น็จบ านาญข้าราชการแล้  รือผู้ถูก ั่งใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อนมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ซึ่งต้อง
พ้นจากราชการเมื่อ ิ้นปีงบประมาณนั้น แล้ แต่กรณี ก็ใ ้ผู้บังคับบัญชา ั่งงดโท ตามมาตรา 102 
โดยไม่ต้อง ั่งใ ้กลับเข้าปฏิบัติ น้าที่ราชการ รือกลับเข้ารับราชการ และ  า รับผู้ถูก ั่งใ ้ออกจาก
ราชการไ ้ก่อนใ ้มีค า ั่งยกเลิกค า ั่งใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อน เพ่ือใ ้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจากราชการตาม
กฎ มาย ่าด้ ยบ าเ น็จบ านาญข้าราชการ  

(4) ในกรณีที่ปรากฏ ่าผู้นั้นกระท าผิด ินัยไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีที่จะต้องถูก ั่งใ ้ออกจาก
ราชการด้ ยเ ตุอ่ืน ใ ้ผู้บังคับบัญชา ั่งงดโท ตามมาตรา 102 แล้ ั่งใ ้ผู้นั้นออกจากราชการ 

ตามเ ตุนั้น โดยไม่ต้อง ั่งใ ้กลับเข้าปฏิบัติ น้าที่ราชการ รือกลับเข้ารับราชการ 
(5) ในกรณีที่ปรากฏ ่าผู้นั้นมิได้กระท าผิด ินัย และไม่มีกรณีที่จะต้องถูก ั่งใ ้ออกจาก

ราชการด้ ยเ ตุอ่ืน ก็ใ ้ ั่งยุติเรื่องและ ั่งใ ้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ น้าที่ราชการ รือกลับเข้ารับราชการ
ในต าแ น่งและ ิทยฐานะเดิม รือต าแ น่งเดีย กับที่ผู้นั้นมีคุณ มบัติตรงตามคุณ มบัติเฉพาะ  า รับ
ต าแ น่ง และ ิทยฐานะ  

(6) ในกรณีที่ปรากฏ ่าผู้นั้นมิได้กระท าผิด ินัย และไม่มีกรณีที่จะต้องถูก ั่งใ ้ออกจาก
ราชการด้ ยเ ตุอ่ืน แต่ไม่อาจ ั่งใ ้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ น้าที่ราชการ รือกลับเข้ารับราชการได้
เนื่องจากผู้ถูก ั่งพักราชการมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และได้พ้นจากราชการตามกฎ มาย ่าด้ ย
บ าเ น็จบ านาญข้าราชการแล้  รือผู้ถูก ั่งใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อนมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ซึ่งต้อง
พ้นจากราชการเมื่อ ิ้นปีงบประมาณนั้น แล้ แต่กรณี ก็ใ ้ ั่งยุติเรื่อง และ  า รับผู้ถูก ั่งใ ้ออกจาก
ราชการไ ้ก่อนใ ้มีค า ั่งยกเลิกค า ั่งใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อนเพ่ือใ ้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจากราชการตาม
กฎ มาย ่าด้ ยบ าเ น็จบ านาญข้าราชการ 

(7) ในกรณีที่ปรากฏ ่าผู้นั้นมิได้กระท าผิด ินัย แต่มีกรณีที่จะต้องถูก ั่งใ ้ออกจากราชการ 
ด้ ยเ ตุอ่ืน ก็ใ ้ ั่งใ ้ออกจากราชการตามเ ตุนั้น โดยไม่ต้อง ั่งใ ้กลับเข้าปฏิบัติ น้าที่ราชการ รือ
กลับเข้ารับราชการ 

การจ่ายเงินเดือนของผู้ถูก ั่งพักราชการ รือใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อนพระราชบัญญัติ
เงินเดือนของข้าราชการผู้ถูก ั่งพักราชการ พ. . 2502 ใ ้จ่ายดังนี้ เมื่อคดี รือกรณีถึงที่ ุด  
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1) ไม่ผิดใ ้จ่ายเต็ม  
2) ผิดแต่ไม่ถึงออกจ่ายครึ่ง นึ่ง  
3) ผิดถึงออกไม่จ่าย 
คดี รือกรณีถึงที่ ุด มีนัยดังนี้  
(1) ถ้าเป็นคดีใน าล คดีถึงที่ ุดเมื่อ าลฎีกาได้มีค าพิพาก า รือคดีที่ไม่มีการอุทธรณ์ 

รือไม่มีการฎีกาต่อไป เมื่อพ้นระยะเ ลาของการยื่นอุทธรณ์ รือยื่นฎีกา ถือ ่าคดีถึงที่ ุด แต่เพ่ือใ ้
ปรากฏ ลักฐาน ประกอบ  าน นอาจขอใ ้พนักงานอัยการแจ้งยืนยัน ่าคดีถึงที่ ุดแล้   

(2) ถ้าเป็นการด าเนินการทาง ินัย กรณีจะถึงที่ ุดเมื่อมีการรายงานการด าเนินการทาง ินัย 

จน ิ้น ุดกระบ นการ ตามระเบียบ ก.ค. . ่าด้ ยการรายงานเกี่ย กับการด าเนินการทาง ินัยและการ
ออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2561  

(3) กรณีที่มีการอุทธรณ์/ร้องทุกข์ค า ั่งลงโท  รือค า ั่งใ ้ออกจากราชการ กรณีจะถึงที่ ุด 
เมื่อ ก.ค. . ได้มีการพิจารณา ินิจฉัยอุทธรณ์/ร้องทุกข์แล้  



54 
 

 

 

 

 

แผนผังการด าเนินการทาง ินัย
ของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการ ึก า 
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องค์ประกอบและคุณ มบัติของคณะกรรมการ อบ น 
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รายงานการ อบ น 
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บทที่ 4 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

 

การอุทธรณ์ค า ั่งลงโท  

การอุทธรณ์  า รับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ต้องด าเนินการตาม ลักเกณฑ์
และ ิธีการตามที่บัญญัติไ ้ในพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 
ทั้งนี้ การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ใ ้เป็นไปตามที่ก า นดในกฎ ก.ค. . ่าด้ ยการอุทธรณ์และ
พิจารณาอุทธรณ ์

 การอุทธรณ์ มายถึง การที่ผู้ถูกลงโท ทาง ินัยร้องขอใ ้ผู้มีอ านาจ น้าที่ตามกฎ มายได้
ยิบยกเรื่องขึ้นพิจารณาใ ม่ใ ้เป็นไปในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ถูกลงโท   

 ลักเกณฑ์และวิธีการการอุทธรณ์ค า ั่งลงโท ทางวินัย มีดังนี้ 
  ผู้มี ิทธิอุทธรณ์ 

 ต้องเป็นผู้ที่ถูกลงโท ทาง ินัยและไม่พอใจผลของค า ั่งลงโท  ผู้อุทธรณ์ต้องอุทธรณ์  า รับ
ตนเองเท่านั้น ไม่อาจอุทธรณ์แทนผู้อ่ืน รือใ ้ผู้อ่ืนอุทธรณ์แทนได้ 
  ระยะเ ลาอุทธรณ์ 

 ผู้อุทธรณ์ต้องอุทธรณ์ภายใน 30 ัน นับแต่ ันที่ได้รับแจ้งค า ั่งลงโท  

 การยื่นอุทธรณ์ค า ั่งลงโท ินัยไม่ร้ายแรง 
   1) การอุทธรณ์โท ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน รือลดเงินเดือน ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก า ังกัดเขตพ้ืนที่การ ึก า ที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้า ังกัด เลขาธิการ
คณะกรรมการการ ึก าขั้นพื้นฐานเป็นผู้ ั่งลงโท  รือค า ั่งของผู้บังคับบัญชาที่ ั่งตามมติของ ก จ. 
ใ ้อุทธรณ์ต่อ ก.ค. . และใ ้ ก.ค. . เป็นผู้พิจารณา 

2) การอุทธรณ์โท ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน รือลดเงินเดือน ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก า ังกัดเขตพ้ืนที่การ ึก า ที่ผู้อ าน ยการ  านักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า รือ
ผู้อ าน ยการ ถาน ึก า เป็นผู้ ั่งลงโท ใ ้อุทธรณ์ ต่อ ก จ. และใ ้ ก จ. เป็นผู้พิจารณา 

๓) การอุทธรณ์โท ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน รือลดเงินเดือน ของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการ ึก า ที่มิได้ ั งกัดเขตพ้ืนที่การ ึก า ที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้า ั งกั ด
ปลัดกระทร ง เป็นผู้ ั่งลงโท รือค า ั่งของผู้บังคับบัญชาที่ ั่งตามมติของ อ.ก.ค.  ที่ ก.ค. . ตั้งใ ้
อุทธรณ์ต่อ ก.ค. .และใ ้ ก.ค. . เป็นผู้พิจารณา 

๔) การอุทธรณ์โท ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน รือลดเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก า ที่มิได้ ังกัดเขตพ้ืนที่การ ึก า ที่ปลัดกระทร ง ึก าธิการ เลขาธิการ อธิบดี 
รือผู้อ าน ยการ ถาน ึก าเป็นผู้ ั่งลงโท  ใ ้อุทธรณ์ ต่อ อ.ก.ค. .ที่ ก.ค. . ตั้ง และใ ้ อ.ก.ค. . ที่ 

ก.ค. . ตั้ง เป็นผู้พิจารณา 
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การอุทธรณ์ค า ั่งลงโท ทาง ินัยอย่างร้ายแรง 
การอุทธรณ์ค า ั่งลงโท ปลดออกจากราชการ รือไล่ออกจากราชการของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการ ึก าทั้งท่ี ังกัดเขตพ้ืนที่การ ึก า และมิได้ ังกัดเขตพ้ืนที่การ ึก าใ ้อุทธรณ์ต่อ 
ก.ค. . และใ ้ ก.ค. . เป็นผู้พิจารณา 

าระใน นัง ืออุทธรณ ์

 นัง ืออุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริง รือข้อกฎ มายและเ ตุผลในการอุทธรณ์ที่แ ดงใ ้เ ็น ่า
ถูกลงโท โดยไม่ถูกต้อง ไม่เ มาะ ม รือไม่เป็นธรรมอย่างไร พร้อมเอก าร ลักฐาน(ถ้ามี)  โดยผู้
อุทธรณ์ต้องระบุที่อยู่   ที่ ามารถติดต่อได้ไ ้ใน นัง ืออุทธรณ์ และต้องลงลายมือชื่อใน นัง ืออุทธรณ์
ด้ ยตนเอง 

การยื่น รือ ่ง นัง ืออุทธรณ์ 
การอุทธรณ์ค า ั่งลงโท ินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ังกัดเขต

พ้ืนที่การ ึก า ต้องท าเป็น นัง ือถึงประธาน ก จ. รือ ึก าธิการจัง ัด (ข้อ ๙ รรค นึ่ง) 
เนื่องจาก ึก าธิการจัง ัดท า น้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ังกัด  านักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าประถม ึก าใ ้
ยื่น รือ ่ง นัง ืออุทธรณ์ต่อประธาน ก จ. รือ ึก าธิการจัง ัดที่  านักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า
ประถม ึก าตั้งอยู่ รือ ่งผ่านผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้อ าน ยการ ถาน ึก า รือผู้อ าน ยการ 
 านักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าประถม ึก าแล้ แต่กรณี และใ ้ผู้บังคับบัญชา ่ง นัง ืออุทธรณ์ไปยัง
ึก าธิการจัง ัด 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ังกัด  านักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก าใ ้ยื่น
รือ ่ง นัง ืออุทธรณ์ต่อประธาน ก จ. รือ ึก าธิการจัง ัด ที่เป็นที่ตั้งของ น่ ยงานการ ึก าที่ผู้

นั้นด ารงต าแ น่งอยู่ รือ ่งผ่านผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้อ าน ยการ ถาน ึก า รือผู้อ าน ยการ
 านักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า แล้ แต่กรณี และใ ้ผู้บังคับบัญชา ่ง นัง ืออุทธรณ์ไปยัง
ึก าธิการจัง ัดที่เป็นที่ตั้งของ น่ ยงานการ ึก าที่ผู้นั้นด ารงต าแ น่งอยู่ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าที่มิได้ ังกัด  านักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าต้องยื่น รือ
่ง นัง ืออุทธรณ์ต่อประธาน อ.ก.ค. .ที่ ก.ค. . ตั้ง รือ น่ ยงาน รือ ่ นราชการที่ท า น้าที่

เลขานุการของ   อ.ก.ค. .ที่ ก.ค. . ตั้ง 
 า รับการอุทธรณ์ค า ั่งลงโท ปลดออกจากราชการ ไล่ออกจากราชการ รือค า ั่งของ

ผู้บังคับบัญชาที่ ั่งตามติของ ก จ. รือ อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง แล้ แต่กรณี ทั้งที่ ังกัดเขตพ้ืนที่
การ ึก า และมิได้ ังกัดเขตพ้ืนที่การ ึก าต้องยื่น รือ ่ง นัง ืออุทธรณ์ต่อประธาน ก.ค. . รือ
เลขาธิการ ก.ค. . และยื่นที่  านักงาน ก.ค. . 

ทั้งนี้ กรณียื่นอุทธรณ์ผ่านผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชามี น้าที่ ่ง นัง ืออุทธรณ์ไปยัง
ึก าธิการจัง ัด น่ ยงาน รือ ่ นราชการที่ท า น้าที่เลขานุการ อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง รือ ก.ค.
. ภายใน าม ัน  ท าการนับแต่ ันที่ได้รับ นัง ืออุทธรณ์ (ข้อ ๙ รรค าม) 
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อุทธรณ์ท่ีไม่อาจรับไ ้พิจารณาได้ 
1. อุทธรณ์ท่ียื่นเกิน 30 ัน 

  2. อุทธรณ์ท่ีผู้อุทธรณ์ไม่ลงลายมือชื่อใน นัง ืออุทธรณ์ 
3. อุทธรณ์ท่ีเป็นการอุทธรณ์แทนผู้อื่น 

4. อุทธรณ์ท่ีไม่มี าระ 

การขอถอนอุทธรณ์ 
ผู้อุทธรณ์ ามารถขอถอนอุทธรณ์โดยท าเป็น นัง ือยื่นต่อ ึก าธิการจั ง ัด รือประธาน 

ก. .จ. อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง รือ ก.ค. . ก่อนมีการพิจารณา ินิจฉัยอุทธรณ์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอุทธรณ ์

โท ปลดออก/ไล่ออก
จากราชการ 

โท ภาคทัณฑ์            
ตัดเงินเดือน             

ลดเงินเดือนของ 
 

- นายกรัฐมนตรี 
- รัฐมนตรีเจ้า ังกัด 

- เลขาธิการคณะกรรมการการ ึก า   
  ขั้นพ้ืนฐาน 

- ค า ั่งข งผู้บังคับบัญชาซึ่ง ั่งการ  
  ตามมติ ก จ.  

โท ภาคทัณฑ์    
ตัดเงินเดือน     

ลดเงินเดือนของ 

- ผู้  าน ยการ  านักงาน 

  เขตพ้ืนที่การ ึก า 

- ผู้  าน ยการ ถาน ึก า 

ังกัดเขตพื้นที่การ ึก า 

ก.ค. . 
ก จ. 

ผู้อุทธรณ ์

พิจารณามีมติ 

ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปไม่ได้ 

ใ ้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ั่ง รือปฏิบัติใ ้เป็นไปตามมติ 

๗๓



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอุทธรณ ์

ผู้อุทธรณ ์

ไม่ ังกัดเขตพื้นที่การ ึก า 

โท ภาคทัณฑ์ 
ตัดเงินเดือน 

ลดเงินเดือน 

ของ 
- ปลัดกระทร ง ึก าธิการ 
- เลขาธิการ 
- อธิบดี 
- ึก าธิการจัง ัด 

- ผู้อ าน ยการ ถาน ึก า 

โท ภาคทัณฑ์ 
ตัดเงินเดือน 

ลดเงินเดือน 

ของ 
- นายกรัฐมนตรี 
- รัฐมนตรีเจ้า ังกัด 

- ปลัดกระทร ง 
- ค า ั่งของผู้บังคับบัญชา 

  ซึ่ง ั่งการตามมติ  
  อ.ก.ค. .ที่ ก.ค. . ตั้ง 

โท  ปลดออก/ 
ไล่ออกจากราชการ 

 

ก.ค. . อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. .ตั้ง 

พิจารณามีมติ 

ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปไม่ได้ 

ใ ้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ั่ง รือปฏิบัติใ ้เป็นไปตามมติ 

๗๔
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การร้องทุกข์ 
 การร้องทุกข์ มายถึง การร้องขอใ ้แก้ปัญ าที่เ ็น ่าไม่ได้รับค ามเป็นธรรม รือคับข้องใจ

จากการกระท าของผู้บังคับบัญชาในเรื่องเกี่ย กับการบริ ารงานบุคคลที่ไม่ใช่การโต้แย้งค า ั่งลงโท
ทาง ินัย รือการแต่งตั้งคณะกรรม อบ นทาง ินัย  ทั้งนี้  เ ตุแ ่งการร้องทุกข์ได้บัญญัติไ ้              
ในพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 มาตรา 122 มาตรา123 
โดยมาตรา 124 ได้บัญญัติใ ้ ลักเกณฑ์และ ิธีการในเรื่องการร้องทุกข์นั้นเป็นไปตามกฎ ก.ค. .        
(กฎ ก.ค. . ่าด้ ยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ. . 2551) 

การร้องทุกข์กรณีถูก ั่งใ ้ออกจากราชการ ตามมาตรา 122 ใ ้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค. .  
กรณีร้องทุกข์ตามมาตรา 123 ใ ้ร้องทุกข์ต่อ ก จ. อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง รือ ก.ค. . 

แล้ แต่กรณ ี

 หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องทุกข์  
1. ผู้มี ิทธิร้องทุกข์ ได้แก่ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการ ึก า และต้องเป็นการร้องทุกข์

 า รับตนเองเท่านั้น จะมอบ มายใ ้ผู้อ่ืนร้องทุกข์แทนไม่ได้ 
2. เ ตุที่จะร้องทุกข์  
   2.1 การไม่ได้รับค ามเป็นธรรม 

   2.2 มีค ามคับข้องใจอันเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา 
   2.3 ถูกตั้งกรรมการ อบ นทาง ินัย 

   2.4 ถูก ั่งพักราชการ รือใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อน  

   2.5 ถูก ั่งใ ้ออกจากราชการ 
การร้องทุกข์กรณีถูก ั่งใ ้ออกจากราชการ ตามมาตรา 122 ใ ้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค. . ภายใน 

30 ัน นับแต่ ันที่ได้รับแจ้ง  
กรณีร้องทุกข์ตามมาตรา 123 ใ ้ร้องทุกข์ต่อ ก จ. อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง รือ ก.ค. . แล้ แต่กรณี 
3. ิธีการร้องทุกข์ 
    3.1 การร้องทุกข์ต้องท าเป็น นัง ือ ลงลายมือชื่อ ที่อยู่ และต าแ น่งของผู้ร้องทุกข์ และ

ในการร้องทุกข์ไม่ ามารถใ ้ผู้อ่ืนร้องทุกข์แทนได้ ต้องเป็นการร้องทุกข์  า รับตนเองเท่านั้น 

    3.2 นัง ือร้องทุกข์ ต้องแ ดง าระ  าคัญ ข้อเท็จจริงและเ ตุผลใ ้เ ็น ่าไม่ได้รับ        
ค ามเป็นธรรมอย่างไร มีค ามคับข้องใจอย่างไร พร้อมแจ้งค ามประ งค์ของการร้องทุกข์พร้อม
พยาน ลักฐานที่มี 

4. ระยะเ ลาในการใช้ ิทธิร้องทุกข์ 
     การใช้ ิทธิร้องทุกข์ต้องด าเนินการภายใน 30 ัน นับแต่ ันทราบเรื่องอันเป็นเ ตุแ ่ง

การร้องทุกข ์

5. การยื่น นัง ือร้องทุกข์   
     5.1  ผู้ร้องทุกข์อาจน า นัง ือร้องทุกข์ไปยื่นด้ ยตั เอง รือ ่งทางไปร ณีย์ก็ได้ 
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     5.2  ผู้ ร้ องทุกข์ จะยื่ น นั ง ื อร้ องทุกข์พร้ อม  า เนารับรองถูกต้อง นึ่ งฉบับ  
ผ่านผู้บังคับบัญชา รือผ่านผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเ ตุแ ่งการร้องทุกข์ก็ได้ และใ ้ผู้บังคับบัญชา 

่ง นัง ือร้องทุกข์พร้อม ลักฐานที่เกี่ย ข้อง โดยใ ้มีค าชี้แจงประกอบ ภายใน 7 ันท าการนับแต่
ันที่ได้รับ นัง ือร้องทุกข์ 

6. ผู้มีอ านาจพิจารณาร้องทุกข์ 
 การร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กรณี ังกัดเขตพ้ืนที่การ ึก า 
1. กรณีเ ตุร้องทุกข์เกิดจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี รือเลขาธิการ รือค า ั่งของ

ผู้บังคับบัญชาซึ่ง ั่งการตามมติของ ก จ. ใ ้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค. . และใ ้ ก.ค. . เป็นผู้พิจารณา 
2. กรณีเ ตุร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อ าน ยการ  านักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าลงมา 

ใ ้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค. .เขตพ้ืนที่การ ึก าและใ ้ อ.ก.ค. .เขตพ้ืนที่การ ึก าเป็นผู้พิจารณา 
3. การร้องทุกข์ค า ั่งพักราชการ/ใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อน รือค า ั่งใ ้ออกจากราชการ 

ใ ้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค. .และใ ้ ก.ค. . เป็นผู้พิจารณา 
  กรณีไม่ ังกัดเขตพ้ืนที่การ ึก า 
1. กรณีเ ตุร้องทุกข์เกิดจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทร ง รือค า ั่งของ

ผู้บังคับบัญชาซึ่ง ั่งตามมติของ อ ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง ใ ้ร้องทุกข์ต่อ และใ ้ ก.ค. . เป็นผู้พิจารณา 
2. การร้องทุกข์ค า ั่งพักราชการ/ใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อน รือค า ั่งใ ้ออกจากราชการ  

ใ ้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค. .และใ ้ ก.ค.  เป็นผู้พิจารณา 
3. กรณีทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชา อธิบดี เลขาธิการ ปลัดกระทร ง ึก าธิการ ใ ้ร้องทุกข์

ต่ออ.ก.ค. .ที่ ก.ค. .ตั้ง และใ ้ อ.ก.ค. .ที่ ก.ค. .ตั้ง เป็นผู้พิจารณา 
7. ิทธิของผู้ร้องทุกข์ 
 - ผู้ร้องทุกข์อาจขอแถลงการณ์ด้ ย าจาได้ โดยแจ้งค ามประ งค์พร้อม นัง ือร้องทุกข์ รือ

ท า นัง ือต่าง ากยื่นก่อนการพิจารณาร้องทุกข์ 
  - ผู้ร้องทุกข์มี ิทธิคัดค้านอนุกรรมการ รือกรรมการผู้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามเ ตุที่
กฎ มายก า นด 

 - ิทธิที่จะยื่น รือ ่ง นัง ือร้องทุกข์ รือเอก ารเพ่ิมเติมก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์  
  - ิทธิน าทนายค าม รือที่ปรึก าของตนเข้ามาในการพิจารณาได้ โดยทนายค าม รือ 

ที่ปรึก าไม่มี ิทธิที่จะชี้แจงต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการแทนผู้ร้องทุกข์ เรื่องการชี้แจงเป็น
เรื่องเฉพาะตั  ทนายค าม รือที่ปรึก าไม่อาจที่จะท า น้าที่แทนผู้ร้องทุกข์ได้ 

 - ิทธิขอตร จดูเอก ารที่จ าเป็นต้องรู้เพ่ือการโต้แย้ง รือชี้แจง รือป้องกัน ิทธิของตนได้ แต่ถ้า 
ยังไม่ได้ท าค า ั่งในเรื่องนั้น ผู้ร้องทุกข์ไม่มี ิทธิขอตร จดูเอก ารอันเป็นต้นร่างค า ินิจฉัย ทั้งนี้           
ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พระราชบัญญัติข้อมูลข่า ารและ
กฎ มายอ่ืนๆที่เกี่ย ข้องด้ ย 

 - ผู้ร้องทุกข์มี ิทธิถอนค าร้องทุกข์ก่อนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เ ร็จ ิ้น 

เมื่อ ก จ. อ ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง รือ ก.ค. . พิจารณาเรื่องร้องทุกข์แล้ อาจมีค า ั่ง ดังนี้ 
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 - ถ้าเ ็น ่าผู้บังคับบัญชาปฏิบัติโดยชอบด้ ยกฎ มายแล้  ใ ้มีมติยกค าร้องทุกข์ แต่ ากเ ็น ่า
เป็นการปฏิบัติโดยไม่ชอบด้ ยกฎ มาย ก็ใ ้มีมติเพิกถอน รือใ ้ข้อแนะน าเพ่ือใ ้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ใ ้ถูกต้องต่อไป รือ ากเ ็น มค รด าเนินการใดเพ่ือใ ้เกิดค ามถูกต้องและเป็นธรรมใ ้มีมติใ ้
ด าเนินการได้ตามค รแก่กรณี 

 - การยื่นค าร้องทุกข์เกินระยะเ ลา 30 ัน รือยื่นค าร้องทุกข์ผิดที่ใ ้มีมติไม่รับค าร้องทุกข์ 
ทั้งนี้ มติของ อ.ก.ค. . รือ ก.ค. . ใ ้เป็นที่ ุดไม่ ามารถร้องทุกข์ต่อไปได้อีก แต่ผู้ร้องทุกข์อาจใช้ ิทธิ
ยื่นฟ้องต่อ าลปกครองต่อไปได้ 



*ปลัดกระทร งการท่ งเที่ย และกี า ปลัดกระทร ง ัฒนธรรม รื ปลัดกระทร ง ื่นที่มีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก าใน ังกัด

การร้องทุกข ์

- ไม่ได้รับค ามเป็นธรรม
- ค ามคับข้ งใจจากการกระท า

ข งผู้บังคับบัญชา
- ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ บ น (มาตรา 123)

ังกัดเขตพื้นที่การ ึก า 

- ผู้  าน ยการ
ถาน ึก า

- ผู้  าน ยการ  านักงาน
เขตพ้ืนที่การ ึก า

ไม่ ังกัดเขตพื้นที่การ ึก า 

- ปลัดกระทร ง ึก าธิการ
- เลขาธิการ
- ธิบดี
- ธิการบดี
- ผู้  าน ยการ  านัก
- ผู้  าน ยการก ง
- ผู้  าน ยการ ถาน ึก า

ังกัด/ไม่ ังกัดเขตพื้นที่การ ึก า 

- นายกรัฐมนตรี
- รัฐมนตรี
- ปลัดกระทร ง* (ไม่ ังกัดเขต)
- เลขาธิการ กพฐ.
- ค า ั่งข งผู้บังคับบัญชาที่ ั่งตามมติ  

ก จ./ .ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง

ก จ. .ก.ค. . ที ่ก.ค. . ตั้ง ก.ค. . 

พิจารณามีมติ 
- ยกค าร้ งทุกข์
- เพิกถ น รื ยกเลิก
- ใ ้ด าเนินการตามค รแก่กรณี
- ไม่รับค าร้ งทุกข์

ผู้มี  านาจตามมาตรา 53 

ปฏิบัติตามมติ 

๗๘



   

 บทท่ี 5 

กรณีศึกษา แนวทางการลงโทษทางวินัยตามมตคิณะรัฐมนตรี  
มติ ก.ค.ศ. และบทความเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส านักงานศาลปกครอง 

กรณีที่ 1  สตง. แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเห็นควรให้ด าเนินการทางวินัยและในกรณี 
มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตหรือมีการใช้อ านาจโดยมิชอบ (คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 
944/2561) ได้มีค าวินิจฉัยว่าการด าเนินการทางวินัยไม่มีบทบัญญัติใดก าหนดให้หน่วยรับตรวจต้อง
ด าเนินการทางวินัยโดยผูกพัน ข้อเท็จจริงตามผลการตรวจสอบของ สตง. จึงต้องเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเภท ข้าราชการนั้น ๆ ประกอบกับข้อ 6 วรรคหนึ่งแห่งระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546 
ก าหนดว่า กรณี สตง. ตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและได้ชี้มูลความผิดแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัยแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด โดยไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงอีก ดังนั้น กรณีปรากฏผลการตรวจสอบมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่ามีการทุจริต 
และระบุถึงตัวเจ้าหน้าที่ที่กระท าผิดว่าได้แก่ผู้ใดพร้อมหลักฐานเบื้องต้น เกี่ยวกับการกระท าผิดจึงต้อง
ด าเนินการทางวินัยตามกฎหมายและระเบียบ โดยมิต้องตั้งคณะกรรมการสืบสวน หาข้อเท็จจริง ส าหรับ
กรณีปรากฏผลการตรวจสอบมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่ามีการทุจริต แต่มิได้มีการระบุถึงตัวเจ้าหน้าที่ผู้กระท า
ความผิด หน่วยรับตรวจก็ย่อมมีดุลพินิจที่จะตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  

กรณีที่ ๒ กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดว่าข้าราชการกระท าการทุจริต ผู้มีอ านาจ
ต้องด าเนินการตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิด  

ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก โดยในการพิจารณาโทษ
ทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถือว่าส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส านวนการสอบสวน
ทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น ๆ 

    ผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน กรณีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดร่วมกันกับบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ในเขตพ้ืนที่การศึกษาในสังกัด (ค าวินิจฉัย 
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1058/2561) ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ก าหนดกรณีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากระท าผิดร่วมกัน และในจ านวนผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวมีผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ 
ของผู้ถูกกล่าวหารายใดมีล าดับชั้นสูงกว่าผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ของผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน  
ก็ให้ผู้บังคับบัญชาในล าดับชั้นสูงกว่าดังกล่าว เป็นผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด 
ดังนั้น เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ของผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ เป็นผู้มีล าดับชั้นสูงกว่าศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ 
ของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในเขตพ้ืนที่ การศึกษาจึงเป็นผู้มีอ านาจผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน 

ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดทุกราย 
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กรณีที่ ๓ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 118/2551 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย ต้องกระท าโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ กรณีที่ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่าง
ร้ายแรงกระท าโดย เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งไม่มีอ านาจตามกฎหมายย่อมเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
และมีผลท าให้การด าเนินกระบวนการ ทางวินัยโดยอาศัยผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
ดังกล่าว เช่น การมีมติและมีค าสั่งลงโทษผู้ที่ถูกสอบสวน เป็นการด าเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย  

กรณีที่ ๔ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 28/2547 (ประชุมใหญ่) พิพากษาว่า กรรมการ  
ทีไ่ด้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสอบสวนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด  

กรณีที่ ๕ การที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีค าสั่งที่ 169/2551 ลงวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้อุทธรณ์ และผู้ถูกด าเนินการทางวินัย 
ซึ่งด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (เดิม) วิทยฐานะรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช านาญการพิเศษ โดยมีนาย ป. ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
อ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธานกรรมการสอบสวน ซึ่งต าแหน่ง
ดังกล่าว ก.ค.ศ. ก็มิได้เทียบให้มีวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 2 ลงวันที่  
9 กุมภาพันธ์ 2548 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้อุทธรณ์และผู้ถูกด าเนินการ
ทางวินัย 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 าเนินการพิจารณาโทษและสั่งลงโทษ
ผู้อุทธรณ์ ซึ่งมีผลมาจากการสอบสวนที่มิชอบด้วยกฎหมายเสียไปทั้งหมด ต้องเพิกถอนค าสั่ งลงโทษ
ดังกล่าวแล้วให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ให้ถูกต้องตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 และให้คณะกรรมการสอบสวนชุดใหม่ด าเนินการตาม
กระบวนการของกฎหมายต่อไป (มติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้ งที่ 
9/2556 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556) 

กรณีที่ ๖ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงจ านวน ๒ คน เคยเป็นกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง เพ่ิมเติมต่อมาผู้บังคับบัญชามีค าสั่งแต่งตั้งให้ทั้ง ๒ คนมาเป็นกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรงอีก จึงท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่มีความเป็นกลางตามนัยมาตรา 16 วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กล่าวคือ ในการสอบข้อเท็จจริงบุคคล  

ทั้งสองได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงอีก และคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอย่างร้ายแรงมีเพียง 3 คน บุคคลทั้งสองจึงเป็นเสียงข้างมาก จึงท าให้ผลการสอบสวนทางวินัย
อย่างร้ายแรงย่อมคาดหมายได้อยู่แล้วว่า ไม่อาจแตกต่างไปจากผลการสอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ประกอบ
กับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีไม่มีความจ าเป็นถึงขนาดหากปล่อยให้
ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือบุคคลจะเสียหาย โดยไม่มีทางแก้ไข อีกทั้งไม่มีความจ าเป็น 

ที่จะต้องแต่งตั้งทั้งสองเป็นกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีอีก เพราะมีบุคคลที่สามารถจะแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการสอบสวนได้อยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้น กระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี 
จึงมิได้กระท าโดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั้น 
เมื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นการพิจารณาทางปกครอง  
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ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่น าผลการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีมาใช้ในการพิจารณาโทษทางวินัย 
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๓๕/๒๕๖๐) 

กรณีที่ ๗ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.3/2555 พิพากษากรณีที่ผู้อ านวยการประถมศึกษา
จังหวัด น าข้อกล่าวหาเรื่องท่ีผู้ฟ้องคดีท าโทษนักเรียนด้วยการตี ซึ่งผิดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเข้ามา
เป็นเหตุลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นกรณีนอกเหนือข้อกล่าวหาที่ได้ตั้งกรรมการสืบสวน 

ผู้ฟ้องคดีกรณีไม่ให้เกียรติเพ่ือนครูด้วยกัน ใช้วาจาหยาบคายต่อหน้านักเรียนและเพ่ือนครู ไม่เคารพสิทธิ
ซึ่งกันและกันท าให้ได้รับการอับอายต่อหน้านักเรียน โดยไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพ่ือให้ผู้ ฟ้องคดี 
ได้มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน ตามนัยมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งยังได้น าเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษในกรณีอ่ืนมาเป็นเหตุ
ลงโทษภาคทัณฑ์ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ค าสั่งลงโทษจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้ว่าในชั้น  

การพิจารณาของ อ.ก.ค.ฯ มีมติให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยตัดประเด็นการลงโทษเรื่องอ่ืนออกไปแล้ว ก็ไม่มีผล
ท าให้ค าสั่งดังกล่าว กลับกลายเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายไปได้  

กรณีที่ ๘ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.197/2548 และที่ อ.21/2550 (สั่งลงโทษใน 

ข้อกล่าวหา ที่มิได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานั้นมาก่อน) พิพากษาว่า การที่ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ ออกค าสั่ง
ลงโทษในข้อกล่าวหา ที่มิได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานั้นมาก่อน ย่อมเป็นค าสั่งลงโทษที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

กรณีที่ ๙ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.153/2547 พิพากษาว่า การสั่งลงโทษใน 

ข้อกล่าวหา ที่คณะกรรมการสอบสวนมิได้แจ้งข้อกล่าวหาใน “พฤติการณ์และการกระท า” นั้นมาก่อน 
หรือการสั่งลงโทษ โดยเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหาใน “พฤติการณ์และการกระท า” ใหม่ ไม่สามารถกระท าได้ 
เพราะเป็นการสั่งลงโทษ ในข้อกล่าวหาที่ไม่เคยมีการสอบสวนมาก่อน หรือเป็นการไม่ให้โอกาส  

ผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อเท็จจริงในข้อกล่าวหา อันน าไปสู่การลงโทษได้เพียงพอ และไม่มีโอกาสได้โต้แย้ง
หรือแสดงพยานหลักฐานของตน แล้วแต่กรณี ส่วนการสั่งลงโทษในข้อกล่าวหาที่ “พฤติการณ์และการกระท า” นั้น 
มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนแล้วแต่ผู้มีอ านาจ สั่งลงโทษหรือผู้พิจารณาความผิดและก าหนดโทษ 
หรือผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าคณะกรรมการสอบสวนแจ้ง “ฐานความผิด” ไม่ถูกต้อง ผู้มีอ านาจ
ดังกล่าวย่อมสามารถแก้ไข “ฐานความผิด” หรือ “ปรับบทกฎหมาย” ให้ถูกต้องได้  

กรณีที่ ๑๐ มติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 7/2556 วันพุธที่ 3 
เมษายน 2556 การที่มิได้ด าเนินการแจ้ง สว.3 ของคณะกรรมการสอบสวนเพ่ิมเติมเสียก่อนที่จะมีค าสั่ง
ลงโทษผู้อุทธรณ์ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ในการสอบสวนทางวินัย
อย่างร้ายแรง ซึ่งบุคคลจะต้องรับโทษหนักขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงใด บุคคลนั้นจะต้องได้รู้ข้อเท็จจริงนั้น จึงเป็น
กรณีที่มิได้ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ดังนั้น การด าเนินการพิจารณาโทษและการสั่งลงโทษ 

ผู้อุทธรณ์ซึ่งอาศัยผลจากการสอบสวนเพ่ิมเติมที่มิได้ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด จึงเป็นการ
ด าเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามไปด้วยการที่ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ  
ได้พิจารณาจากพยานหลักฐานที่ได้มาจากการสอบสวนเพ่ิมเติมที่มิได้ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด 
แล้วมีมติให้ลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ และการที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาได้มีค าสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ ตามนัยมติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและ
การออกจากราชการ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ฟังขึ้นในข้อกฎหมาย จึงมีมติให้ผู้บังคับบัญชา 
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เพิกถอนค าที่สั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ และสั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ แล้วส่งเรื่อง
การด าเนินการทางวินัยมายังส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณาตั้งแต่ข้ันตอนการอธิบายข้อกล่าวหา และแจ้ง
ข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (สว.3) ในฐานความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ตามมาตรา 98 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ที่น ามาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม และต้องให้โอกาสผู้อุทธรณ์ที่จะชี้แจงให้ถ้อยค า และน าสืบแก้ข้อกล่าวหาตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 98 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ประกอบกับ ข้อ 24 ของ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 เพ่ือพิสูจน์ให้เห็น
ความผิด หรือความบริสุทธิ์ ของผู้อุทธรณ์ให้แจ้งชัด โดยสิ้นกระแสความเสียใหม่ แล้วด าเนินการให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายต่อไป 

กรณีที่ ๑๑ มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ครั้งที่ 14/2557 วันพุธที่ 
23 กรกฎาคม 2557 การสอบปากค าพยานซึ่งเป็นเด็ก จ านวน ๘ ราย เป็นการด าเนินการโดยไม่ชอบด้วย 
ข้อ 28 วรรคสอง ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 จึงท าให้ถ้อยค าให้การของ
พยานซึ่งเป็นเด็ก จ านวน 8 ราย เสียไปทั้งหมด ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพิจารณาพยานหลักฐานได้ยึดค าให้การ
ของพยานผู้ เสียหาย ซึ่ งเป็นเด็กเป็นส าคัญแต่ไม่ปรากฏว่าได้มีมติให้ผู้บังคับบัญ ชาด าเนินการ 

ให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนพยาน ซึ่งเป็นเด็กใหม่ให้ถูกต้องแต่อย่างใด ดังนั้น การที่มิได้
ด าเนินการดังกล่าวข้างต้นนี้เสียก่อนที่จะมีค าสั่งลงโทษไล่ ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ จึงเป็นการน าพยาน
ที่ไม่มีอยู่มาใช้ประกอบการพิจารณาสั่งลงโทษ อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และท าให้เสียความเป็นธรรม
แก่ผู้อุทธรณ์อันเป็นเหตุให้ค าสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ เป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ฉะนั้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การสอบสวนพยานซึ่งเป็นเด็กถือว่า เป็นสาระส าคัญที่จ าเป็นจะต้องน ามา
ประกอบการพิจารณาเพ่ือพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้อุทธรณ์ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เพิกถอน
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่สั่งลงโทษไล่ผู้ อุทธรณ์ออกจากราชการ และให้
ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการและสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบปากค า
พยานซึ่งเป็นเด็กใหม่ ให้ถูกต้องตามข้อ 28 วรรคสอง ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
แล้วด าเนินกระบวนพิจารณาใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

กรณีที่ ๑๒ การรอผลคดีอาญานั้น ศาลปกครองสูงสุดได้มีแนววินิจฉัยว่า การด าเนินการทางวินัย
ไม่ต้องรอผลคดีอาญา และผลของคดีอาญาจะเป็นประการใดไม่ผูกมัดผู้ด าเนินการทางวินัยที่จะเห็น
แตกต่างได้ หากได้กระท าไปโดยสุจริตและเป็นไปตามกฎหมายแล้ว (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่  
อ.142/2549) และเห็นว่า ผลการลงโทษทางวินัยและผลการลงโทษทางอาญาหาจ าต้องมีผลไปทาง
เดียวกันไม่ เพราะกระบวนการพิจารณาทางวินัยและทางอาญามีความแตกต่างกัน การรับฟัง
พยานหลักฐานก็แตกต่างกัน ทั้งการมีอยู่ของพยานหลักฐาน และการให้ถ้อยค าหรือการเบิกความของ
พยานอาจจะมีความแตกต่างกันได้ จึงไม่จ าต้องรอผลการพิจารณาทางอาญาก่อน แต่ประการใด เมื่อมี
การด าเนินการทางวินัยจนมีการสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดี หากภายหลังปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี กระท าความผิด
อาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผลของการได้รับโทษจ าคุก 
ดังกล่าวถือเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี
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ลงโทษทางวินัย ผู้ฟ้องคดีในเรื่องดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการทางวินัยซ้ าซ้อน ถึงแม้มูลกรณีการ
กระท าความผิดเป็นเหตุ เดียวกันกับผลการด าเนินการทางวินัยที่เป็นเหตุแห่งคดีนี้ก็ตาม (ค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด ที่ อ.67/2547)  

กรณีที่ ๑๓ ตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.67/2547 ได้วางหลักกรณีการลงโทษทางวินัย 
ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาว่า เมื่อมีการด าเนินการทางวินัยและได้สั่งลงโทษแก่ข้าราชการผู้ใดไปแล้ว  
หากปรากฏภายหลังว่าข้าราชการผู้นั้นกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก ผลของการได้รับโทษจ าคุก  

เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ผู้บังคับบัญชายังสามารถสั่งลงโทษไล่ออก
หรือปลดออกได้ 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 

กรณีที่ ๑๔ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 463/2551 เมื่อข้าราชการถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาด้วย ข้าราชการผู้นั้นย่อม 

ถูกด าเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาไปพร้อมกันได้ แม้ว่าผลคดีอาญายังไม่ถึงที่สุดก็ตาม เนื่องจากการ
ด าเนินคดีอาญานั้นมุ่งประสงค์ควบคุมการกระท าของบุคคลในสังคมมิให้กระท าการที่กฎหมายก าหนดว่า  

เป็นความผิดอาญา เพ่ือคุ้มครองสังคม โดยรวมให้มีความสงบสุข ส่วนการด าเนินการทางวินัยเป็น
มาตรการในการรักษาวินัยของข้าราชการที่มุ่งปราบปรามข้าราชการที่กระท าการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับก าหนดโดยใช้วิธีการลงโทษทางวินัย ซึ่งมีผลเป็นการปรามไม่ให้ข้าราชการอ่ืน
กระท าผิดวินัยเพราะเกรงกลัวการลงโทษด้วย อีกทั้งการรับฟังพยานหลักฐาน เพ่ือจะลงโทษทางวินัยของ
ผู้บังคับบัญชา ก็แตกต่างจากการรับฟังพยานหลักฐานเพ่ือลงโทษในคดีอาญาของศาล โดยคดีอาญาศาล
จะพิพากษาลงโทษจ าเลยได้ต่อเมื่อมีพยานหลักฐานปรากฏชัดแจ้งปราศจากข้อสงสัยส่วนการลงโทษ  
ทางวินัยผู้บังคับบัญชาสามารถใช้ดุลพินิจสั่งลงโทษผู้ถูกกล่าวหาได้โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานและ
พฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาที่ปรากฏในส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งรวมถึงส านวน
การไต่สวนข้อเท็จจริงตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติโดยไม่จ าเป็นต้องปรากฏพยานหลักฐานชัดแจ้ง
ปราศจากข้อสงสัย ดังเช่นคดีอาญา และไม่จ าต้องรอฟังผลคดีอาญาแต่อย่างใด 

กรณีที่ ๑๕ มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่ 
23 มกราคม 2556 การออกค าสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ระบุแต่เพียงว่า ผู้อุทธรณ์ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน
กว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนั้น เป็นการออกค าสั่งลงโทษที่ไม่มีข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน 

ในการใช้ดุลพินิจการออกค าสั่งลงโทษจึงมีข้อความไม่สมบูรณ์ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่ง
เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 3 จึงมีมติให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งโดยให้มีการระบุถึงข้อพิจารณา ข้อสนับสนุนในการใช้
ดุลพินิจอย่างไร ในการลงโทษผู้อุทธรณ์ และให้ท าการแจ้งค าสั่งที่แก้ไขดังกล่าวให้ผู้อุทธรณ์ทราบเพ่ือ  

ผู้อุทธรณ์สามารถใช้สิทธิโต้แย้งการใช้ดุลพินิจ ในการลงโทษได้อย่างถูกต้อง  
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กรณีที่ ๑๖ มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ครั้งที่ 3/2557 วันพุธที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2557 การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการ  

ที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับก าหนดไว้ โดยจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดวิธีด าเนินการเพ่ือ
ลงโทษหรือวิธีการบังคับโทษที่ชัดเจน เมื่อไม่มีหลักเกณฑ์เพ่ือก าหนดวิธีด าเนินการเพ่ือลงโทษหรือวิธีการ
บังคับโทษให้เป็นไปตามสถานโทษที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย  
ย่อมไม่อาจด าเนินการต่อไปได้ เมื่อต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไม่มีขั้นเงินเดือน  
การจะใช้วิธีด าเนินการเพ่ือลงโทษหรือวิธีการบังคับโทษด้วยการลดขั้นเงินเดือน จึงไม่อาจกระท าได้  
จึงเห็นควรที่จะพิจารณาทบทวนการใช้ดุลพินิจในการลงโทษนาย ส. ใหม่ตามสถานโทษที่มี วิธีด าเนินการ
เพ่ือลงโทษหรือวิธีการบังคับโทษที่ชัดเจนตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับก าหนดไว้ และตาม
ความเหมาะสมแกค่วามผิดด้วย โดยเมื่อเทียบเคียงจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนแปลงการลงโทษ นาย ส. 
จากโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้นเป็นโทษตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งใกล้เคียงกับโทษลดขั้น
เงินเดือน 1 ขั้น และมีวิธีด าเนินการเพื่อลงโทษหรือวิธีการบังคับโทษชัดเจนตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือข้อบังคับ ก าหนดไว้ ทั้งยังเป็นคุณกับนาย ส. ด้วย 

กรณีที่ ๑๗ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 91 มาตรา 92 และมาตรา 93 ไม่ได้มี
ผลเป็นการยกเลิก หรือยกเว้นผลบังคับของหลักกฎหมายทั่วไปที่ห้ามมิให้ลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
มากกว่าหนึ่งครั้งส าหรับความผิดที่บุคคลนั้นได้กระท าเพียงครั้ งเดียว และมาตรา 29 วรรคหนึ่ง ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ห้ามมิให้จ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกิน 

ความจ าเป็นแก่การรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะที่กฎหมายฉบับที่ให้อ านาจจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น ๆ  
มุ่งหมายจะให้ความคุ้มครองแต่อย่างใด ผู้ถู กฟ้องคดีจึงปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นได้  
โดยด าเนินการเพิกถอนค าสั่งลงโทษ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันออกค าสั่งตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ  

การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชา ของเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งทางปกครอง  

ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เสียก่อน (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
7/2557) 

แนวทางการลงโทษทางวินัยตามมติคณะรัฐมนตรี  
ในเรื่องของการปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาว่า 

เมื่อคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดที่มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติ  
แห่งรัฐธรรมนูญ หน่วยงานทางปกครองก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี การก าหนด
หลักเกณฑ์เรื่องใดที่ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีย่อมถือว่าเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.89/2549) 

 เรื่องการเสพสุรา มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นว. 208/2496 
ลงวันที่ 3 กันยายน 2496 ได้วางแนวทางการลงโทษไว้ว่า ข้าราชการผู้ใดเสพสุราในกรณีดังต่อไปนี้  
อาจเข้าลักษณะเป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงได้ คือ เสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
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เมาสุราเสียราชการ เมาสุราในที่ชุมชนจนเกิดเรื่องเสียหายหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่
ราชการเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนี้ ได้มีแนวทางการพิจารณาของ ก.พ. ตามหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 0709.2/ล 47 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536 ให้วางแนวทางว่า กรณีดังกล่าวควรพิจารณา
รายละเอียดข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ ความร้ายแรงแห่งกรณีเป็นเรื่อง ๆ ไป 

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

เรื่องการเล่นการพนัน ก.ค.ศ. มีมติให้กวดขันในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นว. 208/ 2496 ลงวันที่ 3 กันยายน 2496 แจ้งตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2550 ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่นการพนันถือเป็นความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ไว้ว่า 

(1) การพนันที่กฎหมายห้ามขาดถ้าข้าราชการครูผู้ใดเล่นการพนันควรลงโทษปลดออกหรือไล่
ออกจากราชการ  

(2) การพนันประเภทที่กฎหมายบัญญัติว่าจะเล่นได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางการ  

- กรณีเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้าผู้เล่นเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามโดยตรง
หรือเป็นครู หรือเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรม หรือเจ้าพนักงานอ่ืนใด ซึ่งมีข้อห้ามของกระทรวง 
ทบวง กรม วางไว้เป็นพิเศษ อาจพิจารณาลงโทษตามเกณฑ์ในข้อ 1  

- กรณีเล่นการพนันโดยได้รับอนุญาตแล้ว ถ้าผู้เล่นเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่ปราบปราม 
โดยตรงหรือเป็นครู หรือเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรม หรือเจ้าพนักงานอ่ืนใด ซึ่งมีข้อห้ามของ
กระทรวง ทบวง กรม วางไว้เป็นพิเศษ อาจพิจารณาลงโทษตามเกณฑ์ในข้อ 1 ก็ได้  

เรื่องการเบิกเงินค่าพาหนะเดินทางหรือเบี้ยเลี้ยงหรือเงินอ่ืนในท านองเดียวกันเป็นเท็จ ก.พ. ได้มี
มติตามหนังสือส 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 า 

ในลักษณะดังกล่าว เป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง โดยให้พิจารณารายละเอียดพฤติการณ์
แห่งการกระท าผิดประกอบด้วย  

เรื่องการเรียกเงินจากผู้สมัครสอบ ก.พ. ได้มีมติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 1006/ว 15 
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2516 ได้วางแนวทางการลงโทษกรณีข้าราชการเรียกและรับเงินจากผู้สมัคร
สอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือก โดยอ้างว่าจะช่วยเหลือให้สอบได้ พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยฐาน
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ควรลงโทษสถานหนักระดับเดียวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
จะปรานีลดหย่อนโทษได้ ก็เพียงปลดออก จากราชการเท่านั้น 

กรณีศึกษา ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการมาเป็นเวลานาน ย่อมรู้ดีว่า
การเรียกและรับเงินจากผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเพ่ือเป็นค่าวิ่งเต้นให้ได้รับราชการเป็นเรื่องที่
ข้าราชการที่ดีไม่ควรปฏิบัติ พฤติการณ์จึงถือเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
และท าให้เสื่อมเสีย ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนท าให้เสียหายแก่ชื่อเสียง
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ของราชการ ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้น าเงินมาคืนให้แก่ผู้ร้องเรียนแล้วก็ตามก็ไม่อาจลบล้างความผิดที่ตนได้
กระท าส าเร็จไปแล้ว การรับราชการมานาน มีความดีความชอบ และไม่เคยกระท าผิดวินัยมาก่อน ก็ไม่
อาจใช้เป็นเหตุปลดออกจากราชการได้เช่นกัน อีกทั้งได้มีมติ ก.พ. ตามหนังสือเวียน ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2538 กรณีการลงโทษข้าราชการที่เรียกร้องเงิน จากราษฎรเพื่อฝากเข้าท างานในหน่วยงานที่
ตนไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และความร้ายแรง
แห่งกรณีอยู่ในระดับเดียวกันกับกรณีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ โดยให้ลงโทษไล่ออกจาก
ราชการและเหตุอันควรปรานีใด ๆ ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ (ค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด ที่ อ. 117/2558)  

เรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ 
นร 0502/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 ได้วางแนวทางการลงโทษผู้กระท าผิดวินัยฐานทุจริต  
ต่อหน้าที่ราชการว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ควรไล่ออกจากราชการ การน าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืน 
หรือมีเหตุอันควรปรานีอื่นใด ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ 

เรื่องการละทิ้งหน้าที่ราชการ มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 
0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 ได้วางแนวทางการลงโทษข้าราชการที่ละทิ้งหน้าที่ราชการ
ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่กลับมาปฏิบัติราชการ
อีกเลย ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ควรลงโทษไล่ออกจากราชการ การมีเหตุอันควรปรานีอ่ืนใด  

ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ  

เรื่องการปลอมแปลงลายมือชื่อผู้อ่ืน มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที่ นร 0505/ว 197 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง  
การพิจารณา การกระท าผิดวินัยของข้าราชการ ได้วางแนวทางการลงโทษข้าราชการที่ปลอมแปลงลายมือ
ชื่อผู้อ่ืนเพ่ือไปหาประโยชน์ โดยให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และลงโทษอย่างน้อยปลดออก
จากราชการ 
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มติ ก.ค.ศ. และบทความเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

ของส านักงานศาลปกครอง 



 

  

 

 

 

มติ ก.ค. .
โดย อ.ก.ค. . ิ ามัญเกี่ย กับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอค ามเป็นธรรม

เกี่ย กับการบริ ารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
ในครา ประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อ ันที่ 27 มีนาคม 2555 

 

( นัง ือ  านักงาน ก.ค. . ที่ ธ 0206.5/  6 ลง ันที่ 29 เม ายน 2554 เรื่อง ลักเกณฑ์     
และ ิธีการเกี่ย กับการบริ ารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ต าแ น่ง
บุคลากรทางการ ึก าอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2), นัง ือ  านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/  46 ลง ันที ่
30 กันยายน 2553 เรื่อง การด าเนินการกรณี ก.พ.ค. มีค า ินิจฉัย รือ ก.พ. มีมติใ ้ยกเลิกค า ั่ง
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ามัญ) 

----------------------------------------------------- 
 การที่ผู้ร้องทุกข์ซึ่งแต่เดิมดํารงตําแ น่งบุคลากร 7  ได้รับแต่งตั้งใ ้ดํารงตําแ น่ง
บุคลากร 8  โดยคํา ั่งที่ไม่ชอบด้ ยกฎ มาย ย่อมไม่ ามารถอ้าง ิทธิประโยชน์ใด ๆ จากคํา ั่งดังกล่า ได้ 
เมื่อต่อมา ํานักงาน ก.ค. . มีมติใ ้ ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากําลังใ ม่
ทั้ง มด จึงเป็นกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งใ ้ผู้ร้องทุกข์กลับไปดํารงตําแ น่งเดิม เมื่อผู้ร้องทุกข์ได้รับแต่งตั้งใ ม่
ใ ้ดํารงตําแ น่งบุคลากร 7  ซึ่งเป็นตําแ น่งอ่ืนที่อยู่ในประเภทและระดับเทียบเท่ากับตําแ น่งเดิม 
กรณีจึงเป็นการชอบด้ ย ลักกฎ มายและแน ปฏิบัติที่เกี่ย ข้องแล้  อีกทั้งตั้งแต่ ันที่ 5 มีนาคม 2552 
ตําแ น่งบุคลากร 6 / 7  รือตําแ น่งบุคลากร 6  ก็ได้ปรับเป็นตําแ น่งระดับชํานาญการทั้ง มด 
ระดับตําแ น่งของผู้ร้องทุกข์จึงไม่ได้ต่ําก ่าบุคคลอ่ืนที่ได้รับแต่งตั้งใ ม่แต่อย่างใด ่ นการจัดใ ้ลงตําแ น่ง
ก่อน ลังนั้น ไม่ปรากฏ ่ามีกฎ มายระเบียบ างแน ปฏิบัติไ ้ จึงตกเป็นอํานาจดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา 
และ อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าท่ีจะพิจารณา 
 

ข้อเท็จจริง 
 รับฟังได้ ่า นาง . ตําแ น่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ เดิมดํารงตําแ น่ง
บุคลากร 7  ตําแ น่งเลขที่ 110 ต่อมา ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าจัดเข้ากรอบใ ้ลงตําแ น่ง             
เลขที่ อ 25 (7 / 8 ) และนาง . ได้ ่งผลงานเลื่อนเป็นบุคลากร 8  แต่ภาย ลัง ํานักงาน ก.ค. . 
ตร จ อบพบ ่าการจัดลงกรอบไม่ถูกต้องจึงมีคํา ั่งใ ้ ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าจัดบุคลากรลงกรอบ
อัตรากําลังตามที่ ก.ค. . กํา นดใ ม่ทั้ง มด ซึ่งนาง . ได้รับจัดเข้ากรอบในตําแ น่งเลขที่  อ 40 
ตําแ น่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 – 4/5 รือเจ้า น้าที่ธุรการ 1 – 3/4/5 โดย ํานักงาน ก.ค. . ได้อนุมัติ
ตําแ น่งเลขท่ี อ 40 เป็นตําแ น่งบุคลากร 7  เทียบเท่าตําแ น่งเดิมของนาง . 
 ลังจากนั้นมีตําแ น่ง ่าง 4 ตําแ น่ง ได้แก่ ตําแ น่งเลขที่ อ 26 ตําแ น่งบุคลากร 7 /8  
ตําแ น่งเลขที่ อ 30 ตําแ น่งบุคลากร 6 /7  ตําแ น่งเลขที่ อ 33 ตําแ น่งบุคลากร 3 – 5/6         
และตําแ น่งเลขที่ อ 35 ตําแ น่งนักทรัพยากรบุคคล 6 /7  แต่นาง . ไม่ได้รับการแต่งตั้งใ ้ดํารงตําแ น่ง

๘๘



 

ดังกล่า  จนกระทั่งมีตําแ น่ง อ 36 ตําแ น่งนักทรัพยากรบุคคล 3 – 5/6  เกิดขึ้นภาย ลัง นาง .  
จึงได้รับการแต่งตั้งใ ้ดํารงตําแ น่ง อ 36 นี้ 
 นาง . เ ็น ่าการแต่งตั้งย้ายบุคลากรดังกล่า ไม่ชอบด้ ยกฎ มาย กฎ และระเบียบ   
ที่เกี่ย ข้อง ร มถึงตนได้รับค ามไม่เป็นธรรมเนื่องจากถูกปรับลดตําแ น่งจากบุคลากร 8  เป็น 7       
จึงร้องทุกข์ต่อ ก.ค. . 
 

  อ.ก.ค. . ิ ามัญเกี่ย กับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอค ามเป็นธรรมเกี่ย กับ    
การบริ ารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า (ที่ท าการแทน ก.ค. .) พิจารณา
แล้ เ ็น ่า ในกรณีดังกล่า  นัง ือ ํานักงาน ก.ค. . ที่ ธ 0206.5/  6 ลง ันที่ 29 เม ายน 2554      
เรื่อง ลักเกณฑ์และ ิธีการเกี่ย กับการบริ ารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคล ากรทางการ ึก า 
ตําแ น่งบุคลากรทางการ ึก าอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) าง ลักใ ้นํา นัง ือ ํานักงาน ก.พ.          
ที่ นร 1008/  46 ลง ันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่อง การดําเนินการกรณี ก.พ.ค. มีคํา ินิจฉัย รือ ก.พ.     
มีมติใ ้ยกเลิกคํา ั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ามัญ มาใช้บังคับกับกรณีที่ ก.ค. . มีมติใ ้ยกเลิกคํา ั่ง
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ตําแ น่งบุคลากรทางการ ึก าอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
โดยอนุโลม ซึ่ง นัง ือ ํานักงาน ก.พ. ดังกล่า กํา นด ่า ในกรณีที่ไม่ ามารถแต่งตั้งใ ้ข้าราชการผู้นั้น
กลับไปดํารงตําแ น่งเดิมได้ ถ้ามีตําแ น่งอ่ืนในประเภทและระดับเดีย กันซึ่งข้าราชการผู้นั้นมีคุณ มบัติ
ตรงตามคุณ มบัติเฉพาะ ํา รับตําแ น่ง ่างอยู่  ใ ้แต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นไปดํารงตําแ น่งที่ ่างดังกล่า  
ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏ ่า ตําแ น่งเลขที่ อ 40 ที่ผู้ร้องทุกข์ได้รับเป็นตําแ น่งบุคลากร 7  
เทียบเท่าตําแ น่งเดิม ก่อนจะย้ายมาลงตําแ น่งเลขที่ อ 36 ตําแ น่งนักทรัพยากรบุคคล 3 – 5/6    
จึงเป็นการชอบด้ ยกฎ มายแล้  ที่ผู้ร้องทุกข์เ ็น ่าตนถูกปรับลดจากตําแ น่งบุคลากร 8  เป็น 7  นั้น 
เป็นการเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะตําแ น่งบุคลากร 8  เป็นการแต่งตั้งโดยมิชอบ ไม่ได้มีผลตามกฎ มาย
แต่อย่างใด ไม่อาจอ้าง ิทธิประโยชน์ใด ๆ ได้ และตั้งแต่ ันที่ 5 มีนาคม 2552 ตําแ น่งบุคลากร 6 /7  
รือตําแ น่งบุคลากร 6  ก็ได้ปรับเป็นตําแ น่งระดับชํานาญการทั้ง มดแล้  ระดับตําแ น่งของผู้ร้องทุกข์

จึงไม่ได้มีระดับตําแ น่งต่ําก ่าบุคคลอ่ืน ๆ ในตําแ น่งเลขที่ อ 26, อ 30, อ 33 และ อ 35 แต่อย่างใด 
่ นการจัดใ ้ลงตําแ น่งก่อน ลังนั้น ไม่ปรากฏ ่ามีกฎ มาย รือระเบียบ างแน ปฏิบัติไ ้ จึงเป็นดุลพินิจ  

ของผู้บังคับบัญชา และ อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าท่ีจะพิจารณา 
ก.ค. . พิจารณาแล้ เ ็น ่า คําร้องของผู้ร้องทุกข์ฟังไม่ขึ้น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์                

ใ ้ยกคําร้องทุกข ์                                                                                                                                                                         

--------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

๘๙



 

 

มติ ก.ค. . 
โดย อ.ก.ค. . ิ ามัญเกี่ย กับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอค ามเป็นธรรม 

เกี่ย กับการบริ ารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 

ในครา ประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อ ันที่ 24 มกราคม 2555 
 

( นัง ือ  านักงาน ก.ค. . ที่ ธ 0206.5/  7 ลง ันที่ 21 เม ายน 2552 เรื่องการย้ายและการเลื่อน
ระดับต าแ น่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต าแ น่งบุคลากรทางการ ึก าอ่ืนตามมาตรา 
38 ค. (2), นัง ือ  านักงาน  ก.ค. . ที่ ธ 0206.3/  16 ลง ันที่ 13 ตุลาคม 2548 เรื่อง
ลักเกณฑ์และ ิธีการเปลี่ยนต าแ น่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า) 

----------------------------------------------------- 

 การที่  อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า ล. เขต 1 (เดิม) ไม่ดําเนินการตาม ลักเกณฑ์                    
และ ิธีการย้ายตาม นัง ือ ํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/  10 ลง ันที่ 15 กันยายน 2548 และมีมติรับย้าย
โดย ิธีการเปลี่ยนตําแ น่งตาม นัง ือ ํานักงาน ก.ค. . ที่ ธ 0206.3/  16 ลง ันที่ 13 ตุลาคม 2548 
โดยมิได้ขออนุมัติมายัง ก.ค. . เป็นการดําเนินการไม่ชอบด้ ยกฎ มาย 
 

ข้อเท็จจริง 
 รับฟังได้ ่า ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า ล. เขต 1 (เดิม) ประกา รับย้าย รือรับโอน
ข้าราชการมาดํารงตําแ น่ง เลขที่ อ 38 (นิติกรปฏิบัติการ/ชํานาญการ) ซึ่งมีผู้ยื่นคําร้องขอย้าย 2 ราย 
คือ นาง า  ช. ตําแ น่งครู โรงเรียนบ้าน . ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า ล. เขต 3 (เดิม) และนาย . 
ตําแ น่งนิติกรชํานาญการ ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า ล. เขต 2 และ อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า ล. 
เขต 1 (เดิม) ได้พิจารณารับย้ายรายนาย . ก่อน แต่ตร จคุณ มบัติแล้ เ ็น ่าดํารงตําแ น่งนิติกร
ที่ ั งกัดเดิมไม่ครบ 12 เดือน ตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการย้าย ตาม นัง ือ ํานักงาน ก.ค. .                            
ที่ ธ 0206.3/  8 ลง ันที่ 5 กรกฎาคม 2549 จึงมีมติไม่รับย้าย และมีมติใ ้รับย้ายนาง า  ช.                      
มาลงตําแ น่งนิติกรปฏิบัติการโดย ิธีการเปลี่ยนตําแ น่ง ตาม นัง ือ ํานักงาน ก.ค. . ที่ ธ 0206.3/  16 
ลง ันที่ 13 ตุลาคม 2548 ซึ่งมิได้ขออนุมัติมายัง ก.ค. . ซึ่งมีประเด็นพิจารณาดังนี้ 
 1. การรับย้ายโดยเปลี่ยนตําแ น่งรายนาง า  ช. จากตําแ น่งครู มาลงตําแ น่งนิติกร
ปฏิบัติการ โดยมิได้ขออนุมัติมายัง ก.ค. . นั้น พิจารณาแล้ เ ็น ่า 

      1.1 แม้ ลักเกณฑ์และ ิธีการเปลี่ยนตําแ น่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 
จะมิได้กํา นด ่า กรณีเปลี่ยนตําแ น่งจากตําแ น่งครู ตามมาตรา 38 ก. (2) มาเป็นตําแ น่งบุคลากร
ทางการ ึก าอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) จะต้องขออนุมัติ ก.ค. . ก่อนก็ตาม แต่ตาม ลักเกณฑ์ดังกล่า  
ั ข้อ ิธีการ ข้อ 1.2 ระบุ ่า “ ิธีการเปลี่ยนตําแ น่งที่ไม่ต้องผ่านกระบ นการคัดเลือก เป็นการเข้า ู่

ตําแ น่งที่ ก.ค. . มิได้กํา นด ลักเกณฑ์และ ิธีการคัดเลือกเข้า ู่ตําแ น่งนั้นได้ ใ ้ดําเนินการดังนี้ ... 
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1.2.2 ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าตั้งคณะกรรมการไม่น้อยก ่า 5 คน พิจารณากลั่นกรองและนําเ นอ 
อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า รือ ก.ค. . แล้ แต่กรณีพิจารณา 
  1.2 กรณีนาง า  ช. ตําแ น่งครู ตามมาตรา 38 ก. (2) เมื่อประ งค์ขอย้าย                  
โดยเปลี่ยนตําแ น่งมาดํารงตําแ น่งนิติกรปฏิบัติการ ซึ่งเป็นตําแ น่งบุคลากรทางการ ึก าอื่น  
ตามมาตรา 38 ค. (2) เมื่อ อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า ล. เขต 1 (เดิม) พิจารณาแล้  ํานักงานเขตพ้ืนที่
การ ึก า ล. เขต 1 (เดิม) ต้อง ่งเรื่องไปยัง ก.ค. . เพื่อเ นอขออนุมัติ เนื่องจากระดับตําแ น่งและ
การใ ้ได้รับเงินเดือนแตกต่างกัน จึงต้องใ ้ ก.ค. . พิจารณา ่าจะแต่งตั้งใ ้ดํารงตําแ น่งประเภทใด 
ระดับใด และรับเงินเดือนเท่าใดก่อน ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า ล. เขต 1 (เดิม) จึงจะแต่งตั้งใ ้ดํารง
ตําแ น่งนิติกรปฏิบัติการได้ เมื่อ ํานักงานเขตพื้นที่การ ึก า ล. เขต 1 (เดิม) ดําเนินการโดยมิได้
ขออนุมัติ ก.ค. . จึงเป็นการดําเนินการที่ไม่ชอบ 

  2. กรณีไม่รับย้ายนาย . โดยอา ัยเ ตุดํารงตําแ น่งนิติกรที่ ังกัดเดิมไม่ครบ 12 เดือน 
ตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการย้ายตาม นัง ือ ํานักงาน ก.ค. . ที่ ธ 0206.3/  8 ลง ันที่ 5 กรกฎาคม 2549 
พิจารณาแล้ เ ็น ่า  
  2.1 กรณีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ตําแ น่งบุคลากร                       
ทางการ ึก าอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ก.ค. . มีมติกํา นดแน ทางการดําเนินการ แจ้งตาม นัง ือ
ํานักงาน ก.ค. . ด่ นที่ ุด ที่ ธ 0206.5/  7 ลง ันที่ 21 เม ายน 2552 เรื่องการย้ายและการเลื่อน

ระดับตําแ น่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ตําแ น่งบุคลากรทางการ ึก าอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
โดยกํา นดในข้อ ข. การย้าย ่า “2. กรณีการย้ายในตําแ น่ง ิชาการ... 2.2 การย้ายไปแต่งตั้งใ ้ดํารง
ตําแ น่งระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเ  ใ ้ใช้ ลักเกณฑ์และ ิธีการตามที่กํา นดใน นัง ือ
ํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/  10 ลง ันที่ 15 กันยายน 2548” 

  2.2 ดังนั้น การพิจารณารับย้ายนาย . ตําแ น่งนิติกรชํานาญการ ํานักงานเขตพ้ืนที่
การ ึก า ล. เขต 2 (เดิม) มาดํารงตําแ น่งนิติกรชํานาญการ ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า ล. เขต 1 (เดิม) 
ต้องดําเนินการตาม นัง ือ ํานักงาน ก.ค. . ด่ นที่ ุด ที่ ธ 0206.5/  7 ลง ันที่ 21 เม ายน 2552 
ซึ่งได้กํา นดใ ้นํา ลักเกณฑ์และ ิธีการย้ายตาม นัง ือ ํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/  10 ลง ันที่  
15 กันยายน 2548 มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา าใช่พิจารณารับย้ายโดยอา ัย ลักเกณฑ์ตาม นัง ือ
ํานักงาน ก.ค. . ที่ ธ 0206.3/  8 ลง ันที่ 5 กรกฎาคม 2549 แต่อย่างใด 

  
 อ.ก.ค. . ิ ามัญเกี่ย กับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอค ามเป็นธรรมเกี่ย กับ                  
การบริ ารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า (ที่ท าการแทน ก.ค. .) พิจารณาแล้
เ ็น ่า การที่ อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า ล. เขต 1 (เดิม) พิจารณามีมติไม่รับย้ายนาย . เนื่องจาก                  
ดํารงตําแ น่งนิติกรที่ ังกัดเดิมไม่ครบ 12 เดือน ตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการย้ายตาม นัง ือ ํานักงาน ก.ค. . 
ที่ ธ 0206.3/  8 ลง ันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เป็นการดําเนินการที่ไม่ชอบด้ ยกฎ มาย และการที่มี
มติใ ้รับย้ายนาง า  ช. มาดํารงตําแ น่งนิติกรปฏิบัติการ โดย ิธีการเปลี่ยนตําแ น่งตาม นัง ือ

๙๑
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ํานักงาน ก.ค. . ที่ ธ 0206.3/  16 ลง ันที่ 13 ตุลาคม 2548 โดยมิได้ขออนุมัติมายัง ก.ค. .  
เป็นการดําเนินการที่ไม่ชอบด้ ยกฎ มายเช่นกัน   
 ก.ค. . พิจารณาแล้ เ ็น ่า คําร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ฟังขึ้น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ใ ้  
อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า ล. เขต 1 (เดิม) ทบท นการพิจารณารับย้ายบุคลากรลงตําแ น่งเลขที่  
อ 38 (นิติกรปฏิบัติการ/ชํานาญการ) เ ียใ ม่ใ ้ถูกต้อง  

----------------------------------------------------- 
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มติ ก.ค. .
โดย อ.ก.ค. . ิ ามัญเกี่ย กับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอค ามเป็นธรรม

เกี่ย กับการบริ ารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
ในครา ประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อ ันที่ 27 เม ายน 2558 

 

(มาตรา 125 แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547, 
มาตรา 42 รรค นึ่ง แ ่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง าลปกครองและ ิธีพิจารณาคดีปกครอง พ. . 2542) 

----------------------------------------------------- 
 การร้องทุกข์มติ ก.ค. . ต่อ ก.ค. . เป็นกรณีที่ไม่มีกฎ มายกํา นดขั้นตอนการอุทธรณ์

รือการร้องทุกข์ไ ้ จึงไม่อาจรับคําร้องทุกข์ไ ้พิจารณา ินิจฉัย โดยผู้ร้องทุกข์ ามารถนําคดีไปฟูองต่อ 
าลปกครองได้ภายใน 90 ันนับแต่ ันที่ได้รับแจ้ง ตามมาตรา 42 รรค นึ่ง แ ่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
าลปกครองและ ิธีพิจารณาคดีปกครอง พ. . 2542 

 

ข้อเท็จจริง  
  รับฟังได้ ่า นาย ร. ผู้ร้องทุกข์ ตําแ น่งรองผู้อําน ยการ ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า
มัธยม ึก า มัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งใ ้ดํารงตําแ น่งผู้อําน ยการ ํานักงานเขตพ้ืนที่
การ ึก า ังกัด ํานักงานคณะกรรมการการ ึก าขั้นพ้ืนฐาน ต่อมาเมื่อผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับการคัดเลือก
และเ ็น ่าตนไม่ได้รับค ามเป็นธรรม จึงร้องทุกข์ต่อ ก.ค. . ใ ้เพิกถอนมติของ ก.ค. . ที่เ ็นชอบการดําเนินการ
ตามกระบ นการ รร าของคณะกรรมการการ ึก าขั้นพ้ืนฐาน 
 

  อ.ก.ค. . ิ ามัญเกี่ย กับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอค ามเป็นธรรมเกี่ย กับ 
การบริ ารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า (ที่ท าการแทน ก.ค. .) พิจารณาแล้  
เ ็น ่า การร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์มิใช่เป็นกรณีที่ผู้ร้องทุกข์เ ็น ่าตนไม่ได้รับค ามเป็นธรรม รือมีค ามคับข้องใจ 
เนื่องจากการกระทําของผู้บังคับบัญชา รือการแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นทาง ินัย และมิใช่การร้องทุกข์ 
มติ อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า รือมติ อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง ตามมาตรา 123 รรค นึ่ง และ รรค อง  
แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 อีกทั้งมิใช่กรณีที่เ ตุ
แ ่งการร้องทุกข์เกิดจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เลขาธิการ คํา ั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่ง ั่งการตามมติ    
อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า รือเกิดจากการถูก ั่งพักราชการ ตามมาตรา 103 ตามข้อ 7 (1) ของ กฎ ก.ค. . 
่าด้ ยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ. . 2551 แต่เป็นการร้องทุกข์มติของ ก.ค. . กรณีจึง

เป็นเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์มี ิทธิฟูองคดีต่อ าลปกครอง ตาม ลักในมาตรา 125 แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 และมาตรา 42 รรค นึ่ง แ ่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้ง าลปกครองและ ิธีพิจารณาคดีปกครอง พ. . 2542 
  ก.ค. . พิจารณาแล้ เ ็น ่า การที่ผู้ร้องทุกข์ยื่น นัง ือร้องทุกข์มติ ก.ค. . ต่อ ก.ค. . 
เป็นกรณีที่ไม่มีกฎ มายกํา นดขั้นตอนการอุทธรณ์ รือการร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์ ามารถนําคดีไปฟูองต่อ
าลปกครองได้โดยตรง ตามมาตรา 42 รรค นึ่ง แ ่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง าลปกครองและ ิธีพิจารณา     

คดีปกครอง พ. . 2542 ภายใน 90 ันนับแต่ ันที่ได้รับแจ้ง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคําร้องทุกข์     
ของผู้ร้องทุกข์ไ ้พิจารณา ินิจฉัย 

----------------------------------------------------- 

๙๓



 

  
 

 
 

มติ ก.ค. .
โดย อ.ก.ค. . ิ ามัญเกี่ย กับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอค ามเป็นธรรม

เกี่ย กับการบริ ารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
ในครา ประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อ ันที่ 23 มีนาคม 2558 

 

(ข้อ 49 แ ่งพระราชบัญญัติ ิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. . 2539) 
-------------------------------------------------- 

 คํา ั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เป็นเ ตุแ ่งทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ได้ถูกเพิกถอนและอยู่ระ ่าง
ดําเนินการใ ม่ใ ้ถูกต้องตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ก.ค. . กํา นด จึงถือได้ ่าขณะมี นัง ือร้องทุกข์      
การเลื่อนข้ันเงินเดือนต่อ ก.ค. . นั้น ยังไม่มีทุกข์เกิดขึ้นกับผู้ร้องทุกข์ทั้ง 2 ราย เ ็นค รไม่รับคําร้องทุกข์  
ของผู้ร้องทุกข์ท้ัง 2 รายไ ้พิจารณา 
 

ข้อเท็จจริง 
  รับฟังได้ ่า นาย ก. และนาง า  ข. ตําแ น่งครู โรงเรียน ญ. ังกัด ํานักงานเขตพ้ืนที่
การ ึก ามัธยม ึก าร้องทุกข์ ่าไม่ได้รับค ามเป็นธรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 ของโรงเรียน ญ.    
โดยในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 ผู้ร้องทุกข์ทั้ง 2 ราย ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน คนละ 0.5 ขั้น   
จึงได้ร้องทุกข์การเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่า ไปยัง อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า ซึ่ง อ.ก.ค. . 
เขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก าพิจารณาแล้ เ ็น ่า โรงเรียน ญ. ประเมินไม่ถูกต้องตาม นัง ือ ํานักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/  117 ลง ันที่ 22 มิถุนายน 2540 เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน จึงมีมติใ ้เพิกถอนคํา ั่งแล้ ดําเนินการเกี่ย กับการเลื่อนขั้นเงินเดือนใ ม่ใ ้ถูกต้อง  
  

 อ.ก.ค. . ิ ามัญเกี่ย กับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอค ามเป็นธรรมเกี่ย กับ    
การบริ ารงานบุคคลของข้าราชการครุและบุคลากรทางการ ึก า (ที่ท าการแทน ก.ค. .) พิจารณา
แล้ เ ็น ่า มีประเด็นที่ต้องพิจารณา ่า อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก ามีอํานาจพิจารณาคําร้องทุกข์
ของผู้ร้องทุกข์ท้ัง 2 ราย รือไม่ และการที่ อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก ามีมติใ ้เพิกถอนคํา ั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 ของผู้ร้องทุกข์ทั้ง 2 ราย แล้ ใ ้ดําเนินการใ ม่ เป็นการดําเนินการที่ชอบ 
ด้ ยกฎ มาย รือไม่ 
 พิจารณาเ ็น ่า ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
พ. . 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ. . 2551) มาตรา 123 รรค องกํา นด ่า “ในกรณีที่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดเ ็น ่า อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า รือ อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง 
มีมติไม่ถูกต้อง รือไม่เป็นธรรมใ ้ผู้นั้นมี ิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค. .” คํา ั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของโรงเรียน ญ.     
ครั้งที่ 2 ได้ ั่งตามมติ อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า จึงถือได้ ่าผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์เพราะเ ็น ่า
อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก ามีมติไม่ถูกต้อง รือไม่เป็นธรรม จึงต้องร้องทุกข์มายัง ก.ค. . และ ก.ค. .         
เป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณาคําร้องทุกข์นั้น อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า จึงไม่มีอํานาจ
พิจารณาคําร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ ทั้ง 2 ราย  
 แต่อย่างไรก็ตาม ผู้อําน ยการ ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก าได้มีคํา ั่งเพิกถอน
การเลื่อนข้ันเงินเดือน ครั้งที่ 2 ของผู้ร้องทุกข์ท้ัง 2 ราย เพราะเ ็น ่าดําเนินการไม่ถูกต้องตาม ลักเกณฑ์
และ ิธีการที่กฎ มายกํา นด แล้ ใ ้ดําเนินการใ ม่ใ ้ถูกต้องตามกฎ มายต่อไป เป็นการดําเนินการตาม

๙๔



 

พระราชบัญญัติ ิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. . 2539 มาตรา 49 “เจ้า น้าที่ รือผู้บังคับบัญชา 
ของเจ้า น้าที่อาจเพิกถอนคํา ั่งทางปกครองได้  ...” ดังนั้น การที่ผู้ อําน ยการ ํานักงานเขตพ้ืนที่
การ ึก ามัธยม ึก ามีคํา ั่งใ ้เพิกถอนการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 ของผู้ร้องทุกข์ทั้ง 2 ราย แล้ ใ ้
ดําเนินการใ ม่ใ ้ถูกต้องตามกฎ มายต่อไป จึงเป็นการดําเนินการโดยชอบด้ ยกฎ มายและเป็นธรรม 
กับผู้ร้องทุกข์แล้  

 การที่ผู้ร้องทุกข์ทั้ง 2 รายได้ร้องทุกข์คํา ั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 ซึ่งคํา ั่งดังกล่า  
ได้ถูกเพิกถอนไปแล้ และอยู่ระ ่างการดําเนินการใ ม่ใ ้ถูกต้องตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ก.ค. . 
กํา นด จึงถือได้ ่าขณะมี นัง ือร้องทุกข์การเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อ ก.ค. . นั้น ยังไม่มีทุกข์เกิดขึ้นกับผู้ร้องทุกข์
ทั้ง 2 ราย เ ็นค รไม่รับคําร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ทั้ง 2 รายไ ้พิจารณา 

 ก.ค. . พิจารณาแล้  มีมติไม่รับคําร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ไ ้พิจารณา 
 -------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

๙๕



 

  

 
 

 
 

มติ ก.ค. .
โดย อ.ก.ค. . ิ ามัญเกี่ย กับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอค ามเป็นธรรม

เกี่ย กับการบริ ารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
ในครา ประชุมครั้งที่ 6/2558 เม่ือ ันที่ 22 มิถุนายน 2558 

 

(มาตรา 123 แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547,  
กฎ ก.ค. . ่าด้ ยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ. . 2551) 

--------------------------------------------------- 

  นาย ภ. ตําแ น่งผู้อําน ยการ ถาน ึก า ร้องทุกข์การย้ายผู้บริ าร ถาน ึก าต่อ ก.ค. . 
ระ ่างการพิจารณาของ ก.ค. . นาย ภ. ได้นําเรื่องการย้ายไปฟูองต่อ าลปกครอง ซึ่ง าลปกครองได้มี
คําพิพาก าก่อนที่ ก.ค. . พิจารณามีมติ โดยพิพาก าใ ้เพิกถอนคํา ั่ง ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า
เฉพาะ ่ นที่ใ ้ย้ายนาย ภ. ไปดํารงตําแ น่งผู้อําน ยการโรงเรียน บ. ถือได้ ่าเ ตุแ ่งทุกข์ อันเกิดจาก
คํา ั่งดังกล่า ได้ระงับ ิ้นไปโดยคําพิพาก าของ าลปกครองแล้  จึงไม่มีเ ตุแ ่งการร้องทุกข์ ตามกฎ ก.ค. . 
ใ ้ปฏิบัติตามคําพิพาก าของ าลปกครองดังกล่า  
 

ข้อเท็จจริง 
  รับฟังได้ ่า นาย ภ. ได้ยื่น นัง ือร้องทุกข์ ่าไม่ได้รับค ามเป็นธรรมจากการพิจารณาย้าย
ผู้บริ าร ถาน ึก า ตามคํา ั่ง ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าที่ ั่งย้ายและแต่งตั้งนาย ถ. จากตําแ น่งผู้อําน ยการ
โรงเรียน น. ไปดํารงตําแ น่งผู้อําน ยการโรงเรียน บ. และต่อมา ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า แจ้ง ่าในระ ่าง
การพิจารณาของ ก.ค. . นาย ภ. ได้นําเรื่องดังกล่า ไปฟูองเป็นคดีต่อ าลปกครอง ซึ่ง าลปกครองได้มี   
คําพิพาก าในคดีดังกล่า  ก่อนที่ ก.ค. . พิจารณามีมติโดยพิพาก าใ ้เพิกถอนคํา ั่ง ํานักงานเขตพ้ืนที่
การ ึก าเฉพาะ ่ นที่ใ ้ย้ายผู้ถูกฟูองคดีที่ 2 (นายถ.) ไปดํารงตําแ น่งผู้อําน ยการโรงเรียน บ. 
  นาย ภ. ร้องทุกข์ต่อ ก.ค. . ่าไม่ได้รับค ามเป็นธรรมจากการย้ายผู้บริ าร ถาน ึก า 
   

อ.ก.ค. . ิ ามัญเกี่ย กับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอค ามเป็นธรรมเกี่ย กับ
การบริ ารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า (ที่ท าการแทน ก.ค. .) พิจารณา
แล้ เ ็น ่า เมื่อ าลปกครองมีคําพิพาก าใ ้เพิกถอนคํา ั่ง ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าที่ ั่งตามมติ อ.ก.ค. . 
เขตพ้ืนที่การ ึก าเฉพาะ ่ นที่ใ ้ย้ายนาย ถ. ไปดํารงตําแ น่งผู้อําน ยการโรงเรียน บ. ถือได้ ่าเ ตุแ ่งทุกข์
อันเกิดจากคํา ั่งดังกล่า ได้ระงับ ิ้นไป โดยคําพิพาก าของ าลปกครองแล้  จึงไม่มีเ ตุแ ่งการร้องทุกข์
ตามกฎ ก.ค. . ่าด้ ยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ. . 2551 ไ ้พิจารณาอีกต่อไป  

ก.ค. . พิจารณาแล้  มีมติเป็นเอกฉันท์ใ ้ปฏิบัติตามคําพิพาก าของ าลปกครอง
ดังกล่า  ากผู้ร้องทุกข์เ ็น ่า ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าปฏิบัติตามคําพิพาก า าลปกครองดังกล่า แล้  
ทําใ ้ผู้ร้องทุกข์ได้รับค ามเดือดร้อน รือเ ีย ายอย่างไร ย่อมมี ิทธิที่จะร้องทุกข์ต่อ ก.ค. . ได้ตามขั้นตอน
และ ิธีการที่กฎ มายกํา นดไ ้ต่อไป 

--------------------------------------------------- 

 

 
 

๙๖



 

  
 

 
 

มติ ก.ค. .
โดย อ.ก.ค. . ิ ามัญเกี่ย กับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอค ามเป็นธรรม

เกี่ย กับการบริ ารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
ในครา ประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อ ันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 

 

(มาตรา 122 , 123 แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547, 
ข้อ 5, ข้อ 7 (2), ข้อ 14 (4) ของกฎ ก.ค. . ่ าด้ ยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์      
พ. . 2551) 

----------------------------------------------------- 
 ผู้ร้องทุกข์เป็นผู้มีคุณ มบัติตามประกา รับ มัครคัดเลือกและเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ใ ้ขึ้นบัญชีในลําดับที่ 1 ตามประกา  อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า ผู้ร้องทุกข์จึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ในการประกา กํา นดคุณ มบัติของผู้มี ิทธิ มัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งใ ้ดํารงตําแ น่ง
ผู้อําน ยการกลุ่ม ่งเ ริมการ ึก าเอกชน ถือ ่าไม่มีเ ตุแ ่งทุกข์ในอันที่ร้องทุกข์ได้ และในการร้องทุกข์
กฎ มายกํา นดใ ้ร้องทุกข์ได้ ํา รับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นไม่ได้ 
   
ข้อเท็จจริง 
 รับฟังได้ ่า อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก ามีมติอนุมัติใ ้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้งใ ้ดํารงตําแ น่งผู้อําน ยการกลุ่ม ่งเ ริมการ ึก าเอกชน โดยกํา นดคุณ มบัติของผู้มี ิทธิ มัคร
เข้ารับการคัดเลือก ่าต้องเป็นผู้มีคุณ มบัติเฉพาะ ํา รับตําแ น่งตามที่ ก.ค. . กํา นด และต้องมีคุณ มบัติ 
ดังนี้  

 - ปัจจุบันดํารงตําแ น่งบุคลากรทางการ ึก าอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภท ิชาการ
ระดับชํานาญการพิเ   
 - ได้รับปริญญาตรี รือเทียบได้ไม่ต่ําก ่านี้ทางการ ึก า รือทางอ่ืนที่ ก.ค. . กํา นด ่า
ใช้เป็นคุณ มบัติเฉพาะ ํา รับตําแ น่งนี้ได้  
 ผู้ร้องทุกข์ ตําแ น่งนัก ิชาการ ึก า ระดับชํานาญการพิเ  ร้องทุกข์ ่าผู้อําน ยการ
ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าได้กํา นดคุณ มบัติของผู้มี ิทธิ มัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณ มบัติตาม
นัง ือ ํานักงาน ก.ค. . ที่ ธ 0206.3/  18 ลง ันที่ 28 ตุลาคม 2548 และตรงตามมาตรฐาน

ตําแ น่งตาม นัง ือ ํานักงาน ก.ค. . ที่ ธ 0206.5/  8 ลง ันที่ 30 เม ายน 2552 แต่ไม่ปฏิบัติ
ตาม นัง ือดังกล่า  โดยได้กํา นดคุณ มบัติของผู้มี ิทธิ มัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นการเฉพาะเพ่ือการใด
การ นึ่ง รือเฉพาะบุคคลกลุ่ม นึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมกับบุคลากรที่ปฏิบัติ
ราชการเกี่ย กับงาน ิชาการในกลุ่มงาน ่งเ ริมการ ึก าเอกชนและดํารงตําแ น่ง “นัก ิชาการ ึก า” 
ระดับชํานาญการ ซึ่งได้ดํารงตําแ น่งในระดับ 7 มาแล้  3 ปี 10 เดือน แต่ไม่มี ิทธิ มัครเข้ารับการคัดเลือก 
โดยบุคคลดังกล่า มีคุณ มบัติตรงตามข้อ 1 แล้  

   

 อ.ก.ค. . ิ ามัญเกี ่ย กับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอค ามเป็นธรรม
เกี่ย กับการบริ ารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า (ที่ท าการแทน ก.ค. .) 
พิจารณาแล้ เ ็น ่า กรณีที่ร้องทุกข์ไม่เป็นไปตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการเกี่ย กับการร้องทุกข์ตาม ม ด 9 

๙๗



 

่าด้ ยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ตามมาตรา 122 และมาตรา 123 แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ. . 2551 ประกอบ 
ข้อ 5 ข้อ 7 (2) และข้อ 14 (4) ของกฎ ก.ค. . ่าด้ ยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ. . 2551 
เนื่องจากผู้ร้องทุกข์เป็นผู้มีคุณ มบัติตามประกา รับ มัครคัดเลือกและเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกใ ้ขึ้นบัญชี 
ในลําดับที่ 1 ผู้ร้องทุกข์จึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในการดําเนินการในครั้งนี้แต่อย่างใด จึงไม่มีเ ตุแ ่งทุกข์
ในอันที่ร้องทุกข์ได ้ประกอบกับกฎ มายกํา นดใ ้ร้องทุกข์ได้ ํา รับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นไม่ได้  
 ก.ค. . พิจารณาแล้  มีมติไม่รับคําร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ไ ้พิจารณา 

----------------------------------------------------- 
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มติ ก.ค. .
โดย อ.ก.ค. . ิ ามัญเกี่ย กับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอค ามเป็นธรรม

เกี่ย กับการบริ ารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
ในครา ประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อ ันที่ 23 มีนาคม 2558 

 

(ข้อ 5 ของกฎ ก.ค. . ่าด้ ยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ. . 2551) 
-------------------------------------------------- 

  การร้องทุกข์โดยไม่มีการบรรยายถึงประเด็นการย้ายของผู้ร้องทุกข์เองแต่ประการใด   
เพียงบรรยายร้องทุกข์ถึงค ามเป็นธรรมที่บุคคลอ่ืนได้รับ ซึ่งถือเป็นการร้องทุกข์ใ ้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ของบุคคลอ่ืน ถือ ่าทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ยังไม่เกิด จึงไม่อาจรับคําร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ไ ้พิจารณาได ้
 

ข้อเท็จจริง 
 รับฟังได้ ่า นาย ต. ตําแ น่งผู้อําน ยการ ถาน ึก า ิทยฐานะผู้อําน ยการชํานาญการพิเ  
ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก าร้องทุกข์คํา ั่ง ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก าที่ย้าย  

และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ตําแ น่งผู้บริ าร ถาน ึก า ไม่ชอบด้ ยกฎ มาย 
  

 อ.ก.ค. . ิ ามัญเกี่ย กับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอค ามเป็นธรรมเกี่ย กับ
การบริ ารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า(ที่ท าการแทน ก.ค. .) พิจารณา
แล้ เ ็น ่า ผู้ร้องทุกข์บรรยายใน นัง ือร้องทุกข์ถึงการพิจารณาย้ายที่ไม่ใ ้ค ามเป็นธรรมกับนาย . 
โดยไม่มีการบรรยายถึงประเด็นการย้ายของผู้ร้องทุกข์เองแต่ประการใด จึงเป็นการร้องทุกข์การย้าย    
ของนาย . ซึ่งถือเป็นการร้องทุกข์ใ ้พิจารณาเรื่องของบุคคลอ่ืน ที่ขัดต่อข้อ 5  กฎ ก.ค. . ่าด้ ย     
การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ. . 2551  
 ่ นกรณีที่นาย ต. ไปแจ้งค ามร้องทุกข์เกี่ย กับเรื่องการย้ายผู้บริ าร ถาน ึก า       
ที่ ถานีตําร จภูธรไ ้เป็น ลักฐาน เ ็น ่า ใน นัง ือร้องทุกข์มิได้บรรยายเกี่ย กับการแจ้งค ามที่ ถานี
ตําร จภูธรไ ้แต่อย่างใด แต่เมื่อพิจารณา าระในบันทึกการแจ้งค ามดังกล่า เ ็น ่าเป็นการแจ้งค าม ่า 

ากนาย . ได้รับการย้ายไปดํารงตําแ น่งที่โรงเรียน ย. ก็จะทําใ ้ตําแ น่งโรงเรียน ล. ที่นาย . ดํารง
ตําแ น่งอยู่ ่างลง ตนเองก็จะได้รับการย้ายไปเป็นผู้อําน ยการโรงเรียน ล. แทน นาย . จึงเ ็น ่าขณะที่      
ผู้ร้องทุกข์มี นัง ือร้องทุกข์นั้น ตําแ น่งผู้อําน ยการโรงเรียน ล. ยังไม่ใช่ตําแ น่ง ่างและยังไม่มีการพิจารณา   
การย้ายเข้า ู่โรงเรียน ล. แต่ประการใด จึงถือได้ ่าทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ยังไม่เกิด ไม่อาจรับคําร้องทุกข์   
ของผู้ร้องทุกข์ไ ้พิจารณาได้  
 ก.ค. . พิจารณาแล้  มีมติไม่รับคําร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ไ ้พิจารณา 

-------------------------------------------------- 

 

 
 

๙๙



 

 

 

  
 

มติ ก.ค. .
โดย อ.ก.ค. . ิ ามัญเกี่ย กับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอค ามเป็นธรรม

เกี่ย กับการบริ ารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
ในครา ประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อ ันที่ 24 มกราคม 2555. 

 

(ข้อ 14 (4) ของกฎ ก.ค. . ่าด้ ยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ. . 2551, นัง ือ
 านักงาน ก.ค. . ด่ นที่ ุด ที่ ธ 0206.4/2677 ลง ันที่ 29 กรกฎาคม 2552) 

----------------------------------------------------- 
 การที่ผู้ร้องทุกข์ยื่นคําร้องขอย้ายระ ่าง ันที่ 1 – 15 ิง าคม 2553 โดยระบุ
ถาน ึก าที่ขอย้ายไปดํารงตําแ น่งคือโรงเรียน ด. โรงเรียน ม. ถ้าไม่ได้ตามระบุขอย้ายไป ถาน ึก าใดก็ได้

ใน ังกัด ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าประถม ึก า ม. จึงเป็นคําร้องขอย้ายที่มิได้ระบุชื่อ ถาน ึก า
ที่ขอย้ายไปดํารงตําแ น่ง เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริง ่าคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายได้พิจารณาใ ้ผู้ร้องทุกข์
ย้ายไปดํารงตําแ น่งที่โรงเรียน น. แล้ นําคําร้องขอย้ายของผู้ร้องทุกข์มาประกอบการพิจารณาของ  
อ.ก.ค. . เขตพื้นที่การ ึก ามัธยม ึก า เขต 26 ผู้ร้องทุกข์จึงมิใช่บุคคลซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ
การพิจารณาย้ายมาดํารงตําแ น่งผู้อําน ยการโรงเรียน น. จึงมิใช่ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมติ อ.ก.ค. . 
เขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า เขต 26 ดังกล่า  ที่จะร้องทุกข์ต่อ ก.ค. . ได้ 
 

ข้อเท็จจริง 
 รับฟังได้ ่า นาย . ตําแ น่งผู้อําน ยการโรงเรียน ังกัด ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า
ประถม ึก า ม. เขต 3 ได้ยื ่นคําร ้องขอย้ายระ ่าง ันที ่ 1 – 15 ิง าคม 2553 โดยระบุ
ถาน ึก าที่ขอย้ายไปดํารงตําแ น่งคือโรงเรียน ด. โรงเรียน ม. ถ้าไม่ได้ตามระบุขอย้ายไป ถาน ึก าใด

ก็ได้ใน ังกัด ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าประถม ึก า ม. 
 ต่อมา อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า เขต 26 ในครา ประชุมครั้งที่ 
10/2554 เมื่อ ันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ไดพิ้จารณามีมติอนุมัติใ ้ย้ายนาย . ผู้อําน ยการโรงเรียน น. 
มาดํารงตําแ น่งผู้อําน ยการโรงเรียน ม. ซึ่งเป็นตําแ น่ง ่างตามประกา ตําแ น่ง ่างในภาย ลัง                                  
( ันที่ 30 พฤ จิกายน 2554 ของปีที่ยื่นคําร้องขอย้าย) ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองได้พิจารณาแล้ เ ร็จ
ตําแ น่งผู้อําน ยการโรงเรียน น. ซึ่งเป็นตําแ น่ง ่างต่อเนื่องจากการย้ายผู้อําน ยการโรงเรียนไปดํารง
ตําแ น่งผู้อําน ยการโรงเรียน ม. อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า เขต 26 ได้มีมติทราบ                                 
ที่คณะกรรมการกลั่นกรองมีมติเ ียงข้างมากใ ้นําตําแ น่ง ่างดังกล่า ไปพิจารณาพร้อมกับตําแ น่ง ่าง
ประจําปี 2554 ที่กํา นดยื่นคําร้องในระ ่าง ันที่ 1 – 15 ิง าคม 2554  
 ผู้ร้องทุกข์เ ็น ่าการที่ อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า เขต 26 มีมติใ ้นํา
ตําแ น่งผู้อําน ยการโรงเรียน น. ซึ่งเป็นตําแ น่ง ่างต่อเนื่องจากการย้ายผู้อําน ยการโรงเรียนไปพิจารณา
พร้อมกับตําแ น่ง ่างประจําปี 2554 ที่กํา นดใ ้ยื่นคําร้องขอย้ายในระ ่าง ันที่ 1 – 15 ิง าคม 2554 
เป็นเ ตุใ ้ผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับการพิจารณาใ ้ย้ายตามคําขอ ผู้ยื่นคําร้องขอย้ายได้รับค ามเดือดร้อน
เนื่องจากถูกกระทบ ิทธิจากการกระทําของผู้ถูกกล่า า ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

๑๐๐



100
100

 

  อ.ก.ค. . ิ ามัญเกี่ย กับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอค ามเป็นธรรมเกี่ย กับ                  
การบริ ารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า (ที่ท าการแทน ก.ค. .) พิจารณาแล้
เ ็น ่า กรณีมีปัญ าต้อง ินิจฉัย ่าคําร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์เป็นคําร้องทุกข์ที่กฎ มายบัญญัติใ ้อยู่
ในอํานาจที่ ก.ค. . จะรับไ ้พิจารณา ินิจฉัยได้ รือไม่ เ ็น ่า ในการร้องทุกข์ต้องดําเนินการตาม

ลักเกณฑ์และ ิธีการเกี่ย กับการร้องทุกข์ที่บัญญัติไ ้ใน ม ด ่าด้ ยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
มาตรา 122 , มาตรา 123 และมาตรา 124 แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก า พ. . 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ. . 2551 ประกอบกฎ ก.ค. . ่าด้ ย
การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ. . 2551 กล่า คือ มาตรา 122 เป็นการร้องทุกข์กรณีถูก ั่ง
ใ ้ออกจากราชการ ใ ้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค. . ่ นมาตรา 123 รรค นึ่ง เป็นการร้องทุกข์กรณีที่ผู้ร้องทุกข์
เ ็น ่าตนไม่ได้รับค ามเป็นธรรม รือมีค ามคับข้องใจเนื่องจากการกระทําของผู้บังคับบัญชา รือการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ อบ นทาง ินัย ใ ้ผู้นั้นมี ิทธิร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง 
รือ ก.ค. . แล้ แต่กรณี และในมาตรา 123 รรค อง บัญญัติ ่า “ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการ ึก าผู้ใดเ ็น ่า อ.ก.ค. . เขตพื้นที่การ ึก า รือ อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง มีมติไม่ถูกต้อง
รือไม่เป็นธรรมใ ้ผู้นั้นมี ิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค. .” และมาตรา 124 รรค นึ่ง บัญญัติ ่า “ ลักเกณฑ์

และ ิธีการในเรื่องที่เกี่ย กับ ... การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ มาตรา 122 และมาตรา 123 
ใ ้เป็นไปตามที่กํา นดในกฎ ก.ค. .” ซึ่งกฎ ก.ค. . ่าด้ ยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ. . 2551 
ข้อ 7 กํา นด ่า “การร้องทุกข์ ํา รับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ังกัดเขตพ้ืนที่การ ึก า
ใ ้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่เ ตุร้องทุกข์เกิดจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เลขาธิการ รือคํา ั่ง                          
ของผู้บังคับบัญชาซึ่ ง ั่ งการตามมติของ อ.ก.ค. .  เขตพ้ืนที่การ ึก า รือกรณีเ ตุร้องทุกข์                 
เกิดจากการถูก ั่งพักราชการตามมาตรา 103 ใ ้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค. . และใ ้ ก.ค. . เป็นผู้พิจารณา  
 ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ปรากฏ ่า เ ตุแ ่งทุกข์ของผู้ร้องทุกข์เกิดจากการที่ อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่
การ ึก ามัธยม ึก า เขต 26 มีมติทราบ กรณีท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายมีมติเ ียงข้างมากใ ้นํา
ตําแ น่งผู้อําน ยการโรงเรียน น. ซึ่งเป็นตําแ น่ง ่างต่อเนื่องจากการย้ายผู้อําน ยการโรงเรียนไปพิจารณา
พร้อมกับตําแ น่ง ่าง ประจําปี 2554 ที่กํา นดยื่นคําร้องในระ ่าง ันที่ 1 – 15 ิง าคม 2554 
คําร้องทุกข์ดังกล่า จึงเป็นการร้องทุกข์มติ อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า เขต 26 ่าไม่ถูกต้อง
รือไม่เป็นธรรม จึงอยู่ในอํานาจที่ ก.ค. . จะรับไ ้พิจารณาได้ 

 ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ ผู้ร้องทุกข์มี ิทธิยื่นคําร้องทุกข์ต่อ ก.ค. . รือไม่ 
 พิจารณาแล้ เ ็น ่า ตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการย้ายผู้บริ าร ถาน ึก า ังกัด ํานักงาน
คณะกรรมการการ ึก าข้ันพื้นฐาน ( ่งพร้อม นัง ือ ํานักงาน ก.ค. . ด่ นที่ ุด ที่ ธ 0206.4/2677                   
ลง ันที่ 29 กรกฎาคม 2552) ข้อ ช. ลักเกณฑ์และ ิธีการย้ายกรณีปกติ ิธีการ ข้อ 4 รรค นึ่ง
กํา นด ่า “การขอค ามเ ็นจากคณะกรรมการ ถาน ึก า ที่ผู้ประ งค์ขอย้ายไปดํารงตําแ น่ง 
 4.1 ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า 
        ใ ้ ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก านําคําร้องขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การ ึก า                       
จากต่างเขตพ้ืนที่การ ึก า และจาก ํานักบริ ารงานการ ึก าพิเ ทุกรายที่ระบุชื่อ ถาน ึก า                           
ขอค ามเ ็นจากคณะกรรมการ ถาน ึก าที่ผู้ประ งค์ขอย้ายระบุไ ้ ใ ้แล้ เ ร็จภายใน ันที่ 30 กันยายน 
ากพ้นกํา นดเ ลาดังกล่า แล้  มิได้รับค ามเ ็นของคณะกรรมการ ถาน ึก า ใ ้ถือ ่าคณะกรรมการ
ถาน ึก านั้นไม่ขัดข้อง ํา รับคําร้องขอย้ายที่ไม่ระบุชื่อ ถาน ึก าใ ้ดําเนินการตามระยะเ ลาอัน มค ร 
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 รรค อง “... ํา รับผู้ประ งค์ขอย้ายที่มิได้ระบุชื่อ ถาน ึก าที่ขอย้ายไปดํารง
ตําแ น่งโดยระบุไ ้ก ้าง ๆ ่า “ ถาน ึก าใดก็ได้” ใ ้ ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า รือ ํานักบริ ารงาน
การ ึก าพิเ  นําเ นอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ 6 แล้ แต่กรณี พิจารณาใ ้ค ามเ ็น ่า
จะพิจารณาใ ้ย้ายไปดํารงตําแ น่งใน ถาน ึก าใด แล้ จึงขอค ามเ ็นจากคณะกรรมการ ถาน ึก านั้น 
และนําค ามเ ็นของคณะกรรมการ ถาน ึก ามาประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า รือ 
อ.ก.ค. . ํานักบริ ารงานการ ึก าพิเ  โดยใ ้ดําเนินการพร้อมกับผู้ประ งค์ขอย้ายที่ระบุชื่อ ถาน ึก า 
 ดังนั้น คําร้องขอย้ายของผู้ร้องทุกข์ซึ่ งระบุในข้อ ุดท้าย ่า “ถ้าไม่ได้ตามระบุขอย้าย                   
ไป ถาน ึก าใดก็ได้ใน ังกัด ํานักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าประถม ึก า ม.” จึงเป็นคําร้องขอย้ายที่มิได้
ระบุชื่อ ถาน ึก าท่ีขอย้ายไปดํารงตําแ น่ง เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริง ่าคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย
ได้พิจารณาใ ้ผู้ร้องทุกข์ย้ายไปดํารงตําแ น่งที่โรงเรียน น. แล้ นําคําร้องขอย้ายของผู้ร้องทุกข์ขอค ามเ ็น
จากคณะกรรมการ ถาน ึก า โรงเรียน น. มาประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า
มัธยม ึก าเขต 26 ผู้ร้องทุกข์จึงมิใช่บุคคลซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาย้ายมาดํารงตําแ น่ง
ผู้อําน ยการโรงเรียน น. ผู้ร้องทุกข์จึงมิใช่ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมติ อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า
มัธยม ึก าเขต 26 ดังกล่า ที่จะร้องทุกข์ต่อ ก.ค. . ได้ 
 อีกทั้ง ิธีการข้อ 10 ของ ลักเกณฑ์และ ิธีการดังกล่า ได้กํา นด ่า “ใ ้ อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่
การ ึก า รือ อ.ก.ค. . ํานักบริ ารงานการ ึก าพิเ  นําค ามเ ็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย 
และค ามเ ็นของคณะกรรมการ ถาน ึก ามาประกอบการพิจารณาย้าย โดยใ ้คํานึงถึงประโยชน์ของ
ทางราชการเป็น ําคัญ ทั้งนี้ผู้ที่ยื่นคําร้องขอย้ายไม่จําเป็นต้องได้รับการพิจารณาใ ้ย้ายเ มอไป ” และ
ิธีการข้อ 1 ซึ่งแก้ไขโดยมติ ก.ค. . เกี่ย กับ ลักเกณฑ์และ ิธีการย้ายผู้บริ าร ถาน ึก า  ังกัด
ํ านักงานคณะกรรมการการ ึก าขั้นพ้ืนฐาน ตาม นั ง ือ ํ านักงาน ก.ค. .  ด่ นที่ ุ ด ที่  ธ 

0206.4/2677 ลง ันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ( ่งพร้อม นัง ือ ํานักงาน ก.ค. . ด่ นที่ ุด ที่ ธ 
0206.4/3397 ลง ันที่ 29 ตุลาคม 2553) กํา นด ่า “… ทั้งนี้ คําร้องขอย้ายใ ้ใช้พิจารณาย้ายได้
ไม่เกิน ันที่ 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป ากพ้นกํา นดเ ลาคําร้องใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติใ ้ถือ ่า
คําร้องขอย้ายนั้นเป็นอันยกเลิก...” ดังนั้น การที่ผู้ร้องทุกข์ยื่นคําร้องขอย้ายไ ้จึงไม่จําเป็นต้องได้รับ
การพิจารณาใ ้ย้ายเ มอไป เนื่องจากการพิจารณาย้ายผู้บริ าร ถาน ึก า เป็นการดําเนินการ
บริ ารงานบุคคลเพื่อค ามเ มาะ มและประโยชน์ของทางราชการ ตาม ลักเกณฑ์ที่กํา นดไ ้  
และเม่ือคําร้องขอย้ายของผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติภายใน ันที่ 31 กรกฎาคม ของปีถัดจาก
ปีที่ยื่นคําร้องขอย้าย คําร้องขอย้ายของผู้ร้องทุกข์จึงเป็นอันยกเลิกแล้  

                      ก.ค. . พิจารณาแล้ เ ็น ่า เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริง ่าคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย
ได้พิจารณามีค ามเ ็นจะพิจารณาใ ้ผู้ร้องทุกข์ย้ายไปดํารงตําแ น่งที่โรงเรียน น. ตาม ิธีการข้อ 4 รรค อง 
ของ ลักเกณฑ์และ ิธีการย้ายกรณีปกติ ตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการย้ายผู้บริ าร ถาน ึก า ังกัด
ํานักงานคณะกรรมการการ ึก าขั้นพ้ืนฐาน และผู้ร้องทุกข์ก็ยังคงอยู่ที่โรงเรียนเดิม กรณีจึงไม่กระทบ
ิทธิของผู้ร้องทุกข์แต่อย่างใด ผู้ร้องทุกข์จึงมิใช่ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมติ อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่

การ ึก ามัธยม ึก า เขต 26 ที่รับทราบ กรณีที่คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย มีมติใ ้นําตําแ น่ง
ผู้อําน ยการโรงเรียน น. ซึ่งเป็นตําแ น่ง ่างต่อเนื่องจากการย้ายผู้อําน ยการโรงเรียนไปพิจารณาพร้อมกับ
ตําแ น่ง ่างประจําปี 2554 อา ัยอํานาจตามข้อ 14 (4) ของกฎ ก.ค. . ่าด้ ยการร้องทุกข์และการพิจารณา
ร้องทุกข ์พ. . 2551 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคําร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ไ ้พิจารณา  
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( าร ารต าร จ โดย มฤดี ธัญญ ิริ ร งเลขาธิการ  านักงาน าลปกคร ง) 

“ขาดราชการ” ค ามผิดทีป่รากฏชัดแจ้ง...ลงโท ได้โดยไม่จ าต้องตั้งกรรมการ อบ น 
  

เป็นที่ทราบกันดีใน งราชการ ่า... ข้าราชการต้องอุทิ เ ลาของตนใ ้แก่ราชการ จะละทิ้ง
รือทอดทิ้ง น้าที่ราชการมิได้ และการละทิ้ง น้าที่ราชการติดต่อกันเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเ ตุอัน มควร 

ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งมีโท ร้ายแรงถึงขนาดปลดออก รือไล่ออกจากราชการเลยทีเดีย  

แต่ในปัจจุบัน ก็ยังพบ ่ามีข้อพิพาทจ าน นไม่น้อยที่เข้า ู่การพิจารณาของ าลปกครอง 
ด้ ยเ ตขุ้าราชการถูกลงโท ทาง ินัยอย่างร้ายแรง เพราะละทิ้ง น้าที่ราชการเกินก ่า ๑๕ ัน โดยไม่มีเ ตุ
อัน มค ร ซึ่งนับ ่าเป็นเรื่องน่าเ ียดาย... ที่ต้องทิ้งอนาคตทางราชการไปเพราะเ ตุดังกล่า   

าร ารต าร จฉบับนี้ ... ผู้ เขียนได้น าตั ย่างคดีเกี่ย กับการละทิ้ง น้าที่ราชการข ง 
ข้าราชการต าร จมาน าเ น เพื่ เป็น ุทา รณ์ใ ้ตระ นักถึงโท และเพื่ ค ามเข้าใจที่ถูกต้ งเกี่ย กับ
กระบ นการด าเนินการทาง ินัย 

คดีนี้ ... เป็นเรื่ งรา ข งดาบต าร จนาย นึ่ ง (ดาบต าร จ .) ซึ่ งได้ รับม บ มาย 

จากผู้บังคับบัญชาใ ้ปฏิบัติ น้าที่รัก าการณ์ประจ าจุดบ้านพักบุคคล  าคัญ ช่ งเ ลา ๐๘.๐๐ นา ิกา  
ถึง ๑๖.๐๐ นา ิกา ตั้งแต่ ันที่ ๑ ถึง ันที่ ๓๐ มิถุนายน ต่ มา ดาบต าร จ . ถูกกล่า า ่าไม่ไปปฏิบัติ น้าที่
ตามที่ได้รับม บ มาย ตั้งแต่ ันที่ ๖ ถึง ันที่ ๒๒ มิถุนายน ร มเป็นเ ลา ๑๗ ัน เนื่ งจากปรากฏข้ เท็จจริง
จากรายงานประจ า ันธุรการ ่าเมื่ ั น้าชุดตร จไปตร จ ณ จุดตร จบ้านพักบุคคล  าคัญ ไม่พบ  

ดาบต าร จ . ยู่ปฏิบัติ น้าที่ประจ า ณ จุดตร จดังกล่า  

ผู้ก ากับการ ถานีต าร จนครบาลจึงแต่งตั้ งคณะกรรมการ ืบ นข้อเท็จจริง  
โดยคณะกรรมการฯ ได้ท าการ ืบ นข้ เท็จจริงจากรายงานประจ า ันธุรการข ง ั น้าชุดตร จ  
ซึ่งไดไ้ปตร จและไม่พบดาบต าร จ . มาปฏิบัติ น้าที่ตามที่ไดร้ับม บ มาย และเจ้า น้าที่ต าร จนาย ื่น 

ที่ได้รับม บ มายใ ้ประจ าจุดตร จเดีย กับดาบต าร จ . ซึ่งต่างยืนยัน ่าไม่พบดาบต าร จ . มาปฏิบัติ น้าที่ 
ประก บกับดาบต าร จ . ไม่มีพยาน ลักฐานมายืนยัน ่าตนเ งได้ไปปฏิบัติ น้าที่ประจ าจุดตร จบ้านพัก
บุคคล  าคัญตามที่ได้รับม บ มายใน ันดังกล่า  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาพยานเ ก ารและพยานบุคคล
แล้ เ ็น ่าดาบต าร จ . กระท าผิด ินัย ย่างร้ายแรง ฐานละทิ้ง น้าที่ราชการติดต่ ในครา เดีย กัน 

เป็นเ ลาเกินก ่า ๑๕ ัน โดยไม่มีเ ตุ ัน มค ร ตามมาตรา ๗๙ (๒) แ ่งพระราชบัญญัติต าร จแ ่งชาติ 
พ. . ๒๕๔๗ และไม่ ามารถติดต่ รื ติดตามตั ได้ มค รลงโท ไล่ กจากราชการ และได้รายงานผล
ต่ ผู้บังคับการต าร จนครบาลซึ่งพิจารณาแล้ เ ็นพ้ งด้ ยจึงมีค า ั่งลงโท ไล่ดาบต าร จ . กจากราชการ 

ดาบต าร จ . ได้ ุทธรณ์ค า ั่งดังกล่า ต่  ก.ตร. แต่ ก.ตร. ไม่ได้พิจารณา ุทธรณ์ 
ใ ้แล้ เ ร็จภายในเ ลาที่กฎ มายก า นด ดาบต าร จ . เ ็น ่าค า ั่งลงโท ไล่ตน กจากราชการ 
ไม่ช บด้ ยกฎ มาย เนื่ งจากไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นทาง ินัยก่ น และตนมิได้ขาดราชการติดต่
ในครา เดีย กันเกินก ่า ๑๕ ัน ันที่ไม่มาปฏิบัติราชการเนื่ งจากเจ็บป่ ย และได้รายงานผู้บังคับบัญชาใ ้
ทราบแล้  ีกทั้งคณะกรรมการ ืบ นข้ เท็จจริงไม่มี  านาจ ินิจฉัย รื ใ ้ค ามเ ็นใด ๆ ตามกฎ มาย 
เพราะมี น้าที่ ืบ นข้ เท็จจริงเ น ต่ ผู้บังคับบัญชาเพื่ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ บ นทาง ินัย
ต่ ไปเท่านั้น และ ากแม้ ่าตนจะไดก้ระท าผิดตามที่ถูกกล่า าจริง โท กไ็ม่ค รถึงกับไล่ กจากราชการ 

ดาบต าร จ . จึงน าคดีมาฟ้ งต่ าลปกคร ง เพื่ ข ใ ้เพิกถ นค า ั่งลงโท ดังกล่า  

ข้ออ้างและเ ตุผลของผู้ฟ้องคดีจะรับฟังได้ รือไม่ และผลของคดีจะเป็นอย่างไร ?  
มีประเด็นที่ าล ินิจฉัยตามล าดับ ดังนี้ 
  ประเด็นแรก ผู้ฟ้องคดีละทิ้ง น้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกิน ๑๕ วัน  
โดยไม่มีเ ตุอัน มควรจริง รือไม่ ? 

๑๕๖



๒ 

  าลปกครอง ูง ุดพิจารณาแล้ เ ็น ่า คณะกรรมการ ืบ นข้ เท็จจริงได้ด าเนินการ
ืบ นข้ เท็จจริงโดยพิจารณาจากเ ก าร ลักฐานและรับฟังพยานบุคคลโดยร บค บและเ มาะ มแล้   

โดยได้ตร จ บข้ เท็จจริงจากรายงานประจ า ันธุรการซึ่ง ั น้าชุดตร จไม่พบผู้ฟ้ งคดี ยู่ปฏิบัติ น้าที่ประจ า 
ณ จุดตร จดังกล่า ใน ันที่ได้รับม บ มาย และได้ตร จ บข้ เท็จจริงจาก ั น้าชุดตร จซึ่งมีบันทึกข้ ค าม
รายงานต่ ผู้ก ากับการ ถานีต าร จนครบาลเกี่ย กับการเดินทางไปตร จ บก าลังและค ามพร้ ม 

ข งเจ้า น้าที่ที่รัก าการณ์ที่บ้านพักบุคคล  าคัญดังกล่า  พบ ่าผู้ฟ้ งคดีไม่ ยู่ปฏิบัติ น้าที่ตามค า ั่ง 

ข งผู้บังคับบัญชา และได้ บปากค าพยานบุคคลที่เป็นข้าราชการต าร จ ลายนายซึ่งได้รับม บ มาย 

ใ ้ประจ าจุดตร จเช่นกัน ่า เมื่ ปฏิบัติ น้าที่เ ร็จแล้ ได้ ยู่ร ผู้ฟ้ งคดีแตไ่ม่พบผู้ฟ้ งคดีมาปฏิบัติ น้าที่ 
โดยพยานบุคคลทุกรายต่างยืนยัน ่าผู้ฟ้ งคดีไม่ได้ไปปฏิบัติ น้าที่รัก าการณ์ประจ าจุดตร จบ้านพัก
บุคคล  าคัญตามที่ได้รับม บ มาย ่ นผู้ฟ้ งคดีเ งก็ไม่มีพยาน ลักฐานยืนยันได้ ่าตนไดไ้ปปฏิบัติ น้าที่
ประจ าจุดตร จจริง 

ข้ เท็จจริงจึงรับฟังเป็นที่ยุติ ่า ผู้ฟ้ งคดีไม่ได้ไปปฏิบัติ น้าที่รัก าการณ์ประจ าจุดตร จ
บ้านพักบุคคล  าคัญตามที่ได้รับม บ มายตั้งแต่ ันที่ ๖ ถึง ันที่ ๒๒ มิถุนายน จึงถือ ่าผู้ฟ้องคดีละทิ้ง น้าที่
ราชการติดต่อในครา เดีย กันเกินก ่า ๑๕ ัน  
  ใน ่ นเ ตุผลที่ผู้ฟ้ งคดี ้าง ่า... ขาดราชการเพราะตนเจ็บป่ ย และได้แจ้งใ ้
ผู้บังคับบัญชารับทราบแล้ น้ัน าลเ ็น ่าผู้ฟ้ งคดไีม่มีพยาน ลักฐาน ่าได้แจ้งด้ ย าจาใ ้ผู้บังคับบัญชา
คนใดรับทราบ และไม่มีพยานบุคคลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชามายืนยัน ่าผู้ฟ้ งคดีได้แจ้งถึง าเ ตุข ง 
การขาดราชการดังกล่า  ประก บกับผู้ฟ้องคดีบรรจุเข้ารับราชการต าร จมา ลายปี ย่อมรู้ระเบียบเกี่ย กับ
การลาเป็นอย่างดี ากผู้ฟ้องคดีป่ ยจริงก็ต้องยื่นใบลาป่ ยต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึง 

ผู้มีอ านาจอนุญาตก่อน รือใน ันที่ลา เ ้นแต่ในกรณีจ าเป็นจะเ นอ รือจัด ่งใบลาใน ันแรก 

ที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ และค รด าเนินการข ใบรับร งจากแพทย์ผู้ท าการรัก ามาแ ดงต่ ผู้บังคับบัญชา 
่าตนป่ ยจริง  

พฤติการณ์ข งผู้ฟ้ งคดีจึงถื เป็นการละทิ้ง น้าที่ราชการติดต่อในครา เดีย กัน 

เกินก ่า ๑๕ ัน โดยไม่มีเ ตุอัน มค ร ันถื เป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง 
ประเด็นที่ อง การที่ผู้มีอ านาจมีค า ั่งลงโท ทางวินัยอย่างร้ายแรงโดยแต่งตั้ง

คณะกรรมการ ืบ วนข้อเท็จจริง แต่ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ อบ วนทางวินัย เป็นการกระท า 

ที่ชอบด้วยกฎ มาย รือไม่ ? 
าลปกครอง ูง ุดพิจารณาแล้ เ ็น ่า โดยที่มาตรา ๘๗ รรค าม แ ่งพระราชบัญญัติ

ต าร จแ ่งชาติ พ. . ๒๕๔๗ ได้ก า นดใ ้ในกรณีที่เป็นค ามผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก า นดในกฎ ก.ตร.  
จะด าเนินการทาง ินัยโดยไม่ต้ ง ืบ น รื บ นก็ได้  ซึ่งข้  ๓ ข งกฎ ก.ตร. ่าด้ ยกรณีที่เป็น
ค ามผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ. . ๒๕๔๗ ก า นด ่าข้าราชการต าร จผู้ใดกระท าผิด ินัย ย่างร้ายแรง 

ในกรณีละทิ้ง น้าที่ราชการติดต่ ในครา เดีย กันเป็นเ ลาเกินก ่า ิบ ้า ัน  และผู้บังคับบัญชา 

ได้ด าเนินการ ืบ นแล้ เ ็น ่าไม่มีเ ตุผล ัน มค ร รื มีพฤติการณ์ ันแ ดงถึงค ามจงใจไม่ปฏิบัติ  
ตามระเบียบข งทางราชการ ถือเป็นกรณีค ามผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะด าเนินการทาง ินัย
โดยไม่ต้อง อบ น รืองด อบ นก็ได้  

เมื่ ข้ เท็จจริงรับฟังได้ ่า ผู้ฟ้ งคดีละทิ้ง น้าที่ราชการติดต่ ในครา เดีย กันเกินก ่า 
๑๕ ัน โดยไม่มีเ ตุ ัน มค ร โดยผู้ก ากับการ ถานีต าร จนครบาลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการ ืบ น
และมีค า ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ืบ นข้ เท็จจริงเพื่ ท าการ ืบ นแล้ เ ็น ่า การละทิ้ง น้าที่ราชการ
ข งผู้ฟ้ งคดีไม่มีเ ตุผลอัน มค ร รือมีพฤติการณ์อันแ ดงถึงค ามจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 

๑๕๗



ของทางราชการ การที่ผู้ฟ้ งคดี ้าง ่า าเ ตุที่ขาดราชการเนื่ งมาจากเจ็บป่ ย ถ้า ากเจ็บป่ ยจริงผู้ฟ้ งคดี 
ซึ่งรับราชการต าร จมา ลายปี ย่ มรู้ระเบียบเกี่ย กับการลา และต้ งยื่นใบลาป่ ยต่ ผู้บังคับบัญชา 
ตามระเบียบ กรณีจึงถื ่าเป็นค ามผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามข้  ๓ (๒) ข งกฎ ก.ตร. ่าด้ ยกรณีที่เป็นค ามผิด
ที่ปรากฏชัดแจ้ง พ. . ๒๕๔๗ ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะด าเนินการทาง ินัย (ตามมาตรา ๙๐ รื มาตรา ๙๑)  
โดยไม่ต้ ง บ น รื งดการ บ นก็ได้  

ดังนั้น ผู้บังคับการต าร จนครบาลจึงมีอ านาจลงโท ทาง ินัยผู้ฟ้องคดีได้โดยไม่จ าต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นทาง ินัยอีก ุทธรณ์ข งผู้ฟ้ งคดีในประเด็นนี้จึงฟังไม่ขึ้น  

ประเด็น ุดท้าย การที่ผู้บังคับการต ารวจนครบาลมีค า ั่งลงโท ไล่ผู้ฟ้องคดีออก 

จากราชการ เป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎ มาย รือไม่ ? 
าลปกครอง ูง ุดพิจารณาแล้ เ ็น ่า มาตรา ๙๐ รรค นึ่ง แ ่งพระราชบัญญัติดังกล่า   

ได้ก า นดกรณีข้าราชการต าร จผู้ใดกระท าผิด ินัย ย่างร้ายแรงใ ้ผู้มี  านาจ ั่งลงโท ปลด ก รื  

ไล่ กตามค ามร้ายแรงแ ่งกรณี ถ้ามีเ ตุ ันค รลด ย่ นจะน ามาประก บการพิจารณาลงโท ก็ได้  
แต่ ้ามมิใ ้ลดโท ต่ าก ่าปลด ก เมื่ ข้ เท็จจริงจากคณะกรรมการ ืบ นข้ เท็จจริงรับฟังได้ ่า  
ผู้ฟ้ งคดีไม่ไปปฏิบัติ น้าที่ตามที่ ได้รับม บ มายติดต่ ในครา เดีย กัน เป็นเ ลา ๑๗ ัน และ
ผู้บังคับบัญชามีค า ั่งใ ้เจ้า น้าที่ติดตามผู้ฟ้ งคดีใ ้มารายงานชี้แจงกรณีที่ไม่มาปฏิบัติ น้าที่ดังกล่า   
ซึ่งได้มีการติดตามผู้ฟ้ งคดีมา ลาย ันทั้งที่พักและทางโทร ัพท์แต่ก็ไม่ ามารถติดตามได้ ันแ ดง 
ใ ้ เ ็น ่าผู้ฟ้ งคดีไม่มีค ามเ าใจใ ่ต่ น้าที่ที่ ได้รับม บ มายจากผู้บังคับบัญชาในการดูแลบ้านพัก 

บุคคล  าคัญ ันก่ ใ ้เกิดค ามเ ีย ายแก่ทางราชการ  
การที่ผู้บังคับการต าร จนครบาล (ผู้ถูกฟ้ งคดี) ในฐานะผู้มี  านาจตามมาตรา ๗๒ (๔) 

แ ่งพระราชบัญญัติต าร จแ ่งชาติ พ. . ๒๕๔๗ ได้ใช้  านาจตามมาตรา ๙๐ รรค นึ่ง แ ่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่า  ั่ งลงโท ไล่ผู้ฟ้ งคดี กจากราชการ ลังจากที่ ได้ผ่านการพิจารณาและ ใ ้ค ามเ ็น 

โดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกร งการพิจารณาลงโท ข งก งบังคับการต าร จนครบาลตามมาตรา ๙๐ รรค ง 
แ ่งพระราชบัญญัติเดีย กันแล้  จึงเป็นการ กค า ั่งภายในข บเขต  านาจข งผู้ถูกฟ้ งคดี และ 

เป็นการใช้ดุลพินิจโดยช บด้ ยกฎ มาย 

ด้ ยเ ตุผลดังที่ าลได้ ินิจฉัยมาแล้ ข้างต้น ค า ั่งลงโท ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ 

จึงเป็นค า ั่งทีช่อบด้ ยกฎ มายแล้  พิพาก ายกฟ้ ง (ค าพิพาก า าลปกคร ง ูง ุดที่ บ. ๔๓/๒๕๖๒) 
คดีดังกล่า ... นับ ่าเป็น ุทา รณ์แก่เจ้า น้าที่ข งรัฐ ซึ่งจะต้ งมีค ามรับผิดช บใน น้าที่

ราชการที่ตนได้รับม บ มาย โดยจะละทิ้ง รื ท ดทิ้ง น้าที่ราชการมิได้ กรณี ากมีเ ตุผลค ามจ าเป็น
รื เจ็บป่ ยไม่ ามารถมาปฏิบัติ น้าที่ได้ จะต้ งรายงานผู้บังคับบัญชาใ ้รับทราบและต้ งจัด ่งใบลา

ร มถึงใบรับร งแพทย์ตามระเบียบข งทางราชการ ทั้งนี้ การขาดราชการติดต่ กันเกินก ่า ๑๕ ันนั้น  
ากผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการ ืบ นข้ เท็จจริงแล้ เ ็น ่าไม่มีเ ตุผล ัน มค ร รื มีพฤติการณ์ 
ันแ ดงถึงค ามจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข งทางราชการ ันถื เป็นค ามผิดชัดแจ้ง ซึ่ง ามารถที่จะ

ด าเนินการทาง ินัยโดยไม่ต้ งแต่งตั้งคณะกรรมการ บ นเพื่ ท าการ บ น ีกก็ได้ น กจากนี้  
กรณีที่คณะกรรมการ ืบ นได้ ่งบันทึกโดยมี าระ  าคัญตามแบบ .๒ ทางไปร ณีย์ลงทะเบียน 

ต บรับไปใ ้ผู้ถูกกล่า า ณ ที่ ยู่ข งผู้ถูกกล่า าตามที่ ยู่ที่ท างานและตามภูมิล าเนาในข้ มูลทะเบียนรา ฎร 
เมื่ ล่ งพ้น ๑๕ ันนับแต่ ันที่ได้ด าเนินการดังกล่า  แม้จะไม่ ได้รับค าชี้แจงจากผู้ถูกกล่า า รื  

ผู้ถูกกล่า าไม่มาใ ้ถ้ ยค าตามนัด ใ ้ถื ่าผู้ถูกกล่า าได้รับทราบเรื่ งที่ถูกกล่า าแล้ และไม่ประ งค์ 
ที่จะแก้ข้ กล่า า 

๑๕๘



ทั้งนี้ จะเ ็นได้ ่าการพิจารณาค ามผิด ินัย ย่างร้ายแรงข งข้าราชการกรณีละทิ้ง น้าที่
ราชการติดต่ ในครา เดีย กันเป็นเ ลาเกินก ่า ๑๕ ัน น้ัน มี งค์ประก บในการพิจารณา ยู่ ๓ ประการ
ด้ ยกันคื   

(๑) มี น้าที่ราชการที่จะต้ งปฏิบัติตาม  านาจ น้าที่ รื ตามที่ ได้รับม บ มาย 

จากผู้บังคับบัญชา  
(๒) เป็นการละทิ้ง น้าที่ราชการติดต่ ในครา เดีย กัน โดยไม่มา รื ไม่ได้ ยู่ปฏิบัติ น้าที่

ต่ เนื่ งกันเป็นเ ลาเกินก ่า ๑๕ ัน (นับร ม ัน ยุดราชการ) 
(๓) เป็นการกระท าโดยไม่มีเ ตุ ัน มค ร รื โดยมีพฤติการณ์ ันแ ดงถึงค ามจงใจ 

ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข งทางราชการ ซึ่งจะต้ งพิจารณาจากข้ เท็จจริงในแต่ละกรณีประก บกับ
พฤติการณ์ข งการละทิ้ง น้าที่ราชการ ่ามี าเ ตุ ย่างไร มีเ ตุผลค ามจ าเป็นถึงขนาดที่จะต้ งกระท า
ค ามผิด รื ไม่ รื มีเจตนาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบข งทางราชการ รื ไม่ 

ย่างไรก็ตาม การด าเนินการทาง ินัยเพื่ พิจารณาลงโท ข้าราชการที่กระท าผิด าจมิใช่
มาตรการเดีย ที่จะป้ งกันไม่ใ ้ข้าราชการกระท าค ามผิดทาง ินัย ซึ่งค ามไม่เข้าใจในกฎ มายและระเบียบ
ย่างแท้จริง รื ไม่ตระ นักรู้ถึงค ามรุนแรงข งโท ที่จะได้รับทก็ าจเป็น าเ ตุ นึ่งที่ท าใ ้เกิด 

การกระท าค ามผิดได้ การเ ริม ร้างค ามรู้ค ามเข้าใจในเรื่ งดังกล่า จึงนับ ่าเป็นประโยชน์ในการป้ งกัน 

การกระท าค ามผิดได้ ่ น น่ึงด้ ย แล้ พบกันใ ม่โ กา น้าค่ะ 

(ปรึก าคดีปกคร งได้ที่ ายด่ น าลปกคร ง ๑๓๕๕) 
 

**************************** 

๑๕๙



 บทความเผยแพร่ใน ACT NEWS 

ถูกปลด ... เพราะละทิ้ง น้าที่เกิน 15 ัน โดยไม่มีเ ตุอันค ร ! 
 

นายนิรัญ อินดร พนักงานคดีปกครองช านาญการ 
กลุ่มเผยแพร่ข้อมลูทาง ิชาการและ าร าร 

 านัก ิจัยและ ิชาการ  านักงาน าลปกครอง 
 

 

Topic : าระดี..ดี.. จากคดีปกครอง 
กรณีข้าราชการ รือเจ้า น้าที่ละทิ้ง น้าที่ราชการติดต่อในครา เดีย กันเกิน 15 ัน โดยไม่มี

เ ตุอัน มค รนั้น ถือเป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรงตามกฎ มายระเบียบข้าราชการพลเรือน ซึ่งอาจถูกลงโท
ปลดออก รือไล่ออกจากราชการ  ทั้งนี้ ในการอ้างเ ตุผล ่าไม่อาจมาปฏิบัติราชการได้ จะต้องมีพยาน ลักฐาน
ที่รับฟังได้ การอ้าง ่าตนถูกปองร้ายจนไม่ ามารถมาท างานได้โดยมีเพียงบันทึกรับแจ้งค ามประจ า ันเป็น ลักฐาน
โดยไม่มีพยาน ลักฐานอ่ืนใดนั้นไม่อาจรับฟังได้ อีกทั้งการกลับมาปฏิบัติงานในภาย ลังก็ไม่ถือเป็นเ ตุ 
ใ ้ลดโท โดยลงโท ต่ าก ่าปลดออกจากราชการได้ 
   

ค า  าคัญ : ินัยอย่างร้ายแรง, ละทิ้ง น้าที่ราชการ, ไม่มีเ ตุอัน มค ร 
   

 เ ตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดี 
 

มูลเ ตุของข้อพิพาท ืบเนื่องจาก...นาย นุ่มซึ่งเป็นข้าราชการไม่มาปฏิบัติราชการติดต่อ 

ในครา เดีย กันเกินก ่า 15 ัน โดยอ้างเ ตุ ่าตนถูกปองร้ายที่บ้านและระ ่างการเดินทางมาท างาน ท าใ ้
ไม่อาจมาท างานได้ และได้ไปแจ้งค ามไ ้ที่ ถานีต าร จแล้  ซึ่งบาง ันตนได้มาท างานแต่มิได้ลงชื่อในบัญชี 
ลงเ ลาเนื่องจากถูกกลั่นแกล้งเอาบัญชีไปเก็บไ ้ ลังจากมีการตั้งคณะกรรมการ อบ น ินัยอย่างร้ายแรง  
ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานการ อบ น ่า นาย นุ่มขาดราชการตั้งแต่ ันที่ 28 เม ายน 2552 ถึง ันที่ 
20 พฤ ภาคม 2552 ร มจ าน น 23 ัน โดยไม่มีเ ตุอัน มค ร ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้ จึงมีค า ั่งลงโท  

ปลดออกจากราชการ ฐานละทิ้ง น้าที่ราชการติดต่อในครา เดีย กันเป็นเ ลาเกิน 15 ัน โดยไม่มีเ ตุ 
อัน มค ร ตามมาตรา 85 (3) แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. . 2551 

นาย นุ่มได้ อุทธรณ์ค า ั่ งลงโท ดังกล่า  และคณะกรรมการพิทัก ์ ระบบคุณธรรม 

มีค า ินิจฉัยใ ้ยกอุทธรณ์ เป็นเ ตุใ ้นาย นุ่มน าคดีมาฟ้อง าลปกครอง โดยอ้าง ่าตนมิได้ขาดราชการ
ต่อเนื่องเกินก ่า 15 ัน เพราะบาง ันได้มาท างานแต่มิได้ลงเ ลา ร มทั้งตนมิได้ขาดราชการไปเลยแต่ได้
กลับมาปฏิบัติงานในภาย ลัง จึงขอใ ้ าลมีค าพิพาก าเพิกถอนค า ั่งปลดออกจากราชการและเพิกถอน 

ค า ินจิฉัยอุทธรณด์ังกล่า  

 

ค ามเป็นธรรม ... จากค าพิพาก า าลปกครอง 
 

คดีนี้มีข้อกฎ มายที่  าคัญ คือ มาตรา 85 แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ. . 2551 ซึ่งบัญญัติ ่า การกระท าผิด ินัยในลัก ณะดังต่อไปนี้ เป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง  
(3) ละทิ้ง น้าที่ราชการติดต่อในครา เดีย กันเป็นเ ลาเกิน ิบ ้า ันโดยไม่มีเ ตุอัน มค ร รือโดย 

มีพฤติการณ์อันแ ดงถึงค ามจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ บทบัญญัตินี้มีค าม มาย 

่า ข้าราชการนั้นไม่ได้มาปฏิบัติ น้าที่ราชการ โดยไม่ ามารถติดตามตั ได้ตั้งแต่แรกที่ไม่มาปฏิบัติ น้าที่
ราชการนับเป็นเ ลาติดต่อครา เดีย กันเกินก ่า 15 ัน โดยต้องพิจารณา ่ามีเ ตุผลอัน มค ร รือไม่ 

ป ัญ า (1) ผู้ฟ้องคดีละทิ้ง น้าราชการติดต่อในครา เดีย กันเกิน 15 ัน โดยไม่มี
เ ตุอัน มค ร รือไม่ ? 

 

๑๖๐



าลปกครอง ูง ุด ินิจฉัย ่า เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาลงชื่อปฏิบัติราชการตั้งแต่ ันที่ 28  
ถึง ันที่ 20 พฤ ภาคม 2552 และไม่ได้ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชา โดยเมื่อพิจารณา ันที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มา
ลงชื่อปฏิบัติราชการและไม่ได้ยื่นใบลานับต่อเนื่องกันไปทุก ันร มทั้ง ัน ยุดราชการที่อยู่ในระ ่างนั้นด้ ย 
ถือ ่าผู้ฟ้องคดีขาดราชการในครา เดีย กันเป็นเ ลาเกิน 15 ัน ตามนัยมาตรา 85 (3) แ ่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. . 2551 ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติราชการมานานและได้รับมอบ มายใ ้ท า น้าที่
ร บร ม ันลาของข้าราชการ จึงย่อมทราบระเบียบปฏิบัติเกี่ย กับการลา รือการไม่มาปฏิบัติราชการเป็นอย่างดี 
และย่อมทราบ ่าบัญชีการลงเ ลาการปฏิบัติราชการถือเป็น ลักฐาน  าคัญที่แ ดงใ ้เ ็น ่าข้าราชการ 
ที่ลงชื่อได้มาปฏิบัติงาน และจากการ อบถามเจ้า น้าที่ใน น่ ยงานก็ใ ้การ อดคล้องกัน ่า น่ ยงาน 

ได้มีแน ปฏิบัติในการลงเ ลาปฏิบัติราชการที่บุคลากรต่างทราบและเข้าใจเป็นอย่างดี 
ฉะนั้น ากผู้ฟ้องคดีมาปฏิบัติงานจริง ย่อมค รข นข ายลงเ ลาปฏิบัติราชการในบัญชีลงเ ลา 

รือ ากมีการกลั่นแกล้งน าบัญชีไปซ่อน ผู้ฟ้องคดีก็ ามารถแจ้งปัญ าต่อผู้บังคับบัญชาที่เ นือขึ้นไปได้ 
ประกอบกับไม่ปรากฏ ลักฐาน ่าผู้ฟ้องคดีเจ็บป่ ย รือประ บปัญ าถึงขนาดไม่ ามารถเดินทางมา
ปฏิบัติราชการ รือยื่นใบลาได้ ร มทั้งไม่มีพยานบุคคล รือพยาน ลักฐานใดแ ดง ่าผู้ฟ้องคดีถูกปองร้าย
ตามที่กล่า อ้าง คงมีแต่เพียงรายงานประจ า ันรับแจ้งค ามของ ถานีต าร จเป็น ลักฐานเท่านั้น 
พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการละทิ้ง น้าที่ราชการติดต่อในครา เดีย กันเป็นเ ลาเกิน 15 ัน 
โดยไม่มีเ ตุอัน มค ร อันเป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง 

ปัญ า (2) ค า ั่งลงโท ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการชอบด้ ยกฎ มาย รือไม่ ? 
าลปกครอง ูง ุด ินิจฉัย ่า เมื่อผู้ฟ้องคดีละทิ้ง น้าที่ราชการติดต่อในครา เดีย กัน 

เป็นเ ลาเกิน 15 ัน โดยไม่มีเ ตุอัน มค ร อันเป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง  ตามมาตรา 85 (3)  
แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. . 2551 ซึ่งโท ที่ลงได้ คือ ปลดออกกับไล่ออกจาก
ราชการฐานใดฐาน นึ่งตามมาตรา 97 รรค นึ่ง แ ่งพระราชบัญญัติเดีย กัน การที่ผู้บังคับบัญชาลงโท
ปลดออกจากราชการ อันเป็นโท ขั้นต่ า ุดที่กฎ มายก า นดไ ้  า รับการกระท าผิด ินัยอย่างร้ายแรง 
ซึ่งเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีแล้  ค า ั่งลงโท ดังกล่า จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้ ยกฎ มาย  และ 

แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้กลับมาปฏิบัติราชการในภาย ลัง ก็ไม่อาจน าเอาพฤติการณ์ดังกล่า มาเป็นเ ตุลด ย่อนโท
ใ ้ได้รับโท น้อยก ่าปลดออกจากราชการได้ (ผู้ นใจ ามารถ ึก ารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากค าพิพาก า
าลปกครอง ูง ุดที่ ฟ. 5/2562) 

 

ลักกฎ มายปกครองและบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ 
 

ค าพิพาก า าลปกครอง ูง ุดในคดดีังกล่า  เป็นอุทา รณ์  าคัญ  า รับข้าราชการในเรื่อง
การมาปฏิบัติ น้าที่ราชการ โดยไม่อาจขาดราชการต่อเนื่องเกินก ่า 15 ัน โดยไม่มีเ ตุผลอัน มค รได้  
ซึ่งถือเป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรงที่อาจถูกลงโท ปลดออก รือไล่ออกจากราชการ นอกจากนี้ 
การลงเ ลาปฏิบัติราชการถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการปฏิบัติราชการที่ข้าราชการ รือเจ้า น้าที่ 
ของรัฐต้องถือปฏิบัติ บัญชีการลงเ ลาปฏิบัติราชการ จึงถือเป็น ิ่ง  าคัญเพ่ือใ ้ทราบ ่าข้าราชการ รือ
เจ้า น้าทีข่องรัฐมาปฏิบัติ น้าที่ราชการ จึงไม่อาจอ้าง ่าไม่ ามารถลงชื่อได้เนื่องจากมีการน าบัญชีการลง
เ ลาไปซ่อน รือถูกกลั่นแกล้ง เพราะแม้เป็นจริงตามที่กล่า อ้าง ข้าราชการผู้นั้นจะต้องแจ้งปัญ าที่
เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาที่เ นือขึ้นไปใ ้รับทราบมิใช่นิ่งเฉยโดยไม่ลงเ ลา  ทั้งนี้ เพราะเ ลาในการปฏิบัติ
ราชการมีค าม  าคัญและมีผลต่ออนาคตในการรับราชการครับ 

 

 

 
(ปรึก าคดีปกครองได้ที่ “ ายด่ น าลปกครอง 1355” และ ืบค้นบทค ามย้อน ลังได้ที่ 
www.admincourt.go.th          เมนู ิชาการ          เมนูย่อยอุทา รณ์จากคดีปกครอง) 

๑๖๑



 ( นัง ือพิมพ์คมชัดลึก คอลัมน์ เรื่องน่ารู้ ันนี้...กับคดีปกครอง) 

การลงโท ทาง ินัย ต้องเ มาะ มกับพฤติการณ์การกระท าผิด !! 
 

โดย นายปกครอง 
 

  ข้าราชการ ร มถึงลูกจ้างของ ่ นราชการ ต้องระมัดระ ังค ามประพฤติของตน ทั้งในการ
ปฏิบัติ “ น้าที่ราชการ” และ “เรื่อง ่ นตั ” โดยไม่กระท าการใดที่ ุ่มเ ี่ยงท าใ ้เ ื่อมเ ียเกียรติ ักดิ์ 
ของต าแ น่ง น้าที่ ซ่ึงอาจเป็นค ามผิด ินัยฐานประพฤติชั่ อย่างร้ายแรงอันน าไป ู่การถูกลงโท ได้  

 า รับโท ที่จะลงได้  า รับการกระท าค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. . ๒๕๕๑ ก็คือ ปลดออกและไล่ออก ่ นโท ที่จะลงได้ในการกระท า
ค ามผิด ินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน และลดเงินเดือน ่ นลูกจ้างประจ าของ ่ นราชการ
คือ ระเบียบกระทร งการคลัง ่าด้ ยลูกจ้างประจ าของ ่ นราชการ พ. . ๒๕๓๗ โดยข้อ ๕๒ ก า นด ่า
ลูกจ้างประจ าผู้กระท าผิด ินัยอย่างร้ายแรง ใ ้ผู้มีอ านาจ ั่งบรรจุ ั่งลงโท ปลดออก รื อไล่ออกได้ 
ตามค ามร้ายแรงแ ่งกรณี ... ทั้งนี้ การพิจารณาพฤติการณ์การกระท าค ามผิดกับระดับโท นั้น จะต้องมี
ค ามเป็นธรรมและเ มาะ มกันด้ ย โดยจะพิจารณาตามข้อเท็จจริงร มถึงพฤติการณ์ของการกระท าค ามผิด
ที่เกิดขึ้นเป็นกรณ ีๆ ไปครับ....  

เรื่องน่ารู้ ันนี้...กับคดีปกครอง เป็นกรณีที่ลูกจ้างประจ าของกรมชลประทาน ถูกเจ้า น้าที่
ต าร จจับกุมด าเนินคดีฐานร่ มกันเล่นการพนันไฮโล ์เอาทรัพย์ ินกันโดยผิดกฎ มาย และ าลมีค าพิพาก า
ลงโท ปรับ ต่อมาผู้บังคับบัญชาได้ตั้งคณะกรรมการ อบ น ินัยอย่างร้ายแรง และมีค า ั่งลงโท ปลดออก
จากราชการ เนื่องจากเป็นการกระท าอันได้ชื่อ ่าประพฤติชั่ อย่างร้ายแรงซึ่งถือเป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรง 
โดยข้อ ๕๒  

ประเด็นที่น่า นใจในคดีนี้ก็คือ พฤติการณ์การกระท าของลูกจ้างดังกล่าว ถือเป็นการ
กระท าความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง รือไม่ ? และการลงโท ปลดออกจากราชการเ มาะ ม
กับการกระท าความผิดดังกล่าว รือไม่ ? 

ข้อเท็จจริงในคดีนี้มี ่า... ผู้ฟ้องคดีทั้ง ามเป็นลูกจ้างประจ าของกรมชลประทาน โดยผู้ฟ้องคดี
ที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ท า น้าทีใ่นต าแ น่งรัก าอาคาร ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ท า น้าที่ในต าแ น่งคนงาน ผู้ฟ้องคดี
ทั้ง ามได้ร่ มเล่นการพนันไฮโล ์กับผู้เล่นอ่ืน ร มจ าน น ๑๑ คน ใน ัน ยุดโดยใช้ ถานที่ราชการ และถูก
เจ้า น้าที่ต าร จจับกุมตั ด าเนินคดีโดยผู้ฟ้องคดีทั้ง ามได้ใ ้การรับ ารภาพ และ าลแข งมีค าพิพาก าลงโท
ปรับคนละ ๑,๐๐๐ บาท 

ต่อมาอธิบดีกรมชลประทานได้ตั้งคณะกรรมการ อบ นทาง ินัยอย่างร้ายแรง และได้มีค า ั่ง
ลงโท ปลดผู้ฟ้องคดีทั้ง ามออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีทั้ง ามได้อุทธรณ์ค า ั่งดังกล่า ต่อ อ.ก.พ. กระทร ง
เก ตรและ กรณ์แต่ถูกยกอุทธรณ์ จึงได้ยื่นฟ้องอธิบดีกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และ อ.ก.พ. 
กระทร งเก ตรและ กรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อ าลปกครองขอใ ้มีค าพิพาก าเพิกถอนค า ั่งลงโท ปลด 

ผู้ฟ้องคดีท้ัง ามออกจากราชการ และมติทีย่กอุทธรณข์องผู้ฟ้องคดี  
าลปกครอง ูง ุด ินิจฉัย ่า เมื่อพิจารณาถึง น้าที่ค ามรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีทั้ง าม 

ที่เป็นเพียงลูกจ้างประจ า ไม่ได้มี น้าที่ในการก ดขันการกระท าผิดกฎ มาย โดยมี น้าที่เกี่ย กับการดูแล
อาคารของ น่ ยงาน ไม่ได้มี น้าที่ติดต่อ รือบริการประชาชนโดยตรง และในการกระท าผิดไม่ได้เป็นเจ้ามือ 
เจ้า  านัก รือเล่นการพนันเป็นอาจิณ และค ามผิดดังกล่า ได้กระท านอกเ ลาราชการมิได้ก่อใ ้เกิด 

ค ามเ ีย ายแก่ราชการ  
 

๑๖๒



๒ 

ประกอบกับเมื่อพิจารณาแน ทางการลงโท กรณีการกระท าค ามผิดลัก ณะดังกล่า  
ซึ่ง ก.พ. ในฐานะเป็นองค์กรกลางบริ ารงานบุคคลของ ่ นราชการต่าง ๆ ที่ได้ร บร มแน ทางการลงโท  

ที่ปรับบทค ามผิดและก า นดระดับโท ได้อย่างเ มาะ ม ซึ่งกรณีการเล่นการพนันนั้นมีการลงโท ตัดเงินเดือน
และลงโท ลดเงินเดือน การลงโท ผู้ฟ้องคดีทั้ง ามจึงต้องค านึงถึงระดับโท ที่ ่ นราชการอื่นลงโท ด้ ย 
 า รับแน ทางการลงโท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ันที่ ๖ พฤ ภาคม ๒๕๔๖ ซึ่งถือเป็นเพียงค าแนะน า 

ใ ้ ่ นราชการน าไปประกอบการพิจารณา และ าได้ มายค าม ่าข้าราชการผู้ใดกระท าผิดฐานเล่นการพนันแล้
จะต้องเป็นผู้ประพฤติชั่ อย่างร้ายแรงทุกกรณี 

ดังนั้น การกระท าของผู้ฟ้องคดีทั้ง ามจึงยังไม่อาจถือได้ ่ากระท าการอันได้ชื่อ ่าเป็น 

ผู้ประพฤติชั่ อย่างร้ายแรงตามข้อ ๔๖ ของระเบียบกระทร งการคลัง ่าด้ ยลูกจ้างประจ าของ ่ นราชการ 
พ. . ๒๕๓๗ แต่เป็นค ามผิด ินัยฐานกระท าการอันได้ชื่อ ่าเป็นผู้ประพฤติชั่ ตามข้อ ๔๖ รรค นึ่ง ของ
ระเบียบฉบับเดีย กัน ซึ่งผู้บังคับบัญชามีอ านาจ ั่งลงโท ใ ้เ มาะ มกับพฤติการณ์แ ่งการกระท าค ามผิดได้ 
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ินิจฉัย ่าผู้ฟ้องคดีทั้ง ามมีค ามผิดทาง ินัยอย่างร้ายแรงและลงโท ปลดออก 

จากราชการจึงไม่ชอบด้ ยกฎ มาย มตทิีย่กอุทธรณ์จึงไม่ชอบด้ ยกฎ มายเช่นกัน 

คดีนี้ าลปกครอง ูง ุดได้ ินิจฉัย างแน ทางในการปฏิบัติราชการที่ดี  า รับผู้บังคับบัญชา
ที่มีอ านาจ น้าที่ตามกฎ มายในการใช้ดุลพินิจก า นดโท ทาง ินัย โดยจะต้องก า นดโท ใ ้เ มาะ ม
กับพฤติการณ์การกระท าค ามผิด โดยพิจารณาจากต าแ น่ง น้าที่ของข้าราชการ รือลูกจ้างแต่ละประเภท 
ประกอบกับค ามรู้ ึกของ ังคมที่มีต่อพฤติการณ์ดังกล่า  นอกจากนี้จะต้องน าแน ทางการก า นดโท ที่ 
องค์กรกลางบริ ารงานบุคคลของ ่ นราชการนั้น ๆ มาพิจารณาประกอบกันด้ ยเพ่ือใ ้การใช้ดุลพินิจลงโท
เป็นไปอย่างเ มาะ ม อดคล้องและเป็นมาตรฐานเดีย กัน ... ครับ ! 

(ผู้ที่ นใจ ามารถอ่านรายละเอียดของคดีได้จากค าพิพาก า าลปกครอง ูง ุดที่  
อ. ๑๔๒/๒๕๕๙ และปรึก าคดีปกครองได้ที่ ายด่ น าลปกครอง ๑๓๕๕ ร มทั้ง ืบค้นบทค ามเรื่องอ่ืน ๆ  
ได้จาก www.admincourt.go.th เมนู ิชาการ เมนูย่อยอุทา รณ์จากคดีปกครอง) 
 

     

๑๖๓



ไม่แจ้งถ้อยค าพยานในช้ันสอบสวน...เท่ากบัไม่ให้โอกาสคู่กรณ ี!!! 

 

 

 

 

โดย... ลงุเป็นธรรม 

สายด่วนศาลปกครอง 1355 

ส่วนที ่1 สิทธิของคู่กรณีในการพจิารณาทางปกครอง 

  เม่ือวนัก่อนลุงเป็นธรรมไดมี้โอกาสพดูคุยกบัเจา้หนา้ท่ีจากหลายเทศบาล ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนความรู้กนั
ในเร่ืองของกฎหมายวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง ในประเด็นเก่ียวกบัลกัษณะของการใชอ้ านาจทางปกครอง ไม่วา่จะเป็น
การออกกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือการกระท าอ่ืน ตลอดจนการเตรียมการและการด าเนินการของเจา้หน้าท่ีเพื่อจดัให้มี
ค  าสัง่ทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการด าเนินการใด ๆ ในทางปกครอง ซ่ึงก็คือ “วธีิปฏิบัติราชการทางปกครอง” นัน่เองครับ  
  ส าหรับ “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก็มีอยู่ดว้ยกนัหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นหลกัการกระท าทางปกครองตอ้งกระท าโดยเจา้หน้าท่ี 

ท่ีมีอ านาจ หลกัความเป็นกลาง สิทธิของคู่กรณี รูปแบบเน้ือหาและผลของค าสั่งทางปกครอง รวมถึงหลกัในการแกไ้ข
ขอ้บกพร่องหรือการทบทวนค าสัง่ทางปกครอง 

  ส่วนประเด็นท่ีไดรั้บความสนใจไต่ถามกนัอย่างมากก็ไม่พน้เร่ือง “สิทธิของคู่กรณี” โดยสิทธิเหล่าน้ี 

เป็นสิทธิตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีต้องให้แก่ผู้ ท่ีเข้ามาเป็นคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง เวน้แต่จะมี
กฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน โดยสิทธิของคู่กรณีตามท่ีกฎหมายวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองก าหนดไวก็้มีอยูม่ากมาย
หลายกรณี อาทิ สิทธิในการคัดค้านเจ้าหน้าท่ีท่ีอาจไม่มีความเป็นกลาง สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและ
มีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน รวมถึงสิทธิท่ีจะได้รับทราบเหตุผล และสิทธิในการได้รับแจ้งวิธีการอุทธรณ์ 
เป็นต้น ซ่ึงหากเจา้หนา้ท่ีไม่ไดใ้หโ้อกาสเหล่าน้ีแก่คู่กรณี ในบางกรณีกอ็าจท าให้ค าสัง่ทางปกครองนั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
และอาจถูกเพิกถอนไดน้ะครับ (ท่านผู้อ่านสามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับสิทธิของคู่กรณีเพ่ิมเติมได้จากแผนภาพ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(บทความเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทุกวนัจันทร์ หน้า 2) 

 

๑๖๔



 

  ส าหรับสิทธิของคู่กรณีท่ีลุงเป็นธรรมจะมาเล่าให้แก่ท่านผูอ่้านทุกท่านก็จะเป็นเร่ืองของสิทธิในการ
ได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานนัน่เอง ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้
คู่กรณีท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากผลของค าสัง่ทางปกครองไดมี้โอกาสต่อสูป้กป้องตนเอง อนัเป็นหลกัการพ้ืนฐานของสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐมีหนา้ท่ีตอ้งใหค้วามคุม้ครอง 

  ปัญหาจึงมีอยู่ว่า ในกระบวนการเตรียมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือจัดให้มีค  าสั่งทาง
ปกครอง หรือท่ีเรียกว่า “การพิจารณาทางปกครอง” หากเจ้าหน้าท่ีน้ันไม่ได้เปิดโอกาสให้คู่กรณีได้รับทราบข้อเท็จจริง 

อย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐาน ค าส่ังทางปกครองของเจ้าหน้าท่ีน้ันจะเป็นค าส่ังทางปกครอง
ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จนเป็นเหตใุห้ถกูเพิกถอน หรือไม่ ??? 

ส่วนที ่2 ไม่แจ้งถ้อยค าพยานในช้ันสอบสวน...เท่ากบัไม่ให้โอกาสคู่กรณี !!! 
  อยา่งท่ีลุงเป็นธรรมไดก้ล่าวไวต้อนตน้วา่  สิทธิในการไดรั้บทราบขอ้เท็จจริงอยา่งเพียงพอและมีโอกาส
ไดโ้ตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐาน เป็นสิทธิท่ีกฎหมายวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองก าหนดรับรองไว ้ในกรณีท่ีค าสั่งทาง
ปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจา้หนา้ท่ีตอ้งให้คู่กรณีมีโอกาสเช่นวา่นั้น เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
(ท่านสามารถศึกษาขอ้ยกเวน้ของกฎหมายดงักล่าวไดใ้นส่วนท่ี 3)  
  จากหลักกฎหมายข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่า ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีจะออกค าสั่งทางปกครองใด  
และค าส่ังทางปกครองนั้นอาจมีผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ รับค าส่ัง  ซ่ึงค าว่า “กระทบสิทธิ” 
หมายถึง กระทบต่อสิทธิท่ีกฎหมายรับรองหรือคุ้มครองไว้ หรือกระทบต่อสิทธิท่ีได้รับความคุมครองหรือรับรองไว้ 

โดยเจ้าหน้าท่ีน่ันเองครับ !!! 
  เม่ือเป็นเช่นน้ีก่อนออกค าสั่งทางปกครอง เจา้หนา้ท่ีผูอ้อกค าสั่งจึงต้องให้โอกาสคู่กรณีผู้ที่อยู่ในบังคับ
ของค าส่ังทางปกครองนั้นได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน เพื่อปกป้อง
สิทธิของตนเองจากการใช้อ านาจของรัฐ !!! 

  ในกรณีน้ี ลุงเป็นธรรมก็มีอุทาหรณ์จากคดีปกครองมาฝากครับ 

  เร่ืองมีอยูว่า่ นางสาวผกาเป็นพนกังานจา้งตามภารกิจ ต าแหน่งครูผูดู้แลเด็กอนุบาลและปฐมวยั สังกดั
เทศบาลต าบลแห่งหน่ึง ถูกร้องเรียนว่าประพฤติตวัไม่เหมาะสมกบัเด็กนักเรียนและผูป้กครอง นายกเทศมนตรีจึงมีค าส่ัง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในกรณีดงักล่าว 

  ในการสอบสวนขอ้เท็จจริง คณะกรรมการสอบสวนได้มีการสอบปากค าพยานบุคคลจ านวน 6 ปาก  

และให้นางสาวผกาในฐานะผู้ ถูกกล่าวหาช้ีแจง โดยที่ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 

ข้อกล่าวหาให้นางสาวผกาได้ทราบตามความจ าเป็นแก่กรณี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้อยค าของพยานบุคคลดังกล่าวด้วย  
ท าใหน้างสาวผกาไม่มีโอกาสไดรั้บทราบขอ้เท็จจริงอยา่งเพียงพอและมีโอกาสไดโ้ตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานของตน 

  ต่อมา นายกเทศมนตรีได้มีค าส่ังลงโทษว่ากล่าวตักเตือน  ซ่ึงนางสาวผกาเห็นว่า ในการสอบสวน
ข้อเท็จจริง คณะกรรมการไม่ได้ให้โอกาสตนได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดง
พยานหลกัฐาน จึงไดย้ืน่อุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษดงักล่าวต่อนายกเทศมนตรี แต่ก็ไม่ไดรั้บการพิจารณาแต่ประการใด 

  นางสาวผกาจึงน าคดีมายืน่ฟ้องนายกเทศมนตรี (ผูถู้กฟ้องคดี) ต่อศาลปกครอง เพ่ือขอให้เพิกถอนค าสั่ง
ลงโทษดงักล่าว 

  คดีน้ีจึงมีประเด็นส าคัญท่ีต้องพิจารณาว่า นายกเทศมนตรีได้ให้โอกาสนางสาวผกาได้รับทราบ
ข้อเทจ็จริงอย่างเพยีงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานของตน หรือไม่ ??? 

๑๖๕



 

  ศาลปกครองสูงสุดท่านพิจารณาขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายของคดีน้ีอยา่งครบถว้นแลว้  เห็นวา่ ในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีราชการโดยทัว่ไป แมผู้บ้งัคบับญัชาจะมีอ านาจหน้าท่ีในการควบคุมดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ปฏิบติัหน้าท่ี
ราชการให้เป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ  ซ่ึงรวมถึงการว่ากล่าวตักเตือน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีโดยถูกตอ้งตามระเบียบแบบแผนของทางราชการดว้ยก็ตาม  

  แต่การว่ากล่าวตักเตือนนางสาวผกา เป็นการใช้อ านาจตามกหหมายในการด าเนินการทางวินัย ตามขอ้ 23 

ขอ้ 24 ประกอบขอ้ 69 วรรคสาม ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดัอุบลราชธานี  เร่ือง หลกัเกณฑ ์

และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวนัท่ี  
16 มกราคม 2545 จึงไม่ใช่การใช้อ านาจทัว่ไปของผู้บังคบับัญชาซ่ึงเป็นมาตรการภายในฝ่ายปกครองดงักล่าว  

  กรณีจึงเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของนายกเทศมนตรีในการด าเนินการทางวินัย ซ่ึงมีผลกระทบ 

ต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของนางสาวผกา อันมีลักษณะเป็นค าส่ังทางปกครอง ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

  ดังน้ัน นายกเทศมนตรีต้องให้โอกาสนางสาวผกาได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาส 

ได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนเก่ียวกับการให้ถ้อยค าของพยานบุคคลท้ัง 6 ราย ซ่ึงเป็นพยานหลักฐาน 

ท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาท่ีคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและนายกเทศมนตรีใช้ประกอบการวินิจฉัยความผิดของนางสาวผกา  
  เมื่อนายกเทศมนตรีไม่ได้ให้โอกาสดงักล่าวแก่นางสาวผกา และไม่ใช่กรณีท่ีเป็นขอ้ยกเวน้ให้เจา้หนา้ท่ี
ไม่ตอ้งแจง้ให้คู่กรณีทราบ ตามมาตรา 30 วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. 2539 จึงเป็นการขัดต่อมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบข้อ 23 วรรคหน่ึงและวรรคสอง  
ของประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัอุบลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษ
ทางวนิยั การใหอ้อกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข ์ลงวนัท่ี 16 มกราคม 2545  
  การที่นายกเทศมนตรีมีหนังสือว่ากล่าวตักเตือนนางสาวผกา จึงเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกหหมาย 
ศาลปกครองสูงสุดพพิากษาให้เพกิถอนหนังสือว่ากล่าวตักเตือนดงักล่าว 

  กล่าวโดยสรุปไดว้า่ สิทธิของคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเป็นเร่ืองส าคญัท่ีประชาชน
ตอ้งรู้เพ่ือปกป้องรักษาสิทธิของตน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจา้หน้าท่ีของรัฐตอ้งศึกษาเร่ืองดงักล่าวให้ถ่องแท ้เน่ืองจาก
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นผูมี้อ  านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด จึงจ าเป็นตอ้งใช้อ านาจนั้นให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน  
นอกจากน้ี หลายท่านคงจะเคยได้ยินค าว่า “เหรียญมีสองด้าน” ฉะนั้ น ในวนัใดวนัหน่ึงข้างหน้า เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

อาจกลายเป็นคู่กรณีเสียเอง ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิของคู่กรณีดงักล่าวก็อาจช่วยปกป้องสิทธิของท่านไดค้รับ... 
  (ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อบ. 12/2562 และสามารถสืบค้น
บทความย้อนหลงัได้ท่ี www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์จากคดีปกครอง) 

ส่วนที ่3 รู้ทนัสิทธิทีจ่ะได้รับทราบข้อเทจ็จริงและโต้แย้งแสดงพยานหลกัฐาน 

  ในกรณีท่ีค าสั่งทางปกครองใดอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าท่ีตอ้งให้คู่กรณีมีโอกาสท่ีจะ 

ไดท้ราบขอ้เท็จจริงอยา่งเพียงพอ และมีโอกาสไดโ้ตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานของตน แต่มิให้น ามาใชบ้งัคบัในกรณี
ดงัต่อไปน้ี (1) เม่ือมีความจ าเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เน่ินช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด 

หรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ (2) เม่ือจะมีผลท าให้ระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎก าหนดไวใ้นการท าค าสั่งทางปกครอง
ตอ้งล่าชา้ออกไป (3) เม่ือเป็นขอ้เท็จจริงท่ีคู่กรณีนั้นเองไดใ้หไ้วใ้นค าขอ ค าใหก้ารหรือค าแถลง (4) เม่ือโดยสภาพเห็นไดช้ดั 

ในตวัวา่การให้โอกาสดงักล่าวไม่อาจกระท าได ้(5) เม่ือเป็นมาตรการบงัคบัทางปกครอง และ (6) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนด 

ในกฎกระทรวง เวน้แต่เจ้าหน้าท่ีจะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน  รวมทั้ ง ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีให้โอกาสดังกล่าว  
ถา้จะก่อใหเ้กิดผลเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ  

๑๖๖



 

  ส าหรับการด าเนินการทางวินยัแก่พนกังานเทศบาล ท่ีถูกกล่าวหาวา่กระท าผิดวินยัให้สอบสวนโดยไม่
ชกัชา้ และตอ้งแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนับสนุนขอ้กล่าวหาเท่าท่ีมีให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ และตอ้งให้
โอกาสผูถู้กกล่าวหาช้ีแจงและน าสืบแกข้อ้กล่าวหาไดด้ว้ย โดยผูก้ล่าวหาผูถู้กกล่าวหามีสิทธิน าทนายความหรือท่ีปรึกษาเขา้
ฟังการช้ีแจงหรือการให้ปากค าของตนได้ และถา้การด าเนินการน้ีเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  

ใหด้ าเนินการสอบสวนตามวธีิการท่ีนายกเทศมนตรีเห็นสมควร ทั้งน้ี ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกอบขอ้ 23 วรรคหน่ึงและวรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดั
อุบลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์  
และการร้องทุกข ์ลงวนัท่ี 16 มกราคม 2545 

----------------------------------------------- 

๑๖๗



(หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ ทุกวนัจนัทร์ หนา้ 2) 
 

ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง อ้างไม่มพียานรู้เห็น...เป็นผดิวนัิยอย่างร้ายแรง  
 

 

 

 

โดย... ลงุเป็นธรรม 

สายด่วนศาลปกครอง 1355 

ส่วนที ่1 เดก็และเยาวชน...เหยือ่ของการล่วงละเมดิ 

  ปฏิเสธไม่ไดว้า่ การถูกล่วงละเมิดทางเพศมีปรากฏใหเ้ห็นตามส่ือต่าง ๆ อยูเ่สมอ !  
ส่วนใหญ่กลุ่มผูถู้กกระท า หรือ เหย่ือของความรุนแรง มกัจะเป็นเด็กและเยาวชน และตัวผู้กระท าผิด 

อาจจะมีความเก่ียวข้องหรือไม่เคยเก่ียวข้องกับเหย่ือของความรุนแรงซ่ึงมีหลากหลาย เช่น อาจเป็นคนรู้จักคุ้นเคย บุคคล
ในครอบครัว คนแปลกหนา้ท่ีไม่รู้จกั หรือรู้จกักนัผ่านส่ือโซเชียลของ Application ต่าง ๆ ส่วนสถานท่ีท่ีเกิดความรุนแรง 

มีหลากหลายเช่นกนั เช่น ท่ีพกัอาศยั ร้านคา้ หรือ แมก้ระทัง่โรงเรียน  
    ผูท่ี้ตกเป็น “เหยือ่ของความรุนแรง” ในสถานศึกษาส่วนใหญ่เห็นจะหนีไม่พน้ “นกัเรียน” ถึงแมว้า่จะมี
กฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัก าหนดเก่ียวกบัขอ้ห้ามประพฤติปฏิบติัและหากฝ่าฝืนตอ้งรับโทษทางอาญาหรือโทษทาง
วนิยั หากผูก้ระท าผิดนั้นเป็นขา้ราชการครู แต่ก็ยงัมีข่าวและเกิดเป็นขอ้พิพาทหลายต่อหลายคร้ัง 

       “การประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง” ถือเป็นการกระท าท่ีถือวา่เป็นความผิดทางวินยัอยา่งร้ายแรงส าหรับ
ขา้ราชการหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงแมก้ฎหมายแต่ละฉบับไม่ได้ก าหนดลกัษณะของพฤติการณ์ไวเ้ป็นการเจาะจงว่า 
ลกัษณะหรือพฤติการณ์อยา่งไรเป็นประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรงก็ตาม แต่จากขอ้พิพาทในคดีปกครองท่ีลุงเป็นธรรมน าเสนอ
อยูเ่ร่ือยๆ ก็น่าจะช่วยใหข้า้ราชการ เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือประชาชนทัว่ไปไดรั้บรู้มาแลว้หลายกรณี   
   ดงัเช่น ขอ้พิพาทท่ีลุงเป็นธรรมจะน ามาเล่าในฉบบัน้ี...ครับ!! 

   พฤติการณ์ท่ี “ครู” กระท าอนาจาร ลวนลามทางเพศหรือล่วงละเมิดในทางเพศ ต่อ “ศิษย”์ แน่นอน
ครับ...แมพ้ฤติการณ์ไม่ใช่การข่มขืน กระท าช าเรา แต่พฤติการณ์ดงักล่าวลว้นเป็นการกระท าผิดวินยัและอาจเป็นการผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ถึงขั้นถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือวินัยไม่ร้ายแรงถูกลงโทษภาคทัณฑ ์ 
ตดัเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ครับ 

   เพราะอะไร..น่ะหรือครับ!! 

   เพราะ“ครู” มีหนา้ท่ีในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน และโดยสถานภาพของการเป็น
ขา้ราชการครู ยอ่มไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากบุคคลทัว่ไปวา่เป็นผูมี้เกียรติศกัด์ิและศกัด์ิศรี ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและ
ศีลธรรมอันดี เป็นผู ้ท่ีสังคมยกย่องและให้เกียรติเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม ต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย 

อยา่งเคร่งครัด..นัน่เองครับ 

  คดีน้ี นายเอ อาชีพรับราชการครูถูกกล่าวหาวา่กระท าอนาจารต่อเด็กนกัเรียนหญิงผูเ้ป็นศิษยแ์ละต่อมา
ถูกลงโทษ “ปลดออกจากราชการ” จึงไดน้ าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองว่า ค  าสั่งลงโทษปลดออกจากราชการไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย เป็นการลงโทษไม่เหมาะสมกบัความผิดและควรจะน าคุณงามความดีของผูฟ้้องคดีในขณะรับราชการพิจารณา
ลดหย่อนโทษ เพราะตลอดชีวิตการรับราชการไม่เคยตอ้งโทษหรือสอบสวนทางวินัย  ดงันั้น จึงควรลงโทษทางวินัย 

ไม่ร้ายแรง คือ ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น  

๑๖๘



2 

 

  โดยผูฟ้้องคดีอา้งว่า ... ไม่ได้ตั้งใจหรือ “เจตนา” จะโอบกอดเพ่ือท่ีจะท าอนาจารหรือล่วงละเมิด 

ทางเพศต่อลกูศิษย์ แต่เป็นการกระท าโดยขาดสติเพียงช่ัวครู่ในลักษณะท่ีป้องกันไม่ให้ผู้ เสียหาย (ลูกศิษย์) ล้มลงและเป็น
การลูบคล าเบาๆ เพียงส่วนด้านหลังของผู้ เสียหายในขณะท่ีหันมาชนจึงเป็นการกระท าท่ีไม่เข้าองค์ประกอบความผิด 

ทางอาญาฐานอนาจาร การท่ีจ่ายเงินให้ผู้ เสียหาย 60,000 บาท และขอโทษมารดาผู้ เสียหายก็เพ่ือบรรเทาความทุกข์และ
ความรู้สึกไม่ดีของญาติพ่ีน้องและผู้ เสียหาย และในการสอบสวนไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นพฤติการณ์ท่ีเกิดขึน้แต่อย่างใด 

  ก่อนจะไปดูผลการพิจารณาของศาล มาดูความหมายของค าว่า “ลวนลาม”  และ “อนาจาร”  
ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานกนัก่อนว่า ขอ้อา้งของผูฟ้้องคดีท่ีว่ามิไดก้ระท าอนาจาร-ลวนลามต่อศิษย ์จะรับฟังได้
หรือไม่ ? 
  ลวนลาม คือ การล่วงเกินในลกัษณะชูส้าวดว้ยการพดูหรือการกระท าเกินสมควร เช่น นายด าชอบพูดจา
ลวนลามผูห้ญิง เขาชอบถือโอกาสลวนลามดว้ยการจบัมือถือแขนผูห้ญิง 

   อนาจาร คือ 1) ความประพฤติชัว่ ความประพฤติน่าอบัอาย 2) เป็นฐานความผิดอาญาท่ีผูก้ระท ากระท า
การอนัควรขายหน้าต่อหน้าธารก านัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระท าการลามกอย่างอ่ืน 3) ลามก น่าบดัสี  

ท าใหเ้ป็นท่ีอบัอาย เป็นท่ีน่ารังเกียจแก่ผูอ่ื้นในดา้นความดีงาม 

   

ส่วนที ่2   ประพฤตช่ัิวอย่างร้ายแรง อ้างไม่มพียานรู้เห็น...เป็นผดิวนิัยอย่างร้ายแรง   
  ปัญหาว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงหรือไม่ และค าส่ังที่ลงโทษปลด 

ผู้ฟ้องคดอีอกจากราชการเป็นค าส่ังทีเ่หมาะสมกบัพฤตกิารณ์หรือไม่ ?  
     ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา่ แมใ้นขณะเกิดเหตุไม่มีพยานท่ีรู้เห็นเหตุการณ์ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีให้การ
ยอมรับว่าได้โอบกอดและลูบคล าไปตามร่างกายผู้เสียหายซ่ึงมีฐานะเป็นศิษย์ และแม้จะอ้างว่ากระท าไปโดยขาดสติยั้งคิด 
ไม่มเีจตนากต็าม การกระท าของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวก็เป็นการลวนลามทางเพศและเป็นการกระท าอนาจารต่อผู้เสียหายแลว้ 
เม่ือผูฟ้้องคดีซ่ึงรับราชการเป็นครู มีหนา้ท่ีในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่เด็กนกัเรียน และโดยสถานภาพของการเป็น
ขา้ราชการครู ย่อมไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากบุคคลทัว่ไปวา่เป็นผูมี้เกียรติศกัด์ิและศกัด์ิศรี ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและ
ศีลธรรมอนัดี เป็นผูท่ี้สังคมยกย่องและให้เกียรติเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม ตอ้งประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่าง
เคร่งครัด แตผู่ฟ้้องคดีกลบัมีพฤติการณ์ดงักล่าว ยอ่มก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการครู
และความรู้สึกของสงัคม พฤติการณ์และการกระท าของผูฟ้้องคดีถือไดว้า่เป็นผู้ประพฤตช่ัิวอย่างร้ายแรง เป็นความผดิวินัย 

อย่างร้ายแรง 

  เม่ือผูฟ้้องคดีกระท าความผิดวินยัอยา่งร้ายแรงและผูมี้อ  านาจไดใ้ชดุ้ลพินิจในการลงโทษให้ปลดออก
จากราชการแทนท่ีจะไล่ออกจากราชการ ถือไดว้า่เป็นเหตุอนัควรปรานีต่อผูฟ้้องคดีแลว้ ค  าสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ 
จงึเป็นค าส่ังทีช่อบด้วยกฎหมาย  

(รายละเอียดอ่านได้ในค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 1117/2561 และสามารถสืบค้นบทความ
ย้อนหลงัได้ท่ี www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์จากคดีปกครอง) 
  คดีน้ี จึงเป็นอุทาหรณ์ท่ีดีส าหรับขา้ราชการหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ ไม่ว่าจะสังกดัหน่วยงานของรัฐแห่งใด
นอกเหนือไปจากความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบและจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีแลว้ ยงัจะตอ้งประพฤติ
ปฏิบติัและธ ารงตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่สังคม ให้สมกบัเกียรติและศกัด์ิศรีของต าแหน่ง
หนา้ท่ีของตน การท่ีกฎหมายไม่ไดใ้หค้วามหมายของ  “การประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง”  หรือให้ลกัษณะของพฤติการณ์ไวเ้ป็นการ
เฉพาะเจาะจง ก็เพ่ือให้เป็นดุลพินิจของผูมี้อ  านาจท่ีจะพิจารณาขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเป็นรายกรณี เช่น ต าแหน่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ของขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเป็นผูก้ระท าความผิด ประกอบกบั “พฤติการณ์” ท่ีเกิดข้ึนวา่ พฤติการณ์นั้นไดท้ าลายความไวเ้น้ือ

๑๖๙



 

เช่ือใจของประชาชน ท าลายความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนหรือท าลายเกียรติศกัด์ิและศกัด์ิศรีในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั
ตามกฎหมายและศีลธรรมอันดี  เป็นผู ้ท่ีสังคมยกย่องให้ เป็นแบบอย่างท่ี ดีของสังคมมากน้อยเพียงใด นอกจากน้ี  
หากพฤติการณ์ฟังได้ว่า “ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง” แมว้่าตลอดชีวิตของการรับราชการไม่เคยกระท าความผิดทั้ งทางอาญา 

หรือทางวนิยัเลยก็ตาม ก็อาจไม่มีผลต่อการลดหยอ่นโทษหรือพิจารณาโทษทางวนิยัตามพฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึน...ดงัเช่น คดีน้ี ครับ!! 

 

 ส่วนที ่3 รู้ทนักฎหมายเกีย่วกบัการด าเนินการทางวนิัยของข้าราชการ 

พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
มาตรา 82 ก าหนดวา่ ขา้ราชการพลเรือนสามญัตอ้งกระท าการอนัเป็นขอ้ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  
    (10) ตอ้งรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตนมิใหเ้ส่ือมเสีย 

มาตรา 83 ขา้ราชการพลเรือนสามญัตอ้งไม่กระท าการใดอนัเป็นขอ้หา้ม ดงัต่อไปน้ี 

    (8) ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
มาตรา 84 ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัตามมาตรา 81 และมาตรา 82 หรือฝ่าฝืน

ขอ้หา้มตามมาตรา 83 ผูน้ั้นเป็นผูก้ระท าผิดวนิยั 

มาตรา 85 การกระท าผิดวนิยัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี เป็นความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง 

    (4) การกระท าอนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 

   ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ที่พิพาท) เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

ในการสอบสวน การลงโทษทางวนิัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  

           ขอ้ 19 วรรคหน่ึง ก าหนดวา่ ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตอ้งรักษาช่ือเสียงของตนและรักษา
เกียรติศกัด์ิของตน และรักษาเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตนมิให้เส่ือมเสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ อนัไดช่ื้อ
วา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่  

ข้อ 19 วรรคสอง ก าหนดว่า การกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษท่ีหนักกว่าจ าคุก 

โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษท่ีหนกักวา่จ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใดอนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง เป็นความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง 

 

------------------------------------------- 

๑๗๐



 

 

“การแจ้งข้อกล่า าใ ผู้้ถูกกล่า าทราบโดยชอบด้ ยกฎ มาย” 

 นาง า จิดาภา มุ กิธนเ ฏฐ์ พนักงานคดีปกครองชํานาญการ 
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทาง ิชาการและ าร าร 

    ํานัก ิจัยและ ิชาการ ํานักงาน าลปกครอง 

ในการดําเนินการทาง ินัย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. . 2551 

ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ. . 2540) ออกตามค ามในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ. . 2535 ่าด้ ยการ อบ นพิจารณา กํา นดเก่ีย กับการแจ้งแบบ . 2 (บันทึกการแจ้ง
และรับทราบข้อกล่า า) และแบบ  3. (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่า าและ รุป
พยาน ลักฐานที่ นับ นุนข้อกล่า า) ไ ้ทํานองเดีย กับการดําเนินการทาง ินัยแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก าในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 

ประกอบกับกฎ ก.ค. . ่าด้ ยการ อบ นพิจารณา พ. . 2550 ซึ่ง รุป าระ ําคัญได้ ่า การแจ้งและ
อธิบายข้อกล่า าใ ้ผู้ถกูกล่า าทราบ ่าได้กระทําการใด เมื่อใด อย่างไร ต้องทําเป็นบันทึกการแจ้งและ
รับทราบข้อกล่า าตามแบบ . 2 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่า ามา แต่ไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบข้อกล่า า 
รอืไม่มารับทราบข้อกล่า า คณะกรรมการ อบ นจะต้อง ่งแบบ . 2 จําน น องฉบับทางไปร ณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปใ ้ผู้ถูกกล่า า ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่า า ซึ่งปรากฏตาม ลักฐานของทางราชการ
รือ ถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่า าแจ้งใ ้ทราบ พร้อมทั้งมี นัง ือ อบถาม ่าได้กระทําตามที่ถูกกล่า า รือไม่ 
โดยใ ้ผู้ถูกกล่า าเก็บไ ้ น่ึงฉบับและใ ้ผู้ถูกกล่า าลงลายมือช่ือ และ ัน เดือน ปีที่รับทราบ ่งกลับคืนมา
ร มไ ้ใน ําน นการ อบ น น่ึงฉบับ เมื่อล่ งพ้น ิบ ้า ันนับแต่ ันที่ได้ดําเนินการดังกล่า  ากไม่ได้รับ
แบบ . 2 คนืมา ใ ้ถือ ่าผู้ถูกกล่า าได้ทราบข้อกล่า าแล้   

และเมื่อคณะกรรมการ อบ นร บร มพยาน ลักฐานที่เก่ีย ข้องเ ร็จ จะต้องเรียกใ ้ 
ผู้ถูกกล่า ามาพบเพ่ือแจ้งข้อกล่า าและ รุปพยาน ลักฐานที่ นับ นุนข้อกล่า า ่าผู้ถูกกล่า า
กระทําผิด ินัยกรณีใด ตามมาตราใด โดยทําเป็นบันทึกตามแบบ . 3 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่า ามา 
แต่ไม่ยอมลงลายมือช่ือเพ่ือรับทราบ รือไม่มารับทราบข้อกล่า าและ รุปพยาน ลักฐานที่ นับ นุน 
ข้อกล่า า คณะกรรมการ อบ นจะต้อง ่งแบบ . 3 จาํน น องฉบับทางไปร ณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ไปใ ้ผู้ถูกกล่า า ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่า า ซึ่งปรากฏตาม ลักฐานของทางราชการ รือ ถานที่ติดต่อที่ 
ผู้ถูกกล่า าแจ้งใ ้ทราบ พร้อมทั้งมี นัง ือขอใ ้ผู้ถูกกล่า าช้ีแจง นัดมาใ ้ถ้อยคําและนํา ืบ 
แก้ข้อกล่า า โดยใ ้ผู้ถูกกล่า าเก็บไ ้ น่ึงฉบับและใ ้ผู้ถูกกล่า าลงลายมือช่ือ และ ัน เดือน ปี 
ที่รับทราบ ่งกลับคืนมาร มไ ้ใน ําน นการ อบ น นึ่งฉบับ เมื่อล่ งพ้น ิบ ้า ันนับแต่ ันที่ได้
ดําเนินการดังกล่า  ากไม่ได้รับแบบ . 3 คืน รือไม่ได้รับคําช้ีแจงจากผู้ถูกกล่า า รือผู้ถูกกล่า า
ไม่มาใ ้ถ้อยคําตามนัดใ ้ถือ ่าผู้ถูกกล่า าได้ทราบข้อกล่า าและ รุปพยาน ลักฐานที่ นับ นุน 
ข้อกล่า าแล้  และไม่ประ งค์ที่จะแก้ขอ้กล่า า  

คดีปกครองในฉบับน้ีถือ ่าเป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีเก่ีย กับรูปแบบ 
ขั้นตอน และ ิธีการเรื่องการแจ้งแบบ . 2 และแบบ . 3 ใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบโดยชอบด้ ยกฎ มาย  
ทั้งน้ี เน่ืองจากขั้นตอนในการแจ้งข้อกล่า าและ รุปพยาน ลักฐานที่ นับ นุนข้อกล่า าเท่าที่มีใ ้ 
ผู้ถูกกล่า าทราบ เพ่ือใ ้ผู้ถูกกล่า ามีโอกา ช้ีแจงและนํา ืบแก้ข้อกล่า า ถือเป็นรูปแบบ ขั้นตอน 
และ ิธีการอันเป็น าระ ําคัญที่กฎ มายกํา นดใ ้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ากดําเนินการไม่ถูกต้อง

๑๗๑



 

 

ตามรูปแบบ ขั้นตอนและ ิธีการที่กฎ มายกํา นด ย่อมมีผลทําใ ้คํา ั่งลงโท ทาง ินัยไม่ชอบ 
ด้ ยกฎ มาย ซึ่งแม้ ่าข้อพิพาทในคําพิพาก า าลปกครอง ูง ุดที่นํามาเป็นตั อย่างน้ีจะเป็นเรื่องขั้นตอน
และ ิธีการดําเนินการทาง ินัยกับข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก า พ. . 2547 ก็ตาม แต่คําพิพาก าของ าลปกครอง ูง ุดในคดีน้ีก็ ามารถนําไปใช้เป็น
บรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการการที่ดี ํา รับ น่ ยงานราชการโดยทั่ ไปที่มีกฎ มายกํา นดขั้นตอน
และ ิธีการดําเนินการทาง ินัยในทาํนองเดีย กัน 

ข้อเท็จจริงในคดีน้ี คือ ในการประชุมครู ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (ผู้อําน ยการโรงเรียน) ซึ่งเป็น
ประธานได้มีคํา ั่งใ ้ผู้ฟ้องคดีอยู่ร่ มในการประชุม และไม่อนุญาตใ ้ผู้ใดออกจาก ้องประชุมก่อน 
การประชุมเ ร็จ ิ้น แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามคํา ั่งและพูดก่อนออกจาก ้องประชุม ่า “ผมจะออก  
แป็กขั้น ก็แป็ก ผมไม่กลั ” 

ต่อมา ผู้ถกูฟ้องคดีที่ 1 ได้มีคาํ ั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ อบ น ินัยไม่ร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี
กรณีขัดคํา ั่งผู้บังคับบัญชาที่ ั่งโดยชอบด้ ยกฎ มาย  

คณะกรรมการ อบ นได้ทําบันทึกข้อค ามถึงผู้ฟ้องคดีเพ่ือใ ้มารับฟังคําอธิบายและ
รับทราบข้อกล่า าตามแบบ . 2 ที่ ้องอําน ยการ ใน ันที่ 4 มิถุนายน 2551 โดยนําไป างไ ้ที่โต๊ะ
ทํางานของผู้ฟ้องคดีเน่ืองจากผู้ฟ้องคดีกําลัง อนอยู่ เมื่อ มดคาบ อน ผู้ฟ้องคดีได้ถือบันทึกดังกล่า มาที่
้องอําน ยการ และพูด ่า “ผมไม่เซ็นอะไรทั้งนั้นและไม่รับทราบอะไรท้ัง ิ้น” คณะกรรมการ อบ นจึงได้
จดแจ้ง มายเ ตุไ ้ในบันทึกดังกล่า ่า ผู้ถูกกล่า าไม่ยอมลงนามรับทราบเพ่ือมารับทราบข้อกล่า า 
และได้ดําเนินการ อบ นและรายงานการ อบ นตามแบบ . 6 โดยเ ็น ่า ผู้ถูกกล่า ามีพฤติการณ์ 

กระด้างกระเด่ืองต่อผู้บังคับบัญชาโดยตลอด จึง มค รลงโท ตัดเงินเดือน 5% เป็นเ ลา 1 เดือน  
ตามมาตรา 86 รรค น่ึง แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงมีคํา ั่งลงโท ตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี 5% เป็นเ ลา 1 เดือน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คํา ั่งดังกล่า
ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า) แต่ผู้ถกูฟ้องคดีที่ 2 มีมติใ ้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี 

ผู้ฟ้องคดีเ ็น ่า คํา ั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ไม่ชอบด้ ยกฎ มาย จึงนําคดีมาฟ้องต่อ 
าลปกครองขอใ ้ าลมีคําพิพาก า รือคํา ั่งเพิกถอนคํา ั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และเพิกถอนผล 
การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 

คดีน้ีมีประเด็นปัญ าที่ ําคัญ คือ คณะกรรมการ อบ นดําเนินการ อบ นตาม
ขั้นตอนและ ิธีการท้ังในขั้นตอนการแจ้งแบบ . 2 และแบบ . 3 โดยชอบด้ ยกฎ มายแล้ รือไม่ ?  

าลปกครอง ูง ุด ินิจฉัย ่า ในขั้นตอนการแจ้งและรับทราบข้อกล่า าตามแบบ . 2 

ถือ ่าผู้ถูกกล่า าไม่มารับทราบข้อกล่า า คณะกรรมการ อบ นจะต้องดําเนินการ ่งบันทึก 
ตามแบบ . 2 จําน น องฉบับทางไปร ณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปใ ้ผู้ถูกกล่า าตามที่อยู่ 
ซึ่งปรากฏตาม ลักฐานของทางราชการ รือ ถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่า าแจ้งใ ้ทราบ โดยใ ้ผู้ถูกกล่า า
เก็บไ ้ น่ึงฉบับและใ ้ผู้ถูกกล่า าลงลายมือช่ือ และ ัน เดือน ปีที่รับทราบแล้ ่งคืนมาร มไ ้ใน ําน น
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การ อบ น น่ึงฉบับ โดยเมื่อล่ งพ้น ิบ ้า ันนับแต่ ันที่ได้ดําเนินการดังกล่า แล้ ากไม่ได้รับแบบ . 2 

คืนมา ใ ้ถือ ่าผู้ถูกกล่า าได้ทราบข้อกล่า าแล้  ซึ่งกรณีดังกล่า ไม่ปรากฏข้อเท็จจริง ่า
คณะกรรมการ อบ นได้ดําเนินการแจ้งบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่า าตามแบบ . 2  

ใ ้ผู้ฟ้องคดีทราบตามข้ันตอนและ ิธีการดังกล่า  อันเป็นการไม่ได้ปฏิบัติตามข้อ 23 รรค ก ของกฎ 
ก.ค. . ่าด้ ยการ อบ นพิจารณา พ. . 2550 จึงไม่อาจถือได้ ่ามีการแจ้งข้อกล่า าใ ้ผู้ฟ้องคดี 
ทราบแล้  และการที่คณะกรรมการ อบ นทําบันทึกข้อค ามถึงผู้ฟ้องคดีเพ่ือใ ้มารับฟังคําอธิบาย 
และรับทราบข้อกล่า าตามแบบ . 2 โดยมีการจดแจ้งพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ยอมมารับทราบ 
ข้อกล่า าไ ้ในบันทึกข้อค ามดังกล่า  ไม่ใช่ ิธีการดําเนินการ อบ นตามท่ีกํา นดไ ้ในกฎ ก.ค. .  

่าด้ ยการ อบ นพิจารณา พ. . 2550 ข้อ 23  

นอกจากน้ี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง องได้ยอมรับ ่าไม่ได้แจ้งข้อกล่า าและ รุปพยาน ลักฐาน 
ที่ นับ นุนข้อกล่า าตามแบบ . 3 ใ ้ผู้ถกูกล่า าทราบ โดยกล่า อ้าง ่าพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่า า
ต้ังแต่รับแจ้งข้อกล่า า ตามแบบ . 2 ยังแข็งขืน จึงมีมูลอันค รเช่ือได้ ่าผู้ถูกกล่า าปฏิเ ธทุกกรณีที่
เก่ีย ข้องกับการ อบ น คณะกรรมการ อบ นจึงไม่จําต้องแจ้งข้อกล่า าและ รุปพยาน ลักฐาน 
ที่ นับ นุนข้อกล่า า ตามแบบ . 3 อีก กรณีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตาม ลักเกณฑ์ขั้นตอนและ ิธีการ 
ตามที่กํา นดในข้อ 24 รรค ก ของกฎ ก.ค. . ่าด้ ยการ อบ นพิจารณา พ. . 2550 และไม่อาจถือได้ ่า 
มีการแจ้งข้อกล่า าและ รุปพยาน ลักฐานท่ี นับ นุนข้อกล่า าใ ้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้   
ผู้ฟอ้งคดีจึงไม่มีโอกา ช้ีแจงข้อเท็จจริงและนํา ืบแก้ขอ้กล่า า 

การ อบ น ินัยไม่ร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้ดําเนินการตามรูปแบบ ขั้นตอน  
และ ิธีการอันเป็น าระ ําคัญตามที่กฎ มายกํา นดใ ้ต้องปฏิบัติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงไม่อาจนําข้อเท็จจริง
และพยาน ลักฐานที่ได้จากการ อบ นท่ีไม่ถูกต้องมารับฟังเพ่ือออกคํา ั่งลงโท ทาง ินัยแก่ผู้ฟ้องคดีได้  
ดังน้ัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีคํา ั่งลงโท ตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี 5% เป็นเ ลา 1 เดือน จึงเป็นคํา ั่งที่ 
ไม่ชอบด้ ยกฎ มาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีก็เป็นคํา ั่งที่ไม่ชอบ 
ด้ ยกฎ มายเช่นกัน (คําพิพาก า าลปกครอง ูง ุด ที่ อ. 716/2558)  

จากคําพิพาก าดังกล่า เป็นการ างบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ ดี เ ก่ีย กับ 
การดําเนินการ อบ น ินัย ซึ่งคณะกรรมการ อบ นจะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนและ ิธีการเก่ีย กับ 
การ อบ นตามที่กฎ มายกํา นดไ ้อย่างเคร่งครัด เช่น การแจ้งบันทึกการแจ้งและรับทราบ 
ข้อกล่า าตามแบบ . 2 และการแจ้งข้อกล่า าและ รุปพยาน ลักฐานที่ นับ นุนข้อกล่า า 
ตามแบบ . 3 ซึ่งทั้ง องกรณีดังกล่า ถือเป็นรูปแบบ ขั้นตอน และ ิธีการอันเป็น าระ ําคัญที่กฎ มาย
กํา นดใ ้ต้องปฏิบัติ ซึ่ง ากคณะกรรมการ อบ นทาง ินัยไม่ดําเนินการใ ้ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน 
และ ิธีการดังกล่า  ย่อมไม่อาจนําข้อเท็จจริง รือพยาน ลักฐานที่รับฟังมาจากกระบ นการ อบ น 
ที่ไม่ถูกต้องมาใช้ได้ และ ากนํามาใช้ย่อม ่งผลต่อคํา ั่งลงโท ทาง ินัยใ ้ไม่ชอบด้ ยกฎ มายได้ 
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(หนงัสือพิมพบ์า้นเมือง คอลมัน์คดีปกครอง ฉบบัวนัเสาร์ท่ี 15 สิงหาคม 2558) 

 

ไม่มอีาํนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ... เป็นเหตุให้คาํส่ังลงโทษไม่ชอบ 

 

คดีปกครองท่ีนาํมาเล่าสู่กนัฟังในวนัน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวินัยกบัขา้ราชการตาํรวจ 
แต่ผูอ้อกคาํสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงไม่มีอาํนาจในการแต่งตั้ง กรณีเช่นน้ีจะส่งผลต่อ 

คาํสั่งลงโทษทางวนิยัหรือไม่ ? 

ข้อเท็จจริงในคดีน้ีคือ ผู ้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตํารวจยศจ่าสิบตํารวจ ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วม 

ในความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด ผูก้าํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนท่ี 43 ท่ีผูฟ้้องคดีสังกดั จึงมีคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินยัอยา่งร้ายแรง และสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติเห็นวา่ ไดก้ระทาํผิดตามท่ีถกูกล่าวหาและพฤติการณ์ถือไดว้า่
เป็นผูป้ระพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง ผูถู้กฟ้องคดี (ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ) จึงไดมี้คาํสั่งลงโทษไล่ผูฟ้้องคดีออกจากราชการ 
ผูฟ้้องคดีจึงฟ้องคดีขอใหศ้าลมีคาํพิพากษาหรือคาํสั่งเพิกถอนคาํสั่งของผูถ้กูฟ้องคดี 

คดีน้ีมีขอ้เทจ็จริงรับฟังไดว้า่ ผูก้าํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนท่ี 43 เป็นผูอ้อกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผูฟ้้องคดี แต่บทบัญญัติกฎหมายท่ีใช้บังคับกับการดาํเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 
ของขา้ราชการตาํรวจในขณะนั้น คือ พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 102 ซ่ึงกาํหนดว่า  
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงให้ผูมี้อาํนาจสั่งบรรจุเป็นผูแ้ต่งตั้ง และพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการตาํรวจ พ.ศ. 2521 มาตรา 22 ได้กาํหนดถึงผูมี้อาํนาจสั่งบรรจุไวเ้ป็นการเฉพาะว่า อธิบดีกรมตาํรวจหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงไดรั้บมอบอาํนาจเป็นผูมี้อาํนาจสั่งบรรจุขา้ราชการตาํรวจ  

ประกอบกับผูบ้ ัญชาการตาํรวจแห่งชาติได้มีคาํสั่ง ลงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2544 กาํหนดให้ผูมี้อาํนาจ 
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยสําหรับขา้ราชการตาํรวจยศจ่าสิบตาํรวจ คือ รองผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ 

ผูช่้วยผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ ผูบ้ญัชาการหรือเทียบผูบ้ญัชาการ 
คดีน้ีคู่กรณีไม่มีประเด็นโต้แยง้กันเก่ียวกับอาํนาจของผูอ้อกคาํสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน 

ทางวินยัอยา่งร้ายแรง และตามหลกักฎหมายเก่ียวกบักระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง หากมิใช่ขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมาย 
ท่ีไดย้กข้ึนวา่กนัมาแลว้โดยชอบในศาลปกครองชั้นตน้ ศาลปกครองสูงสุดไม่มีอาํนาจยกข้ึนวินิจฉยั เวน้แต่เป็นขอ้กฎหมาย
อนัเก่ียวดว้ยความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะ 

ดงันั้น จึงมีประเด็นท่ีน่าสนใจว่า ปัญหาเก่ียวกบัอาํนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั
อยา่งร้ายแรงเป็นปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะตามขอ้ 92 

แห่งระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 หรือไม่ 

โดยในเร่ืองน้ีท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไดมี้มติวา่ การออกคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินยัอยา่งร้ายแรงเป็นขั้นตอนเร่ิมตน้ของการใชอ้าํนาจตามกฎหมายของผูบ้งัคบับญัชาในการดาํเนินการทางวินยั
เพ่ือนาํไปสู่การลงโทษทางวินยั การที่กฎหมายได้กําหนดตําแหน่งของผู้มีอํานาจส่ังแต่งตั้งไว้โดยเฉพาะ เป็นกรณีที่แสดง 
ให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายว่า ประสงค์จะกาํหนดให้เฉพาะผู้บังคบับัญชาทีก่ฎหมายกาํหนดไว้เท่าน้ัน เป็นผู้มีอาํนาจ
ออกคาํส่ังแต่งตั้ง  ทั้งนี ้เพือ่เป็นหลกัประกนัสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากการถูกดําเนินการทางวินัย
โดยไม่ถูกกลั่นแกล้งจากผู้ไม่มีอํานาจตามกฎหมาย ซ่ึงปัญหาดงักล่าวน้ีถือเป็นปัญหาขอ้กฎหมายอนัเก่ียวดว้ยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนท่ีศาลปกครองสูงสุดจะยกข้ึนวินิจฉัยแลว้พิพากษาหรือมีคาํสั่งไปก็ไดต้ามขอ้ 92 แห่งระเบียบ 

ของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 

 

๑๗๔



 

 

ศาลปกครองสูงสุดวนิิจฉัยว่า เม่ือคดีน้ีผูอ้อกคาํสั่งแต่งตั้งมิไดเ้ป็นผูบ้งัคบับญัชา คาํสั่งแต่งตั้งดงักล่าวจึงเป็น
คาํสั่งท่ีออกโดยผูไ้ม่มีอาํนาจ อนัมีลกัษณะเป็นการออกคาํสั่งโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จึงยอ่มส่งผลใหก้ารดาํเนินการสอบสวน
ของคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามคาํสั่งดงักล่าว รวมทั้งการดาํเนินการทางวินยัแก่ผูฟ้้องคดีท่ีไดด้าํเนินการต่อเน่ืองมา
โดยอาศยัผลการสอบสวนของคณะกรรมการดงักล่าว เป็นการดาํเนินการท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายไปในขณะเดียวกนั 

คําส่ังลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงไม่ชอบด้วยขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญ 

ตามทีก่ฎหมายกาํหนดไว้ จึงเป็นคาํส่ังทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย 
นอกจากน้ี ศาลปกครองสูงสุดได้มีคาํพิพากษาให้เพิกถอนคาํสั่งดังกล่าวโดยให้มีผลนับแต่วนัท่ี 

ศาลปกครองสูงสุดมีคาํพิพากษา และมีขอ้สังเกตให้ผูถู้กฟ้องคดีมีอาํนาจดาํเนินการทางวินยัใหม่ให้ถูกตอ้ง โดยไม่มีเหตุท่ี
จะตอ้งคืนสิทธิอนัพึงมีพึงไดย้อ้นหลงั (คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 456/2558) 

คดีน้ีถือเป็นบรรทดัฐานการปฏิบติัราชการท่ีดีท่ีแสดงให้เห็นวา่ การพิจารณาออกคาํสั่งทางปกครองท่ีมี
ผลกระทบต่อสิทธิหรือหนา้ท่ีของบุคคลนั้น นอกจากเจา้หนา้ท่ีผูอ้อกคาํสั่งจะตอ้งกระทาํไปโดยมีกฎหมายใหอ้าํนาจโดยชดัแจง้
และตามขอบเขตอาํนาจท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้รวมถึงตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนและรูปแบบของการออกคาํสั่งทางปกครองแลว้ 
กระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเพื่อนําผลที่ได้จากการสอบสวนมาใช้ประกอบ 

การพจิารณาออกคาํส่ังทางปกครอง กถ็ือเป็นกระบวนการสําคญัเน่ืองจากเป็นขั้นตอนเร่ิมต้นของการใช้อาํนาจตามกฎหมาย 
และหากกระบวนการดังกล่าวได้เกิดขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผู้ออกคําส่ังแต่งตั้งไม่มีอํานาจแล้ว ย่อมส่งผลให้
กระบวนการทั้งหมดทีเ่กดิขึน้ตามมาเป็นการดาํเนินการทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมายครับ ! 

 

นายปกครอง 
      

๑๗๕



“ลงโทษทางวนัิย ... ซ้ํา!! ในมูลความผดิเดยีว” 

                    จิดาภา  มุสิกธนเสฏฐ์  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 29 บญัญติัวา่ “การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ้จะกระทาํมิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการท่ี
รัฐธรรมนูญน้ีกาํหนดไวแ้ละเท่าท่ีจาํเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสาํคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได”้  

การลงโทษบุคคลทางอาญา ถือเป็นการจาํกดัสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลในชีวิต ร่างกายของบุคคล
ท่ีถูกลงโทษตามบทบญัญติัมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 แต่สาํหรับการลงโทษ
ทางปกครอง หรือการลงโทษทางวินัย จะถือเป็นการจาํกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลผูถู้กลงโทษด้วยหรือไม่  

และหากผูมี้อาํนาจมีคาํสั่งลงโทษขา้ราชการผูก้ระทาํผิดวินัยมากกว่าหน่ึงคร้ังสําหรับมูลความผิดเดียวโดยคร้ังแรก 

เป็นการลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและคร้ังท่ีสองเป็นการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงตามการช้ีมูลของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีดงักล่าวจะเป็นการอนัตอ้งห้ามตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2550 หรือไม่ 

คดีปกครองท่ีจะนาํมาเป็นอุทาหรณ์ในฉบบัน้ี ถือเป็นคดีสําคัญที่ศาลปกครองได้นําหลักกฎหมาย
ทัว่ไปมาใช้ในคดีปกครองในประเด็นขา้งตน้แลว้ยงัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่สาํหรับฝ่ายปกครองโดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
ท่ีเป็นผูใ้ช้อาํนาจตามกฎหมายในการออกคาํสั่งลงโทษทางวินัยกับข้าราชการท่ีจะได้มีแนวทางปฏิบัติสําหรับ 

กรณีดงักล่าว เพ่ือใหก้ารใชอ้าํนาจและการปฏิบติัราชการถกูตอ้งตามหลกันิติธรรม 

ข้อเท็จจริงในคดีนีก้ค็ือ ขณะท่ีผูฟ้้องคดีเป็นปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางปลากด ถูกกล่าวหา
วา่เป็นประธานกรรมการตรวจการจา้งและกรรมการตรวจรับพสัดุโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเทา้คอนกรีตและ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ไม่ไดอ้อกไปตรวจสอบความถูกตอ้งของโครงการก่อสร้างตามแบบ
แปลนท่ีกาํหนด จาํนวน 4 โครงการ ซ่ึงประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลชะอม (ผู้ฟ้องคดีโอน (ย้าย) 

มาดาํรงตาํแหน่งท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลชะอม) จึงมีคาํสั่ง ลงวนัท่ี 18 มิถุนายน 2546 ลงโทษตัดเงินเดือน 

ผูฟ้้องคดีร้อยละ 5 เป็นเวลา 3 เดือน ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั  
ต่อมาผูฟ้้องคดีไดโ้อน (ยา้ย) มาดาํรงตาํแหน่งท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางปลากด ผูถู้กฟ้องคดี

ท่ี 1 (นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลบางปลากด) โดยความเห็นชอบของผูถู้กฟ้องคดีท่ี 2 (คณะกรรมการพนักงาน 

ส่วนตาํบลจงัหวดันครนายก) ไดมี้คาํสั่งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางปลากด ลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2550ไล่ผูฟ้้องคดี
ออกจากราชการตามการช้ีมูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรั้บเร่ืองกล่าวหาร้องเรียน 

กรณีเดียวกนั  

ผูฟ้้องคดีอุทธรณ์คาํสั่งดงักล่าว แต่ผูถ้กูฟ้องคดีท่ี 2 มีมติใหย้กอุทธรณ์ 

ผูฟ้้องคดีเห็นว่า คาํสั่งของผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 ท่ีไล่ผูฟ้้องคดีออกจากราชการเป็นคาํสั่งท่ีไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย เป็นการลงโทษทางวินัยสองคร้ังในความผิดเดียวกนั จึงฟ้องขอให้ศาลมีคาํพิพากษาหรือคาํสั่งให้คาํสั่ง
ดงักล่าวไม่ชอบดว้ยกฎหมายและไม่สามารถนาํมาปฏิบติัได ้

                                                            
พนกังานคดีปกครองชาํนาญการ สาํนกัวจิยัและวชิาการ สาํนกังานศาลปกครอง 

(คดีจากศาลปกครอง)  ๑๗๖



การออกคาํส่ังลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยตัดเงินเดือนและการออกคาํส่ังลงโทษทางวินัย
อย่างร้ายแรงโดยไล่ออกจากราชการ เป็นการลงโทษซํ้าอันเป็นการขดัต่อมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช 2550 หรือไม่ ?   

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา่ หลกัท่ีวา่บุคคลไม่อาจถูกลงโทษหลายคร้ังสาํหรับการกระทาํความผิด
คร้ังเดียว เป็นหลกักฎหมายทัว่ไปท่ีหา้มมิใหล้งโทษบุคคลใดบุคคลหน่ึงมากกวา่หน่ึงคร้ังสาํหรับความผิดท่ีบุคคลนั้นได้
กระทาํเพียงคร้ังเดียว ไม่ว่าความผิดท่ีบุคคลนั้นไดก้ระทาํและโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะเป็นความผิดและโทษอาญา 
ความผิดและโทษทางปกครอง หรือความผิดและโทษทางวินยั  นอกจากนั้น การลงโทษบุคคลไม่วา่โทษนั้นจะเป็นโทษ
ทางอาญา โทษทางปกครอง หรือโทษทางวินยั ถือไดว้า่เป็นการจาํกดัสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น
ของบุคคลผูถู้กลงโทษ การลงโทษบุคคลมากกวา่หน่ึงคร้ังสาํหรับการกระทาํความผิดท่ีบุคคลนั้นไดก้ระทาํเพียงคร้ังเดียว 
จึงเท่ากบัเป็นการจาํกดัสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวโ้ดยชดัแจง้หรือโดยปริยายเกินความจาํเป็น
แก่การรักษาไวซ่ึ้งประโยชน์สาธารณะท่ีกฎหมายฉบับท่ีให้อาํนาจจาํกัดสิทธิหรือเสรีภาพนั้ น ๆ มุ่งหมายจะให ้

ความคุม้ครอง อนัเป็นการตอ้งหา้มตามมาตรา 29 วรรคหน่ึง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

การท่ีผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 มีคาํสั่งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางปลากด ลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 

ลงโทษไล่ผูฟ้้องคดีออกจากราชการ เป็นการมีคาํสั่งลงโทษซํ้ าอีกคร้ังหน่ึงสาํหรับการกระทาํความผิดวินยัเร่ืองเดียวกนั
กบัท่ีผูฟ้้องคดีเคยถูกลงโทษทางวินัยมาแลว้ตามคาํสั่งองค์การบริหารส่วนตาํบลชะอม ลงวนัท่ี 18 มิถุนายน 2546  

อนัเป็นการตอ้งหา้มตามหลกักฎหมายทัว่ไปดงักล่าว  
สําหรับประเด็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 มีอาํนาจออกคําส่ังองค์การบริหารส่วนตาํบลบางปลากด  

ลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการหรือไม่น้ัน  

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การดาํเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 91 มาตรา 92 และมาตรา 93 ไม่ไดมี้ผลเป็นการยกเลิกหรือยกเวน้
ผลบงัคบัของหลกักฎหมายทัว่ไปท่ีห้ามมิให้ลงโทษบุคคลใดบุคคลหน่ึงมากกวา่หน่ึงคร้ังสาํหรับความผิดท่ีบุคคลนั้น
ไดก้ระทาํเพียงคร้ังเดียว และมาตรา 29 วรรคหน่ึง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ท่ีหา้มมิให้
จาํกดัสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินความจาํเป็นแก่การรักษาไวซ่ึ้งประโยชน์สาธารณะท่ีกฎหมายฉบบัท่ีให้อาํนาจ
จาํกดัสิทธิหรือเสรีภาพนั้น ๆ มุ่งหมายจะใหค้วามคุม้ครองแต่อยา่งใด  

ผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1โดยความเห็นชอบของผูถู้กฟ้องคดีท่ี 2 จึงปฏิบัติตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย
ดงักล่าวได ้โดยดาํเนินการเพิกถอนคาํสั่งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลชะอม ลงวนัท่ี 18 มิถุนายน 2546 โดยใหก้ารเพิกถอน
มีผลย้อนหลังไปถึงวันออกคําสั่งตามหลักเกณฑ์เ ก่ียวกับการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าท่ีหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาของเจา้หน้าท่ีผูอ้อกคาํสั่งทางปกครองในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

หมวด 2 คาํสั่งทางปกครอง ส่วนท่ี 6 การเพิกถอนคาํสั่งทางปกครองเสียก่อน  

เม่ือผูถู้กฟ้องคดีท่ี 1 ยงัมิไดด้าํเนินการใหมี้การเพิกถอนคาํสั่งลงวนัท่ี 18 มิถุนายน 2546 กรณีจึงมิอาจ
ลบลา้งขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ คาํสั่งไล่ผูฟ้้องคดีออกจากราชการเป็นคาํสั่งท่ีลงโทษซํ้ าอีกคร้ังหน่ึงสาํหรับการกระทาํความผิดทาง
วินยัเร่ืองเดียวกนั และเป็นการกระทาํท่ีไม่ชอบดว้ยหลกักฎหมายทัว่ไปและบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญดงักล่าวขา้งตน้  

ดงันั้น คาํสั่งไล่ผูฟ้้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นคาํสั่งท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี 7/2557) 

จากคาํพิพากษาขา้งตน้จึงเป็นอุทาหรณ์ท่ีดีสําหรับผูมี้อาํนาจในการพิจารณาออกคาํสั่งลงโทษ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีกระทาํความผิดทางวินยัว่า การออกคาํสั่งลงโทษท่ีมีลกัษณะเป็นการลงโทษซํ้ าในมูลเหตุเดียวกนั 

๑๗๗



แมว้่าความผิดคร้ังหลงัเกิดจากการช้ีมูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ถือว่าเป็นคาํสั่งท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายขดัต่อ 

หลกักฎหมายทัว่ไปท่ีห้ามมิให้ลงโทษบุคคลใดบุคคลหน่ึงมากกว่าหน่ึงคร้ังสําหรับความผิดที่บุคคลน้ันได้กระทําเพียง
คร้ังเดียว  ดงันั้น ผูท่ี้มีอาํนาจในการพิจารณาความผิดและกาํหนดโทษจะตอ้งพิจารณาอย่างถ่ีถว้นว่า ความผิดท่ี
เจา้หนา้ท่ีของรัฐไดก้ระทาํลงนั้น ไดมี้การลงโทษในความผดินั้นมาแลว้หรือไม่ หากมีกจ็ะตอ้งดาํเนินการใหมี้การเพิกถอน
คาํสั่งโดยให้มีผลยอ้นหลงัในวนัท่ีออกคาํสั่งนั้นเสียก่อน มิฉะนั้นจะมีผลทาํให้คาํสั่งลงโทษคร้ังหลงัไม่ชอบดว้ย
กฎหมายดว้ยเหตุผลตามท่ีศาลปกครองสูงสุดไดว้ินิจฉยัไวแ้ลว้   
         

๑๗๘



( าร ารกรมประชา ัมพันธ์ คอลัมน์กฎ มายใกล้ตั  ฉบับเดือนธัน าคม ๒๕๕๖) 

การใช้ดุลพนิจิกํา นดโท  ... ต้องเ มาะ มกับค ามผดิ 
 

     นาง า นิตา บุณยรัตน์ พนักงานคดีปกครองชํานาญการ 
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทาง ิชาการและ าร าร 
ํานัก ิจัยและ ิชาการ ํานักงาน าลปกครอง 

 

คดีปกครองที่นํามาเล่า ู่กันฟังในคอลัมน์กฎ มายใกล้ตั ฉบับน้ี 
เป็นคดีพิพาทเก่ีย กับการทํา น้าที่ของข้าราชการที่ได้รับมอบ มายใ ้รับผิดชอบในงาน 

ที่จดัเป็น “ ั ดิการ” ใ ้กับบุคลากรใน น่ ยงาน ตามระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรี ่าด้ ยการจัด ั ดิการ
ภายใน ่ นราชการ พ. . ๒๕๓๐ (ปัจจุบันคือ ระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรี ่าด้ ยการจัด ั ดิการภายใน
่ นราชการ พ. . ๒๕๔๗) แต่ปรากฏ ่ามีการทุจริตเกิดขึ้น จงึถูกลงโท ทาง ินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นปลดออก
จากราชการ 

ซึ่งที่ ุดแล้ าลปกครอง ูง ุดได้มีคําพิพาก า ่า การใช้ดุลพินิจลงโท ปลดผู้ฟ้องคดี
ออกจากราชการไม่ชอบด้ ยกฎ มาย 

คดีน้ี ไม่เพียงแต่จะมีประเด็นทีน่่า นใจ ่า การที่ข้าราชการทํา น้าที่ใน น่ ยงาน ั ดิการ
และค ามเ ีย ายมิได้เกิดขึ้นกับเงินงบประมาณแผ่นดิน แต่เป็นเงิน ั ดิการ ถือเป็นการกระทําค ามผิด
ทาง ินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. . ๒๕๓๕ ( รือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ. . ๒๕๕๑ ปัจจุบัน) รอืไม่ แล้  

ยังถือเป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดี ํา รับฝ่ายปกครอง รือเจ้า น้าที่ของรัฐ
เก่ีย กับการใช้ “อํานาจดุลพินิจ” ในการออกคํา ั่งลงโท ทาง ินัยข้าราชการ เน่ืองจากตาม ลักกฎ มาย
ปกครองในการใช้อํานาจดุลพินิจน้ัน มิได้ มายค าม ่าผู้มีอํานาจจะใช้อํานาจของตนได้ตามอําเภอใจ  
แต่การใช้อํานาจดุลพินิจยังถูกค บคุมโดย ลักกฎ มาย ําคัญคือ “ ลักค ามได้ ัด ่ น” ซึ่ง มายค าม ่า 
ผู้มีอํานาจจะต้องใช้ดุลพินิจโดยคํานึงถึงค ามจําเป็นเพ่ือใ ้การบังคับใช้กฎ มายบรรลุตาม ัตถุประ งค์ 
ค ามเ มาะ มและดุลยภาพระ ่างประโยชน์ าธารณะกับค ามเ ีย ายที่จะเกิดขึ้นกับเอกชนเป็น ําคัญ 

เรื่องรา ของคดีน้ีเกิดขึ้นจากการที่ม า ิทยาลัยได้ดําเนินการจัด ั ดิการภายใน  
โดยจัดต้ัง ถานีบริการนํ้ามันของ น่ ยงานขึ้น และได้แต่งต้ังผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการครูเป็นผู้จัดการ  
ใ ้มี น้าที่ค บคุมการปฏิบัติงานของพนักงานใน ถานีบริการนํ้ามันและตร จ อบรายงานการขายนํ้ามัน
ประจํา ันอย่าง มํ่าเ มอ 

ต่อมาปรากฏ ่าลูกจ้างใน ถานีบริการนํ้ามันได้ทุจริตยักยอกนํ้ามันของ ถานีบริการ
นํ้ามัน ลังจากนั้นก็ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ อบ นทาง ินัยและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (อธิการบดี
ม า ิทยาลัย) ได้มีคํา ั่งลงโท ลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๑ ขั้น โดยเ ็น ่าผู้ฟ้องคดีปล่อยปละละเลย 
ต่อ น้าที่เน่ืองจากไม่ปรากฏ ่าผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือช่ือค บคุมและตร จ อบรายงานการขายนํ้ามัน 
ต้ังแต่ ันที่ ๑๑ ิง าคม ๒๕๓๗ ถึง ันที่ ๒๙ ธัน าคม ๒๕๓๘ ถือ ่าผู้ฟ้องคดีประมาทเลินเล่อใน น้าที่
ราชการอย่างร้ายแรง แต่ไม่ได้ทําใ ้ราชการเ ีย ายอย่างร้ายแรงเพราะค ามเ ีย ายที่เกิดขึ้นไม่ใช่ 
เงินงบประมาณแผ่นดิน แต่เป็นเงิน ั ดิการ อันเป็นค ามผิดตามมาตรา ๘๔ รรค น่ึง แ ่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. . ๒๕๓๕ 

แต่คณะกรรมการข้าราชการครูกลับมีค ามเ ็นใ ้เพ่ิมโท เป็นปลดผู้ฟ้องคดีออกจาก
ราชการ ฐานไม่ปฏิบัติ น้าที่ราชการด้ ยค ามอุต า ะ ไม่เอาใจใ ่ระมัดระ ังรัก าประโยชน์ของ 
ทางราชการและประมาทเลินเล่อใน น้าที่ราชการ อันเป็นเ ตุใ ้เ ีย ายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

๑๗๙



๒ 

ตามมาตรา ๘๔ รรค อง แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. . ๒๕๓๕ (มาตรา ๘๕ และ
มาตรา ๘๓ แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. . ๒๕๕๑) ผู้ถกูฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคํา ั่งปลด 
ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ 

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คาํ ั่งดังกล่า และผู้ถกูฟ้องคดีที่ ๒ (นายกรัฐมนตรี) ยกอุทธรณ์ 

ผู้ฟ้องคดีจึงนําคดีมาฟ้องต่อ าลปกครอง โดยเ ็น ่า ถานีบริการนํ้ามันเป็นทรัพย์ ิน
ของการปิโตรเลียมแ ่งประเท ไทย จึงไม่ถือ ่าผู้ฟ้องคดีไม่ระมัดระ ังรัก าประโยชน์ของทางราชการ 
จนเป็นเ ตุใ ้เ ีย ายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  นอกจากน้ัน ม า ิทยาลัยไม่ได้กํา นดระเบียบปฏิบัติ
เก่ีย กับขอบเขต น้าที่ของผู้จัดการ ถานีบริการน้ํามัน ผู้ฟ้องคดีจึงปฏิบัติ น้าที่ตามค ามเข้าใจ 
ของตนเองถือไม่ได้ ่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติ น้าที่ด้ ยค ามอุต า ะ คํา ั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ 
ไม่ชอบด้ ยกฎ มาย จึงขอใ ้ าลมีคําพิพาก าเพิกถอนคํา ั่งปลดออกจากราชการและใ ้กลับไปใช้คํา ั่ง
ลงโท ลดขั้นเงินเดือน 

ประเด็นก็คือ ผู้ฟอ้งคดีกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ ? 

าลปกครอง ูง ุด ินิจฉัย ่า ถานีบริการน้ํามันจัดต้ังขึ้นเพ่ือเป็น ั ดิการข้าราชการ
ม า ิทยาลัย ตามมติและระเบียบ ั ดิการข้าราชการของม า ิทยาลัยและระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรี
่าด้ ยการจัด ั ดิการภายใน ่ นราชการ พ. . ๒๕๓๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งต้ังใ ้เป็นผู้จัดการ
ถานีบริการนํ้ามัน จึงถือ ่าเป็นการปฏิบัติ น้าที่ราชการ แม้อาคารและอุปกรณ์ของ ถานีบริการนํ้ามัน 
จะเป็นการลงทุนก่อ ร้างโดยการปิโตรเลียมแ ่งประเท ไทย ก็ไม่ได้ทําใ ้การปฏิบัติ น้าที่ผู้จัดการ ถานี
บริการนํ้ามันของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นการปฏิบัติ น้าที่ราชการ 

เมื่อเกิดกรณีลูกจ้างของ ถานีบริการนํ้ามันที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการกระทําการทุจริต
ยักยอก รือลักนํ้ามัน การกระทําของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติ น้าที่โดยไม่เอาใจใ ่ระมัดระ ัง 
ในการตร จ อบค บคุมรัก าประโยชน์ของทางราชการและประมาทเลินเล่อใน น้าที่ราชการ 

แต่เมื่อขณะเป็นผู้จัดการ ผู้ฟ้องคดียังคงมี น้าที่ทําการ อนตามปกติ และในช่ งเ ลา
เกิดเ ตุก็มี น้าที่ อนที่ ิทยาเขตต่างจัง ัด ไม่อาจดูแล ถานีบริการนํ้ามันและค บคุมตร จ อบ
พนักงานได้ทุก ัน การปฏิบัติงานจึงต้องมีผู้ดูแลแทน  นอกจากน้ี การรับมอบงานของผู้ฟ้องคดีไม่มีการ
ตร จ ัดระดับนํ้ามันก้นถังใต้ดินก่อน ่งมอบ ทําใ ้การตร จ อบจําน นนํ้ามันที่ขายออกไปในแต่ละ ัน 
ทําได้ยากลําบาก กับม า ิทยาลัยไม่ได้ออกระเบียบ ข้อกํา นด รือ ิธีปฏิบัติของตําแ น่งผู้จัดการ ถานี
บริการนํ้ามันมอบ มายใ ้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติ ตามข้อ ๙ ระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรี า่ด้ ยการจัด ั ดิการ
ภายใน ่ นราชการ พ. . ๒๕๓๐ จึงอาจเกิดข้อบกพร่อง รือข้อผิดพลาดขึ้นได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็พยายาม
แก้ไขโดยมี นัง ือถึงผู้อําน ยการกอง ั ดิการเพ่ือใ ้ ํานักงานผู้ตร จ อบภายในทําการตร จ อบ
ก่อนที่จะมีการต้ังคณะกรรมการ อบข้อเท็จจริง 

พฤติการณ์การกระทําของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเพียงไม่เอาใจใ ่ระมัดระ ังรัก าประโยชน์
ของทางราชการเท่าที่ค รและประมาทเลินเล่ออยู่บ้าง แต่ไม่เป็นผลโดยตรงที่ทําใ ้เกิดค ามเ ีย าย 
แก่ราชการอย่างร้ายแรง การกระทําของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงค ามผิด ินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ดังน้ัน คาํ ั่งปลด
ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้ ยกฎ มาย (คําพิพาก า าลปกครอง ูง ุด 
ที่ อ. ๔๕๓/๒๕๕๖) 

จากคําพิพาก า าลปกครอง ูง ุดในคดีน้ีมีแน ทางการปฏิบัติราชการที่ดีอย่างน้อย  
๒ ประการ คือ (๑) การท่ีข้าราชการทํา น้าที่ใน น่ ยงาน ั ดิการและค ามเ ีย ายมิได้เกิดขึ้นกับ 

๑๘๐



เงินงบประมาณแผ่นดิน แต่เป็นเงิน ั ดิการ ยังถือเป็นการปฏิบัติราชการและ ากผู้ได้รับมอบ มาย 
ใ ้ปฏิบัติ น้าที่ไม่เอาใจใ ่ ระมัดระ ังรัก าประโยชน์ของทางราชการ รือประมาทเลินเล่อทําใ ้เกิด
ค ามเ ีย ายย่อมถือเป็นการกระทําค ามผิดทาง ินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ. . ๒๕๓๕ ( รือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. . ๒๕๕๑) และ (๒) การใช้ดุลพินิจ
ตัด ินใจกํา นดโท ทาง ินัย จะต้องเป็นไปเท่าที่จําเป็นเพ่ือใ ้บรรลุ ัตถุประ งค์ รือเจตนารมณ์ของ
กฎ มายและด้ ยค ามเ มาะ มกับค ามผิดโดยพิจารณาข้อเท็จจริงของพฤติการณ์ของเจ้า น้าที่ 
ที่เก่ีย ข้อง เจตนาของการกระทํา และระเบียบปฏิบัติของ น่ ยงาน ร มถึงค ามเ ีย ายที่เกิดขึ้นเป็น 
ผลโดยตรงจากการกระทําค ามผิด รือไม่ประกอบกันเพ่ือค ามถูกต้องตามกฎ มายและใ ้เกิด 
ค ามยุติธรรมเพราะการออกคํา ั่งลงโท ข้าราชการนอกจากจะเป็นแน ทางในการ ินิจฉัยของฝ่ายปกครอง 
ในเรื่องอ่ืนๆ แล้  ยัง ่งผลกระทบทั้งต่อประโยชน์ าธารณะและประโยชน์ของข้าราชการที่เก่ีย ข้อง 
อย่าง ลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 

     

๑๘๑



 

น าพฤติการณ์อันเป็นค ามผิดทาง ินัยฐานอ่ืนมาลงโท  ! … โดยไม่แจ้งข้อกล่า า 
     

จัดท าโดย นาง า จิดาภา  มุ ิกธนเ ฏฐ์ พนักงานคดีปกครองปฏิบตัิการ 
กลุ่มเผยแพร่ข้อมลูทาง ิชาการและ าร าร 

 านัก ิจัยและ ิชาการ  านักงาน าลปกครอง 
 

  การด าเนินการทาง ินัยแก่ข้าราชการที่ถูกกล่า า ่ากระท าผิด ินัยอย่างร้ายแรง  
รืออย่างไม่ร้ายแรงก็ตาม ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจลงโท ต้องด าเนินการตาม ิธีการ รือกระบ นการ  

ตามที่กฎ มายก า นดก่อนมีค า ั่งลงโท ทาง ินัย เช่น ต้องมีการ อบ น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
อบ น แจ้งข้อกล่า า และ รุปพยาน ลักฐานใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใ ้

โอกา ผู้ถูกกล่า าได้ทราบข้อเท็จจริงของเรื่องที่ถูกกล่า าโดยกระจ่างชัดและอย่างเพียงพอ ่ากระท า
ผิด ินัยในกรณีใด เรื่องใดบ้าง ตามมาตราใด และจะถูกลงโท อย่างไรบ้าง  และมีโอกา โต้แย้งแ ดง
พยาน ลักฐานเพ่ือคุ้มครองป้องกัน ิทธิของตน ตามมาตรา ๓๐ แ ่งพระราชบัญญัติ ิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง พ. . ๒๕๓๙ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนและ ิธีการอันเป็น าระ  าคัญในกระบ นการพิจารณา 

ทางปกครอง และ ากยังฝืนไม่ด าเนินการตามขั้นตอนและ ิธีการดังกล่า  จะมีผลท าใ ้ค า ั่งทางปกครอง
ในเรื่องนั้นๆ ไม่ชอบด้ ยกฎ มาย 

  คดีปกครองที่จะน ามาเล่า ู่กันฟังฉบับนี้เป็นเรื่องของฝ่ายปกครองที่ใช้อ านาจออกค า ั่ง 
ทางปกครองลงโท ข้าราชการผู้ถูกกล่า า ่ากระท าผิด ินัยอย่างไม่ร้ายแรง ซึ่งในขั้นตอนการ อบ น 

ของคณะกรรมการ อบ นก็ได้ใ ้ โอกา ผู้ถูกกล่า าได้ชี้แจงโต้แย้งและแ ดงพย าน ลักฐาน  
แต่ในขั้นตอนการลงโท  ฝ่ายปกครองได้น าเอาพฤติการณ์ที่เป็นค ามผิดทาง ินัยอย่างไม่ร้ายแรงในฐาน
ค ามผิดอื่นมาเป็นฐานในการเพิ่มระดับโท ด้ ย แต่ในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีมติใ ้ใช้ระดับโท เดิม
ก่อนที่จะเพ่ิมระดับโท   
  าลปกครอง ูง ุดได้มีค า ินิจฉัยเรื่องนี้โดยมีข้อเท็จจริงในคดี ่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู 
ถูกกล่า า ่ากระท าผิด ินัยอย่างไม่ร้ายแรง กรณีไม่ใ ้เกียรติแก่เพ่ือนครูด้ ยกัน ใช้ าจา ยาบคาย  

ต่อ น้านักเรียนทั้ง ้องและเพ่ือนครู ไม่เคารพ ิทธิซึ่งกันและกัน ท าใ ้ได้รับค ามอับอายต่อนักเรียน  
และไม่รัก าค าม ามัคคีใน มู่คณะ ั น้าการประถม ึก าอ าเภอในฐานะผู้บังคับบัญชาจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ืบ นข้อเท็จจริง โดยมีการแจ้งข้อกล่า าและใ ้โอกา ผู้ฟ้องคดีแก้ข้อกล่า า  
ผลการ อบ นฟังได้ ่าผู้ฟ้องคดีกระท าผิด ินัยฐานไม่ ุภาพเรียบร้อย ตามมาตรา ๙๓ แ ่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. . ๒๕๓๕ และเ ็น ่า มค รงดโท โดยใ ้ท าทัณฑ์บนเป็น นัง ือแทน  
แต่ผู้อ าน ยการการประถม ึก าจัง ัดได้มีค า ั่งที่  ๖๖/๒๕๔๖ ลงโท ภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี  
โดยได้น าเอาพฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีลงโท เด็กนักเรียนด้ ยการตีอันเป็นการกระท าผิด ินัยกรณีไม่ถือ
และปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ ตามมาตรา ๙๑ แ ่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. . ๒๕๓๕ มาเป็นเ ตุในการพิจารณาโท ด้ ย 

  ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ โดย อ.ก.ค. จัง ัดมีมติเพ่ิมโท เป็นตัดเงินเดือนตามค า ั่งที่ ๒๒๔/๒๕๔๖ 
แตต่่อมา อ.ก.ค.  านักงานคณะกรรมการการ ึก าข้ันพื้นฐานมีมติลดโท ใ ้เ ลือภาคฑัณฑ์ ผู้ถูกฟ้องคดี 
(ผู้อ าน ยการ  านักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า) จึงมีค า ั่งที่ ๘๗/๒๕๔๘ ยกเลิกการลงโท ตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี 
และใ ้ใช้ค า ั่งที่ ๖๖/๒๕๔๖ ที่ลงโท ภาคทัณฑ์ ผู้ฟ้องคดีเ ็น ่าตนไม่ได้กระท าผิดตามข้อกล่า า  
จึงฟ้องคดีต่อ าลขอใ ้เพิกถอนค า ั่งทั้ง องดังกล่า   

๑๘๒



  กระบ นการออกค า ั่งทางปกครองลงโท ทาง ินัยผู้ฟ้องคดีชอบด้ ยกฎ มาย รือไม่ 
และค า ั่งที่ใ ้ใช้ระดับโท เดิมชอบด้ ยกฎ มาย รือไม่ ? คดีมีประเด็นที่น่า นใจ ๒ ประเด็น คือ 

  าลปกครอง ูง ุด ินิจฉัย ่า  การกระท าผิด ินัยอย่างไม่ร้ายแรง มาตรา ๑๐๒  
แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. . ๒๕๓๕ บัญญัติใ ้ผู้บังคับบัญชามีอ านาจด าเนินการ
ตาม ิธีการที่เ ็น มค ร และตาม นัง ือ ที่ นร. ๐๗๐๙.๒/๒๑๑๗ ลง ันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๙ ิธีการที่
ผู้บังคับบัญชาเ ็น มค ร มายถึง ิธีการที่ผู้บังคับบัญชาเ ็น มค รจะใช้ในการ อบ นซึ่งอาจ
ด าเนินการโดย ิธีใดก็ได้ เช่น ตั้งเรื่องกล่า าและท าการ อบ น รือแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการ
อบ นทาง ินัยอย่างไม่ร้ายแรง คดีนี้แม้ ่าผู้อ าน ยการการประถม ึก าจัง ัดซึ่งมี ถานะเป็น

ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจ ั่งลงโท ตามกฎ มาย จะน าข้อกล่า าเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีท าโท เด็กนักเรียน  

ด้ ยการตีซึ่งผิดระเบียบของกระทร ง ึก าธิการเข้ามาเป็นเ ตุในการลงโท ทาง ินัยไม่ร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีได้ 
ก็ตาม เมื่อค า ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ืบ นข้อเท็จจริงเป็นกรณีผู้ฟ้องคดีถูกกล่า า ่าไม่ใ ้เกียรติ 
แก่เพ่ือนครูด้ ยกัน ใช้ าจา ยาบคายต่อ น้านักเรียนทั้ง ้องและเพ่ือนครู ไม่เคารพ ิทธิซึ่งกันและกัน  
ท าใ ้ได้รับค ามอับอายต่อนักเรียน และผลการ อบ นเ ็น ่าผู้ฟ้องคดีกระท าผิด ินัยฐานไม่ ุภาพ
เรียบร้อย ตามมาตรา ๙๓ แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. . ๒๕๓๕ เ ็นค รงดโท
โดยใ ้ท าทัณฑ์บนเป็น นัง ือ แต่การพิจารณาค ามผิดและการก า นดโท ตามค า ั่งที่ ๖๖/๒๕๔๖  
ของผู้อ าน ยการการประถม ึก าจัง ัดได้น าเอาเรื่องที่ผู้ ฟ้องคดีท าโท เด็กนักเรียนด้ ยการตี   
อันเป็นค ามผิด ินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามมาตรา ๙๑ แ ่งพระราชบัญญัติดังกล่า  ซึ่งเป็นเรื่องที่
นอกเ นือจากข้อกล่า าที่ได้มีการ ืบ นข้อเท็จจริงมาพิจารณาลงโท ภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้  
มีการแจ้งข้อกล่า าดังกล่า ต่อผู้ฟ้องคดีเพ่ือใ ้ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกา โต้แย้งและแ ดงพยาน ลักฐานของตน 
ตามนัยมาตรา ๓๐ รรค นึ่ง แ ่งพระราชบัญญัติ ิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. . ๒๕๓๙ ทั้งยังได้น าเรื่อง
ที่ผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโท ภาคทัณฑ์และตัดเงินเดือนในค ามผิด ินัยกรณีอ่ืนมาเป็นเ ตุลงโท ภาคทัณฑ์  
ผู้ฟ้องคดีในครั้งนี้ด้ ย การพิจารณาค ามผิดและลงโท ภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 
ค า ั่ง  านักงานการประถม ึก าจัง ัด ที่ ๖๖/๒๕๔๖ ที่ใ ้ลงโท ภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นค า ั่ง 
ที่ไม่ชอบด้ ยกฎ มาย ถึงแม้ ่าในชั้นการพิจารณาของ อ.ก.ค.  านักงานคณะกรรมการการ ึก า 

ขั้นพ้ืนฐานในฐานะ อ.ก.พ. กระทร ง ึก าธิการมีมติใ ้ลงโท ภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี โดยตัดประเด็น 

การลงโท ในค ามผิดตามมาตรา ๙๑ แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. . ๒๕๓๕ 
ออกไปแล้  ตามค า ั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๘๗/๒๕๔๘ คงเ ลือเพียงใ ้ลงโท ภาคทัณฑ์ในฐานค ามผิด
ตามมาตรา ๙๓ แ ่งพระราชบัญญัติดังกล่า เท่านั้น และใ ้ใช้ค า ั่งที่ ๖๖/๒๕๔๖ ก็ไม่มีผลท าใ ้ค า ั่งที่ 
๖๖/๒๕๔๖ ดังกล่า  กลับกลายเป็นค า ั่งที่ชอบด้ ยกฎ มายไปได้ 
  ดังนั้น ค า ั่ง ที่ ๖๖/๒๕๔๖ และค า ั่งที่ ๘๗/๒๕๔๘ ใ ้ยกเลิกค า ั่งเพ่ิมโท และใ ้ใช้
ค า ั่ง  านักงานการประถม ึก าจัง ัดกาญจนบุรี ที่ ๖๖/๒๕๔๖ ลง ันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖  
เรื่อง ลงโท ภาคทัณฑ์ข้าราชการครูคงเดิม จึงไม่ชอบด้ ยกฎ มาย (ค าพิพาก า าลปกครอง ูง ุดที่  
อ. ๓/๒๕๕๕) 
  คดีนี้ นอกจากจะปรากฏ ลักกฎ มายปกครองที่  าคัญ คือ ลักรับฟังค าม องฝ่าย  
ตามมาตรา ๓๐ แ ่งพระราชบัญญัติ ิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. . ๒๕๓๙ ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะ
คุ้มครองค ามเป็นธรรมใ ้กับคู่กรณีในกระบ นพิจารณาทางปกครองแล้  าลปกครอง ูง ุดยังได้ าง
บรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีในการด าเนินการทาง ินัยอย่างไม่ร้ายแรง กล่า คือ แม้ตามมาตรา ๑๐๒ 
แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. . ๒๕๓๕ จะใ ้อ านาจผู้บังคับบัญชาที่จะด าเนินการ

๑๘๓



ทาง ินัยได้ตามที่เ ็น มค ร แต่ก็มิได้ มายค าม ่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อ านาจพิจารณาค ามผิดและ
ก า นดโท ได้ทันทีโดยไม่ต้องด าเนินการตามขั้นตอนและ ิธีการอันเป็น าระ  าคัญที่กฎ มายก า นดไ ้ 
เช่น การแจ้งข้อกล่า าใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบทุกข้อกล่า าและ รุปพยาน ลักฐานใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบ
อย่างชัดเจนและเพียงพอ เพื่อใ ้ผู้ถูกกล่า าได้มีโอกา ชี้แจง โต้แย้งและแ ดงพยาน ลักฐานของตนเพ่ือ
ปกป้องคุ้มครอง ิทธิของตนในกระบ นการพิจารณาทางปกครองก่อนที่จะมีการออกค า ั่งทางปกครอง 
การที่ผู้บังคับบัญชาแจ้งข้อกล่า าในค ามผิดฐาน นึ่ง แต่ในการพิจารณาค ามผิดและก า นดโท ได้น า
พฤติการณ์อันเป็นค ามผิดฐานอ่ืนซึ่งมิได้มีการ อบ น รือแจ้งข้อกล่า าใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบมาเป็น
ฐานในการพิจารณาค ามผิดและก า นดโท ด้ ย จึงถือเป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและ ิธีการ
อันเป็น าระ  าคัญในการด าเนินการทาง ินัยซึ่งมีผลท าใ ้ค า ั่งลงโท ทาง ินัยไม่ชอบด้ ยกฎ มาย 
 

     

๑๘๔



ความเป็นกลางของเจ้า น้าที่ในการด าเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
 

นาง า นิตา บุณยรัตน ์พนักงานคดีปกครองช านาญการ 
กลุ่มเผยแพร่ข้อมลูทาง ิชาการและ าร าร 

 านัก ิจัยและ ิชาการ  านักงาน าลปกครอง 
 

ลักค ามเป็นกลาง รือ ลักค ามไม่มี ่ นได้เ ีย (Impartiality) มาจากแน คิด
พ้ืนฐาน ่าบุคคลที่มีอ านาจ ั่งการ ากมีอคติต่อคู่กรณีฝ่ายใดฝ่าย นึ่ง รือมีผลประโยชน์ที่เกี่ย ข้องกัน
แล้ ย่อมไม่อาจ ินิจฉัยชี้ขาดโดยปรา จากอคติในเรื่องนั้นได้ ดังเช่น ุภา ิตกฎ มายโรมันที่ ่า “ไม่มีใคร

ามารถพิจารณาคดีของตนเองได้ ” (no one should a judge in his own case) ลักดังกล่า
พระราชบัญญัติ ิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. . ๒๕๓๙ น ามาบัญญัติไ ้ในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖  
เพ่ือเป็นการประกันการใช้อ านาจของผู้มีอ านาจในการออกค า ั่งทางปกครองใ ้มีค ามเป็นกลาง  
ค ามเป็นธรรม และปรา จากค ามล าเอียง โดยมีการแยกค ามไม่เป็นกลางออกเป็น ๒ ประเภท คือ  
เ ตุมาจาก ภาพภายนอก (มาตรา ๑๓) ซึ่งมาจาก ถานภาพ รือฐานะของเจ้า น้าที่เอง เช่น เป็นคู่กรณี 
เป็นคู่ มร  เป็นญาติ และเ ตุมาจาก ภาพภายใน (มาตรา ๑๖) ซึ่งมีเ ตุมาจาก ภาพภายในจิตใจ 

ของเจ้า น้าที่ เช่น ค ามอคติ ค ามล าเอียง เช่น กรณีนายกเท มนตรีอนุมัติจ้าง ้าง ุ้น ่ นจ ากัดที่มีบุตรเขย
เป็น ุ้น ่ นผู้จัดการเป็นผู้รับจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังและ ินคลุกในเขตเท บาล (ค าพิพาก า าลปกครอง
ูง ุดที่ อ. ๖๘/๒๕๕๕) รือกรณีที่คณะกรรมการ อบ นทาง ินัยจ าน น องใน ามคนเคยเป็น

กรรมการ ืบ นข้อเท็จจริงด้ ย ซึ่งคาด มายได้ ่าผลการ อบ นทาง ินัยอย่างร้ายแรงไม่อาจแตกต่าง
ไปจากผลการ ืบ นข้อเท็จจริง ถือเป็นกรณีที่เจ้า น้าที่ที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองมีเ ตุอันมี ภาพ
ร้ายแรงท าใ ้ค า ั่งลงโท ทาง ินัยไม่ชอบด้ ยกฎ มาย (ค าพิพาก า าลปกครอง ูง ุดที่ อ. ๖๐๐/๒๕๕๔) 
เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจด าเนินการทาง ินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
ตั้งแต่การออกค า ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น การ อบ นของคณะกรรมการ อบ น การพิจารณา
ก า นดโท  มีเ ตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่า า และ ลังจากมีการ อบ นทาง ินัยเ ร็จ ิ้น ได้ใช้อ านาจ
ออกค า ั่งลงโท ผู้ถูกกล่า า จะถือ ่าเป็นเจ้า น้าที่ที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองมีเ ตุอันมี ภาพ
ร้ายแรงตามมาตรา ๑๖ แ ่งพระราชบัญญัติ ิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. . ๒๕๓๙ อันอาจท าใ ้
ค า ั่งลงโท ทาง ินัยไม่ชอบด้ ยกฎ มาย รือไม่ และเป็นข้อยกเ ้นที่จะไม่ต้องน าบทบัญญัติดังกล่า มาใช้
บังคับ รือไม ่

ค าพิพาก า าลปกครอง ูง ุดที่ อ. ๑๔๖/๒๕๕๔ ได้ ินิจฉัยกรณีดังกล่า ไ ้โดยมีข้อเท็จจริง ่า 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (ผู้อ าน ยการ ิทยาลัยเทคนิค) มีค า ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นทาง ินัยผู้ฟ้องคดี 
กรณีที่ผู้ ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการครูและท า น้าที่ ั น้างานทะเบียนท าการแก้ไขปลอมแปลง 
ผลการเรียนของนาย ช. (นัก ึก า) เพ่ือใ ้นาย ช. จบการ ึก าและรับรองเอก ารภาพถ่ายระเบียน
แ ดงผลการเรียนอันเป็นเท็จ คณะกรรมการ อบ นทาง ินัยมีมติ ่าผู้ฟ้องคดีกระท าผิด ินัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
จึงมีค า ั่งลงโท ตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕ เปอร์เซ็นต์ ไม่เกิน นึ่งเดือน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ค า ั่งดังกล่า   
แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (อ.ก.ค.  านักงานคณะกรรมการการอาชี ะ ึก า) มีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเ ็น ่า  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อ านาจโดยมิชอบกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดี เนื่องจากมีเ ตุโกรธเคืองผู้ฟ้องคดี ซึ่งก่อนที ่
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จะมีค า ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นทาง ินัยผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เคยแ ดงท่าที
ชอบผู้ฟ้องคดีในเชิงชู้ า ต้องการใ ้ผู้ฟ้องคดีเป็นภริยาน้อยแต่ถูกปฏิเ ธ ท าใ ้ผู้ถูกฟ้องคดีคอยจับผิด 

๑๘๕



และมี นัง ือชี้แจงต่อผู้บังคับบัญชาโดยแ ดงข้อค าม มิ่นประมาท ผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งค ามด าเนินคดี 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฐาน มิ่นประมาท ่ นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งค ามผู้ฟ้องคดีฐานเจ้าพนักงานท าเอก ารเท็จ 
ผู้ ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้อง าลปกครองขอใ ้ าลเพิกถอนค า ั่ งของผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ และมติของ 
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ร มทั้งใ ้คืนเงินเดือนที่ถูกตัดไปด้ ย 
  ศาลปกครอง ูง ุดวินิจฉัยว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เ ็น ่าการกระท าของผู้ฟ้องคดี  
กรณีแก้ไขผลการเรียนของนาย ช. เป็นการกระท าโดยมิชอบ และมีมูลที่ค รกล่า า ่ากระท าผิด ินัย  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นเพ่ือท าการ อบ นทาง ินัยผู้ฟ้องคดีได้และ

าก อบ นพบ ่ามีพฤติการณ์กระท าผิด ินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามที่ถูกกล่า า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมี
อ านาจก า นดโท และมีค า ั่งลงโท ทาง ินัยได้ตาม มค รแก่กรณี และเนื่องจากการด าเนินการ
อบ นทาง ินัยตั้งแต่การออกค า ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น การ อบ นของคณะกรรมการ
อบ น การพิจารณาก า นดโท เป็นการพิจารณาทางปกครอง และค า ั่งลงโท ตัดเงินเดือนเป็นค า ั่ง

ทางปกครองตามมาตรา ๕ แ ่งพระราชบัญญัติ ิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. . ๒๕๓๙ เมื่อปรากฏ ่า 
ก่อนที่จะด าเนินการทาง ินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และผู้ฟ้องคดีมีปัญ าค ามขัดแย้งกัน จนถึงขั้น
มีการร้องทุกข์กล่า โท ต่อพนักงาน อบ น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ น าเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีแก้ไขผลการเรียน
ของนาย ช. ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเม ายน ๒๕๓๙ มาด าเนินการทาง ินัยลงโท ผู้ฟ้องคดีในปี ๒๕๔๐  
โดยเข้าใจ ่าผู้ฟ้องคดีท าบัตร นเท่ ์และแจ้งค ามด าเนินคดีตนในข้อ า มิ่นประมาท ท าใ ้เ ็นได้ ่า
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยโท ะจริตกลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชา ขาดคุณธรรมและเมตตาธรรม 

เมื่อปรากฏ ่าก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จะด าเนินการทาง ินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
และผู้ฟ้องคดีมีปัญ าค ามขัดแย้งจนถึงข้ันแจ้งค ามร้องทุกข์กล่า โท ซึ่งกันและกันต่อพนักงาน อบ น 
กรณีถือ ่ามี ภาพร้ายแรงที่อาจท าใ ้การด าเนินการทาง ินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นการพิจารณาทาง
ปกครองไม่เป็นกลางโดย ภาพภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ น้าที่ในการด าเนินการทาง
ินัยผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจท าการพิจารณาทางปกครองเรื่องนี้ได้ตามมาตรา ๑๖ รรค นึ่ง  

แ ่งพระราชบัญญัติ ิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. . ๒๕๓๙ และกรณีนี้มิใช่กรณีไม่มีเจ้า น้าที่อ่ืน
ปฏิบัติ น้าที่แทน เพราะยังมีผู้บังคับบัญชาเ นือขึ้นไปของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ามารถ
ด าเนินการ อบ นได้ และมิใช่กรณีเป็นค ามจ าเป็นเร่งด่ น ากปล่อยใ ้ล่าช้าจะเ ีย ายต่อประโยชน์
าธารณะ รือ ิทธิบุคคลโดยไม่มีทางแก้ไขได้ อันจะเป็นข้อยกเ ้นมิใ ้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ 

แ ่งพระราชบัญญัติ ิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. . ๒๕๓๙ มาใช้บังคับ  ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
ด าเนินการทาง ินัยแก่ผู้ฟ้องคดี โดยการออกค า ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นทาง ินัย การพิจารณา
ค ามผิด และพิจารณาโท โดยมีค า ั่งลงโท ตัดเงินเดือน จึงเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้ ยกฎ มาย และ
มติของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ จึงไม่ชอบด้ ยกฎ มายเช่นกัน 

  คดีนี้ าลปกครอง ูง ุดได้ างบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ย กับค ามเป็นกลาง
ของเจ้า น้าที่ท่ีมีอ านาจพิจารณาทางปกครองไ ้ ๒ กรณ ี

(๑) เมื่อกฎ มายเฉพาะไม่ได้บัญญัติเกี่ย กับ ลักค ามเป็นกลางของเจ้า น้าที่ที่มีอ านาจ
น้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น การพิจารณาค ามผิด การก า นดโท และการ ั่งลงโท  อันเป็น

การพิจารณาทางปกครองไ ้โดยเฉพาะ จึงต้องน าบทบัญญัติมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แ ่ง
พระราชบัญญัติ ิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. . ๒๕๓๙ มาใช้บังคับ 

(๒) การด าเนินการทาง ินัยอย่างไม่ร้ายแรง ซึ่งเริ่มตั้งแต่การออกค า ั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการ อบ น การพิจารณาค ามผิด การก า นดโท และการ ั่งลงโท  เป็นการพิจารณาทาง

๑๘๖



๓ 

ปกครอง และการมีค า ั่งลงโท ทาง ินัยเป็นค า ั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แ ่งพระราชบัญญัติ 
ิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. . ๒๕๓๙ เจ้า น้าที่ผู้มีอ านาจด าเนินการทาง ินัยต้องมีค ามเป็นกลาง 

การที่ผู้บั งคับบัญชาซึ่ ง เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการทาง ินัยและผู้ถูกกล่า า ่ากระท าผิด ินัย 

อย่างไม่ร้ายแรงมีปัญ าค ามขัดแย้งจนถึงขั้นร้องทุกข์กล่า โท ซึ่งกันและกันต่อพนักงาน อบ นถือ ่า
เจ้า น้าที่ผู้มีอ านาจมีเ ตุอันมี ภาพร้ายแรงที่อาจท าใ ้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ 
แ ่งพระราชบัญญัติ ิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. . ๒๕๓๙ และไม่ใช่กรณีที่ไม่มีเจ้า น้าที่อ่ืนปฏิบัติ
น้าที่แทน อันจะเป็นข้อยกเ ้นตามมาตรา ๑๘ แ ่งพระราชบัญญัติ ิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. . ๒๕๓๙ 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(บทค าม) ค ามเป็นกลางของเจ้า น้าที่ในการด าเนินการทาง ินัยอย่างไม่ร้ายแรง /D:นันทรัตน์ (แก้ไข)_นิตา_บทค าม 

๑๘๗



๑๘๘



๑๘๙



๑๙๐



๑๙๑



๑๙๒



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา 

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

 

 

พระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 

พ. . ๒๕๔๗ 

   

 

ภูมิพล ดุลยเดช ป.ร. 
ใ ้ไ ้ ณ ันที่ ๒๑ ธัน าคม พ. . ๒๕๔๗ 

เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

พระบาท มเด็จพระปรมินทรม าภูมิพล ดุลยเดช มีพระบรมราชโ งการโปรดเกล้าฯ 
ใ ้ประกา ่า 

 

โดยที่ เป็นการ มค รใ ้มีกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก า 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใ ้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไ ้โดยคำแนะนำและยินย ม
ข งรัฐ ภา ดังต่ ไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียก ่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก า พ. . ๒๕๔๗” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใ ้ใช้บังคับตั้งแต่ ันถัดจาก ันประกา ในราชกิจจา
นุเบก าเป็นต้นไป 

 

มาตรา ๓  ใ ้ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ. . ๒๕๒๓ 

(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ฉบับที่ ๒) พ. . ๒๕๓๕ 

(๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ฉบับที่ ๓) พ. . ๒๕๓๘ 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า” มายค าม ่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุ

และแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ใ ้รับราชการโดยได้รับเงินเดื นจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร
ที่จ่ายในลัก ณะเงินเดื นในกระทร ง ึก าธิการ กระทร งการท่ งเที่ย และกี า กระทร ง ัฒนธรรม 
รื กระทร ง ื่นที่กำ นดในพระราชกฤ ฎีกา 

“ข้าราชการครู” มายค าม ่า ผู้ที่ประก บ ิชาชีพซึ่งทำ น้าที่ ลักทางด้านการ
เรียนการ นและ ่งเ ริมการเรียนรู้ข งผู้เรียนด้ ย ิธีการต่าง ๆ ใน ถาน ึก าข งรัฐ 

 

๑ ราชกิจจานุเบก า เล่ม ๑๒๑/ต นพิเ  ๗๙ ก/ น้า ๒๒/๒๓ ธัน าคม ๒๕๔๗ 

๑๙๔



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

“คณาจารย์” มายค าม ่า บุคลากรซึ่งทำ น้าที่ ลักทางด้านการ นและการ ิจัย
ใน ถาน ึก าระดับ ุดม ึก าระดับปริญญาข งรัฐ 

“บุคลากรทางการ ึก า” มายค าม ่า ผู้บริ าร ถาน ึก า ผู้บริ ารการ ึก า 
ร มทั้งผู้ นับ นุนการ ึก าซึ่งเป็นผู้ทำ น้าที่ใ ้บริการ รื ปฏิบัติงานเกี่ย เนื่ งกับการจัด
กระบ นการเรียนการ น การนิเท  การบริ ารการ ึก า และปฏิบัติงาน ื่นใน น่ ยงานการ ึก า 

“ ิชาชีพ” มายค าม ่า ิชาชีพครู ิชาชีพบริ ารการ ึก า และ ิชาชีพบุคลากร
ทางการ ึก า ื่น 

“เขตพ้ืนที่การ ึก า” มายค าม ่า เขตพ้ืนที่การ ึก าตามประกา กระทร ง 
“ น่ ยงานการ ึก า” มายค าม ่า 
 (๑) ถาน ึก า 
 (๒) ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า 
 (๓) ำนักงานการ ึก าน กโรงเรียน 

 (๔) แ ล่งการเรียนรู้ตามประกา ข ง ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า 
 (๕) น่ ยงานตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ ารราชการกระทร ง ึก าธิการ

รื ตามประกา กระทร ง รื น่ ยงานที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
กำ นด 

“ ถาน ึก า” มายค าม ่า ถานพัฒนาเด็กปฐม ัย โรงเรียน ูนย์การ ึก า
พิเ  ูนย์การ ึก าน กระบบและตาม ัธยา ัย ูนย์การเรียน ิทยาลัย ิทยาลัยชุมชน ถาบัน 
รื ถาน ึก าที่เรียกชื่ ย่าง ื่นข งรัฐที่มี ำนาจ น้าที่ รื มี ัตถุประ งค์ในการจัดการ ึก าตาม

กฎ มาย ่าด้ ยการ ึก าแ ่งชาติและตามประกา กระทร ง 
“ ่ นราชการ” มายค าม ่า น่ ยงานข งรัฐที่มีฐานะเป็นกรม รื เทียบเท่ากรม 

“ ั น้า ่ นราชการ” มายค าม ่า ปลัดกระทร ง เลขาธิการ ธิบดี รื ตำแ น่ง
ที่เรียกชื่ ย่าง ื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

“กระทร ง” มายค าม ่า กระทร ง ึก าธิการ 

“รัฐมนตรีเจ้า ังกัด” มายค าม ่า รัฐมนตรี ่าการกระทร งในกระทร งที่มี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ยู่ใน ังกัด 

“รัฐมนตรี” มายค าม ่า รัฐมนตรีผู้รัก าการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๕  บรรดาคำ ่า “ข้าราชการพลเรื น” ทีม่ี ยู่ในกฎ มาย ประกา  ระเบียบ 
และข้ บังคับ ื่นใด ใ ้ มายค ามร มถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าด้ ย เ ้นแต่จะได้มี
กฎ มาย ประกา  ระเบียบ รื ข้ บังคับ ื่นใดที่บัญญัติไ ้ ำ รับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ึก าโดยเฉพาะ 

 

มาตรา ๖  ใ ้รัฐมนตรี ่าการกระทร ง ึก าธิการรัก าการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในกรณีที่มีปัญ าขัดแย้ง รื การที่จะต้ งตีค ามในปัญ าเกี่ย กับข้าราชการครู 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ. . ๒๕๒๓ และข้าราชการพลเรื นใน ังกัดกระทร งซึ่ง
ตามพระราชบัญญัตินี้กำ นดใ ้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ยกเ ้นข้าราชการครู
และข้าราชการพลเรื น ามัญใน ังกัด ถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ม า ิทยาลัยราชภัฏ ถาบัน

๑๙๕



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

เทคโนโลยีปทุม ัน และเป็นกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มิได้กำ นดใ ้คณะกรรมการบริ ารงานบุคคล
ข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า รื งค์กรใดเป็นผู้กำ นด รื ินิจฉัยชี้ขาด ใ ้เป็น
ำนาจ น้าที่ข งรัฐมนตรีเป็นผู้กำ นด รื ินิจฉัยชี้ขาด 

 

ม ด ๑ 

คณะกรรมการบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 

   

 

มาตรา ๗  ใ ้มีคณะกรรมการบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก าคณะ นึ่ง เรียก ่า “คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า” เรียกโดย
ย่ ่า “ก.ค. .” ประก บด้ ย 

(๑) รัฐมนตรี ่าการกระทร ง ึก าธิการ เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ปลัดกระทร ง ึก าธิการ เป็นร งประธานกรรมการ 

(๓)๒ กรรมการโดยตำแ น่งจำน นแปดคน ได้แก่ ปลัดกระทร งการท่ งเที่ย และ
กี า ปลัดกระทร ง ัฒนธรรม เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการ ึก าขั้นพ้ืนฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการ าชี ึก า เลขาธิการคณะกรรมการการ ุดม ึก า เลขาธิการ ก.ค. . 
และเลขาธิการคุรุ ภา 

(๔)๓ กรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิจำน นเก้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มี
ค ามรู้ ค ามเชี่ย ชาญ และประ บการณ์ ูงทางด้านการ ึก า ด้านการบริ ารงานบุคคล ด้านกฎ มาย 
ด้านการบริ ารการจัดการภาครัฐ ด้านการบริ าร งค์กร ด้านการ ึก าพิเ  ด้านการบริ ารธุรกิจ
รื ด้านเ ร ฐ า ตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู และด้านเทคโนโลยี าร นเท รื ด้านการบริ าร

จัดการค ามรู้ รื ด้านการ ิจัยและประเมินผล ด้านละ นึ่งคน 

(๕)๔ กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าซึ่งมาจากการเลื กตั้ง
จำน น ิบ งคน ประก บด้ ย ผู้แทนผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าประถม ึก าและ
มัธยม ึก าฝ่ายละ นึ่งคน ผู้แทนผู้บริ าร ถาน ึก า รื ผู้บริ าร ถาน ึก าที่เรียกชื่ ย่าง ื่น
ใน น่ ยงานการ ึก าตามที ่ ก.ค. . กำ นดซึ ่ง ังกัด ำนักงานคณะกรรมการการ ึก าขั ้น
พื้นฐานในเขตพ้ืนที่การ ึก าประถม ึก าและมัธยม ึก าฝ่ายละ นึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครู
จำน น ้าคน ซึ่งเลื กจากข้าราชการครู ังกัด ำนักงานคณะกรรมการการ ึก าขั้ นพ้ืนฐานในเขต
พ้ืนที่การ ึก าประถม ึก าจำน น ามคน ข้าราชการครู ังกัด ำนักงานคณะกรรมการการ ึก าขั้น
พ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก าจำน น นึ่งคน และข้าราชการครู ังกัด ำนักงาน
คณะกรรมการการ าชี ึก าจำน น นึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครู ังกัด ำนักงานปลัดกระทร ง
ึก าธิการ ังกัด ำนักงานคณะกรรมการการ ุดม ึก า ังกัดกระทร งการท่ งเที่ย และกี า รื

 

๒ มาตรา ๗ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 
(ฉบับที่ ๒) พ. . ๒๕๕๑  

๓ มาตรา ๗ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 
(ฉบับที่ ๒) พ. . ๒๕๕๑ 

๔ มาตรา ๗ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 
(ฉบับที่ ๓) พ. . ๒๕๕๓ 

๑๙๖



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ังกัดกระทร ง ัฒนธรรมจำน น นึ่งคนและผู้แทนบุคลากรทางการ ึก า ื่น ังกัด ำนักงาน
คณะกรรมการการ ึก าข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การ ึก าประถม ึก าและมัธยม ึก าฝ่ายละ นึ่งคน 

ลักเกณฑ์ และ ิธีการได้มาข งกรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิตาม (๔) และกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าตาม (๕) ใ ้เป็นไปตามท่ีกำ นดในกฎ ก.ค. . 

ใ ้เลขาธิการ ก.ค. . เป็นเลขานุการและใ ้เลขาธิการ ก.ค. . แต่งตั้งข้าราชการใน
ำนักงาน ก.ค. . เป็นผู้ช่ ยเลขานุการไม่เกิน งคน 

 

มาตรา ๘  กรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิต้ งมีคุณ มบัติและไม่มีลัก ณะต้ ง ้าม 
ดังต่ ไปนี้ 

(๑) มี ัญชาติไทย 

(๒) มี ายุไม่ต่ำก ่า าม ิบ ้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ด ิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแ น่งทางการเมื ง 
(๔) ไม่เป็น มาชิก ภาท้ งถิ่น รื ผู้บริ ารท้ งถิ่น 

(๕) ไม่เป็นเจ้า น้าที่ ที่ปรึก า รื ผู้มีตำแ น่งบริ ารในพรรคการเมื ง 
(๖) เป็นผู้ที่ได้รับการย มรับในเรื่ งค ามซื่ ัตย์ ค ามยุติธรรม และไม่เคยมีประ ัติ

เ ื่ มเ ียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประก บ าชีพ 

 

มาตรา ๙  กรรมการผู้แทนผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่ การ ึก าต้ งมี
คุณ มบัติ ดังต่ ไปนี้ 

(๑) มีใบ นุญาตประก บ ิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้ รื เพิกถ นใบ นุญาต
ประก บ ิชาชีพมาก่ น 

(๒) เป็นผู้ที่ได้รับการย มรับในเรื่ งค ามซื่ ัตย์ ค ามยุติธรรม และไม่เคยมีประ ัติ
เ ื่ มเ ียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประก บ าชีพ 

 

มาตรา ๑๐  กรรมการผู้แทนผู้บริ าร ถาน ึก า รื ผู้บริ าร ถาน ึก าท่ีเรียกชื่
ย่าง ื่นใน น่ ยงานการ ึก า ตามท่ี ก.ค. . กำ นดต้ งมีคุณ มบัติ ดังต่ ไปนี้ 

(๑) มีใบ นุญาตประก บ ิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้ รื เพิกถ นใบ นุญาต
ประก บ ิชาชีพมาก่ น 

(๒) มีประ บการณ์ด้านการบริ ารในตำแ น่งผู้บริ าร ถาน ึก า รื ผู้บริ าร
ถาน ึก าท่ีเรียกชื่ ย่าง ื่นใน น่ ยงานการ ึก าเป็นเ ลาไม่น้ ยก ่า ้าปี 

(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการย มรับในเรื่ งค ามซื่ ัตย์ ค ามยุติธรรม และไม่เคยมีประ ัติ
เ ื่ มเ ียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประก บ าชีพ 

 

มาตรา ๑๑  กรรมการผู้แทนข้าราชการครูต้ งมีคุณ มบัติ ดังต่ ไปนี้ 
(๑) มีใบ นุญาตประก บ ิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้ รื เพิกถ นใบ นุญาต

ประก บ ิชาชีพมาก่ น 

(๒) มีประ บการณ์ด้านปฏิบัติการ นใน ิทยฐานะไม่ต่ำก ่าครูชำนาญการ รื
เทียบเท่า รื มีประ บการณ์การ นเป็นเ ลาไม่น้ ยก ่า ิบ ้าปี 

๑๙๗



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการย มรับในเรื่ งค ามซื่ ัตย์ ค ามยุติธรรม และไม่เคยมีประ ัติ
เ ื่ มเ ียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประก บ าชีพ 

 

มาตรา ๑๒  กรรมการผู้แทนบุคลากรทางการ ึก า ื่นต้ งมีคุณ มบัติ ดังต่ ไปนี้ 
(๑) มี ุฒิการ ึก าไม่ต่ำก ่าระดับปริญญาตรี 
(๒) มีประ บการณ์ด้าน นับ นุนการ ึก าซึ่งเป็นผู้ทำ น้าที่ใ ้บริการ รื ปฏิบัติงาน

เกี่ย เนื่ งกับการจัดกระบ นการเรียนการ น การนิเท  การบริ ารการ ึก า และปฏิบัติงาน ื่น
ใน น่ ยงานการ ึก า เป็นเ ลาไม่น้ ยก ่า ิบ ้าปี 

(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการย มรับในเรื่ งค ามซื่ ัตย์ ค ามยุติธรรม และไม่เคยมีประ ัติ
เ ื่ มเ ียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประก บ าชีพ 

 

มาตรา ๑๓  กรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิ และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก ามี าระ ยู่ในตำแ น่งครา ละ ี่ปี และ าจได้รับแต่งตั้ง รื เลื กตั้งใ ม่ได้ ีก แต่ จะ
ดำรงตำแ น่งติดต่ กันเกินก ่า ง าระมิได้ 

ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิ รื กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ึก า ่างลงใ ้ดำเนินการแต่งตั้ง รื เลื กตั้งกรรมการแทนตำแ น่งที่ ่างภายใน ก ิบ ัน ตาม
ลักเกณฑ์และ ิธีการที่กำ นดไ ้ในมาตรา ๗ รรค ง เ ้นแต่ าระการดำรงตำแ น่งข งกรรมการ

ผู้นั้นเ ลื ไม่ถึงเก้า ิบ ันจะไม่ดำเนินการแต่งตั้ง รื เลื กตั้งกรรมการแทนก็ได้ และใ ้กรรมการ
ซึ่งแทนกรรมการในตำแ น่งที่ ่างลงมี าระ ยู่ในตำแ น่งเท่ากับระยะเ ลาที่เ ลื ยู่ข งผู้ซึ่งตนแทน 

ในระ ่างที่ยังมิได้ดำเนินการใ ้มีกรรมการแทนตำแ น่งที่ ่างลงตาม รรค ง 
และยังมีกรรมการที่เ ลื ยู่เกินกึ่ง นึ่งข งกรรมการทั้ง มด ใ ้กรรมการที่เ ลื ยู่ปฏิบัติ น้าที่
ต่ ไปได ้

เมื่ ครบกำ นดตาม าระใน รรค นึ่ง ากยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิ
และเลื กตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าขึ้นใ ม่ ใ ้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตำแ น่งตาม าระนั้น ยู่ในตำแ น่งเพ่ื ดำเนินงานต่ ไปจนก ่ากรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิและกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าซึ่งได้รับแต่งตั้ง รื เลื กตั้งใ ม่เข้ารับ น้าที่ 

 

มาตรา ๑๔  น กจากการพ้นจากตำแ น่งตาม าระ กรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิพ้นจาก
ตำแ น่ง เมื่  

(๑) ตาย 

(๒) ลา กโดยยื่น นัง ื ลา กต่ ประธานกรรมการ 

(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔) เป็นคนไร้ค าม ามารถ รื คนเ มื นไร้ค าม ามารถ 

(๕) ขาดคุณ มบัติ รื มีลัก ณะต้ ง ้ามตามมาตรา ๘ 

(๖) ได้รับโท จำคุกโดยคำพิพาก าถึงที่ ุดใ ้จำคุก เ ้นแต่เป็นโท ำ รับค ามผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาท รื ค ามผิดล ุโท  

(๗) คณะรัฐมนตรีมีมติใ ้ ก 

 

๑๙๘



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

มาตรา ๑๕  น กจากการพ้นจากตำแ น่งตาม าระ กรรมการผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ ึก าพ้นจากตำแ น่ง เมื่  

(๑) ตาย 

(๒) ลา กโดยยื่น นัง ื ลา กต่ ประธานกรรมการ 

(๓) พ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 
(๔) ขาดคุณ มบัติตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ รื มาตรา ๑๒ 

(๕) ถูกถ ดถ นโดยรัฐมนตรีตามมติข ง ก.ค. . ด้ ยคะแนนเ ียงไม่น้ ยก ่า งใน าม
ข งจำน นกรรมการทั้ง มด เมื่ ปรากฏ ่ามีค ามประพฤติไม่เ มาะ มกับตำแ น่ง น้าที่ ่ ไปในทาง
ทุจริตต่ น้าที่ รื มีเจตนากระทำการโดยไม่ถูกต้ ง รื ไม่ยุติธรรม รื ใช้ ำนาจ น้าที่ที่ขัดต่
กฎ มาย  ทั้งนี้ ก่ นมีการถ ดถ น ใ ้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ บ นขึ้น บ น 

(๖)๕ มิได้เป็นผู้ดำรงตำแ น่ง รื เป็นผู้บริ าร ถาน ึก า ผู้บริ ารการ ึก า 
ผู้ นใน น่ ยงานการ ึก า รื บุคลากรทางการ ึก า ื่นตามที่ตนได้รับเลื ก 

 

มาตรา ๑๖  การประชุม ก.ค. . ต้ งมีกรรมการมาประชุมไม่น้ ยก ่ากึ่ง นึ่งข ง
จำน นกรรมการทั้ง มด จึงจะเป็น งค์ประชุม 

ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่ ยู่ในที่ประชุม รื ไม่ ามารถปฏิบัติ น้าที่ได้ 
ใ ้ร งประธานกรรมการทำ น้าที่แทน ถ้าไม่มีร งประธานกรรมการ รื มีแต่ไม่ ามารถปฏิบัติ น้าที่ได้ 
ใ ้ที่ประชุมเลื กกรรมการคน นึ่งทำ น้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

ในการประชุมถ้ามีการพิจารณาเรื่ งเกี่ย กับตั กรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ รื เมื่ มี
กรณีเข้าข่ายที่กฎ มายกำ นด ่ากรรมการผู้นั้นมี ่ นได้เ ีย กรรมการผู้นั้นไม่มี ิทธิเข้าประชุม 

การ ินิจฉัยชี้ขาดข งที่ประชุมใ ้ถื เ ียงข้างมาก กรรมการคน นึ่งใ ้มี นึ่งเ ียง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเ ียงเท่ากันใ ้ประธานในที่ประชุม กเ ียงเพ่ิมขึ้น ีกเ ียง นึ่งเป็นเ ียง
ชี้ขาด 

 

มาตรา ๑๗  ก.ค. . มี ำนาจตั้งคณะ นุกรรมการ ิ ามัญ เรียกโดยย่ ่า “ .ก.ค. . 
ิ ามัญ” เพ่ื ทำการใด ๆ แทน ก.ค. . รื ทำ น้าที่เช่นเดีย กับคณะ นุกรรมการ ื่นที่กำ นดตาม

พระราชบัญญัตินี้ได้ 
ในกรณีที่ตั้ง .ก.ค. . ิ ามัญ เพ่ื ทำ น้าที่พิจารณาเรื่ งการดำเนินการทาง ินัย 

การ กจากราชการ การ ุทธรณ์และการร้ งทุกข์ ใ ้ตั้งจากกรรมการ ก.ค. . ที่เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณ ุฒิ ย่างน้ ย งคน และกรรมการ ก.ค. . ที่เป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ึก า จำน นไม่น้ ยก ่า นึ่งใน ามข งจำน น นุกรรมการทั้ง มด และใ ้นำมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ 

มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับโดย นุโลม 

 

มาตรา ๑๘๖  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าจะ
เป็นกรรมการใน ก.ค. . นุกรรมการใน .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า รื นุกรรมการ ื่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ในขณะเดีย กันมิได้ เ ้นแต่การเป็นกรรมการ รื นุกรรมการโดยตำแ น่ง 

 

๕ มาตรา ๑๕ (๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 
(ฉบับท่ี ๒) พ. . ๒๕๕๑ 

๑๙๙



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

 

มาตรา ๑๙  ใ ้ ก.ค. . มี ำนาจและ น้าที่ ดังต่ ไปนี้ 
(๑) เ น แนะและใ ้คำปรึก าแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ย กับนโยบายการผลิตและการ

บริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) กำ นดนโยบาย างแผน และกำ นดเกณฑ์ ัตรากำลังข งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการ ึก า ร มทั้งใ ้ค ามเ ็นช บจำน นและ ัตราตำแ น่งข ง น่ ยงานการ ึก า 

(๓) เ น แนะและใ ้คำปรึก าแก่คณะรัฐมนตรีในกรณีที่ค่าคร งชีพเปลี่ยนแปลง
ไปมาก รื การจัด ั ดิการ รื ประโยชน์เกื้ กูล ำ รับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
ยังไม่เ มาะ มเพ่ื ใ ้คณะรัฐมนตรีพิจารณาใน ันที่จะปรับปรุงเงินเดื น เงิน ิทยฐานะ เงินประจำ
ตำแ น่ง เงินเพ่ิมค่าคร งชีพ ั ดิการ รื ประโยชน์เกื้ กูล ำ รับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก าใ ้เ มาะ ม 

(๔) กกฎ ก.ค. . ระเบียบ ข้ บังคับ ลักเกณฑ์ ิธีการ และเงื่ นไขการ
บริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า กฎ ก.ค. . เมื่ ได้รับ นุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีและประกา ในราชกิจจานุเบก าแล้  ใ ้ใช้บังคับได้ 

(๕) พิจารณา ินิจฉัยตีค ามปัญ าที่เกิดขึ้นเนื่ งจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 
เมื่  ก.ค. . มีมติเป็นประการใดแล้ ใ ้ น่ ยงานการ ึก าปฏิบัติตามนั้น 

(๖) พัฒนา ลักเกณฑ์ ิธีการ และมาตรฐานการบริ ารงานบุคคล ร มทั้งการ
พิทัก ์ระบบคุณธรรมข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 

(๗) กำ นด ิธีการและเงื่ นไขการจ้างเพ่ื บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพ่ื ปฏิบัติ น้าที่
ในตำแ น่งครูและบุคลากรทางการ ึก าใน น่ ยงานการ ึก า ร มทั้งกำ นด ัตราเงินเดื น รื
ค่าต บแทน 

(๘) ่งเ ริม นับ นุนการพัฒนา การเ ริม ร้างข ัญกำลังใจ และการยกย่ งเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 

(๙) ่งเ ริม นับ นุนใ ้มีการจัด ั ดิการและ ิทธิประโยชน์เกื้ กูล ื่นแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ กึ า 

(๑๐) พิจารณาตั้ง .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า และคณะ นุกรรมการ ื่นเพ่ื ปฏิบัติ
น้าที่ตามที่ ก.ค. . ม บ มาย 

(๑๑) ่งเ ริม นับ นุน ประ านงาน ใ ้คำปรึก า แนะนำและชี้แจงด้านการ
บริ ารงานบุคคลแก่ น่ ยงานการ ึก า 

(๑๒) กำ นดมาตรฐาน พิจารณา และใ ้คำแนะนำเกี่ย กับการดำเนินการทาง ินัย 
การ กจากราชการ การ ุทธรณ์และการร้ งทุกข์ตามที่กำ นดไ ้ในพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๓) กำกับ ดูแล ติดตาม ตร จ บและประเมินผลการบริ ารงานบุคคลข ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าเพ่ื รัก าค ามเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริ ารงาน
บุคคล ตร จ บและปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ใ ้มี ำนาจเรียกเ ก ารและ ลักฐาน
จาก น่ ยงานการ ึก าใ ้ผู้แทนข ง น่ ยงานการ ึก า ข้าราชการ รื บุคคลใด มาชี้แจง
ข้ เท็จจริง และใ ้มี ำนาจ กระเบียบข้ บังคับ ร มทั้งใ ้ ่ นราชการ น่ ยงานการ ึก า 

 

๖ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 
(ฉบับท่ี ๒) พ. . ๒๕๕๑ 

๒๐๐



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ข้าราชการ รื บุคคลใดรายงานเกี่ย กับการบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ึก าท่ี ยู่ใน ำนาจ น้าที่ไปยัง ก.ค. . 

(๑๔)๗ ในกรณีที่ปรากฏ ่า ่ นราชการ น่ ยงานการ ึก า .ก.ค. . เขตพ้ืนที่
การ ึก า คณะ นุกรรมการ รื ผู้มี น้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
รื ปฏิบัติการโดยไม่ถูกต้ งและไม่เ มาะ ม รื ปฏิบัติการโดยขัด รื แย้งกับกฎ มาย กฎ ก.ค. . 

ระเบียบ ข้ บังคับ ลักเกณฑ์ ิธีการและเงื่ นไขตามที่ ก.ค. . กำ นด ใ ้ ก.ค. . มี ำนาจยับยั้งการ
ปฏิบัติการดังกล่า ไ ้เป็นการชั่ ครา  เมื่  ก.ค. . มีมติเป็นประการใดแล้  ใ ้ ่ นราชการ น่ ยงาน
การ ึก า .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า คณะ นุกรรมการ รื ผู้มี น้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ปฏิบัติไปตามนั้น 

(๑๕) พิจารณารับร งคุณ ุฒิข งผู้ได้รับปริญญา ประกา นียบัตร ิชาชีพ รื
คุณ ุฒิ ย่าง ื่นเพ่ื ประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 
และการกำ นด ัตราเงินเดื น รื ค่าต บแทนที่ค รได้รับ 

(๑๖) กำ นด ัตราค่าธรรมเนียมในเรื่ งการปฏิบัติการต่าง ๆ ตามที่กำ นดใน
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๗) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประ ัติและแก้ไขทะเบียนประ ัติเกี่ย กับ ัน เดื น 
ปีเกิด และค บคุมการเก ียณ ายุข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 

(๑๘) ปฏิบัติ น้าที่ ื่นตามที่บัญญัติไ ้ในพระราชบัญญัตินี้ รื ตามกฎ มาย ื่น 

 

มาตรา ๒๐  ใ ้มี ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 
เรียกโดยย่ ่า “ ำนักงาน ก.ค. .” โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ึก า เรียกโดยย่ ่า “เลขาธิการ ก.ค. .” ซึ่งมีฐานะเป็น ธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ

บริ ารราชการข ง ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 

ำนักงาน ก.ค. . มี ำนาจและ น้าที่ ดังต่ ไปนี้ 
(๑) เป็นเจ้า น้าที่เก่ีย กบัการดำเนินงานใน น้าที่ข ง ก.ค. . 
(๒) ิเคราะ ์และ ิจัยเกี่ย กับการบริ ารงานบุคคล ำ รับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการ ึก าและการจัดระบบบริ ารราชการใน น่ ยงานการ ึก า 

(๓) ึก า ิเคราะ ์เกี่ย กับมาตรฐาน ลักเกณฑ์และ ิธีการบริ ารงานบุคคลข ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 

(๔) พัฒนาระบบข้ มูล และจัดทำแผนกำลังคน ำ รับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก า 

(๕) ึก า ิเคราะ ์ เ น แนะนโยบาย ประ านงานและดำเนินการเกี่ย กับการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 

(๖) ึก า ิเคราะ ์ ิจัย และบริ ารเงินทุน ตล ดจน ั ดิการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก า 

(๗) กำกับ ติดตาม และตร จ บการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ข ง
น่ ยงานการ ึก าและเขตพ้ืนที่การ ึก า 

 

๗ มาตรา ๑๙ (๑๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการครแูละบุคลากรทางการ
ึก า (ฉบับท่ี ๒) พ. . ๒๕๕๑ 

๒๐๑



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

(๘) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ย กับการบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก าเ น  ก.ค. . 

(๙) ปฏิบัติ น้าที่ ื่นตามที่บัญญัติไ ้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎ มาย ื่น รื ตามที่ 
ก.ค. . ม บ มาย 

 

มาตรา ๒๑๘  (ยกเลิก) 
 

มาตรา ๒๒๙  การประชุมข ง .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า ใ ้นำค ามในมาตรา ๑๖ 
มาใช้บังคับโดย นุโลม 

 

มาตรา ๒๓  ใ ้ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก ามี ำนาจและ น้าที่ ดังต่ ไปนี้ 
(๑) พิจารณากำ นดนโยบายการบริ ารงานบุคคล ำ รับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการ ึก าในเขตพ้ืนที่การ ึก า ร มทั้งการกำ นดจำน นและ ัตราตำแ น่งและเกลี่ย
ัตรากำลังใ ้ ดคล้ งกับนโยบาย การบริ ารงานบุคคล ระเบียบ ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ก.ค. . 

กำ นด 

(๒) พิจารณาใ ้ค ามเ ็นช บการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก าในเขตพ้ืนที่การ ึก า 

(๓) ใ ้ค ามเ ็นช บเกี่ย กับการพิจารณาค ามดีค ามช บข งผู้บริ าร
ถาน ึก า ผู้บริ ารการ ึก าใน น่ ยงานการ ึก าในเขตพ้ืนที่การ ึก า และข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการ ึก าในเขตพ้ืนที่การ ึก า 
(๔) พิจารณาเกี่ย กับเรื่ งการดำเนินการทาง ินัย การ กจากราชการ การ ุทธรณ์ 

และการร้ งทุกข์ตามท่ีกำ นดไ ้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ่งเ ริม นับ นุนการพัฒนา การเ ริม ร้างข ัญกำลังใจ การปกป้ งคุ้มคร ง

ระบบคุณธรรม การจัด ั ดิการ และการยกย่ งเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
ใน น่ ยงานการ ึก าข งเขตพ้ืนที่การ ึก า 

(๖) กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก าใน น่ ยงานการ ึก าในเขตพ้ืนที่การ ึก า 

(๗) จัดทำและพัฒนาฐานข้ มูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าใน
น่ ยงานการ ึก าในเขตพ้ืนที่การ ึก า 

(๘) จัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ย กับการบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก าใน น่ ยงานการ ึก าเพ่ื เ น  ก.ค. .  

(๙) พิจารณาใ ้ค ามเ ็นช บเรื่ งการบริ ารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การ ึก าที่ไม่ ยู่
ใน ำนาจและ น้าที่ข งผู้บริ ารข ง น่ ยงานการ ึก า 

 

๘ มาตรา ๒๑ ยกเลิกโดยผลข งคำ ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เรื่ ง 
การขับเคลื่ นการปฏิรูปการ กึ าข งกระทร ง ึก าธิการในภูมิภาค 

๙ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 
(ฉบับท่ี ๒) พ. . ๒๕๕๑ 

๒๐๒



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๑๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

(๑๐) ปฏิบัติ น้าที่ ื่นตามที่บัญญัติไ ้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎ มาย ื่น รื ตามที่ 
ก.ค. . ม บ มาย 

 

มาตรา ๒๔  ใ ้ผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก าเป็นผู้บริ ารราชการ
ใน ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก าและเป็นผู้บังคับบัญชาข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
ในเขตพ้ืนที่การ ึก า และมี ำนาจ น้าที่ ดังต่ ไปนี้ 

(๑) รับผิดช บในการปฏิบัติงานราชการที่เป็น ำนาจและ น้าที่ข ง .ก.ค. . เขต
พ้ืนที่การ ึก าและตามท่ี .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าม บ มาย 

(๒) เ น แนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริ ารงานบุคคลในเรื่ ง ื่นที่ ยู่ใน
ำนาจและ น้าที่ข ง .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า 

(๓) พิจารณาเ น ค ามดีค ามช บข งผู้บริ าร ถาน ึก า ผู้บริ ารการ ึก า
ใน น่ ยงานการ ึก าในเขตพื้นที ่การ ึก า และข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าใน
ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า 

(๔) จัดทำแผนและ ่งเ ริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
ใน น่ ยงานการ ึก าในเขตพ้ืนที่การ ึก า 

(๕) จัดทำทะเบียนประ ัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าในเขตพ้ืนที่
การ ึก า 

(๖) จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำ นดภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การประเมินผลงาน
ำ รับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าข ง ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า 

(๗) ประเมินคุณภาพการบริ ารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริ ารงานบุคคล
เ น  .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าเพ่ื เ น  ก.ค. . ต่ ไป 

(๘) ปฏิบัติ น้าที่ ื่นตามที่บัญญัติไ ้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎ มาย ื่น รื ตามที่ 
ก.ค. . ม บ มาย 

 

มาตรา ๒๕  ใน ่ นราชการ ื่นน กจาก ำนักงานคณะกรรมการการ ึก าขั้นพ้ืนฐาน 
ใ ้ ก.ค. . ตั้ง .ก.ค. . เพ่ื ทำ น้าที่บริ ารงานบุคคล ำ รับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
ใน ่ นราชการนั้น  ทั้งนี้ การตั้ง การพ้นจากตำแ น่งและข บเขตการปฏิบัติ น้าที่ ใ ้เป็นไปตามที่ 
ก.ค. . กำ นด 

บรรดาบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ รื ในกฎ มาย ื่นที่ ้างถึง .ก.ค. . เขตพ้ืนที่
การ ึก าใ ้ มายถึง .ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้งตาม รรค นึ่งด้ ย เ ้นแต่ ก.ค. . จะกำ นดเป็น ย่าง ื่น 

ใ ้นำบทบัญญัติใน รรค นึ่งและ รรค ง มาใช้บังคับกับ น่ ยงานการ ึก า ื่นใด
ที่จำเป็นต้ งมี .ก.ค. . ข ง น่ ยงานการ ึก านั้นโดยเฉพาะด้ ย 

ในกรณีที่ ่ นราชการตาม รรค นึ่งมิใช่ ่ นราชการในกระทร ง ใ ้ ก.ค. . มี ำนาจ
กำ นด ลักเกณฑ์การบริ ารงานบุคคลเพ่ื ใ ้ ดคล้ งกับการปฏิบัติราชการข งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก าใน ่ นราชการนั้น 

 

มาตรา ๒๖  ใ ้คณะกรรมการ ถาน ึก า มี ำนาจและ น้าที่เกี่ย กับการบริ ารงาน
บุคคล ำ รับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าใน ถาน ึก า ดังต่ ไปนี้ 

๒๐๓



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๑๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

(๑) กำกับ ดูแลการบริ ารงานบุคคลใน ถาน ึก าใ ้ ดคล้ งกับนโยบาย กฎ 
ระเบียบ ข้ บังคับ ลักเกณฑ์และ ิธีการตามที่ ก.ค. . และ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก ากำ นด 

(๒) เ น ค ามต้ งการจำน นและ ัตราตำแ น่งข งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก าใน ถาน ึก าเพ่ื เ น  .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าพิจารณา 

(๓) ใ ้ข้ คิดเ ็นเกี่ย กับการบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก าใน ถาน ึก าต่ ผู้บริ าร ถาน ึก า 

(๔) ปฏิบัติ น้าที่ ื่นตามที่บัญญัติไ ้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎ มาย ื่น รื ตามที่ 
.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าม บ มาย 

ใ ้นำค ามในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการ ถาน ึก า โดย นุโลม 

 

มาตรา ๒๗  ใ ้ผู้บริ าร ถาน ึก าเป็นผู้บังคับบัญชาข งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก าใน ถาน ึก า และมี ำนาจและ น้าที่ ดังต่ ไปนี้ 

(๑) ค บคุม ดูแลใ ้การบริ ารงานบุคคลใน ถาน ึก า ดคล้ งกับนโยบาย กฎ 
ระเบียบ ข้ บังคับ ลักเกณฑ์และ ิธีการตามที่ ก.ค. . และ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก ากำ นด 

(๒) พิจารณาเ น ค ามดีค ามช บข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
ใน ถาน ึก า 

(๓) ่งเ ริม นับ นุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าใน ถาน ึก าใ ้มี
การพัฒนา ย่างต่ เนื่ ง 

(๔) จัดทำมาตรฐาน ภาระงาน ำ รับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
ใน ถาน ึก า 

(๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ึก าเพ่ื เ น  .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า 

(๖) ปฏิบัติ น้าที่ ื ่นตามที่บัญญัติไ ้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎ มาย ื่น รื ตามที่ 
.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า รื คณะกรรมการ ถาน ึก าม บ มาย 

 

มาตรา ๒๘  ใ ้ผู้บริ าร น่ ยงานการ ึก าที่เรียกชื่ ย่าง ื่นตามที่ ก.ค. . 
กำ นด เป็นผู้บังคับบัญชาและบริ าร น่ ยงาน และใ ้นำมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับแก่ผู้ดำรงตำแ น่ง
ดังกล่า โดย นุโลม 

 

ม ด ๒ 

บททั่ ไป 

   

 

มาตรา ๒๙  การดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ใ ้เป็นไปตาม ลักการบริ าร
กิจการบ้านเมื งที่ดี โดยยึดถื ระบบคุณธรรม ค ามเ ม ภาคระ ่างบุคคล และ ลักการได้รับการ
ปฏิบัติและการคุ้มคร ง ิทธิ ย่างเ ม ภาคเท่าเทียมกัน 

๒๐๔



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๑๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

การเลื กปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะเ ตุแ ่งค ามแตกต่างในเรื่ งถิ่นกำเนิด เชื้ ชาติ 
ภา า เพ  ายุ ภาพทางกาย รื ุขภาพ ถานะข งบุคคล ฐานะทางเ ร ฐกิจ รื ังคม ค ามเชื่
ทาง า นา การ ึก า บรม รื ค ามคิดเ ็นที่ไม่ตรงกันในเรื่ ง ื่น ๆ จะกระทำมิได้ 

 

มาตรา ๓๐  ภายใต้บังคับกฎ มาย ่าด้ ย ภาครูและบุคลากรทางการ ึก า ำ รับ
การเป็นผู้ประก บ ิชาชีพครูและบุคลากรทางการ ึก า ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก าได้ต้ งมีคุณ มบัติทั่ ไป ดังต่ ไปนี้ 

(๑) มี ัญชาติไทย 

(๒) มี ายุไม่ต่ำก ่า ิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่ มใ ในการปกคร งระบ บประชาธิปไตย ันมีพระม าก ัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแ ่งราช าณาจักรไทย 

(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแ น่งทางการเมื ง มาชิก ภาท้ งถิ่น รื ผู้บริ ารท้ งถิ่น 

(๕) ไม่เป็นคนไร้ค าม ามารถ รื จิตฟ่ันเฟื นไม่ มประก บ รื เป็นโรคตามที่
กำ นดในกฎ ก.ค. . 

(๖) ไม่เป็นผู้ ยู่ในระ ่างถูก ั่งพักราชการ ถูก ั่งใ ้ กจากราชการไ ้ก่ นตาม
พระราชบัญญัตินี้ รื ตามกฎ มาย ื่น รื ถูก ั่งพัก รื เพิกถ นใบ นุญาตประก บ ิชาชีพตาม
ลักเกณฑ์ที่กำ นดในกฎ มาย งค์กร ิชาชีพนั้น ๆ 

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่ งใน ีลธรรม ันดี ำ รับการเป็นผู้ประก บ ิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการ ึก า 

(๘) ไม่เป็นกรรมการบริ ารพรรคการเมื ง รื เจ้า น้าที่ในพรรคการเมื ง 
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้ งโท จำคุกโดยคำพิพาก าถึงที่ ุดใ ้จำคุก เ ้นแต่เป็นโท
ำ รับค ามผิดที่ได้กระทำโดยประมาท รื ค ามผิดล ุโท  

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโท ใ ้ ก ปลด ก รื ไล่ กจากรัฐ ิ า กิจ งค์การ
ม าชน รื น่ ยงาน ื่นข งรัฐ รื งค์การระ ่างประเท  

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโท ใ ้ ก ปลด ก รื ไล่ กเพราะกระทำผิด ินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ รื ตามกฎ มาย ื่น 

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการ บเข้ารับราชการ รื เข้าปฏิบัติงาน
ใน น่ ยงานข งรัฐ 

 

มาตรา ๓๑  ัตราเงินเดื น เงิน ิทยฐานะ และเงินประจำตำแ น่งข งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ ึก า ใ ้เป็นไปตามกฎ มาย ่าด้ ยเงินเดื น เงิน ิทยฐานะ และเงินประจำ
ตำแ น่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 

ัตราเงินเดื น เงินประจำตำแ น่ง ำ รับบุคลากรทางการ ึก าตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
ใ ้นำบัญชี ัตราเงินเดื น และเงินประจำตำแ น่งข งข้าราชการพลเรื นมาใช้บังคับโดย นุโลม 

เงิน ิทยฐานะและเงินประจำตำแ น่งไม่ถื เป็นเงินเดื น 

 

๒๐๕



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๑๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

มาตรา ๓๒  เพ่ื ประโยชน์ในการ มทรัพย์ข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ึก า คณะรัฐมนตรี าจ างระเบียบและ ิธีการใ ้กระทร งการคลัง ักเงินเดื นข งข้าราชการครู

และบุคลากรทางการ ึก าเป็นเงิน ะ มก็ได้ โดยคิดด กเบี้ยเงิน ะ มนั้นใ ้ใน ัตราไม่ต่ำก ่า
ด กเบี้ยเงินฝากประจำข งธนาคารพาณิชย์ 

เงิน ะ มและด กเบี้ยนี้จะจ่ายคืน รื ใ ้กู้ยืมเพ่ื ดำเนินการตามโครงการ ั ดิการ
ำ รับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ตามระเบียบที่กระทร งกำ นดโดยค ามเ ็นช บ

ข งคณะรัฐมนตรี 
 

มาตรา ๓๓  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า าจได้รับเงินเพ่ิม ำ รับ
ตำแ น่งที่มีเ ตุพิเ ตามระเบียบที่ ก.ค. . กำ นดโดยค ามเ ็นช บข งคณะรัฐมนตรี 

 

มาตรา ๓๔  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า าจได้รับเงินเพ่ิมค่าคร งชีพ
ชั่ ครา ตามภา ะเ ร ฐกิจ  ทั้งนี้ ตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่กำ นดในพระราชกฤ ฎีกา 

 

มาตรา ๓๕  ันเ ลาทำงาน ัน ยุดราชการตามประเพณี ัน ยุดราชการประจำปี 
และการลา ยุดราชการข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ใ ้เป็นไปตามที่ ก.ค. . กำ นด 
ในกรณี ก.ค. . ยังมิได้กำ นด ใ ้นำ ลักเกณฑ์เกี่ย กับเรื่ งดังกล่า ที่ใช้กับข้าราชการพลเรื น
มาใช้บังคับโดย นุโลม 

 

มาตรา ๓๖  เครื่ งแบบข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าและระเบียบ
การแต่งเครื่ งแบบใ ้เป็นไปตามกฎ มาย รื ระเบียบ ่าด้ ยการนั้น 

 

มาตรา ๓๗  บำเ น็จบำนาญข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ใ ้เป็นไปตาม
กฎ มาย ่าด้ ยการนั้น 

 

ม ด ๓ 

การกำ นดตำแ น่ง 
ิทยฐานะ และการใ ้ได้รับเงินเดื น เงิน ิทยฐานะ และเงินประจำตำแ น่ง 

   

 

มาตรา ๓๘  ตำแ น่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก ามี ๓ ประเภท ดังนี้ 
ก. ตำแ น่งซึ่งมี น้าที่เป็นผู้ นใน น่ ยงานการ ึก า ได้แก่ ตำแ น่ง ดังต่ ไปนี้ 

(๑) ครูผู้ช่ ย 

(๒) คร ู
(๓) าจารย์ 
(๔) ผู้ช่ ย า ตราจารย์ 
(๕) ร ง า ตราจารย์ 
(๖) า ตราจารย์ 

๒๐๖



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๑๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ตำแ น่งใน (๑) และ (๒) จะมีใน น่ ยงานการ ึก าใดก็ได้ ่ นตำแ น่งใน (๓) ถึง (๖) 
ใ ้มีใน น่ ยงานการ ึก าท่ี นระดับปริญญา 

ข.๑๐ ตำแ น่งผู้บริ าร ถาน ึก าและผู้บริ ารการ ึก า ได้แก่ ตำแ น่ง ดังต่ ไปนี้ 
   (๑) ร งผู้ ำน ยการ ถาน ึก า 
   (๒) ผู้ ำน ยการ ถาน ึก า 
   (๓) ร งผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า 
   (๔) ผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า 
   (๕) ตำแ น่งที่เรียกชื่ ย่าง ื่นตามที่ ก.ค. . กำ นด 

ตำแ น่งผู้บริ ารใน (๑) และ (๒) ใ ้มีใน ถาน ึก าและ น่ ยงานการ ึก าตาม
ประกา กระทร ง ตำแ น่งผู้บริ ารใน (๓) และ (๔) ใ ้มีใน ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า 

ตำแ น่งผู้บริ ารใน น่ ยงานการ ึก าที่ นระดับปริญญา การกำ นดระดับ
ตำแ น่ง การใ ้ได้รับเงินเดื นและเงินประจำตำแ น่ง ใ ้นำกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบข้าราชการพลเรื น
ใน ถาบัน ุดม ึก ามาใช้บังคับโดย นุโลม เ ้นแต่ ก.ค. . จะกำ นดไ ้เป็น ย่าง ื่น 

ค. ตำแ น่งบุคลากรทางการ ึก า ื่น มีดังต่ ไปนี้ 
(๑) ึก านิเท ก ์

(๒) ตำแ น่งที่ เรียกชื่ ย่าง ื่นตามที่  ก.ค. . กำ นด รื ตำแ น่ งข ง
ข้าราชการที่ ก.ค. . นำมาใช้กำ นดใ ้เป็นตำแ น่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

การกำ นดระดับตำแ น่ง และการใ ้ได้รับเงินเดื นและเงินประจำตำแ น่งข ง
ตำแ น่งบุคลากรทางการ ึก า ื่นตาม ค. (๒) ใ ้เป็นไปตามที่กำ นดในกฎ ก.ค. . โดยใ ้นำ
กฎ มาย ่าด้ ยระเบียบข้าราชการพลเรื นใน ่ นที่เกี่ย ข้ งกับการกำ นดตำแ น่ง และการใ ้
ได้รับเงินเดื นและเงินประจำตำแ น่งข งข้าราชการพลเรื น ามัญมาใช้บังคับโดย นุโลม 

 

มาตรา ๓๙  ใ ้ตำแ น่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าดังต่ ไปนี้ เป็น
ตำแ น่งที่มี ิทยฐานะ ได้แก่ 

ก. ตำแ น่งครู มี ิทยฐานะ ดังต่ ไปนี้ 
(๑) ครูชำนาญการ 
(๒) ครูชำนาญการพิเ  

(๓) ครูเชี่ย ชาญ 

(๔) ครูเชี่ย ชาญพิเ  

ข. ตำแ น่งผู้บริ าร ถาน ึก า มี ิทยฐานะ ดังต่ ไปนี้ 
(๑) ร งผู้ ำน ยการชำนาญการ 

(๒) ร งผู้ ำน ยการชำนาญการพิเ  

(๓) ร งผู้ ำน ยการเชี่ย ชาญ 

(๔) ผู้ ำน ยการชำนาญการ 

(๕) ผู้ ำน ยการชำนาญการพิเ  
 

๑๐ มาตรา ๓๘ ข แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
กึ า (ฉบับท่ี ๒) พ. . ๒๕๕๑ 

๒๐๗



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๑๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

(๖) ผู้ ำน ยการเชี่ย ชาญ 

(๗) ผู้ ำน ยการเชี่ย ชาญพิเ  

ค. ตำแ น่งผู้บริ ารการ ึก า มี ิทยฐานะ ดังต่ ไปนี้ 
(๑) ร งผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าชำนาญการพิเ  

(๒) ร งผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าเชี่ย ชาญ 

(๓) ผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าเชี่ย ชาญ 

(๔) ผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าเชี่ย ชาญพิเ  

ง. ตำแ น่ง ึก านิเท ก์ มี ิทยฐานะ ดังต่ ไปนี้ 
(๑) ึก านิเท ก์ชำนาญการ 
(๒) ึก านิเท ก์ชำนาญการพิเ  

(๓) ึก านิเท ก์เชี่ย ชาญ 

(๔) ึก านิเท ก์เชี่ย ชาญพิเ  

จ. ตำแ น่งที่เรียกชื่ ย่าง ื่นตามที่ ก.ค. . กำ นดใ ้มี ิทยฐานะ 

 

มาตรา ๔๐๑๑  ใ ้ตำแ น่งคณาจารย์ดังต่ ไปนี้ เป็นตำแ น่งทาง ิชาการ 

(ก) าจารย์ 
(ข) ผู้ช่ ย า ตราจารย์ 
(ค) ร ง า ตราจารย์ 
(ง) า ตราจารย์ 
การกำ นดระดับตำแ น่ง และการใ ้ได้รับเงินเดื นและเงินประจำตำแ น่งตาม

รรค นึ่ง ใ ้นำกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบข้าราชการพลเรื นใน ถาบัน ุดม ึก ามาใช้บังคับโดย
นุโลม 

 

มาตรา ๔๑  ตำแ น่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า จะมีใน น่ ยงาน
การ ึก าใดจำน นเท่าใด และต้ งใช้คุณ มบัติเฉพาะ ำ รับตำแ น่ง ย่างใด ใ ้เป็นไปตามที่ ก.ค. . 
กำ นด 

 

มาตรา ๔๒  ใ ้ ก.ค. . จัดทำมาตรฐานตำแ น่ง มาตรฐาน ิทยฐานะและมาตรฐาน
ตำแ น่งทาง ิชาการข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าไ ้เป็นบรรทัดฐานทุกตำแ น่ง 
ทุก ิทยฐานะเพ่ื ใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงมาตรฐาน ิชาชีพ คุณ ุฒิการ ึก า การ บรม 
ประ บการณ์ ระยะเ ลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน รื ผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ น้าที่ 

ในการจัดทำมาตรฐานตำแ น่งทุกตำแ น่ง ใ ้จำแนกตำแ น่งเป็นประเภทและ ายงาน
ตามลัก ณะงาน และจัดตำแ น่งในประเภทและ ายงานที่มีลัก ณะงาน ย่างเดีย กัน รื คล้ายคลึงกัน
ใ ้ ยู่ในตำแ น่งประเภท รื ายงานเดีย กัน รื โดยประมาณเป็นกลุ่มเดีย กัน โดยแ ดงชื่
ตำแ น่ง น้าที่และค ามรับผิดช บข งตำแ น่ง ลัก ณะงานที่ปฏิบัติ และคุณ มบัติเฉพาะ ำ รับ
ตำแ น่งข งผู้ที่ดำรงตำแ น่งนั้น 

 

๑๑ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 
(ฉบับท่ี ๒) พ. . ๒๕๕๑ 

๒๐๘



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๑๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

 

มาตรา ๔๓  ใ ้ ก.ค. . รื ผู้ที่ ก.ค. . ม บ มายตร จ บการกำ นดตำแ น่ง
และการใช้ตำแ น่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าใ ้เ มาะ ม ในกรณีที่ลัก ณะ น้าที่และ
ค ามรับผิดช บ ปริมาณงาน คุณภาพงานข งตำแ น่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
ตำแ น่งใด ที่ ก.ค. . กำ นดเปลี่ยนแปลงไป ใ ้ ก.ค. . รื ผู้ที่ ก.ค. . ม บ มาย พิจารณ า
ปรับปรุงการกำ นดตำแ น่งนั้นใ ม่ใ ้เ มาะ มตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ก.ค. . กำ นด 

 

มาตรา ๔๔  ใ ้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าได้รับเงินเดื น เงิน ิทยฐานะ 
และเงินประจำตำแ น่งตามกฎ มาย ่าด้ ยเงินเดื น เงิน ิทยฐานะ และเงินประจำตำแ น่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 

ผู้ใดจะได้รับแต่งตั้งใ ้ดำรงตำแ น่งใด ิทยฐานะใด จะได้รับเงินเดื น ย่างใด ตาม
มาตรา ๓๑ ใ ้เป็นไปตามที่ ก.ค. . กำ นด โดยใ ้ได้รับเงินเดื นในขั้นต่ำข ง ันดับ ในกรณีที่จะใ ้
ได้รับเงินเดื น ูงก ่า รื ต่ำก ่าขั้นต่ำ รื ูงก ่าขั้น ูงข ง ันดับ ใ ้เป็น ไปตาม ลักเกณฑ์และ
ิธีการที่กำ นดในกฎ ก.ค. . 

 

ม ด ๔ 

การบรรจุและการแต่งตั้ง 
   

 

มาตรา ๔๕  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 
เพ่ื แต่งตั้งใ ้ดำรงตำแ น่งใด ใ ้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้ บแข่งขันได้ ำ รับตำแ น่งนั้น โดยบรรจุ
และแต่งตัง้ตามลำดับที่ในบัญชีผู้ บแข่งขันได้ 

ค ามใน รรค นึ่งมิใ ้นำมาใช้บังคับ ำ รับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗  

 

มาตรา ๔๖  ผู้ มัคร บแข่งขันเพ่ื บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก าตำแ น่งใด ต้ งมีคุณ มบัติทั่ ไปตามมาตรา ๓๐ และต้ งมีคุณ มบัติเฉพาะ ำ รับ
ตำแ น่งตามมาตรฐานตำแ น่งนั้นตามมาตรา ๔๒ 

ำ รับผู้ดำรงตำแ น่งตามมาตรา ๓๐ (๔) และ (๘) ใ ้มี ิทธิ มัคร บแข่งขันได้  
แต่จะมี ิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตามที่ บแข่งขันได้ก็ต่ เมื่ พ้นจากตำแ น่งนั้น ๆ 
แล้  

 

มาตรา ๔๗  ใ ้ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า เป็นผู้ดำเนินการ บแข่งขันเพ่ื บรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 

ในกรณีที่ น่ ยงานการ ึก าใดมีค ามพร้ มตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ก.ค. . 
กำ นด ใ ้ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าม บใ ้ น่ ยงานการ ึก านั้นเป็นผู้ดำเนินการ บแข่งขัน 

๒๐๙



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๑๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ลัก ูตร ิธีการ บแข่งขัน และ ิธีดำเนินการที่เกี่ย กับการ บแข่งขัน ตล ดจน
เกณฑ์ตัด ินการขึ้นบัญชีผู้ บแข่งขันได้ การนำรายชื่ ผู้ บแข่งขันได้ในบัญชี นึ่งไปขึ้นบัญชีเป็น
ผู้ บแข่งขันได้ในบัญชี ื่น และการยกเลิกบัญชีผู้ บแข่งขันได้ ใ ้เป็นไปตามท่ี ก.ค. . กำ นด 

 

มาตรา ๔๘  .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า รื น่ ยงานการ ึก า าจรับ มัคร
บแข่งขันเฉพาะบุคคลที่มีคุณ มบัติพิเ ใน าขา ิชาใดได้  ทั้งนี้ ผู้ มัคร บแข่งขันต้ งมี

คุณ มบัติพิเ ใน าขา ิชานั้น ๆ ตามที่ ก.ค. . กำ นด 

 

มาตรา ๔๙  ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก าตามมาตรา ๔๕ รรค นึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ 
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ากภาย ลังปรากฏ ่าผู้นั้นขาดคุณ มบัติทั่ ไป รื ขาด
คุณ มบัติตามมาตรฐานตำแ น่งตามมาตรา ๔๒ รื ขาดคุณ มบัติพิเ ตามมาตรา ๔๘ ยู่ก่ นก็ดี 

รื มีกรณีต้ ง า ยู่ก่ นและภาย ลังปรากฏ ่าเป็นผู้ขาดคุณ มบัติเนื่ งจากกรณีต้ ง านั้นก็ดี 
ใ ้ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ ั่งใ ้ผู้นั้น กจากราชการโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทื นถึงการใด
ที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตาม ำนาจและ น้าที่และการรับเงินเดื น รื ผลประโยชน์ ื่นใดที่ได้รับ รื มี ิทธิ
จะได้รับจากทางราชการก่ นมีคำ ั่งใ ้ กจากราชการนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดย ุจริตแล้  
ใ ้ถื ่าเป็นการ ั่งใ ้ กจากราชการเพ่ื รับบำเ น็จบำนาญเ ตุทดแทนตามกฎ มาย ่าด้ ย
บำเ น็จบำนาญข้าราชการ 

 

มาตรา ๕๐  ในกรณีที่มีค ามจำเป็น รื มีเ ตุพิเ ที่ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า
ไม่ ามารถดำเนินการ บแข่งขันได้ รื การ บแข่งขัน าจทำใ ้ไม่ได้บุคคลต้ งตามประ งค์ข ง
ทางราชการ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า าจคัดเลื กบุคคลเพ่ื บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ ึก าโดย ิธี ื่นได้  ทั้งนี้ ตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ก.ค. . กำ นด 

 

มาตรา ๕๑  น่ ยงานการ ึก าใดมีเ ตุผลและค ามจำเป็น ย่างยิ่งเพ่ื ประโยชน์
แก่ราชการที่จะต้ งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีค ามรู้ ค าม ามารถ มีค ามชำนาญ รื เชี่ย ชาญ
ระดับ ูงเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ใ ้ น่ ยงานการ ึก า
ดำเนินการข ค ามเ ็นช บจาก .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าก่ น แล้ ใ ้ข นุมัติจาก ก.ค. . เมื่  
ก.ค. . ได้พิจารณา นุมัติใ ้ ั่งบรรจุและแต่งตั้งในตำแ น่งใด ิทยฐานะใด และกำ นดเงินเดื นที่จะ
ใ ้ได้รับแล้  ใ ้ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ ั่งบรรจุและแต่งตั้งได้ ตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ก.ค. . 
กำ นด 

 

มาตรา ๕๒  น กจากการบรรจุและแต่งตั้งเพ่ื ใ ้บุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าแล้  ก.ค. . าจกำ นดใ ้ตำแ น่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก าบางตำแ น่งเป็น ัญญาจ้างปฏิบัติงานรายปี รื โดยมีกำ นดเ ลาตามระเบียบ
ที่ ก.ค. . กำ นด โดยค ามเ ็นช บข งกระทร งการคลัง รื เป็นพนักงานราชการ โดยไม่ต้ งเป็น
ข้าราชการก็ได ้

๒๑๐



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๑๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ในกรณีที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตาม รรค นึ่งเป็นบุคคลภายน ก และ ก.ค. . 
กำ นดใ ้มี ถานภาพเป็นข้าราชการ ใ ้ผู้นั้นมี ิทธิ น้าที่และได้รับ ิทธิประโยชน์ ื่น ๆ เช่นเดีย กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าตามพระราชบัญญัตินี้ในระ ่าง ัญญาจ้าง เ ้นแต่ ัญญา
จ้างนั้นจะได้กำ นดไ ้เป็น ย่าง ื่น รื กำ นดยกเ ้นเป็นกรณีเฉพาะไ ้ 

ใ ้นำบทบัญญัติในเรื่ งคุณ มบัติทั่ ไป คุณ มบัติเฉพาะ ำ รับตำแ น่ง การ รร า
และการบรรจุและแต่งตั้งข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก ามาใช้บังคับกับผู้ดำรงตำแ น่ง
ตามเงื่ นไขใน รรค นึ่ง รื รรค งโดย นุโลม  ทั้งนี้ ตามท่ีกำ นดในระเบียบ ก.ค. . 

 

มาตรา ๕๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕ รรค นึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ 
มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก า ผู้มี ำนาจดังต่ ไปนี้เป็นผู้มี ำนาจ ั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๑) การบรรจุและแต่งตั้งตำแ น่งซึ่งมี ิทยฐานะเชี่ย ชาญพิเ  เมื่ ได้รับ นุมัติจาก 
ก.ค. . แล้  ใ ้ผู้บังคับบัญชา ูง ุดข ง ่ นราชการที่ผู้นั้น ังกัด ยู่เป็นผู้มี ำนาจ ั่งบรรจุและใ ้รัฐมนตรี
เจ้า ังกัดนำเ น นายกรัฐมนตรีเพื่ นำค ามกราบบังคมทูลเพื่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(๒)๑๒ การบรรจุและแต่งตั้งใ ้ดำรงตำแ น่งร งผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่
การ ึก า ตำแ น่งร งผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าชำนาญการพิเ  ตำแ น่งร ง
ผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าเชี่ย ชาญ ตำแ น่งผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่
การ ึก า และตำแ น่งผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าเชี่ย ชาญ ใ ้ เลขาธิการ
คณะกรรมการการ ึก าข้ันพ้ืนฐานเป็นผู้มี ำนาจ ั่งบรรจุและแต่งตั้งโดย นุมัติ ก.ค. . 

(๓)๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งใ ้ดำรงตำแ น่งร งผู้ ำน ยการ ถาน ึก า ตำแ น่ง
ผู้ ำน ยการ ถาน ึก า ตำแ น่งผู้บริ ารที่เรียกชื่ ย่าง ื่นตามมาตรา ๓๘ ข. (๕) ตำแ น่ง
ึก านิเท ก์ ตำแ น่งบุคลากรทางการ ึก า ื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ใน ำนักงานเขตพ้ืนที่

การ ึก า ตำแ น่งซึ่งมี ิทยฐานะชำนาญการ ตำแ น่งซึ่งมี ิทยฐานะชำนาญการพิเ  และตำแ น่ง
ซึ่งมี ิทยฐานะเชี่ย ชาญ ใ ้ผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าเป็นผู้มี ำนาจ ั่งบรรจุและ
แต่งตั้งโดย นุมัติ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า 

(๔) การบรรจุและแต่งตั้งใ ้ดำรงตำแ น่งครูผู้ช่ ย ตำแ น่งครู และตำแ น่ง
บุคลากรทางการ ึก า ื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ใน ถาน ึก า ใ ้ผู้ ำน ยการ ถาน ึก าเป็นผู้มี
ำนาจ ั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดย นุมัติ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า 

(๕) การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าซึ่งมิได้ ยู่ใน ังกัด
เขตพ้ืนที่การ ึก า ใ ้ผู้บังคับบัญชา ูง ุดข ง ่ นราชการที่ผู้นั้น ังกัด ยู่เป็นผู้มี ำนาจ ั่งบรรจุและ
แต่งตั้งโดย นุมัติ ก.ค. . รื  .ก.ค. . ที่ ก.ค. . ม บ มาย เ ้นแต่ตำแ น่งซึ่งมี ิทยฐานะเชี่ย ชาญ
พิเ ใ ้ดำเนินการตาม (๑) โดย นุโลม 

 

๑๒ มาตรา ๕๓ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ึก า (ฉบับท่ี ๒) พ. . ๒๕๕๑ 

๑๓ มาตรา ๕๓ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
กึ า (ฉบับท่ี ๒) พ. . ๒๕๕๑ 

๒๑๑



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๑๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

(๖)๑๔ การบรรจุและแต่งตั้งตำแ น่ง าจารย์ ตำแ น่งผู้ช่ ย า ตราจารย์ ตำแ น่ง
ร ง า ตราจารย์ และตำแ น่ง า ตราจารย์ ตามมาตรา ๓๘ ก. (๓) ถึง (๖) ใ ้นำกฎ มาย ่าด้ ย
ระเบียบข้าราชการพลเรื นใน ถาบัน ุดม ึก ามาใช้บังคับโดย นุโลมโดยใ ้ ภา ถาบัน ุดม ึก า
ทำ น้าที่แทน ก.ค. . รื  .ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง แล้ แต่กรณี เ ้นแต่ ก.ค. . จะกำ นดไ ้เป็น ย่าง ื่น 

ใ ้มีคณะกรรมการ รร าผู้ดำรงตำแ น่งผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า
ตาม รรค นึ่ง (๒) ประก บด้ ย ปลัดกระทร ง ึก าธิการ เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการ ภา
การ ึก า เลขาธิการคณะกรรมการการ ึก าขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการ าชี ึก า 
เลขาธิการคณะกรรมการการ ุดม ึก า เลขาธิการคุรุ ภา เป็นกรรมการ และเลขาธิการ ก.ค. . เป็น
กรรมการและเลขานุการทำ น้าที่คัดเลื กบุคคลที่ มค รได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใ ้ดำรงตำแ น่ง
ผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าตามจำน นเขตพ้ืนที่การ ึก า 

คุณ มบัติ ลักเกณฑ์ และ ิธีการคัดเลื ก ใ ้เป็นไปตามท่ี ก.ค. . กำ นด 

บรรดาบทบัญญัติแ ่งพระราชบัญญัตินี้  ที่บัญญัติถึงผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ 
ใ ้ มายถึงผู้มี ำนาจ ั่งบรรจุตาม รรค นึ่ง (๑) รื ผู้มี ำนาจ ั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม รรค นึ่ง (๒) 
(๓) (๔) (๕) รื  (๖) แล้ แต่กรณี 

 

มาตรา ๕๔  การใ ้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก ามี ิทยฐานะใด และการ
เลื่ นเป็น ิทยฐานะใดต้ งเป็นไปตามมาตรฐาน ิทยฐานะตามมาตรา ๔๒ ซึ่งผ่านการประเมิน  ทั้งนี้ 
ใ ้คำนึงถึงค ามประพฤติด้าน ินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ิชาชีพ ประ บการณ์ คุณภาพ
การปฏิบัติงาน ค ามชำนาญ ค ามเชี่ย ชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ น้าที่ในด้านการเรียนการ น 
ตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ก.ค. . กำ นด 

 

มาตรา ๕๕  ใ ้มีการประเมินตำแ น่งและ ิทยฐานะ ำ รับตำแ น่งที่มีใบ นุญาต
ประก บ ิชาชีพเป็นระยะ ๆ เพ่ื ดำรงไ ้ซึ่งค ามรู้ ค าม ามารถ ค ามชำนาญการ รื ค ามเชี่ย ชาญ
ในตำแ น่งและ ิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  ทั้งนี้ ตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ก.ค. . 
กำ นด 

กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ก.ค. . กำ นด ใ ้ดำเนินการตามค ามเ มาะ ม ดังต่ ไปนี้ 

(๑) ใ ้มีการพัฒนาข้าราชการผู้นั้นใ ้ ามารถปฏิบัติงานใน น้าที่ ได้ ย่างมี
ประ ิทธิภาพและเกิดประ ิทธิผล เพ่ื ใ ้ ามารถผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 

(๒) ใ ้ดำเนินการในมาตรการเกี่ย กับการเลื่ นเงินเดื นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก าตามมาตรา ๗๓ รื งดเงินประจำตำแ น่ง รื เงิน ิทยฐานะ แล้ แต่กรณี 

(๓) ในกรณีที่ผู้ใดไม่ ามารถปฏิบัติราชการใ ้มีประ ิทธิภาพและเกิดประ ิทธิผล
ในระดับท่ีกำ นด ใ ้ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ ั่งใ ้ผู้นั้น กจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๖) 

การดำเนินการตาม รรค งใ ้เป็นไปตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ก.ค. . กำ นด 

[คำ ่า “เงินเดื น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้  ๗ แ ่งคำ ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบ
แ ่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่ ง การบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า] 

 

๑๔ มาตรา ๕๓ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ึก า (ฉบับท่ี ๒) พ. . ๒๕๕๑ 

๒๑๒



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๒๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

 

มาตรา ๕๖  ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใ ้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก าและแต่งตั้งใ ้ดำรงตำแ น่งตามมาตรา ๔๕ รรค นึ่ง รื มาตรา ๕๐ 
ใ ้ทดล งปฏิบัติ น้าที่ราชการในตำแ น่งนั้น แต่ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแ น่งครู
ผู้ช่ ย ใ ้ผู้นั้นเตรียมค ามพร้ มและพัฒนา ย่างเข้มเป็นเ ลา งปีก่ นแต่งตั้งใ ้ดำรงตำแ น่งครู  
ทั้งนี้ การทดล งปฏิบัติ น้าที่ราชการและการเตรียมค ามพร้ มและพัฒนา ย่างเข้ม ใ ้เป็นไปตาม
ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ก.ค. . กำ นด๑๕ 

ถ้าในระ ่างทดล งปฏิบัติ น้าที่ราชการ รื เตรียมค ามพร้ มและพัฒนา ย่างเข้ม 
แล้ แต่กรณี ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเ ็น ่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใด
มีค ามประพฤติไม่ดี รื ไม่มีค ามรู้ รื ไม่มีค ามเ มาะ ม รื มีผลการประเมินทดล งปฏิบัติ
น้าที่ราชการ รื เตรียมค ามพร้ มและพัฒนา ย่างเข้ม ยู่ต่ำก ่าเกณฑ์ที่ ก.ค. . กำ นด โดยไม่ค ร

ใ ้รับราชการต่ ไปก็ใ ้ ั่งใ ้ผู้นั้น กจากราชการได้ ไม่ ่าจะครบกำ นดเ ลาทดล งปฏิบัติ น้าที่
ราชการ รื เตรียมค ามพร้ มและพัฒนา ย่างเข้ม รื ไม่ก็ตาม ถ้าพ้นกำ นดเ ลาทดล งปฏิบัติ
น้าที่ราชการ รื เตรียมค ามพร้ มและพัฒนา ย่างเข้มดังกล่า แล้  และผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ 

พิจารณาเ ็น ่า ค รใ ้ผู้นั้นรับราชการต่ ไป ก็ ั่งใ ้ผู้นั้นปฏิบัติ น้าที่ในตำแ น่ง รื ิทยฐานะที่จะ
ได้รับแต่งตั้งต่ ไป และใ ้รายงาน ั น้า ่ นราชการผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า รื  
.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า แล้ แต่กรณี 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดซึ่ง ยู่ในระ ่างทดล งปฏิบัติ น้าที่
ราชการ รื เตรียมค ามพร้ มและพัฒนา ย่างเข้ม แล้ แต่กรณี ถูก ั่งใ ้ กจากราชการเพ่ื ไปรับ
ราชการท ารตามมาตรา ๖๖ และต่ มาปรากฏ ่าผู้นั้นมีกรณีจะต้ งถูก ั่งใ ้ กจากราชการตาม
รรค ง รื ตามมาตรา ื่น ก็ใ ้ผู ้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ รื ผู ้มี ำนาจตามมาตรา ื่นนั้น 

แล้ แต่กรณี มี ำนาจเปลี่ยนแปลงคำ ั่งใ ้ กตามมาตรา ๖๖ เป็นใ ้ กจากราชการตาม รรค ง 
รื มาตรา ื่นนั้นได ้

ผู้ ยู่ในระ ่างทดล งปฏิบัติ น้าที่ราชการ รื เตรียมค ามพร้ มและพัฒนา ย่างเข้ม
ในตำแ น่งใดถ้าได้รับแต่งตั้งใ ้ดำรงตำแ น่ง ื่นใ ้เริ่มทดล งปฏิบัติ น้าที่ราชการ รื เตรียมค าม
พร้ มและพัฒนา ย่างเข้มใ ม่ 

ผู้ ยู่ในระ ่างทดล งปฏิบัติ น้าที่ราชการ รื เตรียมค ามพร้ มและพัฒนา ย่างเข้ม 
ผู้ใดถูกล่า า ่ากระทำค ามผิด าญา รื กระทำผิด ินัย โดยมีมูลตามที่กล่า า ่าได้กระทำผิด
ดังกล่า ใ ้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทาง ินัยได้ตามที่บัญญัติไ ้ในพระราชบัญญัตินี้ รื เมื่ มีกรณีที่
บุคคลดังกล่า จะต้ ง กจากราชการตาม รรค ง รื รรค าม รื ตามมาตรา ื่น ก็ใ ้ผู้มี ำนาจ
ตามมาตรา ๕๓ รื ผู้มี ำนาจตามมาตรา ื่นนั้น ั่งลงโท รื ั่งใ ้ผู้นั้น กจากราชการ แล้ แต่กรณี 

ผู้ใดถูก ั่งใ ้ กจากราชการตาม รรค ง รื รรค าม รื ั่งใ ้ กจากราชการ
ตามมาตรา ื่นในระ ่างทดล งปฏิบัติ น้าที่ราชการ รื เตรียมค ามพร้ มและพัฒนา ย่างเข้ม ที่มิใช่
เป็นการถูกลงโท  ปลด ก รื ไล่ ก ใ ้ถื เ มื น ่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก า แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทื นถึงการปฏิบัติ น้าที่ราชการ รื เตรียมค ามพร้ มและ
พัฒนา ย่างเข้ม รื การรับเงินเดื น รื ผลประโยชน์ ื่นใดที่ได้รับ รื มี ิทธิจะได้รับจากทาง

 

๑๕ มาตรา ๕๖ รรค นึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก า (ฉบับที่ ๒) พ. . ๒๕๕๑ 

๒๑๓



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๒๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ราชการในระ ่างที่ผู้นั้น ยู่ในระ ่างทดล งปฏิบัติ น้าที่ราชการ รื เตรียมค ามพร้ มและพัฒนา
ย่างเข้ม 

 

มาตรา ๕๗  การเปลี่ยนตำแ น่ง การย้ายและการโ นข งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก าใ ้เป็นไปตามที่ ก.ค. . กำ นด 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดถูกพักใช้ใบ นุญาตประก บ ิชาชีพตาม
กฎ มาย ่าด้ ย ภาครูและบุคลากรทางการ ึก า ผู้นั้น าจถูกเปลี่ยนตำแ น่ง รื ย้ายตาม รรค นึ่งได้ 
เ ้นแต่ถูก ั่งพักราชการ รื ถูก ั่งใ ้ กจากราชการไ ้ก่ น รื ถูก ั่งใ ้ กจากราชการไ ้ก่ น
ในกรณี ื่นตามมาตรา ๑๑๙ 

 

มาตรา ๕๘  การโ นพนักงาน ่ นท้ งถิ่นตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ ารงาน
บุคคล ่ นท้ งถิ่นที่มิใช่พนักงาน ิ ามัญ และการโ นข้าราชการ ื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก าตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใช่ข้าราชการการเมื ง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ ึก า าจทำได้ ากบุคคลนั้น มัครใจ โดยใ ้ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ ข ง

น่ ยงานการ ึก าที่ประ งค์จะรับโ นทำค ามตกลงกับผู้มี ำนาจ ั่งบรรจุข ง ่ นราชการ รื
น่ ยงาน ังกัดเดิม แล้ เ น เรื่ งใ ้ ก.ค. . รื  .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า แล้ แต่กรณี นุมัติ

โดยใ ้คำนึงถึงประโยชน์ที่ น่ ยงานการ ึก านั้นจะได้รับเป็น ำคัญ  ทั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งใ ้มี
ตำแ น่งใด ิทยฐานะใด และใ ้ได้รับเงินเดื นเท่าใด ใ ้เป็นไปตามที่ ก.ค. . กำ นด แต่เงินเดื นที่
จะใ ้ได้รับต้ งไม่ ูงก ่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าที่มีคุณ ุฒิ ค าม ามารถ ค ามชำนาญ 
รื ค ามเชี่ย ชาญในระดับเดีย กัน เ ้นแต่จะเป็นการโ นตาม รรค ง 

การโ นพนักงาน ่ นท้ งถิ่นตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ ารงานบุคคล ่ น
ท้ งถิ่นและข้าราชการ ื่น ซึ่งเป็นผู้ บแข่งขันได้ รื ผู้ได้รับคัดเลื กมาใ ้บรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ใ ้ทำได้ตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ก.ค. . กำ นด 

เพ่ื ประโยชน์ในการนับเ ลาราชการ ใ ้ถื เ ลาราชการ รื เ ลาทำงานข งผู้ที่โ น
ตามมาตรานี้ในขณะที่เป็นพนักงาน ่ นท้ งถิ่นตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ ารงานบุคคล ่ น
ท้ งถิ่น รื ข้าราชการ ื่น เป็นเ ลาราชการข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ใ ้ ก.ค. . จัดทำมาตรฐานการเปรียบเทียบตำแ น่งระ ่างประเภทข้าราชการต่าง
ังกัด งค์กรกลางบริ ารงานบุคคล เพ่ื ประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งใ ้ดำรงตำแ น่งเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าในตำแ น่งใด ิทยฐานะใด และจะใ ้รับเงินเดื นเท่าใด 
ทั้งนี้  เงินเดื นที่จะได้รับ จะต้ งไม่ ูงก ่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าที่มีคุณ ุฒิ  
ค าม ามารถ ค ามชำนาญ รื ค ามเชี่ย ชาญในระดับเดีย กัน เ ้นแต่เป็นการโ นตามที่กำ นดใน
กฎ ก.ค. . 

 

มาตรา ๕๙  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดไปดำรงตำแ น่ง
ใน น่ ยงานการ ึก า ื่นภายใน ่ นราชการ รื ภายในเขตพ้ืนที่การ ึก า รื ต่างเขตพ้ืนที่
การ ึก าต้ งได้รับ นุมัติจาก .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า รื  .ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง ข งผู้ประ งค์
ย้ายและผู้รับย้าย แล้ แต่กรณี และใ ้ ถาน ึก าโดยคณะกรรมการ ถาน ึก าเ น ค ามเ ็น

๒๑๔



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๒๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ประก บการพิจารณาข ง .ก.ค. . เขตพื้นที่การ ึก า รื  .ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง ด้ ย และเมื่  
.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า รื  .ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง พิจารณา นุมัติแล้  ใ ้ผู้ มี ำนาจตาม

มาตรา ๕๓ ั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นต่ ไป๑๖ 

การย้ายผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าและร งผู้ ำน ยการ ำนักงาน
เขตพ้ืนที่การ ึก า ใ ้เลขาธิการคณะกรรมการการ ึก าขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้ ั่งย้ายโดย นุมัติ ก.ค. .๑๗ 

การย้ายข้าราชการพลเรื น ามัญเพ่ื ไปบรรจุและแต่งตั้งใ ้ดำรงตำแ น่งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้ งได้รับ นุมัติจาก ก.ค. . แต่ถ้าเป็นการย้ายไปบรรจุและ
แต่งตั้งในตำแ น่งซึ่ง ก.ค. . ยังมิได้กำ นด จะกระทำได้เมื่  ก.ค. . กำ นดตำแ น่งแล้  

ลักเกณฑ์และ ิธีการย้ายตาม รรค นึ่งและ รรค งใ ้เป็นไปตามที่ ก.ค. . 
กำ นด 

 

มาตรา ๖๐  ภายใต้บังคับตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ ใ ้ ก.ค. . ดำเนินการใ ้
มีการ ับเปลี่ยน น้าที่ รื ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ซึ่งดำรงตำแ น่งผู้ ำน ยการ
ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า รื ตำแ น่งที่มีลัก ณะบริ ารตามที่ ก.ค. . กำ นด โดยยึด ลักการ

ใ ้ ยู่ปฏิบัติ น้าที่ในตำแ น่งใดตำแ น่ง นึ่งดังกล่า ได้ไม่เกิน ี่ปี เ ้นแต่มีเ ตุผลและค ามจำเป็น
เพ่ื ประโยชน์ข งทางราชการจะใ ้ปฏิบัติ น้าที่ติดต่ ในครา เดีย กันได้ครา ละ นึ่งปีแต่ต้ งไม่เกิน
กปี  ทั้งนี้ ตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ก.ค. . กำ นด 

 

มาตรา ๖๑  การเลื่ นตำแ น่งบุคลากรทางการ ึก าซึ่งเป็นตำแ น่งที่มิได้
กำ นดใ ้มี ิทยฐานะเพื่ ใ ้ได้รับเงินเดื นในระดับที่ ูงขึ้น ใ ้กระทำได้โดยการ บแข่งขัน 

บคัดเลื ก คัดเลื ก รื ประเมินด้ ย ิธีการ ื่น 

กรณีใดจะเลื่ นและแต่งตั้งจากผู้ บแข่งขันได้ ผู้ บคัดเลื กได้ ผู้ได้รับคัดเลื ก 
รื ผู้ผ่านการประเมินด้ ย ิธีการ ื่น ใ ้เป็นไปตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ก.ค. . กำ นด 

การ บแข่งขันใ ้เป็นไปตามมาตรา ๔๗ ่ นการ บคัดเลื ก รื การคัดเลื กใ ้ 
.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า รื ถาน ึก าเป็นผู้ดำเนินการ ลัก ูตรและ ิธีดำเนินการเกี่ย กับการ
บคัดเลื ก คุณ มบัติข งผู้มี ิทธิ มัคร บคัดเลื ก รื ผู้ซึ่งจะได้รับการคัดเลื ก เกณฑ์การตัด ิน 

การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชีผู้ บได้ ิธีดำเนินการเกี่ย กับการคัดเลื ก ลักเกณฑ์และ ิธีการ
ประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงาน รื ผลงานทาง ิชาการ ใ ้เป็นไปตามท่ี ก.ค. . กำ นด 

 

มาตรา ๖๒  การแต่งตั้งบุคลากรทางการ ึก าตามมาตรา ๖๑ ำ รับผู้ บแข่งขันได้ 
ใ ้แต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ บแข่งขันได้ 

ำ รับผู้ บคัดเลื กได้ รื ผู้ได้รับคัดเลื กใ ้แต่งตั้งได้ตามค ามเ มาะ ม โดย
คำนึงถึงค ามประพฤติด้าน ินั ย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ิชาชีพ ค ามรู้ค าม ามารถ 
ประ บการณ ์ค ามชำนาญ ค ามเชี่ย ชาญ คุณภาพข งผลงานที่ปฏิบัติและประ ัติการรับราชการ 

 

๑๖ มาตรา ๕๙ รรค นึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก า (ฉบับท่ี ๒) พ. . ๒๕๕๑ 

๑๗ มาตรา ๕๙ รรค ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก า (ฉบับท่ี ๒) พ. . ๒๕๕๑ 

๒๑๕



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๒๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

 

มาตรา ๖๓  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดได้รับการแต่งตั้ง ใ ้เลื่ น
ตำแ น่ง รื เลื่ น ิทยฐานะ โดยไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานตำแ น่ง รื มาตรฐาน ิทยฐานะ รื  

ไม่ผ่านกระบ นการเลื่ นตำแ น่ง รื กระบ นการเลื่ น ิทยฐานะตามกฎ มาย ลักเกณฑ์และ
ิธีการที่ ก.ค. . กำ นด รื ผู้ ั่ง ั่งไม่ถูกต้ ง รื ไม่มี ำนาจ ั่ง ใ ้ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ ั่งใ ้

ผู้นั้นกลับไปดำรงตำแ น่ง รื ิทยฐานะเดิมโดยพลัน ในกรณีเช่นนี้ไม่กระทบกระเทื นถึงการใดที่
ผู้นั้นได้ปฏิบัติตาม ำนาจและ น้าที่และการรับเงินเดื น รื ผลประโยชน์ ื่นที่ได้รับไปแล้ รื มี ิทธิ
จะได้รับจากทางราชการในระ ่างที่ได้รับการเลื่ นตำแ น่ง รื เลื่ น ิทยฐานะนั้น เ ้นแต่ ก.ค. . 
จะ นุมัติใ ้เลื่ นตำแ น่ง รื เลื่ น ิทยฐานะในกรณีนั้นเป็นพิเ เฉพาะราย 

ผู้ที่ถูก ั่งใ ้กลับไปดำรงตำแ น่ง รื ิทยฐานะเดิมตาม รรค นึ่ง ใ ้ได้รับเงินเดื น
ที่พึงจะได้รับตาม ถานะเดิมถ้า าก ่าผู้นั้นไม่ได้เลื่ นตำแ น่ง รื เลื่ น ิทยฐานะ ร มทั้งใ ้มี ิทธิ
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในร บปี ำ รับตำแ น่ง รื ิทยฐานะเดิม และใ ้ถื ่าผู้นั้นไม่มี
และไม่เคยมี ถานภาพ ย่างใดที่ได้รับเลื่ นตำแ น่ง รื เลื่ น ิทยฐานะนั้น 

ในกรณีที่ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ดำเนินการตาม รรค นึ่งใ ้ผู้บังคับบัญชาข ง
ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเ นื ขึ้นไปมี ำนาจดำเนินการแทนได้ 

 

มาตรา ๖๔  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใด กจากราชการไปแล้  
และมิใช่เป็นการ กจากราชการในระ ่างทดล งปฏิบัติ น้าที่ราชการ ถ้า มัครเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าและทางราชการประ งค์จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ใ ้ผู้มี
ำนาจตามมาตรา ๕๓ ั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า โดยใ ้มี

ตำแ น่ง ิทยฐานะ และรับเงินเดื นตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ก.ค. . กำ นด 

 

มาตรา ๖๕  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ ใดได้รับ นุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีใ ้ กจากราชการไปปฏิบัติงานใดและใ ้นับเ ลาระ ่างนั้น ำ รับคำน ณบำเ น็จ
บำนาญเ มื นเป็นเ ลาราชการตามกฎ มาย ่าด้ ยบำเ น็จบำนาญข้าราชการ ถ้าผู้นั้นกลับเข้ารับ
ราชการภายในกำ นดเ ลาที่คณะรัฐมนตรี นุมัติแต่ไม่เกิน ี่ปีนับแต่ ันไปปฏิบัติ น้าที่ดังกล่า  ใ ้ผู้มี
ำนาจตามมาตรา ๕๓ ั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า โดยใ ้มี

ตำแ น่ง ิทยฐานะ และรับเงินเดื นตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ก.ค. . กำ นด 

 

มาตรา ๖๖  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดถูก ั่งใ ้ กจากราชการ
เพ่ื ไปรับราชการท ารตามกฎ มาย ่าด้ ยการรับราชการท าร เมื่ ผู้นั้นพ้นจากราชการท ารโดย
มิได้กระทำการใด ๆ ในระ ่างรับราชการท าร ันเ ีย ายแก่ราชการ ย่างร้ายแรง รื ได้ชื่ ่าเป็น
ผู้ประพฤติชั่ ย่างร้ายแรงและผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณ มบัติตามมาตรา ๓๐ และไม่ได้ถูก ั่ ง
เปลี่ยนแปลงคำ ั่งตามมาตรา ๑๑๔ รรค ง เป็นใ ้ กจากราชการตามมาตรา ื่น ากประ งค์จะ
กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าใน น่ ยงานการ ึก าเดิม ใ ้ยื่น
เรื่ งข กลับเข้ารับราชการภายในกำ นด นึ่งร้ ยแปด ิบ ันนับแต่ ันพ้นจากราชการท าร และใ ้
ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ ั่งบรรจุและแต่งตั้งผู ้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 
โดยใ ้มีตำแ น่ง ิทยฐานะ และรับเงินเดื นตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ก.ค. . กำ นด 

๒๑๖



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๒๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตาม รรค นึ่ง 
ใ ้มี ิทธิได้นับ ันรับราชการก่ นถูก ั่งใ ้ กจากราชการ ร มกับ ันรับราชการท ารตามกฎ มาย
่าด้ ยการรับราชการท ารและ ันรับราชการเมื่ ได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเ ลาราชการ

ติดต่ กันเพ่ื ประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎ มาย ่าด้ ยบำเ น็จบำนาญข้าราชการ
เ มื น ่าผู้นั้นมิได้เคยถูก ั่งใ ้ กจากราชการ 

 

มาตรา ๖๗  พนักงาน ่ นท้ งถิ่นตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ ารงานบุคคล
่ นท้ งถิ่นที่ไม่ใช่พนักงาน ิ ามัญ รื ไม่ใช่ข้าราชการ รื พนักงานซึ่ง กจากงานในระ ่าง

ทดล งปฏิบัติงาน รื ข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าและไม่ใช่ข้าราชการ
การเมื ง ข้าราชการ ิ ามัญ รื ข้าราชการซึ่ง กจากราชการในระ ่างทดล งปฏิบัติ น้าที่
ราชการ ผู้ใด กจากงาน รื กจากราชการไปแล้  ถ้า มัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก าและทางราชการประ งค์รับผู้นั้นเข้ารับราชการ ใ ้ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ 
ที่ประ งค์จะรับเข้ารับราชการเ น เรื่ งไปใ ้ ก.ค. . รื ผู้ที่ ก.ค. . ม บ มาย พิจารณา นุมัติ 
ในการนี้ใ ้ ก.ค. . รื ผู้ที่ ก.ค. . ม บ มาย พิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ 
ทั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าโดยใ ้มีตำแ น่งใด 
ิทยฐานะใด และจะใ ้ได้รับเงินเดื นเท่าใดใ ้ ก.ค. . เป็นผู้พิจารณากำ นด แต่จะต้ งไม่ ูงก ่า

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าที่มีคุณ ุฒิ ค าม ามารถและค ามชำนาญ รื ค าม
เชี่ย ชาญในระดับเดีย กัน 

เพ่ื ประโยชน์ในการนับเ ลาราชการ ใ ้ถื เ ลาราชการ รื เ ลาทำงานข งผู้เข้า
รับราชการตาม รรค นึ่ง ในขณะที่เป็นพนักงาน ่ นท้ งถิ่นตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ ารงาน
บุคคล ่ นท้ งถิ่น รื ในขณะที่เป็นข้าราชการตามกฎ มายเกี่ย กับการบริ ารงานบุคคลข ง
ข้าราชการนั้น เป็นเ ลาราชการข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าตามพระราชบัญญัตินี้ด้ ย 

 

มาตรา ๖๘  ภายใต้บังคับกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ ารราชการกระทร ง ึก าธิการ 
ถ้าตำแ น่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าตำแ น่งใด ่างลง รื ผู้ดำรงตำแ น่งไม่ ามารถ
ปฏิบัติ น้าที่ราชการได้ ใ ้ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ ั่งใ ้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
ไปรัก าการในตำแ น่งนั้นได ้

ผู้รัก าการในตำแ น่งตาม รรค นึ่งใ ้มี ำนาจและ น้าที่ตามตำแ น่งที่รัก าการ
นั้น ในกรณีที่มีกฎ มาย ื่น กฎ ระเบียบ ข้ บังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎ มาย 

รื มีคำ ั่งข งผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งใ ้ผู้ดำรงตำแ น่งนั้น ๆ เป็นกรรมการ รื ใ ้มี ำนาจและ
น้าที่ ย่างใดก็ใ ้ผู้รัก าการในตำแ น่งทำ น้าที่กรรมการ รื มี ำนาจและ น้าที่ ย่างนั้นในระ ่าง

รัก าการในตำแ น่งแล้ แต่กรณี 
 

มาตรา ๖๙  ในกรณีที่มีค ามจำเป็นเพ่ื ประโยชน์ข งทางราชการ ก.ค. . าจ
เ น แนะต่ ั น้า ่ นราชการ ใ ้ ั่งใ ้ข้าราชการผู้ใดไปปฏิบัติราชการใน น่ ยงานการ ึก าใด
เป็นการชั่ ครา ได้ 

๒๑๗



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๒๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ำ รับการ ั่งใ ้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดไปปฏิบัติราชการ
ใน น่ ยงานการ ึก าใดเป็นการชั่ ครา ในเขตพ้ืนที่การ ึก า ใ ้เป็น ำนาจข งผู้ ำน ยการ
ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า โดย นุมัติ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า 

 

มาตรา ๗๐  ในกรณีที่มีเ ตุผลค ามจำเป็น ั น้า ่ นราชการ รื ผู้ ำน ยการ
ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า มี ำนาจ ั่งใ ้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าประจำ ่ น

ราชการ รื ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า แล้ แต่กรณี เป็นการชั่ ครา  โดยใ ้พ้นจากตำแ น่ง
น้าที่เดิมได ้ตาม ลักเกณฑแ์ละ ิธีการที่กำ นดในกฎ ก.ค. . 

การใ ้ได้รับเงินเดื น การแต่งตั้ง การเลื่ นเงินเดื น การดำเนินการทาง ินัยและ
การ กจากราชการข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าตาม รรค นึ่ง ใ ้เป็นไปตาม
ลักเกณฑ์และ ิธีการที่กำ นดในกฎ ก.ค. . 

[คำ ่า “เงินเดื น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้  ๗ แ ่งคำ ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบ
แ ่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่ ง การบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า] 

 

มาตรา ๗๑  ในกรณีที่มีเ ตุผลค ามจำเป็น ั น้า ่ นราชการ รื ผู้ ำน ยการ
ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า มี ำนาจ ั่งใ ้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าพ้นจากตำแ น่ง
น้าที่และขาดจาก ัตราเงินเดื นในตำแ น่งเดิม โดยใ ้ได้รับเงินเดื นใน ัตรากำลังทดแทนที่ ก.ค. . 

กำ นดได้ ตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่กำ นดในกฎ ก.ค. . 
การใ ้พ้นจากตำแ น่ง การใ ้ได้รับเงินเดื น การแต่งตั้ง การเลื่ นเงินเดื น การ

ดำเนินการทาง ินัย และการ กจากราชการข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าตาม รรค
นึ่ง ใ ้เป็นไปตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่กำ นดในกฎ ก.ค. . 

[คำ ่า “เงินเดื น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้  ๗ แ ่งคำ ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบ
แ ่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่ ง การบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า] 

 

ม ด ๕ 

การเ ริม ร้างประ ิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

   

 

มาตรา ๗๒  ใ ้ผู้บังคับบัญชามี น้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานข งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ ึก า โดยยึด ลักการปฏิบัติตนที่เ มาะ มกับการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก าและปฏิบัติราชการได้ ย่างมีประ ิทธิภาพ และเกิดประ ิทธิผลมีผลงานเป็นที่
ประจัก ์ ถื ่าผู้นั้นมีค ามช บ มค รได้รับบำเ น็จค ามช บ ซึ่ง าจเป็นบันทึกคำชมเชย ราง ัล 
เครื่ งเชิดชูเกียรติ รื การเลื่ นเงินเดื น รื การบริ ารงานบุคคลในเรื่ ง ื่น  ทั้งนี้ ใ ้เป็นไปตาม
ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ก.ค. . กำ นด 

[คำ ่า “เงินเดื น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้  ๗ แ ่งคำ ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบ
แ ่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่ ง การบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า] 

 

๒๑๘



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๒๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

มาตรา ๗๓  การเลื่ นเงินเดื นข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ใ ้
ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาใ ้ยึด ลักคุณธรรม มีค ามเที่ยงธรรม 
เปิดเผย โปร่งใ และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็น ลัก และค ามประพฤติในการรัก า ินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ิชาชีพ  ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๔ 

การเลื่ นเงินเดื นตาม รรค นึ่ง ใ ้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่
ผู้เรียนเป็น ลักตามแน ทางการจัดการ ึก าท่ีกำ นดไ ้ในกฎ มาย ่าด้ ยการ ึก าแ ่งชาติ 

ลักเกณฑ์และ ิธีการเลื่ นเงินเดื นใ ้เป็นไปตามท่ีกำ นดในกฎ ก.ค. . 
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ ั่งเลื่ นเงินเดื นใ ้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ึก าผู้ใดใ ้ผู้บังคับบัญชาแจ้งใ ้ผู้นั้นทราบพร้ มเ ตุผลที่ไม่เลื่ นเงินเดื น 

การเลื่ นเงินเดื นข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าเมื่ ได้ดำเนินการ
ตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการตาม รรค ามแล้  ใ ้ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ เป็นผู้ ั่งเลื่ นเงินเดื น 

[คำ ่า “เงินเดื น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้  ๗ แ ่งคำ ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบ
แ ่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่ ง การบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า] 

 

มาตรา ๗๔  ใ ้ ก.ค. . กำ นดเงินเดื นประ ิทธิภาพข งตำแ น่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ ึก าในตำแ น่งที่มี ิทยฐานะ เพื่ ใ ้ปฏิบัติงานบังเกิดผลดีและมีค ามก้า น้า
และได้มาตรฐานงานข งทางราชการ  ทั้งนี้ ตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ก.ค. . กำ นด 

[คำ ่า “เงินเดื น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้  ๗ แ ่งคำ ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบ
แ ่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่ ง การบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า] 

 

มาตรา ๗๕  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดมีค ามคิดริเริ่ม ร้าง รรค์ 
มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจัก ์ ใ ้กระทร งเจ้า ังกัด ่ นราชการและ น่ ยงานการ ึก าดำเนินการ
ยกย่ งเชิดชูเกียรติตามค รแก่กรณี 

เพ่ื ประโยชน์ในการเ ริม ร้างข ัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ก.ค. . าจ
กำ นดใ ้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ที่มีผลงาน รื ผลการปฏิบัติงานดีเด่น รื ผู้ที่
ได้รับการยกย่ งเชิดชูเกียรติใ ้ได้รับเงิน ิทยพัฒน์ได้ ตามระเบียบที่ ก.ค. . กำ นด โดยค าม
เ ็นช บข งคณะรัฐมนตรี 

 

มาตรา ๗๖  ใ ้ ่ นราชการและ น่ ยงานการ ึก ามี น้าที่จัด ั ดิการใ ้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ตามค ามเ มาะ มกับฐานะทาง ังคมและ ิชาชีพเพ่ื
เ ริม ร้างแรงจูงใจใ ้ปฏิบัติงาน ย่างมีประ ิทธิภาพ 

 

มาตรา ๗๗  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ ใดถึงแก่ค ามตาย ัน
เนื่ งมาจากการปฏิบัติ น้าที่ราชการ ใ ้จัด ั ดิการแก่คร บครั ตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ก.ค. . 
กำ นด โดยค ามเ ็นช บข งคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรี าจพิจารณาเลื่ นเงินเดื นใ ้แก่ผู้นั้นเป็นกรณีพิเ  เพื่ ประโยชน์ใน
การคำน ณบำเ น็จบำนาญก็ได้ 

๒๑๙



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๒๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

[คำ ่า “เงินเดื น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้  ๗ แ ่งคำ ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบ
แ ่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่ ง การบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า] 

 

มาตรา ๗๘  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๔๕ รื มาตรา ๕๐ ก่ นการม บ มาย น้าที่ใ ้ปฏิบัติ ใ ้ผู้บังคับบัญชาแจ้งภาระงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐาน ิชาชีพ จรรยาบรรณ ิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผน 

ลักเกณฑ์และ ิธีปฏิบัติราชการ บทบาท น้าที่ข งข้าราชการในฐานะเป็นพลเมื งที่ดี  ทั้งนี้ ตาม
ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ก.ค. . กำ นด 

 

มาตรา ๗๙  ใ ้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตั ย่างที่ดีแก่ผู้ ยู่ใต้บังคับบัญชาและ
มี น้าที่พัฒนาผู้ ยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ื ใ ้มีค ามรู้ ทัก ะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ิชาชีพที่เ มาะ ม ใน ันที่จะทำใ ้การปฏิบัติ น้าที่ราชการเกิดประ ิทธิภาพ ประ ิทธิผล 
และค ามก้า น้าแก่ราชการ  ทั้งนี้ ตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ก.ค. . กำ นด 

 

มาตรา ๘๐  ใ ้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าก่ นแต่งตั้ง
ใ ้ดำรงตำแ น่งบางตำแ น่งและบาง ิทยฐานะ เพ่ื เพ่ิมพูนค ามรู้ ทัก ะ เจตคติที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ิชาชีพที่เ มาะ ม ใน ันที่จะทำใ ้การปฏิบัติ น้าที่ราชการเกิด
ประ ิทธิภาพ ประ ิทธิผล และค ามก้า น้าแก่ราชการ  ทั้งนี้ ตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ ก.ค. . 
กำ นด 

 

มาตรา ๘๑  ใ ้ผู้บังคับบัญชามี น้าที่ในการ ่งเ ริม นับ นุนผู้ ยู่ใต้บังคับบัญชา 
โดยการใ ้ไป ึก า ฝึก บรม ดูงาน รื ปฏิบัติงาน ิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค. . กำ นด 

ในกรณีที่มีค ามจำเป็น รื เป็นค ามต้ งการข ง น่ ยงานเพ่ื ประโยชน์ต่ การ
พัฒนาคุณภาพการ ึก า รื ิชาชีพ รื คุณ ุฒิขาดแคลน ผู้บังคับบัญชา าจ ่ง รื นุญาตใ ้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าลาไป ึก า ฝึก บรม รื ิจัย โดย นุมัติ ก.ค. . รื  
.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าที่ได้รับม บ มาย โดยใ ้ถื เป็นการปฏิบัติ น้าที่ราชการ และมี ิทธิได้

เลื่ นเงินเดื นในระ ่างลาไป ึก า ฝึก บรม รื ิจัย แล้ แต่กรณี  ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๓ 
รรค าม 

[คำ ่า “เงินเดื น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้  ๗ แ ่งคำ ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบ
แ ่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่ ง การบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า] 

 

ม ด ๖ 

ินัยและการรัก า ินัย 

   

 

มาตรา ๘๒  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้ งรัก า ินัยที่บัญญัติเป็ น
ข้ ้ามและข้ ปฏิบัติไ ้ใน ม ดนี้โดยเคร่งครัด ยู่เ ม  

๒๒๐



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๒๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

มาตรา ๘๓  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้ ง นับ นุนการปกคร ง
ในระบ บประชาธิปไตย ันมีพระม าก ัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแ ่งราช าณาจักรไทย
ด้ ยค ามบริ ุทธิ์ใจและมี น้าที่ างรากฐานใ ้เกิดระบ บการปกคร งเช่น ่านั้น 

 

มาตรา ๘๔  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้ งปฏิบัติ น้าที่ราชการด้ ย
ค ามซื่ ัตย์ ุจริต เ ม ภาค และเที่ยงธรรม มีค าม ิริยะ ุต า ะ ขยัน มั่นเพียร ดูแลเ าใจใ ่ 
รัก าประโยชน์ข งทางราชการ และต้ งปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ ิชาชีพ ย่าง
เคร่งครัด 

้ามมิใ ้ า ัย รื ย มใ ้ผู้ ื่น า ัย ำนาจและ น้าที่ราชการข งตน ไม่ ่าจะโดย
ทางตรง รื ทาง ้ ม าประโยชน์ใ ้แก่ตนเ ง รื ผู้ ื่น 

การปฏิบัติ รื ละเ ้นการปฏิบัติ น้าที่ราชการโดยมิช บ เพ่ื ใ ้ตนเ ง รื ผู้ ื่น
ได้รับประโยชน์ที่มิค รได้ เป็นการทุจริตต่ น้าที่ราชการ เป็นค ามผิด ินัย ย่างร้ายแรง 

 

มาตรา ๘๕  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้ งปฏิบัติ น้าที่ราชการ
ใ ้เป็นไปตามกฎ มาย ระเบียบแบบแผนข งทางราชการและ น่ ยงานการ ึก า มติคณะรัฐมนตรี 
รื นโยบายข งรัฐบาลโดยถื ประโยชน์ ูง ุดข งผู้เรียน และไม่ใ ้เกิดค ามเ ีย ายแก่ทางราชการ 

การปฏิบัติ น้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎ มาย ระเบียบแบบแผนข งทาง
ราชการและ น่ ยงานการ ึก า มติคณะรัฐมนตรี รื นโยบายข งรัฐบาล ประมาทเลินเล่  รื ขาด
การเ าใจใ ่ระมัดระ ังรัก าประโยชน์ข งทางราชการ ันเป็นเ ตุใ ้เกิดค ามเ ีย ายแก่ราชการ
ย่างร้ายแรงเป็นค ามผิด ินัย ย่างร้ายแรง 

 

มาตรา ๘๖  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้ งปฏิบัติตามคำ ั่งข ง
ผู้บังคับบัญชาซึ่ง ั่งใน น้าที่ราชการโดยช บด้ ยกฎ มายและระเบียบข งทางราชการ โดยไม่ขัดขืน
รื ลีกเลี่ยงแต่ถ้าเ ็น ่าการปฏิบัติตามคำ ั่งนั้นจะทำใ ้เ ีย ายแก่ราชการ รื จะเป็นการไม่รัก า

ประโยชน์ข งทางราชการจะเ น ค ามเ ็นเป็น นัง ื ภายในเจ็ด ัน เพ่ื ใ ้ผู้บังคับบัญชาทบท น
คำ ั่งนั้นก็ได้และเมื่ เ น ค ามเ ็นแล้  ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็น นัง ื ใ ้ปฏิบัติตามคำ ั่งเดิม 
ผู้ ยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้ งปฏิบัติตาม 

การขัดคำ ั่ง รื ลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำ ั่งข งผู้บังคับบัญชา ซึ่ง ั่งใน น้าที่
ราชการโดยช บด้ ยกฎ มายและระเบียบข งทางราชการ ันเป็นเ ตุใ ้เ ีย ายแก่ราชการ ย่าง
ร้ายแรง เป็นค ามผิด ินัย ย่างร้ายแรง 

 

มาตรา ๘๗  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้ งตรงต่ เ ลา ุทิ เ ลา
ข งตนใ ้แก่ทางราชการและผู้เรียน จะละทิ้ง รื ท ดทิ้ง น้าที่ราชการโดยไม่มีเ ตุผล ัน มค รมิได้ 

การละทิ้ง น้าที่ รื ท ดทิ้ง น้าที่ราชการโดยไม่มีเ ตุผล ัน มค ร เป็นเ ตุใ ้
เ ีย ายแก่ราชการ ย่างร้ายแรง รื การละทิ้ง น้าที่ราชการติดต่ ในครา เดีย กันเป็นเ ลาเกินก ่า
ิบ ้า ัน โดยไม่มีเ ตุผล ัน มค ร รื โดยมีพฤติการณ์ ันแ ดงถึงค ามจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

ข งทางราชการเป็นค ามผิด ินัย ย่างร้ายแรง 
 

๒๒๑



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๒๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

มาตรา ๘๘  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้ งประพฤติเป็นแบบ ย่างที่ดี
แก่ผู้เรียน ชุมชน ังคม มีค าม ุภาพเรียบร้ ย รัก าค าม ามัคคี ช่ ยเ ลื เกื้ กูลต่ ผู้เรียนและ
ระ ่างข้าราชการด้ ยกัน รื ผู้ร่ มปฏิบัติราชการ ต้ นรับ ใ ้ค าม ะด ก ใ ้ค ามเป็นธรรมแก่
ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่ ราชการ 

การกลั่นแกล้ง ดู มิ่น เ ยียด ยาม กดขี่ รื ข่มเ งผู้เรียน รื ประชาชนผู้มา
ติดต่ ราชการ ย่างร้ายแรง เป็นค ามผิด ินัย ย่างร้ายแรง 

 

มาตรา ๘๙  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้ งไม่กลั่นแกล้ง กล่า า
รื ร้ งเรียนผู้ ื่นโดยปรา จากค ามเป็นจริง 

การกระทำตาม รรค นึ่ง ถ้าเป็นเ ตุใ ้ผู้ ื่นได้รับค ามเ ีย าย ย่างร้ายแรงเป็น
ค ามผิด ินัย ย่างร้ายแรง 

 

มาตรา ๙๐  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้ งไม่กระทำการ รื ย ม
ใ ้ผู้ ื ่นกระทำการ าประโยชน์ ัน าจทำใ ้เ ื ่ มเ ียค ามเที่ยงธรรม รื เ ื ่ มเ ียเกียรติ ักดิ์ใน
ตำแ น่ง น้าที่ราชการข งตน 

การกระทำตาม รรค นึ่ง ถ้าเป็นการกระทำโดยมีค ามมุ่ง มายจะใ ้เป็นการซื้ ขาย 
รื ใ ้ได้รับแต่งตั้งใ ้ดำรงตำแ น่ง รื ิทยฐานะใดโดยไม่ช บด้ ยกฎ มาย รื เป็นการกระทำ
ันมีลัก ณะเป็นการใ ้ รื ได้มาซึ่งทรัพย์ ิน รื ิทธิประโยชน์ ื่น เพ่ื ใ ้ตนเ ง รื ผู้ ื่นได้รับการ

บรรจุและแต่งตั้งโดยมิช บ รื เ ื่ มเ ียค ามเที่ยงธรรม เป็นค ามผิด ินัย ย่างร้ายแรง 
 

มาตรา ๙๑  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้ งไม่คัดล ก รื ล กเลียน
ผลงานทาง ิชาการข งผู้ ื่นโดยมิช บ รื นำเ าผลงานทาง ิชาการข งผู้ ื่น รื จ้าง าน ใช้ผู้ ื่น
ทำผลงานทาง ิชาการเพ่ื ไปใช้ในการเ น ข ปรับปรุงการกำ นดตำแ น่ง การเลื่ นตำแ น่ง การเลื่ น
ิทยฐานะ รื การใ ้ได้รับเงินเดื นในระดับที่ ูงขึ้น การฝ่าฝืน ลักการดังกล่า นี้ เป็นค ามผิด ินัย
ย่างร้ายแรง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าที่ร่ มดำเนินการคัดล ก รื ล กเลียน
ผลงานข งผู้ ื่นโดยมิช บ รื รับจัดทำผลงานทาง ิชาการไม่ ่าจะมีค่าต บแทน รื ไม่ เ พ่ื ใ ้ผู้ ื่น
นำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตาม รรค นึ่ง เป็นค ามผิด ินัย ย่างร้ายแรง 

 

มาตรา ๙๒  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้ งไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ 
รื ผู้จัดการ รื ดำรงตำแ น่ง ื่นใดที่มีลัก ณะงานคล้ายคลึงกันนั้นใน ้าง ุ้น ่ น รื บริ ัท 

 

มาตรา ๙๓  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้ ง างตนเป็นกลางทางการ
เมื งในการปฏิบัติ น้าที่ และในการปฏิบัติการ ื่นที่เกี่ย ข้ งกับประชาชน โดยต้ งไม่ า ัย ำนาจ
และ น้าที่ราชการข งตนแ ดงการฝักใฝ่ ่งเ ริม เกื้ กูล นับ นุนบุคคล กลุ่มบุคคล รื พรรค
การเมื งใด 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้ งไม่เข้าไปเกี่ย ข้ งกับการดำเนินการใด ๆ 
ันมีลัก ณะเป็นการทุจริตโดยการซื้ ิทธิ รื ขายเ ียงในการเลื กตั้ง มาชิกรัฐ ภา มาชิก ภา

๒๒๒



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๓๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ท้ งถิ่น ผู้บริ ารท้ งถิ่น รื การเลื กตั้ง ื่นที่มีลัก ณะเป็นการ ่งเ ริมการปกคร งในระบ บ
ประชาธิปไตย ร มทั้งจะต้ งไม่ใ ้การ ่งเ ริม นับ นุน รื ชักจูงใ ้ผู้ ื่นกระทำการในลัก ณะ
เดีย กัน การดำเนินการที่ฝ่าฝืน ลักการดังกล่า นี้ เป็นค ามผิด ินัย ย่างร้ายแรง 

 

มาตรา ๙๔  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต้ งรัก าชื่ เ ียงข งตนและ
รัก าเกียรติ ักดิ์ข งตำแ น่ง น้าที่ราชการข งตนมิใ ้เ ื่ มเ ีย โดยไม่กระทำการใด ๆ ันได้ชื่ ่า
เป็นผู้ประพฤติชั่  

การกระทำค ามผิด าญาจนได้รับโท จำคุก รื โท ที่ นักก ่าจำคุก โดยคำพิพาก า
ถึงที่ ุดใ ้จำคุก รื ใ ้รับโท ที่ นักก ่าจำคุก เ ้นแต่เป็นโท ำ รับค ามผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

รื ค ามผิดล ุโท  รื กระทำการ ื่นใด ันได้ชื่ ่าเป็นผู้ประพฤติชั่ ย่างร้ายแรง เป็นค ามผิด
ินัย ย่างร้ายแรง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าที่เ พยาเ พติด รื นับ นุนใ ้ผู้ ื ่น
เ พยาเ พติด เล่นการพนันเป็น าจิณ รื กระทำการล่ งละเมิดทางเพ ต่ ผู้เรียน รื นัก ึก า 
ไม่ ่าจะ ยู่ในค ามดูแลรับผิดช บข งตน รื ไม่ เป็นค ามผิด ินัย ย่างร้ายแรง 

 

มาตรา ๙๕  ใ ้ผู้บังคับบัญชามี น้าที่เ ริม ร้างและพัฒนาใ ้ผู้ ยู่ใต้บังคับบัญชา
มี ินัย ป้ งกันมิใ ้ผู้ ยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิด ินัย และดำเนินการทาง ินัยแก่ผู้ ยู่ใต้บังคับบัญชา
ซึ่งมีกรณี ันมีมูลที่ค รกล่า า ่ากระทำผิด ินัย 

การเ ริม ร้างและพัฒนาใ ้ผู้ ยู่ใต้บังคับบัญชามี ินัย ใ ้กระทำโดยการปฏิบัติตน
เป็นแบบ ย่างที่ดี การฝึก บรม การ ร้างข ัญและกำลังใจ การจูงใจ รื การ ื่นใดใน ันที่จะ
เ ริม ร้างและพัฒนาเจตคติ จิต ำนึก และพฤติกรรมข งผู้ ยู่ใต้บังคับบัญชาใ ้เป็นไปในทางที่มี ินัย 

การป้ งกันมิใ ้ผู้ ยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิด ินัยใ ้กระทำโดยการเ าใจใ ่ 
ังเกตการณ์และขจัดเ ตุที่ าจก่ ใ ้เกิดการกระทำผิด ินัย ในเรื่ ง ัน ยู่ใน ิ ัยที่จะดำเนินการ

ป้ งกันตามค รแก่กรณีได้ 
เมื่ ปรากฏกรณีมีมูลที่ค รกล่า า ่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใด

กระทำผิด ินัยโดยมีพยาน ลักฐานในเบื้ งต้น ยู่แล้  ใ ้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทาง ินัยทันที 
เมื่ มีการกล่า าโดยปรากฏตั ผู้กล่า า รื กรณีเป็นที่ ง ัย ่าข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการ ึก าผู้ใดกระทำผิด ินัยโดยยังไม่มีพยาน ลักฐาน ใ ้ผู้บังคับบัญชารีบดำเนินการ
ืบ น รื พิจารณาในเบื้ งต้น ่ากรณีมีมูลที่ค รกล่า า ่าผู้นั้นกระทำผิด ินัย รื ไม่ ถ้าเ ็น ่า

กรณีไม่มีมูลที่ค รกล่า า ่ากระทำผิด ินัยจึงจะยุติเรื่ งได้ ถ้าเ ็น ่ากรณีมีมูลที่ค รกล่า า ่า
กระทำผิด ินัยก็ใ ้ดำเนินการทาง ินัยทันท ี

การดำเนินการทาง ินัยแก่ผู้ ยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณี ันมีมูลที่ค รกล่า า ่า
กระทำผิด ินัยใ ้ดำเนินการตามที่บัญญัติไ ้ใน ม ด ๗ 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติ น้าที่ตามมาตรานี้และตาม ม ด ๗ รื มี
พฤติกรรมปกป้ ง ช่ ยเ ลื เพ่ื มิใ ้ผู้ ยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโท ทาง ินัย รื ปฏิบัติ น้าที่ดังกล่า
โดยไม่ ุจริตใ ้ถื ่าผู้นั้นกระทำผิด ินัย 

 

๒๒๓



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๓๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

มาตรา ๙๖  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดฝ่าฝืนข้ ้าม รื ไม่ปฏิบัติ
ตามข้ ปฏิบัติทาง ินัยตามที่บัญญัติไ ้ใน ม ดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิด ินัย จักต้ งได้รับโท ทาง ินัย 
เ ้นแต่มีเ ตุ ันค รงดโท ตามท่ีบัญญัติไ ้ใน ม ด ๗ 

โท ทาง ินัยมี ๕ ถาน คื  

(๑) ภาคทัณฑ์ 

(๒) ตัดเงินเดื น 

(๓) ลดเงินเดื น 

(๔) ปลด ก 

(๕) ไล่ ก 

ผู้ใดถูกลงโท ปลด ก ใ ้ผู้นั้นมี ิทธิได้รับบำเ น็จบำนาญเ มื น ่าเป็นผู้ลา ก
จากราชการ 

[คำ ่า “เงินเดื น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้  ๗ แ ่งคำ ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบ
แ ่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่ ง การบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า] 

 

มาตรา ๙๗  การลงโท ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าใ ้ทำเป็นคำ ั่ง 
ิธีการ กคำ ั่งเกี่ย กับการลงโท ใ ้ เป็นไปตามระเบียบข ง ก.ค. . ผู้ ั่งลงโท ต้ ง ั่งลงโท

ใ ้เ มาะ มกับค ามผิดและมิใ ้เป็นไปโดยพยาบาท โดย คติ รื โดยโท ะจริต รื ลงโท ผู้ที่ไม่มี
ค ามผิด ในคำ ั่งลงโท ใ ้แ ดง ่าผู้ถูกลงโท กระทำผิด ินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และมีเ ตุผล
ย่างใดในการกำ นด ถานโท เช่นนั้น 

 

ม ด ๗ 

การดำเนินการทาง ินัย 

   

 

มาตรา ๙๘  การดำเนินการทาง ินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
ซึ่งมีกรณี ันมีมูลที่ค รกล่า า ่ากระทำผิด ินัย ใ ้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ บ น 
เพื่ ดำเนินการ บ นใ ้ได้ค ามจริงและค ามยุติธรรมโดยมิชักช้า และในการ บ นจะต้ งแจ้ง
ข้ กล่า า และ รุปพยาน ลักฐานที่ นับ นุนข้ กล่า าเท่าที่มีใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบ โดยระบุ
รื ไม่ระบุชื่ พยานก็ได้ เพ่ื ใ ้ผู้ถูกกล่า ามีโ กา ชี้แจงและนำ ืบแก้ข้ กล่า า 

การ บ นกรณีที่ถูกกล่า า ่ากระทำผิด ินัย ย่างร้ายแรงใ ้ผู้มี ำนาจตาม
มาตรา ๕๓ เป็นผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บ น และต้ งมีกรณี ันมีมูล ่ากระทำผิด ินัย ย่าง
ร้ายแรงเท่านั้น เ ้นแต่กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก ากระทำผิด ินัยร่ มกัน และ
ในจำน นผู ้ถ ูกกล่า าดังกล่า ผู ้ม ี ำนาจตามมาตรา ๕๓ ข งผู ้ถ ูก กล่า าผู ้ นึ ่งผู ้ใด เป ็น
ผู้บังคับบัญชาที่มีลำดับชั้น ูงก ่าผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ ข งผู้ถูกกล่า าราย ื่น ก็ใ ้ผู้บังคับบัญชา
ในลำดับชั้น ูงก ่าดังกล่า เป็นผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บ นผู้ถูกกล่า าทั้ง มด 

ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าต่าง น่ ยงานการ ึก า รื ต่าง
เขตพ้ืนที่การ ึก า กระทำผิด ินัยร่ มกัน ใ ้ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ ข งผู้ถูกกล่า าแต่ละราย
ประ านการดำเนินการร่ มกันในการแต่งตั้งคณะกรรมการ บ น 

๒๒๔



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๓๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ในกรณีที่มีปัญ า รื ค ามเ ็นขัดแย้งในการแต่งตั้งคณะกรรมการ บ นตาม
รรค าม ถ้าในระ ่างผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ ในเขตพ้ืนที่การ ึก าเดีย กัน ใ ้ผู้ ำน ยการ
ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก านั้นเป็นผู้ ินิจฉัยชี้ขาด ถ้าในระ ่างผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ ต่างเขตพ้ืนที่

การ ึก า ใ ้เลขาธิการคณะกรรมการการ ึก าขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้ ินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีต่าง ่ นราชการ
ใ ้รัฐมนตรีเป็นผู้ ินิจฉัยชี้ขาด ร มทั้งในกรณีที่มีเ ตุผลและค ามจำเป็นเพ่ื รัก าประโยชน์ข งทาง
ราชการ รื จะทำใ ้การ บ นนั้นเ ร็จไปโดยเร็ และยุติธรรมก็ใ ้ผู้มี ำนาจ ินิจฉัยชี้ขาดดังกล่า
มี ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ บ นขึ้น บ นแทนได้ 

นายกรัฐมนตรีในฐานะ ั น้ารัฐบาล รื รัฐมนตรีเจ้ า ังกัด มี ำนาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการ บ นตาม รรค งได้ 

ลักเกณฑ์และ ิธีการเกี่ย กับการ บ นพิจารณาใ ้เป็นไปตามที่กำ นดในกฎ 
ก.ค. . 

ในกรณีค ามผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กำ นดในกฎ ก.ค. . จะดำเนินการทาง ินัย
โดยไม่ บ นก็ได้ 

 

มาตรา ๙๙  เมื่ ได้ดำเนินการ บ นผู้ถูกกล่า าตามมาตรา ๙๘ แล้  ถ้าฟังได้ ่า
ผู้ถูกกล่า ามิได้กระทำผิด ินัย ใ ้ ั่งยุติเรื่ ง ถ้าฟังได้ ่ากระทำผิด ินัยใ ้ดำเนินการตามมาตรา ๑๐๐ 
และในกรณีที่กระทำผิด ินัย ย่างร้ายแรงต้ งลงโท ปลด ก รื ไล่ ก ถ้ามีเ ตุ ันค รลด ย่ น
ผ่ นโท  ้ามมิใ ้ลดโท ต่ำก ่าปลด ก 

 

มาตรา ๑๐๐  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดกระทำผิด ินัยไม่ร้ายแรง
ใ ้ผู้บังคับบัญชา ั่งลงโท ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดื น รื ลดเงินเดื นตามค รแก่กรณีใ ้เ มาะ มกับ
ค ามผิด ถ้ามีเ ตุ ันค รลด ย่ นจะนำมาประก บการพิจารณาลดโท ก็ได้ แต่ ำ รับการลงโท
ภาคทัณฑ์ใ ้ใช้เฉพาะกรณีกระทำผิด ินัยเล็กน้ ย รื มีเ ตุ ันค รลด ย่ นซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้ งถูก
ลงโท ตัดเงินเดื น 

ในกรณีกระทำผิด ินัยเล็กน้ ยและมีเ ตุ ันค รงดโท  จะงดโท ใ ้โดยใ ้ทำทัณฑ์บน
เป็น นัง ื รื ่ากล่า ตักเตื นก็ได้ 

การ ั่งลงโท ตาม รรค นึ่ง ผู้บังคับบัญชาใดจะมี ำนาจ ั่งลงโท ผู้ ยู่ใต้บังคับ
บัญชาใน ถานโท ใด ได้เพียงใด ใ ้เป็นไปตามทีกำ นดในกฎ ก.ค. . 

ในกรณีที่คณะกรรมการ บ น รื ผู้มี ำนาจ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บ น 
แล้ แต่กรณี เ ็น ่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดกระทำผิด ินัย ย่างร้ายแรง มค ร
ลงโท ปลด ก รื ไล่ ก ใ ้ดำเนินการดังนี้ 

(๑) ำ รับตำแ น่ง ธิการบดี ตำแ น่งผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า 
ตำแ น่งซึ่งมี ิทยฐานะเชี่ย ชาญพิเ  ตำแ น่ง า ตราจารย์ และผู้ดำรงตำแ น่งใด รื ตำแ น่ง
ซึ่งมี ิทยฐานะใดซึ่งกระทำผิด ินัย ย่างร้ายแรงร่ มกันกับผู้ดำรงตำแ น่งดั งกล่า  รื เป็นการ
ดำเนินการข งผู้บังคับบัญชาที่มีตำแ น่งเ นื ผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าตาม รรค ก 

รื ที่นายกรัฐมนตรี รื รัฐมนตรีเจ้า ังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการ บ นตามมาตรา ๙๘ รรค ้า 
ใ ้เ น  ก.ค. . พิจารณา 

๒๒๕



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๓๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

(๒) ำ รับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าน กจาก (๑) ใ ้เ น  .ก.ค. . 
เขตพ้ืนที่การ ึก าข งผู้ถูกกล่า าพิจารณา 

การดำเนินการตาม รรค นึ่ง รื รรค ี่ ถ้าเป็นกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก าต่าง น่ ยงานการ ึก า รื เขตพ้ืนที่การ ึก ากระทำผิด ินัยร่ มกัน และถ้าผู้มี ำนาจ
ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บ น รื  .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าข งผู้ถูกกล่า าแต่ละรายที่ ังกัด

แล้ แต่กรณี มีค ามเ ็นขัดแย้งกัน ถ้าเป็นค ามเ ็นขัดแย้งระ ่างผู้มี ำนาจ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บ นในเขตพ้ืนที่การ ึก าเดีย กัน ใ ้นำเ น  .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าพิจารณา ถ้าเป็น

ค ามเ ็นขัดแย้งระ ่างผู้มี ำนาจ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บ น รื  .ก.ค. . ต่างเขตพ้ืนที่
การ ึก า ใ ้นำเ น  ก.ค. . พิจารณา และเมื่  .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า รื  ก.ค. . มีมติเป็น
ประการใดแล้ ใ ้ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ รื ผู้มี ำนาจ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บ น ั่ง รื
ปฏิบัติไปตามมตินั้น 

ในกรณี ที่ ผู้ มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ปฏิบั ติ ตามมาตรา ๙๘ รรค ง  
ใ ้ผู้บังคับบัญชาข งผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเ นื ขึ้นไป มี ำนาจดำเนินการตามมาตรา ๙๘ 
รรค ง รื มาตรานี้ได้ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการ บ นผู้ถูกก ่า า ่า
กระทำผิด ินัย ย่างร้ายแรงในเรื่ งที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ บ นผู้ถูกกล่า าตามมาตรา 
๑๑๐ (๔) รื  มาตรา ๑๑๑ และคณะกรรมการ บ นตามมาตราดังกล่า ได้ บ นไ ้แล้  
คณะกรรมการ บ นจะนำ ำน นการ บ นตามมาตราดังกล่า มาใช้เป็น ำน นการ บ น
และทำค ามเ ็นเ น ผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บ นโดยถื ่าได้มีการ บ นตาม ม ดนี้แล้ ก็ได้ 
แต่ทั้งนี้ ต้ งแจ้งข้ กล่า าและ รุปพยาน ลักฐานที่ นับ นุนข้ กล่า าใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบโดย
จะระบุ รื ไม่ระบุชื่ พยานก็ได้ และต้ งใ ้โ กา ผู้ถูกกล่า าชี้แจงและนำ ืบแก้ข้ กล่า าได้ด้ ย 

[คำ ่า “เงินเดื น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้  ๗ แ ่งคำ ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบ
แ ่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่ ง การบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า] 

 

มาตรา ๑๐๑  ใ ้กรรมการ บ นเป็นเจ้าพนักงานตามประม ลกฎ มาย าญา 
และใ ้มี ำนาจเช่นเดีย กับพนักงาน บ นตามประม ลกฎ มาย ิธีพิจารณาค าม าญาเพียง
เท่าท่ีเกี่ย กับ ำนาจและ น้าที่ข งกรรมการ บ น และโดยเฉพาะใ ้มี ำนาจ ดังต่ ไปนี้ด้ ย คื  

(๑) เรียกใ ้กระทร ง ทบ ง กรม น่ ยราชการ รัฐ ิ า กิจ น่ ยงาน ื่นข งรัฐ 
รื ้าง ุ้น ่ นบริ ัท ชี้แจงข้ เท็จจริง ่งเ ก ารและ ลักฐานที่เกี่ย ข้ ง ่งผู้แทน รื บุคคล

ใน ังกัดมาชี้แจง รื ใ ้ถ้ ยคำเก่ีย กับเรื่ งที่ บ น 

(๒) เรียกผู้ถูกกล่า า รื บุคคลใด ๆ มาชี้แจง รื ใ ้ถ้ ยคำ รื ใ ้ ่งเ ก าร
และ ลักฐานเกี่ย กับเรื่ งที่ บ น 

 

มาตรา ๑๐๒๑๘  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดซึ่ง กจากราชการ
ันมิใช่เพราะเ ตุตาย มีกรณีถูกกล่า าเป็น นัง ื ก่ น กจากราชการ ่า ขณะรับราชการได้

กระทำ รื ละเ ้นกระทำการใด ันเป็นค ามผิด ินัย ย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่า าต่
 

๑๘ มาตรา ๑๐๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ึก า (ฉบับท่ี ๔) พ. . ๒๕๖๒ 

๒๒๖



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๓๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ผู้บังคับบัญชาข งผู้นั้น รื ต่ ผู้มี น้าที่ ืบ น บ น รื ตร จ บตามกฎ มาย รื ระเบียบข ง
ทางราชการ รื เป็นการกล่า าข งผู้บังคับบัญชาข งผู้นั้น รื มีกรณีถูกฟ้ งคดี าญา รื ต้ ง า
คดี าญาก่ น กจากราชการ ่า ในขณะรับราชการได้กระทำค ามผิด าญา ันมิใช่เป็นค ามผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทที่ไม่เกี่ย กับราชการ รื ค ามผิดล ุโท  ผู้มี ำนาจดำเนินการทาง ินัยมี ำนาจ
ดำเนินการ ืบ น รื พิจารณา ดำเนินการทาง ินัย และ ั่งลงโท ตามท่ีบัญญัติไ ้ใน ม ดนี้ต่ ไปได้
เ มื น ่าผู้นั้นยังมิได้ กจากราชการ แต่ต้ ง ั่งลงโท ภายใน ามปีนับแต่ ันที่ผู้นั้น กจากราชการ 

กรณีตาม รรค นึ่ง ถ้าเป็นการกล่า า รื ฟ้ งคดี าญา รื ต้ ง าคดี าญา
ลังจากที ่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู ้ใด กจากราชการแล้  ใ ้ผู ้มี ำนาจ

ดำเนินการทาง ินัยมี ำนาจดำเนินการ ืบ น รื พิจารณา ดำเนินการทาง ินัย และ ั่งลงโท
ตามที่บัญญัติไ ้ใน ม ดนี้ต่ ไปได้เ มื น ่าผู ้นั ้นยังมิได้ กจากราชการ โดยต้ งเริ่มดำเนินการ

บ นภายใน นึ่งปีนับแต่ ันที่ผู้นั้น กจากราชการ และต้ ง ั่งลงโท ภายใน ามปีนับแต่ ันที่
ผู้นั้น กจากราชการ ำ รับกรณีท่ีเป็นค ามผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรา ๙๘ รรคเจ็ด จะต้ ง ั่ง
ลงโท ภายใน ามปีนับแต่ ันที่ผู้นั้น กจากราชการ 

ในกรณีที่ าลปกคร งมีคำพิพาก าถึงที่ ุดใ ้เพิกถ นคำ ั่งลงโท  รื งค์กร
พิจารณา ุทธรณ์คำ ั่งลงโท ทาง ินัย รื งค์กรตร จ บรายงานการดำเนินการทาง ินัยมีคำ ินิจฉัย
ถึงที่ ุด รื มีมติใ ้ เพิกถ นคำ ั่งลงโท ตาม รรค นึ่ง รื รรค ง เพราะเ ตุกระบ นการ
ดำเนินการทาง ินัยไม่ช บด้ ยกฎ มาย ใ ้ผู้มี ำนาจดำเนินการทาง ินัยดำเนินการทาง ินัยใ ้แล้
เ ร็จภายใน งปีนับแต่ ันที่มคีำพิพาก าถึงท่ี ุด รื มคีำ ินิจฉัยถึงท่ี ุด รื มีมติ แล้ แต่กรณี 

การดำเนินการทาง ินัยตาม รรค นึ่ง รรค ง และ รรค าม ถ้าผลการ บ น
พิจารณาปรากฏ ่าผู้นั้นกระทำผิด ินัยไม่ร้ายแรงก็ใ ้งดโท  

ค ามในมาตรานี้มิใ ้ใช้บังคับแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าซึ่งถูก ั่งใ ้
กจากราชการไ ้ก่ นตามมาตรา ๑๐๓ 

 

มาตรา ๑๐๒/๑๑๙  ในกรณีที่คณะกรรมการป้ งกันและปราบปรามการทุจริต
แ ่งชาติ รื คณะกรรมการป้ งกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มูลค ามผิดข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดซึ่ง กจากราชการแล้  การดำเนินการทาง ินัยและ ั่งลงโท แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้นั้นใ ้เป็นไปตาม ลักเกณฑ์และเงื่ นไขที่ กำ นดไ ้ใน
กฎ มายประก บรัฐธรรมนูญ ่าด้ ยการป้ งกันและปราบปรามการทุจริต รื กฎ มาย ่าด้ ย
มาตรการข งฝ่ายบริ ารในการป้ งกันและปราบปรามการทุจริต แล้ แต่กรณี 

การดำเนินการทาง ินัยตาม รรค นึ่ง ากปรากฏ ่าผู ้นั ้นกระทำผิด ินัยไม่
ร้ายแรงก็ใ ้งดโท  

 

มาตรา ๑๐๓  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดมีกรณีถูกกล่า า ่า
กระทำผิด ินัย ย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการ บ น รื ถูกฟ้ งคดี าญา รื ต้ ง า ่า
กระทำค ามผิด าญาเ ้นแต่เป็นค ามผิดที่ได้กระทำโดยประมาท รื ค ามผิดล ุโท  ผู้มี ำนาจตาม
มาตรา ๙๘ รรค ง รรค ี่ รื รรค ้า แล้ แต่กรณี มี ำนาจ ั่งพักราชการ รื ั่งใ ้ กจาก

 

๑๙ มาตรา ๑๐๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 
(ฉบับท่ี ๔) พ. . ๒๕๖๒ 

๒๒๗



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๓๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ราชการไ ้ก่ นเพ่ื ร ฟังผลการ บ นพิจารณาได้ แต่ถ้าภาย ลังปรากฏผลการ บ นพิจารณา
่าผู้นั้นมิได้กระทำผิด รื กระทำผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโท ปลด ก รื ไล่ กจากราชการ และไม่มี

กรณีที่จะต้ ง กจากราชการด้ ยเ ตุ ื่น ก็ใ ้ผู้มี ำนาจดังกล่า ั่งใ ้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใน
ตำแ น่งและ ิทยฐานะเดิม รื ตำแ น่งเดีย กับที่ผู้นั้นมีคุณ มบัติตรงตามคุณ มบัติเฉพาะ ำ รับ
ตำแ น่งและ ิทยฐานะนั้น  ทั้งนี้ ใ ้นำมาตรา ๑๐๐ รรค ก มาใช้บังคับโดย นุโลม 

เมื่ ได้มีการ ั่งใ ้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดพักราชการ รื ก
จากราชการไ ้ก่ นตาม รรค นึ่งแล้  ภาย ลังปรากฏ ่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่า า ่ากระทำผิด ินัย
ย่างร้ายแรงในกรณี ื่น ีก ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๙๘ รรค ง รรค ี่ รื รรค ้า รื มาตรา ๑๑๕ 

แล้ แต่กรณี มี ำนาจดำเนินการ ืบ น รื พิจารณาตามมาตรา ๙๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
บ นตามมาตรา ๙๘ รรค ง ตล ดจนดำเนินการทาง ินัยตามที่บัญญัติไ ้ใน ม ดนี้ต่ ไปได้ 

ในกรณีที่ ั่งใ ้ผู้ถูก ั่งใ ้ กจากราชการไ ้ก่ นกลับเข้ารับราชการ รื ั่งใ ้ผู้ถูก ั่ง
ใ ้ กจากราชการไ ้ก่ น กจากราชการด้ ยเ ตุ ื่นที่มิใช่เป็นการลงโท เพราะกระทำผิด ินัย ย่าง
ร้ายแรง ก็ใ ้ผู้นั้นมี ถานภาพเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าตล ดระยะเ ลาระ ่างที่
ถูก ั่งใ ้ กจากราชการไ ้ก่ น เ มื น ่าผู้นั้นเป็นผู้ถูก ั่งพักราชการ 

เงินเดื น เงิน ื่นที่จ่ายเป็นรายเดื น และเงินช่ ยเ ลื ย่าง ื่น และการจ่ายเงิน
ดังกล่า ข งผู้ถูก ั่งพักราชการและผู้ถูก ั่งใ ้ กจากราชการไ ้ก่ น ใ ้เป็นไปตามกฎ มาย รื
ระเบียบ ่าด้ ยการนั้น ำ รับผู้ถูก ั่งใ ้ กจากราชการไ ้ก่ น ถ้าไม่มีกฎ มาย รื ระเบียบดังกล่า  
ใ ้ถื เ มื น ่าผู้นั้นเป็นผู้ถูก ั่งพักราชการ 

ลักเกณฑ์และ ิธีการเกี่ย กับการ ั่งพักราชการ การ ั่งใ ้ กจากราชการไ ้ก่ น 
ระยะเ ลาใ ้พักราชการและใ ้ กจากราชการไ ้ก่ น และการดำเนินการเพ่ื ใ ้เป็นไปตามผลการ

บ นพิจารณาใ ้เป็นไปตามที่กำ นดในกฎ ก.ค. . 
 

มาตรา ๑๐๔  เมื่ ผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทาง ินัย รื ดำเนินการ บ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใด รื ั่งใ ้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ก
จากราชการไปแล้  ใ ้ดำเนินการ ดังต่ ไปนี้ 

(๑)๒๐ การรายงานการดำเนินการทาง ินัยไม่ร้ายแรงข งผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ ั น้า
่ นราชการ รื ผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าลงมา เมื่ ผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทาง
ินัยแล้  ใ ้รายงานไปยัง ั น้า ่ นราชการ รื ผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า แล้ แต่กรณี 

และเมื่ ั น้า ่ นราชการ รื ผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าได้รับรายงานแล้ เ ็น ่า
การยุติเรื่ ง การงดโท  รื การ ั่งลงโท ไม่ถูกต้ ง รื ไม่เ มาะ ม ก็ใ ้มี ำนาจ ั่งงดโท  ลด ถานโท  
เพ่ิม ถานโท  เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้ ค ามในคำ ั่งเดิม รื ดำเนินการ ย่างใดเพ่ิมเติมเพ่ื
ประก บการพิจารณาใ ้ได้ค ามจริงและค ามยุติธรรมได้ตามค รแก่กรณี และ ากเ ็น ่ากรณีเป็น
การกระทำผิด ินัย ย่างร้ายแรง ก็ใ ้มี ำนาจ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บ นได้ รื ากเ ็น ่า
เป็นกรณีที่ไม่ ยู่ใน ำนาจ น้าที่ข งตน ก็ใ ้แจ้ง รื รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาที่มี ำนาจ น้าที่เพ่ื
ดำเนินการตามค รแก่กรณีต่ ไป เมื่ ั น้า ่ นราชการ รื ผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่
การ ึก าได้พิจารณาตาม ำนาจ น้าที่แล้ ใ ้เ น รื รายงาน .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึ ก า

 

๒๐ มาตรา ๑๐๔ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก า (ฉบับท่ี ๒) พ. . ๒๕๕๑ 

๒๒๘



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๓๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

พิจารณา เมื่  .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าได้พิจารณาแล้  ใ ้รายงานไปยัง ั น้า ่ นราชการ
พิจารณา แต่ในกรณีที่ ั น้า ่ นราชการซึ่งได้รับรายงานมีค ามเ ็นขัดแย้งกับมติ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่
การ ึก า ใ ้เ น  ก.ค. . พิจารณาต่ ไป 

(๒)๒๑ การรายงานการดำเนินการทาง ินัย ย่างร้ายแรงข งผู้บังคับบัญชาตั้งแต่
ั น้า ่ นราชการ รื ผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าลงมา เมื่ ผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการ

ทาง ินัยแล้  ใ ้รายงานไปยัง ั น้า ่ นราชการ รื ผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า 
แล้ แต่กรณี และเมื่ ั น้า ่ นราชการ รื ผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าพิจารณาตาม
ำนาจ น้าที่แล้  ใ ้รายงาน .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า และ ก.ค. . พิจารณาตามลำดับ 

ำ รับการดำเนินการทาง ินัยข งผู้บังคับบัญชาที่มีตำแ น่งเ นื ั น้า ่ น
ราชการ รื ผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก าขึ้นไป และมิใช่เป็นการดำเนินการตามมติข ง 
.ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า ใ ้รายงาน ก.ค. . พิจารณา 

ในการดำเนินการตามมาตรานี้ เมื่  .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า รื  ก.ค. . 
พิจารณา และมีมติเป็นประการใดแล้  ใ ้ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ รื ั น้า ่ นราชการ รื
ผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่การ ึก า แล้ แต่กรณี ั่ง รื ปฏิบัติไปตามนั้น 

การรายงานตามมาตรานี้ใ ้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค. . กำ นด 

 

มาตรา ๑๐๕  เมื่ ผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทาง ินัย รื ั่งใ ้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก า กจากราชการในเรื่ งใดไปแล้  ถ้า ก.ค. . พิจารณาเ ็นเป็นการ มค ร
ใ ้ บ นใ ม่ รื บ นเพ่ิมเติมเพ่ื ประโยชน์แ ่งค ามเป็นธรรม รื เพ่ื ประโยชน์ในการ
ค บคุมดูแลใ ้ น่ ยงานการ ึก าปฏิบัติการตาม ม ด ๖ และ ม ดนี้โดยถูกต้ งและเ มาะ มตาม
ค ามเป็นธรรม ก็ใ ้ ก.ค. . มี ำนาจ บ นใ ม่ รื บ นเพ่ิมเติมในเรื่ งนั้นได้ตามค าม
จำเป็น โดยจะ บ นเ ง รื ใ ้ .ก.ค. . ิ ามัญ รื คณะกรรมการ บ น บ นใ ม่ รื

บ นเพ่ิมเติมแทน รื กำ นดประเด็น รื ข้ ำคัญที่ต้ งการทราบ ่งไปเพ่ื ใ ้คณะกรรมการ
บ นที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไ ้เดิมทำการ บ นเพิ่มเติมได้ 

ในกรณีที่ ก.ค. . ตั้ง .ก.ค. . ิ ามัญเพ่ื ทำ น้าที่พิจารณาเรื่ งการดำเนินการทาง
ินัย รื การ กจากราชการแทน ก.ค. . ใ ้ .ก.ค. . ิ ามัญนั้นมี ำนาจ บ นใ ม่ รื

บ นเพ่ิมเติมโดยจะ บ นเ ง รื แต่งตั้งคณะกรรมการ บ นไป บ นใ ม่ รื
บ นเพ่ิมเติมแทน และมี ำนาจกำ นดประเด็น รื ข้ ำคัญที่ต้ งการทราบ ่งไปใ ้ เพ่ื ใ ้

คณะกรรมการ บ นที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไ ้เดิมทำการ บ นเพิ่มเติมได้ 
ในการ บ นใ ม่ รื บ นเพ่ิมเติม ถ้า ก.ค. . รื  .ก.ค. . ิ ามัญ

พิจารณาเ ็น มค ร ่งประเด็น รื ข้ ำคัญใดที่ต้ งการทราบไป บ นพยาน ลักฐานซึ่ง ยู่ต่างท้ งที่
รื เขตพ้ืนที่การ ึก า ก็ใ ้ ก.ค. . รื  .ก.ค. . ิ ามัญ แล้ แต่กรณี มี ำนาจกำ นดประเด็น
รื ข้ ำคัญนั้น ่งไปเพ่ื ใ ้ ั น้า ่ นราชการ รื ั น้า น่ ยงานการ ึก าในเขตพ้ืนที่

การ ึก านั้นทำการ บ นแทนได้ 
ในกรณีที่ ก.ค. . รื  .ก.ค. . ิ ามัญแต่งตั้งคณะกรรมการ บ นใ ้ บ นใ ม่

รื บ นเพิ่มเติม รื ่งประเด็น รื ข้ ำคัญไปเพื่ ใ ้คณะกรรมการ บ น รื ั น้า ่ น
 

๒๑ มาตรา ๑๐๔ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก า (ฉบับท่ี ๒) พ. . ๒๕๕๑ 

๒๒๙



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๓๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ราชการ รื ั น้า น่ ยงานการ ึก าดำเนินการตาม รรค นึ่ง รรค ง รื รรค าม ในเรื่ ง
เกี่ย กับกรณีกล่า า ่ากระทำผิด ินัย ย่างร้ายแรง ใ ้นำ ลักเกณฑ์และ ิธีการเก่ีย กับการ บ น
พิจารณาตามมาตรา ๙๘ รรค กมาใช้บังคับโดย นุโลม 

ในการดำเนินการตามมาตรานี้ ใ ้นำมาตรา ๑๐๑ มาใช้บังคับโดย นุโลม  
 

มาตรา ๑๐๖  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าซึ่งโ นมาจากพนักงาน ่ น
ท้ งถิ่นตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ ารงานบุคคล ่ นท้ งถิ่น รื ข้าราชการ ื่นตามมาตรา ๕๘ 
ผู้ใดมีกรณีกระทำผิด ินัย ยู่ก่ น ันโ นมาบรรจุ ใ ้ผู้บังคับบัญชาข งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก าผู้นั้นดำเนินการทาง ินัยตาม ม ดนี้โดย นุโลม แต่ถ้าเป็นเรื่ งที่ ยู่ระ ่างการ ืบ น

รื บ นข งทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่ น ันโ น ก็ใ ้ ืบ น บ นต่ ไปจนเ ร็จ แล้ ่งเรื่ ง
ไปใ ้ผู้บังคับบัญชาข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้นั้น พิจารณาดำเนินการต่ ไปตาม

ม ดนี้โดย นุโลม และในกรณีที่จะต้ ง ั่งลงโท ทาง ินัยใ ้ปรับบทค ามผิดและลงโท ตาม
กฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ ารงานบุคคล ่ นท้ งถิ่น รื กฎ มายเกี่ย กับการบริ ารงานบุคคล
ข งข้าราชการนั้นโดย นุโลม 

 

ม ด ๘ 

การ กจากราชการ 

   

 

มาตรา ๑๐๗  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า กจากราชการ เมื่  

(๑) ตาย 

(๒) พ้นจากราชการตามกฎ มาย ่าด้ ยบำเ น็จบำนาญข้าราชการ 

(๓) ลา กจากราชการและได้รับ นุญาตใ ้ลา ก รื การลา กมีผลตามมาตรา 
๑๐๘ 

(๔) ถูก ั่งใ ้ กตามมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๖ รรค ง รรค าม รื รรค ้า 
มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ รื มาตรา ๑๑๘ 

(๕) ถูก ั่งลงโท ปลด ก รื ไล่ ก 

(๖) ถูกเพิกถ นใบ นุญาตประก บ ิชาชีพ เ ้นแต่ได้รับแต่งตั้งใ ้ดำรงตำแ น่ง ื่น
ที่ไม่ต้ งมีใบ นุญาตประก บ ิชาชีพตามมาตรา ๑๐๙ 

ัน กจากราชการตาม (๔) (๕) และ (๖) ใ ้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ค. . างไ ้ 
การต่ เ ลาราชการใ ้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าที่ต้ ง กจาก

ราชการตาม (๒) รับราชการต่ ไป จะกระทำมิได้ 
 

มาตรา ๑๐๘  น กจากกรณีตาม รรค ี่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
ผู้ใดประ งค์จะลา กจากราชการใ ้ยื่น นัง ื ข ลา กต่ ผู้บังคับบัญชา เพ่ื ใ ้ผู้มี ำนาจตาม
มาตรา ๕๓ เป็นผู้พิจารณา นุญาต 

ในกรณีที่ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเ ็น ่าจำเป็นเพ่ื ประโยชน์แก่ราชการ 
จะยับยั้งการ นุญาตใ ้ลา กไ ้เป็นเ ลาไม่เกินเก้า ิบ ันนับตั้งแต่ ันข ลา กก็ได้ แต่ต้ งแจ้งการ

๒๓๐



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๓๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ยับยั้งการ นุญาตใ ้ลา กพร้ มทั้งเ ตุผลใ ้ผู้ข ลา กทราบ และเมื่ ครบกำ นดเ ลาที่ยับยั้งแล้
ใ ้การลา กมีผลตั้งแต่ ันถัดจาก ันครบกำ นดเ ลาที่ยับยั้ง 

ถ้าผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ได้ นุญาตใ ้ลา กตาม รรค นึ่งและไม่ได้ยับยั้ง
การ นุญาตใ ้ลา กตาม รรค ง ใ ้การลา กนั้นมีผลตั้งแต่ ันข ลา ก 

ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดประ งค์จะลา กจากราชการ
เพ่ื ดำรงตำแ น่งทางการเมื ง รื เพ่ื มัครรับเลื กตั้งเป็น มาชิกรัฐ ภา มาชิก ภาท้ งถิ่น 
ผู้บริ ารท้ งถิ่น รื การเลื กตั้ง ื่นที่มีลัก ณะเป็นการ ่งเ ริมการปกคร งในระบ บประชาธิปไตย 
ใ ้ยื่น นัง ื ข ลา กต่ ผู้บังคับบัญชา และใ ้การลา กมีผลนับตั้งแต่ ันที่ผู้นั้นข ลา ก 

ลักเกณฑ์และ ิธีการเกี่ย กับการลา ก การพิจารณา นุญาตใ ้ลา ก และการ
ยับยั้งการ นุญาตใ ้ลา กจากราชการตาม รรค นึ่ง รรค ง และ รรค ี่ใ ้เป็นไปตามระเบียบที่ 
ก.ค. . กำ นด 

 

มาตรา ๑๐๙  ภายใต้บังคับตามมาตรา ๑๑๙ เมื่ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก าผู้ใดถูก ั่งเพิกถ นใบ นุญาตประก บ ิชาชีพ และไม่มีกรณีเป็นผู้ถูก ั่งใ ้ กจาก
ราชการตามมาตรา ื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าภายใน าม ิบ ันนับแต่ ันที่ น่ ยงานการ ึก าข ง
ผู้ถูก ั่งเพิกถ นใบ นุญาตประก บ ิชาชีพปฏิบัติงาน ยู่ได้รับ นัง ื แจ้งการเพิกถ นใบ นุญาต
ประก บ ิชาชีพมีตำแ น่ง ่าง รื ตำแ น่ง ื่นที่ ไม่ต้ งมีใบ นุญาตประก บ ิชาชีพ และ
ผู้บังคับบัญชา น่ ยงานการ ึก านั้นพิจารณาเ ็น ่า ผู้นั้นมีค ามเ มาะ มที่จะบรรจุและแต่งตั้งใ ้
ดำรงตำแ น่งดังกล่า  และไม่เป็นผู้ขาดคุณ มบัติตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๒ ใ ้ผู้บังคับบัญชาซึ่ง
เป็นผู้บริ าร น่ ยงานการ ึก านั้น ่งเรื่ งใ ้ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า รื  ก.ค. . แล้ แต่กรณี 
เพ่ื พิจารณา นุมัติ และใ ้นำมาตรา ๕๗ รรค นึ่ง มาใช้บังคับโดย นุโลม 

ในกรณีที่ น่ ยงานการ ึก าตาม รรค นึ่งไม่มีตำแ น่ง ่าง รื ตำแ น่งที่ ามารถ
ย้ายไปแต่งตั้งใ ้ดำรงตำแ น่งได้ และผู้บังคับบัญชา น่ ยงานการ ึก าตาม รรค นึ่งพิจารณาเ ็น ่า 
ผู้นั้นมีค ามเ มาะ มที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใ ้ดำรงตำแ น่ง ื่นที่ไม่ต้ งมีใบ นุญาต
ประก บ ิชาชีพใน น่ ยงานการ ึก า ื่น ถ้าภายใน าม ิบ ันนับแต่ ันที่ ่ นราชการ รื ำนักงาน
เขตพ้ืนที่การ ึก าได้รับเรื่ งจาก น่ ยงานการ ึก าตาม รรค นึ่ง มี น่ ยงานการ ึก า ื่นที่มี
ตำแ น่ง ่าง รื ตำแ น่งที่ ามารถย้ายไปแต่งตั้งใ ้ดำรงตำแ น่งได้ และ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่
การ ึก า รื  ก.ค. . แล้ แต่กรณี พิจารณาเ ็น ่าผู้นั้นมีค ามเ มาะ มที่จะได้รับการแต่งตั้งใ ้
ดำรงตำแ น่งดังกล่า  ใ ้นำมาตรา ๕๙ มาใช้บังคับโดย นุโลม 

ภายในกำ นดเ ลา าม ิบ ันตาม รรค นึ่งและ รรค ง ถ้า น่ ยงานการ ึก า
ใดไม่มีตำแ น่ง ่าง รื ตำแ น่งที่ ามารถย้ายไปแต่งตั้งใ ้ดำรงตำแ น่งได้ รื  .ก.ค. . เขตพ้ืนที่
การ ึก า รื  ก.ค. . แล้ แต่กรณีไม่ นุมัติ ใ ้ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ ั่งใ ้ผู้นั้น กจากราชการ
โดยพลัน  ทั้งนี้ ตามระเบียบ ่าด้ ยการ กจากราชการตามที่ ก.ค. . กำ นด 

 

มาตรา ๑๑๐  ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ มี ำนาจ ั่งใ ้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก า กจากราชการเพ่ื รับบำเ น็จบำนาญตามกฎ มาย ่าด้ ยบำเ น็จบำนาญข้าราชการได้
ในกรณีที่กฎ มายดังกล่า บัญญัติใ ้ผู้ถูก ั่งใ ้ กมี ิทธิได้รับบำเ น็จบำนาญ แต่ในการ ั่งใ ้ ก
จากราชการเพ่ื รับบำเ น็จบำนาญเ ตุรับราชการนานจะต้ งมีกรณีตามที่กำ นดในกฎ ก.ค. . ด้ ย 

๒๓๑



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๓๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

และการ ั่งใ ้ กจากราชการเพ่ื รับบำเ น็จบำนาญเ ตุทดแทน น กจากทำได้ในกรณีที่บัญญัติไ ้
ในมาตรา ื่นตามพระราชบัญญัตินี้และกรณีที่กฎ มาย ่าด้ ยบำเ น็จบำนาญข้าราชการบัญญัติใ ้
ผู้ถูก ั่งใ ้ กมี ิทธิได้รับบำเ น็จบำนาญเ ตุทดแทนแล้  ใ ้ทำได้ในกรณีต่ ไปนี้ด้ ย คื  

(๑) เมื่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดเจ็บป่ ยไม่ าจปฏิบัติ น้าที่
ราชการข งตนได้โดย ม่ำเ ม  ถ้าผู้มี ำนาจดังกล่า เ ็น มค รใ ้ กจากราชการแล้  ใ ้ ั ่งใ ้
ผู้นั้น กจากราชการได้ 

(๒) เมื่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใด มัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตาม
ค ามประ งค์ข งทางราชการ ใ ้ผู้มี ำนาจดังกล่า ั่งใ ้ผู้นั้น กจากราชการ 

(๓) เมื่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดขาดคุณ มบัติตามมาตรา ๓๐ 
(๑) (๔) (๕) (๗) (๘) รื  (๙) ใ ้ผู้มี ำนาจดังกล่า ั่งใ ้ผู้นั้น กจากราชการ 

(๔) เมื่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดมีกรณีถูกกล่า า รื มีเ ตุ ัน
ค ร ง ัย ่าเป็นผู้ขาดคุณ มบัติทั่ ไปตามมาตรา ๓๐ (๓) และผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ เ ็น ่ากรณี
มีมูลก็ใ ้ผู้มี ำนาจดังกล่า ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บ นโดยไม่ชักช้า และนำมาตรา ๑๑๑ มาใช้
บังคับโดย นุโลม ในกรณีที่ ก.ค. . รื  .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก ามีมติ ่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณ มบัติ
ทั่ ไปตามมาตรา ๓๐ (๓) ก็ใ ้ผู้มี ำนาจดังกล่า ั่งใ ้ผู้นั้น กจากราชการ 

(๕) เมื่ ทางราชการเลิก รื ยุบตำแ น่งใด ใ ้ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ ั่งใ ้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ดำรงตำแ น่งนั้น กจากราชการได้ตาม ลักเกณฑ์และ
ิธีการที่ ก.ค. . กำ นด 

(๖) เมื่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดไม่ ามารถปฏิบัติราชการใ ้มี
ประ ิทธิภาพเกิดประ ิทธิผลในระดับ ันเป็นที่พ ใจข งทางราชการได้ ใ ้ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ 
ั่งใ ้ผู้นั้น กจากราชการ  ทั้งนี้ ตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่กำ นดในกฎ ก.ค. . 

 

มาตรา ๑๑๑  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดมีกรณีถูกกล่า า รื
มีเ ตุ ันค ร ง ัย ่า ย่ นค าม ามารถใน ันที่จะปฏิบัติ น้าที่ราชการ บกพร่ งใน น้าที่ราชการ 
รื ประพฤติตนไม่เ มาะ มกับตำแ น่ง น้าที่ราชการ และผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ เ ็น ่ากรณีมีมูล 

ถ้าใ ้ผู้นั้นรับราชการต่ ไปจะเป็นการเ ีย ายแก่ราชการ ก็ใ ้ผู้มี ำนาจดังกล่า ั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการ บ นโดยไม่ชักช้า ในการ บ นนี้จะต้ งแจ้งข้ กล่า าและ รุปพยาน ลักฐาน
ที่ นับ นุนข้ กล่า าเท่าที่มีใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบ โดยจะระบุ รื ไม่ระบุชื่ พยานก็ได้และต้ งใ ้
โ กา ผู้ถูกกล่า าชี้แจงและนำ ืบแก้ข้ กล่า าได้ด้ ย  ทั้งนี้  ใ ้นำมาตรา ๙๘ รรค ง รรค ้า 
และ รรคเจ็ด มาตรา ๑๐๐ รรค ี่ และมาตรา ๑๐๑ มาใช้บังคับโดย นุโลม 

ในกรณีที่ ก.ค. . รื  .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก ามีมติใ ้ผู้นั้น กจากราชการ 
ก็ใ ้ผู้มี ำนาจดังกล่า ั่งใ ้ผู้นั้น กจากราชการเพ่ื รับบำเ น็จบำนาญเ ตุทดแทนตามกฎ มาย ่าด้ ย
บำเ น็จบำนาญข้าราชการ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการ บ นขึ้นทำการ บ นผู้ถูก
กล่า าตามมาตรา ๙๘ ในเรื่ งที่จะต้ ง บ นตาม รรค นึ่ง และคณะกรรมการ บ นตาม
มาตรา ๙๘ ได้ บ นไ ้แล้  ผู้มี ำนาจตาม รรค นึ่งจะใช้ ำน นการ บ นนั้นพิจา รณา
ดำเนินการโดยไม่ต้ งแต่งตั้งคณะกรรมการ บ นตาม รรค นึ่งได้ 

 

๒๓๒



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๔๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

มาตรา ๑๑๒  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดมีกรณีถูกตั้งกรรมการ
บ นตามมาตรา ๙๘ รรค ง และกรรมการ บ น รื ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๙๘ รรค ง 

รรค ี่ รื รรค ้า รื มาตรา ๑๐๔ (๑) แล้ แต่กรณี เ ็น ่ากรณีมีเ ตุ ันค ร ง ัย ย่างยิ่ง ่า
ผู้นั้นได้กระทำผิด ินัย ย่างร้ายแรง แต่การ บ นไม่ได้ค ามแน่ชัดพ ที่จะ ั่งใ ้ลงโท ินัย ย่าง
ร้ายแรง ถ้าใ ้รับราชการต่ ไปจะเป็นการเ ีย ายแก่ราชการ ก็ใ ้ ่งเรื่ งใ ้ ก.ค. . รื  .ก.ค. . 
เขตพ้ืนที่การ ึก าแล้ แต่กรณี พิจารณาใ ้ กจากราชการ  ทั้งนี้ ใ ้นำมาตรา ๑๐๐ รรค ี่ มาใช้
บังคับโดย นุโลมในกรณีที่ ก.ค. . รื  .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า มีมติใ ้ผู้นั้น กจากราชการ
เพราะมีมลทิน รื มั ม งในกรณีที่ถูก บ น ใ ้ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ ั่งใ ้ผู้นั้น กจาก
ราชการเพ่ื รับบำเ น็จบำนาญเ ตุทดแทนตามกฎ มาย ่าด้ ยบำเ น็จบำนาญข้าราชการ 

 

มาตรา ๑๑๓  เมื่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดต้ งรับโท จำคุก
โดยคำ ั่งข ง าล รื ต้ งรับโท จำคุกโดยคำพิพาก าถึงที่ ุดใ ้จำคุกในค ามผิดที่ได้กระทำโดย
ประมาท รื ค ามผิดล ุโท ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้ งถูกลงโท ปลด ก รื ไล่ ก ผู้มี ำนาจตาม
มาตรา ๕๓ จะ ั่งใ ้ผู้นั้น กจากราชการเพ่ื รับบำเ น็จบำนาญเ ตุทดแทนตามกฎ มาย ่าด้ ย
บำเ น็จบำนาญข้าราชการก็ได้ 

 

มาตรา ๑๑๔  เมื่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดไปรับราชการท าร
ตามกฎ มาย ่าด้ ยการรับราชการท าร ใ ้ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ ั่งใ ้ผู้นั้น กจากราชการ 

ผู้ใดถูก ั่งใ ้ กจากราชการตาม รรค นึ่ง และต่ มาปรากฏ ่าผู้นั้นมีกรณีท่ีจะต้ ง
ถูก ั่งใ ้ กจากราชการตามมาตรา ื่น ยู่ก่ นไปรับราชการท าร ก็ใ ้ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ 
มี ำนาจเปลี่ยนแปลงคำ ั่งใ ้ กจากราชการตาม รรค นึ่ง เป็นใ ้ กจากราชการตามมาตรา ื่นนั้นได้ 
 

มาตรา ๑๑๕  ในกรณีที่ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ปฏิบัติ น้าที่ตาม ม ดนี้ รื
ตามมาตรา ๔๙ รื มาตรา ๕๖ รรค ง รรค าม รื รรค ้า ใ ้ผู้บังคับบัญชาที่มีตำแ น่งเ นื
ขึ้นไปข งผู้มี ำนาจ ั่งบรรจุและแต่งตั้งดังกล่า มี ำนาจดำเนินการตาม ม ดนี้ รื ตามมาตรา ๔๙ 
รื มาตรา ๕๖ รรค ง รรค าม รื รรค ้า แล้ แต่กรณี ได้ 

 

มาตรา ๑๑๖  ในกรณีที่ ั น้า ่ นราชการ รื ผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพ้ืนที่
การ ึก าได้รับรายงานตามมาตรา ๑๐๔ (๑) รื  (๒) แล้  เ ็น มค รใ ้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก าผู้ใด กจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) รื มาตรา ๑๑๑ ก็ใ ้ ั น้า ่ นราชการ 

รื ผู้ ำน ยการ ำนักงานเขตพื้นที่การ ึก าดำเนินการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) รื มาตรา ๑๑๑ 
แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ บ นตามมาตราดังกล่า  รื มาตรา ๙๘ รรค ง 
กรณคี ามผิด ินัย ย่างร้ายแรงไ ้แล้  ใ ้ ่งเรื่ งใ ้ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า รื  ก.ค. . แล้ แต่กรณี 
พิจารณา 

ในกรณีที่จะต้ ง ั่งใ ้ผู้ถูก ั่งใ ้ กจากราชการกลับเข้ารับราชการใ ้นำมาตรา ๑๐๓ 
มาใช้บังคับโดย นุโลม 

เมื่ ผู้บังคับบัญชาได้ ั่งใ ้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า กจากราชการ
รื ดำเนินการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) รื มาตรา ๑๑๑ ใ ้รายงานไปยัง ก.ค. . รื  .ก.ค. . เขตพ้ืนที่

๒๓๓



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๔๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

การ ึก าตามระเบียบ ่าด้ ยการรายงานเกี่ย กับการดำเนินการทาง ินัยและการ กจากราชการที่ 
ก.ค. . กำ นด 

 

มาตรา ๑๑๗  เมื่ ผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทาง ินัย รื ั่งใ ้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก า กจากราชการในเรื่ งใดไปแล้  ถ้า ก.ค. . พิจารณาเ ็นเป็นการ มค ร
ที่จะต้ ง บ นใ ม่ รื บ นเพิ่มเติมเพื่ ประโยชน์แ ่งค ามเป็นธรรม รื เพื่ ประโยชน์
ในการค บคุมดูแล ใ ้ น่ ยงานการ ึก าปฏิบัติการตาม ม ดนี้  รื ตามมาตรา ๔๙ รื ตาม
มาตรา ๕๖ รรค ง รื รรค าม รื รรค ้า โดยถูกต้ งและเ มาะ มตามค ามเป็นธรรม ก็ใ ้ 
ก.ค. . มี ำนาจ บ นใ ม่ รื บ นเพ่ิมเติมในเรื่ งนั้นได้ตามค ามจำเป็นและใ ้นำมาตรา ๑๐๕ 
มาใช้บังคับโดย นุโลม 

ในกรณีที่ ก.ค. . รื  .ก.ค. . ิ ามัญแต่งตั้งคณะกรรมการใ ้ บ นใ ม่ รื
บ นเพิ่มเติม รื ่งประเด็น รื ข้ ำคัญไปเพื่ ใ ้คณะกรรมการ บ นที่ผู้บังคับบัญชา

ได้แต่งตั้งไ ้เดิมทำการ บ นเพ่ิมเติม รื เพ่ื ใ ้ ั น้า ่ นราชการ รื ั น้า น่ ยงาน
การ ึก าในเขตพ้ืนที่การ ึก า รื ต่างเขตพ้ืนที่การ ึก าทำการ บ นแทนในเรื่ งเกี่ย กับกรณี
ตามมาตรา ๑๑๐ (๔) และมาตรา ๑๑๑ ใ ้นำ ลักเกณฑ์และ ิธีการเกี่ย กับการ บ นตามมาตรา ๙๘ 
รรค ก มาใช้บังคับโดย นุโลม 

 

มาตรา ๑๑๘  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าซึ่งโ นมาจากพนักงาน ่ น
ท้ งถิ่นตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ ารงานบุคคล ่ นท้ งถิ่น รื ข้าราชการตามมาตรา ๕๘ ผู้ใด
มีกรณีที่ มค รใ ้ กจากงาน รื กจากราชการตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ ารงานบุคคล
่ นท้ งถิ่น รื กฎ มายเกี่ย กับการบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการนั้น ยู่ก่ น ันโ นมาบรรจุ 

ใ ้ผู้บังคับบัญชาข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้นั้นมี ำนาจพิจารณาดำเนินการตาม
ม ดนี้ รื ตามมาตรา ๔๙ ได้ โดย นุโลม แต่ถ้าเป็นเรื่ งที่ ยู่ในระ ่างการ ืบ น รื บ น

ข งทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่ น ันโ นก็ใ ้ ืบ น รื บ นต่ ไปจนเ ร็จ แล้ ่งเรื่ งใ ้
ผู้บังคับบัญชาข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้นั้นพิจารณาดำเนินการต่ ไปตาม ม ดนี้
รื มาตรา ๔๙ แล้ แต่กรณี โดย นุโลม และในกรณีที่จะต้ ง ั่งใ ้ กจากราชการ ใ ้ปรับบทกรณี

ใ ้ กจากราชการตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ ารงานบุคคล ่ นท้ งถิ่น รื กฎ มายเกี่ย กับ
การบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการนั้นโดย นุโลม 

 

มาตรา ๑๑๙  ภายใต้บังคับ ม ด ๗ และ ม ด ๙ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก า าจถูก ั่งพักราชการ รื ถูก ั่งใ ้ กจากราชการไ ้ก่ นในกรณี ื่นตามท่ีกำ นดในกฎ 
ก.ค. . ได ้

 

มาตรา ๑๒๐  การ กจากราชการข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
ในตำแ น่งซึ่งมีพระบรมราชโ งการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ใ ้นำค ามกราบบังคมทูลเพ่ื ทรงทราบ เ ้นแต่
การ กจากราชการตามมาตรา ๑๐๗ (๑) 

 

ม ด ๙ 

๒๓๔



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๔๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

การ ุทธรณ์และการร้ งทุกข์ 
   

 

มาตรา ๑๒๑  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดถูก ั่งลงโท ภาคทัณฑ์ 
ตัดเงินเดื น รื ลดเงินเดื น ใ ้มี ิทธิ ุทธรณ์ต่  .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า .ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง 
รื  ก.ค. . แล้ แต่กรณี ภายใน าม ิบ ันนับแต่ ันที่ได้รับแจ้งคำ ั่ง 

[คำ ่า “เงินเดื น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้  ๗ แ ่งคำ ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบ
แ ่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่ ง การบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า] 

 

มาตรา ๑๒๒  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดถูก ั่งลงโท ปลด ก 
ไล่ ก รื ถูก ั่งใ ้ กจากราชการ ใ ้มี ิทธิ ุทธรณ์ รื ร้ งทุกข์ แล้ แต่กรณี ต่  ก.ค. . ภายใน
าม ิบ ันนับแต่ ันที่ได้รับแจ้งคำ ั่ง และใ ้ ก.ค. . พิจารณาใ ้แล้ เ ร็จภายในเก้า ิบ ัน 

 

มาตรา ๑๒๓  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดเ ็น ่าตนไม่ได้รับค าม
เป็นธรรม รื มีค ามคับข้ งใจเนื่ งจากการกระทำข งผู้บังคับบัญชา รื การแต่งตั้งคณะกรรมการ

บ นทาง ินัย ใ ้ผู้นั้นมี ิทธิร้ งทุกข์ต่  .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า .ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง รื  
ก.ค. . แล้ แต่กรณี 

ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดเ ็น ่า .ก.ค. . เขตพ้ืนที่
การ ึก า รื  .ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง มีมติไม่ถูกต้ ง รื ไม่เป็นธรรม ใ ้ผู้นั้นมี ิทธิร้ งทุกข์ต่  ก.ค. .๒๒ 

มติข ง ก.ค. . ตาม รรค ง ใ ้เป็นที่ ุด๒๓ 

 

มาตรา ๑๒๔  ลักเกณฑ์และ ิธีการในเรื่ งที่เกี่ย กับการ ุทธรณ์และพิจารณา
ุทธรณ์ และการร้ งทุกข์และพิจารณาร้ งทุกข์ ตามมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ 

ใ ้เป็นไปตามท่ีกำ นดในกฎ ก.ค. . 
ในการพิจารณา ุทธรณ์ รื ร้ งทุกข์ เมื่  .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า รื  .ก.ค. . 

ที่ ก.ค. . ตั้ง รื  ก.ค. . แล้ แต่กรณี ได้มีมติเป็นประการใดแล้  ใ ้ผู้มี ำนาจตามมาตรา ๕๓ ั่ง
รื ปฏิบัติไปตามนั้น 

ในกรณีที่ ั่งใ ้ผู้ ุทธรณ์ รื ผู้ร้ งทุกข์กลับเข้ารับราชการ ใ ้นำมาตรา ๑๐๓ มาใช้
บังคับโดย นุโลม 

 

มาตรา ๑๒๕  เมื่  .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า รื  .ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง รื  
ก.ค. . แล้ แต่กรณี ได้ ินิจฉัย ุทธรณ์ รื ร้ งทุกข์ตามมาตรา ๑๒๑ รื มาตรา ๑๒๒ แล้  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้ใดเ ็น ่าตนไม่ได้รับค ามเป็นธรรม รื กรณีท่ีมิได้บัญญัติ

 

๒๒ มาตรา ๑๒๓ รรค ง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 
(ฉบับท่ี ๒) พ. . ๒๕๕๑ 

๒๓ มาตรา ๑๒๓ รรค าม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 
(ฉบับท่ี ๒) พ. . ๒๕๕๑ 

๒๓๕



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๔๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ใ ้มี ิทธิ ุทธรณ์ รื ร้ งทุกข์ตาม ม ดนี้ ผู้นั้นย่ มมี ิทธิที่จะฟ้ งร้ งคดีต่ าลปกคร งได้ภายใน
กำ นดระยะเ ลาที่กำ นดไ ้ในกฎ มาย ่าด้ ยการจัดตั้ง าลปกคร งและ ิธีพิจารณาคดีปกคร ง 

เมื่ าลปกคร งมีคำพิพาก า รื คำ ั่งเป็นประการใดแล้  ใ ้ผู้บังคับบัญชา
ดำเนินการแก้ไขคำ ั่งไปตามนั้น 

 

มาตรา ๑๒๖  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าซึ่งโ นมาจากพนักงาน ่ น
ท้ งถิ่นตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ ารงานบุคคล ่ นท้ งถิ่น รื ข้าราชการตามมาตรา ๕๘ 
ผู้ใดถูก ั่งลงโท ทาง ินัย ยู่ก่ น ันโ นมาบรรจุและผู้นั้นมี ิทธิ ุทธรณ์ได้ตามกฎ มาย ่าด้ ย
ระเบียบบริ ารงานบุคคล ่ นท้ งถิ่น รื กฎ มายเกี่ย กับการบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการ
ที่โ นมา แต่ยังมิได้ใช้ ิทธิ ุทธรณ์ตามกฎ มายดังกล่า ก็ใ ้ผู้นั้นมี ิทธิ ุทธรณ์ตาม ม ดนี้ได้ แต่ถ้า
ผู้นั้นได้ใช้ ิทธิ ุทธรณ์ตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ ารงานบุคคล ่ นท้ งถิ่น รื กฎ มายเกี่ย กับ
การบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการที่โ นมาไ ้แล้  และใน ันที่ผู้นั้นได้โ นมาบรรจุเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ ึก าการพิจารณา ินิจฉัย ุทธรณ์ยังไม่แล้ เ ร็จ ก็ใ ้ ่งเรื่ งใ ้ผู้มี ำนาจตาม
มาตรา ๑๒๑ เป็นผู้พิจารณา ุทธรณ์ 

 

บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา ๑๒๗  ในระ ่างที่ยังมิได้ดำเนินการใ ้มี ก.ค. . ใ ้ ก.ค. ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู พ. . ๒๕๒๓ ทำ น้าที่เป็น ก.ค. . ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนก ่าจะมีการ
แต่งตั้ง ก.ค. . ชั่ ครา  และ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าชั่ ครา ตามมาตรา ๑๒๘ แต่ต้ งไม่เกิน
าม ิบ ันนับแต่ ันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ใ ้ ก.ค. ซึ่งทำ น้าที่เป็น ก.ค. . ตาม รรค นึ่ง ทำ น้าที่เป็น .ก.ค. . เขตพ้ืนที่
การ ึก า รื  .ก.ค. . ื่นที่จำเป็นในการบริ ารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ด้ ย ในการทำ
น้าที่ดังกล่า าจแต่งตั้งคณะ นุกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ื ทำ น้าที่แทนก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ที่ดำรงตำแ น่งกรรมการใ ้  ก.ค. ่างลง ใ ้  ก.ค. ตาม รรค นึ่ ง
ประก บด้ ยกรรมการที่เ ลื ยู่ เ ้นแต่จะมีจำน นกรรมการเ ลื ไม่ถึงกึ่ง นึ่งข งจำน นกรรมการ
ทั้ง มด ใ ้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลที่เ ็น มค รเป็นกรรมการใน ก.ค. เพ่ิมขึ้นจนครบจำน น ก.ค. ตาม
พระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการครู พ. . ๒๕๒๓ เพ่ื ปฏิบัติ น้าที่ตามระยะเ ลาที่กำ นดใน รรค นึ่ง 

 

มาตรา ๑๒๘  ใ ้ ก.ค. ซึ่งทำ น้าที่ ก.ค. . ตามมาตรา ๑๒๗ ดำเนินการ รร า
บุคคลที่เ มาะ ม เพ่ื เ น ต่ รัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น ก.ค. . ชั่ ครา  และ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า
ชั่ ครา ทุกพ้ืนที่  ทั้งนี้ การ รร ารายชื่ บุคคลเพ่ื แต่งตั้งดังกล่า ใ ้คำนึงถึง งค์ประก บข ง ก.ค. . 
และ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าตามพระราชบัญญัตินี้ด้ ย เ ้นแต่กรณีมีค ามจำเป็นจะต้ งแต่งตั้ง
เป็น ย่าง ื่นเพื่ ปฏิบัติ น้าที่ชั่ ครา  

ใ ้ ก.ค. . ชั่ ครา มี ำนาจ น้าที่เช่นเดีย กับ ก.ค. . ตามพระราชบัญญัตินี้ และใ ้
มี น้าที่จัดทำกฎ ก.ค. . ตามมาตรา ๗ รรค ง และมาตรา ๒๑ รรค ามและ รรค ี่ ร มทั้ง

๒๓๖



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๔๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ดำเนินการ ื่นเพ่ื ใ ้มีการดำเนินการใ ้มี  ก.ค. . และ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ใ ้ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าชั่ ครา มี ำนาจ น้าที่เช่นเดีย กับ .ก.ค. . เขต
พ้ืนที่การ ึก าตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติ น้าที่ ื่นตามที่ ก.ค. . ชั่ ครา ม บ มาย 

ใ ้ ก.ค. . ชั่ ครา  และ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าชั่ ครา  ซึ่งได้รับแต่งตั้งตาม
รรค นึ่ง ปฏิบัติ น้าที่จนก ่าจะมี ก.ค. . และ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าตามพระราชบัญญัตินี้ 

แต่ต้ งไม่เกิน นึ่งร้ ยแปด ิบ ันนับแต่ ันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 

มาตรา ๑๒๙  น่ ยงานทางการ ึก าใดที่ได้มีการกำ นดไ ้ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู พ. . ๒๕๒๓ ใ ้ถื ่าเป็น น่ ยงานการ ึก าตามพระราชบัญญัตินี้ เ ้นแต่
กฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ ารราชการกระทร ง ึก าธิการ รื  ก.ค. . จะกำ นดไ ้เป็น ย่าง ื่น 

 

มาตรา ๑๓๐  ข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ. . ๒๕๒๓ 
ที่ดำรงตำแ น่ง ยู่ใน ันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ใ ้ถื ่าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ึก าตามพระราชบัญญัตินี้ และดำรงตำแ น่ง รื ดำรงตำแ น่งที่มี ิทยฐานะตามที่ ก.ค. . กำ นด 

ในระ ่าง ก.ค. . ยังมิได้กำ นดตำแ น่ง รื ตำแ น่งที่มี ิทยฐานะตาม รรค นึ่ง 
ใ ้ข้าราชการครูซึ่งดำรงตำแ น่ง ยู่เดิมมี ิทธิได้รับเงินเดื น เงินประจำตำแ น่ง ตล ดจนมี ิทธิ ื่น ๆ 
ตามท่ีเคยมี ิทธิ ยู่ตามกฎ มายเดิม รื กฎ มายที่เกี่ย ข้ งไปพลางก่ น 

ในกรณีที่ ก.ค. . กำ นดตำแ น่ง รื ตำแ น่งที่มี ิทยฐานะตาม รรค งแล้  
แต่ยังมิได้กำ นดบัญชี ัตราเงินเดื น เงิน ิทยฐานะ รื เงินประจำตำแ น่งข งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก า ตามกฎ มาย ่าด้ ยเงินเดื น เงิน ิทยฐานะ และเงินประจำตำแ น่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ใ ้ ดคล้ งกับการกำ นดตำแ น่งและ ิทยฐานะข ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าตามพระราชบัญญัตินี้ ใ ้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ึก า ได้รับเงินเดื นและเงินประจำตำแ น่งข งข้าราชการครูตามกฎ มาย ่าด้ ยเงินเดื นและเงิน

ประจำตำแ น่งที่ใช้บังคับ ยู่ไปพลางก่ น  ทั้งนี้ การกำ นดใ ้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ึก าตำแ น่งใดได้รับเงินเดื นระดับใด รื เงินประจำตำแ น่งระดับใด ใ ้เป็นไปตามที่ ก.ค. . 

กำ นด ในกรณีนี้ถ้าตำแ น่งใดเป็นตำแ น่งที่มี ิทยฐานะตามพระราชบัญญัตินี้ ใ ้ถื ่าเป็นตำแ น่ง
ที่ได้รับเงินประจำตำแ น่งข้าราชการครูตามกฎ มายดังกล่า  ำ รับการเทียบตำแ น่ง ิทยฐานะใด 
ใ ้ได้รับเงินประจำตำแ น่ง ัตราใด ใ ้เป็นไปตามท่ี ก.ค. . กำ นด 

ใ ้ข้าราชการครูซึ่ง ังกัดกระทร งการท่ งเที่ย และกี า รื กระทร ง ัฒนธรรม 
แล้ แต่กรณี เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าตามพระราชบัญญัตินี้ และใ ้นำค ามใน
รรค นึ่ง รรค ง และ รรค าม มาใช้บังคับโดย นุโลม  ทั้งนี้ ใ ้การบริ ารงานบุคคลข ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าดังกล่า เป็นไปตามท่ี ก.ค. . กำ นด 

 

มาตรา ๑๓๑  ผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรื น ามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรื น พ. . ๒๕๓๕ ังกัด ่ นราชการ รื น่ ยงานใดในกระทร ง ยู่ใน ันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับใ ้เป็นข้าราชการพลเรื น ามัญต่ ไป แต่ถ้าต่ มาได้มีการกำ นดใ ้ ่ น
ราชการ รื น่ ยงานนั้นเป็น น่ ยงานการ ึก า รื เป็น ่ นราชการ รื น่ ยงานที่ ยู่ในค าม

๒๓๗



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๔๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

รับผิดช บข งเขตพ้ืนที่การ ึก าใ ้ถื ่าผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใ ้มีตำแ น่งตามที่ ก.ค. . กำ นด 

 

มาตรา ๑๓๒  ในระ ่างที่ยังไม่มีการตรากฎ มายกำ นดใ ้ ข้าราชการครูซึ่ง
ปฏิบัติงาน ยู่ใน ถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ม า ิทยาลัยราชภัฏ และ ถาบันเทคโนโลยีปทุม ัน 
เป็นข้าราชการพลเรื นใน ถาบัน ุดม ึก า ใ ้ถื ่าบุคคลดังกล่า เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก าตามพระราชบัญญัตินี้ และใ ้นำค ามในมาตรา ๑๓๑ มาใช้บังคับโดย นุโลม 

ใ ้ ก.ค. . ตั้ง .ก.ค. . ิ ามัญ เพ่ื ทำ น้าที่บริ ารงานบุคคลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก า ซึ่งปฏิบัติงานใน ถาน ึก าแต่ละแ ่งตาม รรค นึ่ง  ทั้งนี้ ใ ้ .ก.ค. . 
ิ ามัญมี ำนาจ น้าที่เช่นเดีย กับ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า เ ้นแต่ ก.ค. . จะกำ นดเป็น ย่าง ื่น 

 

มาตรา ๑๓๓  ในระ ่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤ ฎีกา รื  ก.ค. . ยังมิได้ กกฎ 
ข้ บังคับ ระเบียบ รื จัดทำมาตรฐานตำแ น่ง ิทยฐานะ รื กำ นดกรณีใดเพ่ื ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ใ ้นำพระราชกฤ ฎีกา กฎ ก.พ. กฎ ก.ค. มติ ก.พ. มติ ก.ค. มติคณะรัฐมนตรี 
ระเบียบ มาตรฐานกำ นดตำแ น่ง รื กรณีที่ ก.ค. รื  ก.พ. กำ นดไ ้แล้  ซึ่งใช้บังคับ ยู่เดิม
มาใช้บังคับโดย นุโลม 

ในกรณีที่มีปัญ าในการดำเนินการตาม รรค นึ่งใ ้ ก.ค. . มี ำนาจ ินิจฉัยชี้ขาด 

ในกรณีที่การดำเนินการในเรื่ งใดตามพระราชบัญญัตินี้กำ นดใ ้เป็นไปตามกฎ 
ก.ค. . ถ้ายังมิได้มีกฎ ก.ค. . ในเรื่ งนั้นและไม่ าจนำค ามใน รรค นึ่งมาใช้บังคับได้ ใ ้ ก.ค. . 
ชั่ ครา  ซึ่งทำ น้าที่ ก.ค. . มีมติกำ นดการในเรื่ งนั้นเพ่ื ใช้บังคับเป็นการชั่ ครา ได้ 

 

มาตรา ๑๓๔  ข้าราชการครู รื ข้าราชการพลเรื น ามัญผู้ใดที่เป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ ึก าตามพระราชบัญญัตินี้มีกรณีกระทำผิด ินัย รื มีกรณีที่ มค รใ ้ ก
จากราชการ ยู่ก่ น ันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ใ ้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ มี ำนาจ ั่ง
ลงโท ผู้นั้น รื ั่งใ ้ผู้นั้น กจากราชการตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบข้าราชการครู รื กฎ มาย
่าด้ ยระเบียบข้าราชการพลเรื น แล้ แต่กรณี ที่ใช้ ยู่ขณะนั้น ่ นการ บ นพิจารณาและ

การดำเนินการเพื่ ลงโท รื ใ ้ กจากราชการใ ้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เ ้นแต่ 
(๑) กรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้ ั่งใ ้ บ นโดยถูกต้ งตามกฎ มายที่ใช้ ยู่ในขณะนั้น

ไปแล้ ก่ น ันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยัง บ นไม่แล้ เ ร็จ ก็ใ ้ บ นตามกฎ มายนั้น
ต่ ไปจนก ่าจะแล้ เ ร็จ 

(๒) ในกรณีที่มีการ บ น รื พิจารณาโดยถูกต้ งตามกฎ มายที่ใช้ ยู่ในขณะนั้น
เ ร็จไปแล้ ก่ น ันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ใ ้ถื ่าการ บ น รื การพิจารณานั้น แล้ แต่กรณี 
เป็น ันใช้ได ้

(๓) กรณีที่ได้มีการรายงาน รื ่งเรื่ ง รื ่ง ำน นเ น ใ ้ .ก.ค. กรม ซึ่งทำ
น้าที่ .ก.พ. กระทร ง รื  .ก.พ. กระทร ง แล้ แต่กรณี พิจารณาดำเนินการตามกฎ มายที่ใช้ ยู่

ในขณะนั้นและ .ก.ค. กรม ซึ่งทำ น้าที่ .ก.พ. กระทร ง รื  .ก.พ. กระทร ง พิจารณาเรื่ งนั้นยังไม่
แล้ เ ร็จก็ใ ้ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า รื  .ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง รื  ก.ค. . แล้ แต่กรณี 
พิจารณาต่ ไปจนก ่าจะแล้ เ ร็จ 

๒๓๘



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๔๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

 

มาตรา ๑๓๕  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าซึ่งโ นมาจากพนักงาน ่ น
ท้ งถิ่นตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ ารงานบุคคล ่ นท้ งถิ่น รื ข้าราชการ ื่นตามมาตรา ๕๘ 
ก่ น ันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้ใดกระทำผิด ินัย รื มีกรณีที่ มค รใ ้ กจากราชการ รื

กจากงานตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ ารงานบุคคล ่ นท้ งถิ่น รื กฎ มายเกี่ย กับการ
บริ ารงานบุคคลข งข้าราชการนั้น ยู่ก่ น ันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ใ ้ผู้บังคับบัญชาตาม
พระราชบัญญัตินี้มี ำนาจดำเนินการทาง ินัยแก่ผู้นั้น รื ดำเนินการใ ้ผู้นั้น กจากราชการได้  ทั้งนี้ 
ใ ้นำมาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๑๘ มาใช้บังคับโดย นุโลม 

 

มาตรา ๑๓๖  ผู้ใดถูกลงโท ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ. . ๒๕๒๓ 
รื พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื น พ. . ๒๕๓๕ รื ตามมาตรา ๑๓๕ แ ่ง

พระราชบัญญัตินี้ใ ้ผู้นั้นมี ิทธิ ุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๑๒๑ รื ตามมาตรา ๑๒๒ แล้ แต่กรณี 
 

มาตรา ๑๓๗  ผู้ใดถูก ั่งใ ้ กจากราชการตามมาตรา ๔๓ รื มาตรา ๕๖ แ ่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ. . ๒๕๒๓ รื มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ 
มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ รื มาตรา ๑๒๖ แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรื น พ. . ๒๕๓๕ ซึ่งนำมาใช้บังคับแก่ข้าราชการครูโดย นุโลม รื ผู้ซึ่งถูก ั่งใ ้ กจากราชการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื น พ. . ๒๕๓๕ รื ตามมาตรา ๑๓๕ แ ่ง
พระราชบัญญัตินี้ ใ ้มี ิทธิร้ งทุกข์ได้ตามมาตรา ๑๒๒ 

 

มาตรา ๑๓๘  การใด ยู่ระ ่างดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
พ. . ๒๕๒๓ รื ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารราชการกระทร ง ึก าธิการ พ. . ๒๕๔๖ 
เฉพาะการบริ ารงานบุคคลที่เกี่ย กับข้าราชการครูใน ังกัดกระทร ง ึก าธิการ กระทร งการ
ท่ งเที่ย และกี า และกระทร ง ัฒนธรรมใน ันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การดำเนินการต่ ไป
ำ รับการนั้นใ ้เป็นไปตามที่ ก.ค. . กำ นด 

 

มาตรา ๑๓๙  การใดที่เคยดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
พ. . ๒๕๒๓ รื ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารราชการกระทร ง ึก าธิการ พ. . ๒๕๔๖ ก่ น ัน
ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ และมิได้บัญญัติไ ้ในพระราชบัญญัตินี้จะดำเนินการต่ ไปได้ประการใด 
ใ ้เป็นไปตามท่ี ก.ค. . กำ นด  ทั้งนี้ โดยไม่ขัด รื แย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๔๐  ในกรณีที่ ก.ค. ตั้ง .ก.ค. ิ ามัญ และ .ก.ค. ิ ามัญเฉพาะกิจ
ขึ้นปฏิบัติ น้าที่ใด ๆ แทน ก.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ. . ๒๕๒๓ ใ ้ .ก.ค. 
ิ ามัญ รื  .ก.ค. ิ ามัญเฉพาะกิจนั้น ปฏิบัติ น้าที่ตามที่ ก.ค. ม บ มายต่ ไป จนก ่ากรณี

จะแล้ เ ร็จ เ ้นแต่ ก.ค. . จะกำ นดเป็น ย่าง ื่น 

 

 

ผู้รับ น งพระบรมราชโ งการ 

ิ ณุ  เครื งาม 

๒๓๙



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๔๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ร งนายกรัฐมนตรี 

๒๔๐



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๔๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

มายเ ตุ :- เ ตุผลในการประกา ใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คื  เนื่ งจากพระราชบัญญัติการ ึก า
แ ่งชาติ พ. . ๒๕๔๒ ได้กำ นดใ ้มีการจัดระบบข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ึก าขึ้นใ ม่ ตามที่บัญญัติไ ้ใน ม ด ๗ โดยเฉพาะในมาตรา ๕๔ ได้กำ นดใ ้มี งค์กรกลาง

บริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า โดยใ ้ครูและบุคลากรทางการ ึก า
ทั้งข ง น่ ยงานการ ึก าในระดับ ถาน ึก าข งรัฐและระดับเขตพ้ืนที่การ ึก าเป็นข้าราชการ
ใน ังกัด งค์กรกลางบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าโดยยึด ลักการ
กระจาย ำนาจการบริ ารงานบุคคล ู่ ่ นราชการที่บริ ารและจัดการ ึก า เขตพ้ืนที่การ ึก าและ
ถาน ึก า จึงเ ็นค รกำ นดใ ้บุคลากรที่ทำ น้าที่ด้านการบริ ารและการจัดการ ึก า ังกัด
ยู่ใน งค์กรกลางบริ ารงานบุคคลเดีย กัน และโดยที่ งค์กรกลางบริ ารงานบุคคลและระบบการ

บริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ. . ๒๕๒๓ ที่ใช้บังคับ
ยู่ในปัจจุบัน มี ลักการที่ไม่ ดคล้ งกับพระราชบัญญัติการ ึก าแ ่งชาติ พ. . ๒๕๔๒ ที่ใ ้ยึด
ลักการกระจาย ำนาจการบริ ารงานบุคคล ู่เขตพ้ืนที่การ ึก าและ ถาน ึก า ีกทั้งไม่ ดคล้ ง

กับ ลักการปฏิรูประบบราชการ มค รยกร่างกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก า ขึ้นใ ม่แทนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ. . ๒๕๒๓ และเพ่ื ใ ้เ กภาพ
ทางด้านนโยบายการบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าในเขตพ้ืนที่
การ ึก าทั้ง มด  จึงจำเป็นต้ งตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า (ฉบับที่ ๒) พ. . ๒๕๕๑๒๔ 

 

มาตรา ๑๖  ใ ้กรรมการ ก.ค. . และ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าซึ่งปฏิบัติ น้าที่
ยู่ใน ันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติ น้าที่ต่ ไปจนก ่าจะครบ าระ และใ ้ดำเนินการ

แต่งตั้ง รื เลื กตั้งกรรมการเพ่ิมเติมใ ้ครบจำน นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก า พ. . ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายใน นึ่งร้ ยแปด ิบ ัน
นับแต่ ันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และใ ้มี าระ ยู่ในตำแ น่งเท่ากับ าระที่เ ลื ยู่ข ง
กรรมการดังกล่า  โดยมิใ ้นับเป็น าระการดำรงตำแ น่งตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใ ้  ก.ค. . กำ นด ลักเกณฑ์และ ิธีการได้มาและดำเนินการเพ่ื ใ ้ได้มาซึ่ง
กรรมการใน ก.ค. . และ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าจนครบจำน นตาม งค์ประก บ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

 

มายเ ตุ :- เ ตุผลในการประกา ใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คื  โดยที่บทบัญญัติข งกฎ มาย ่าด้ ย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าใน ่ นที่เกี่ย กับคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก าและคณะ นุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าประจำเขตพ้ืนที่
การ ึก า ร มทั้งบทบัญญัติ ื่นที่เกี่ย กับการบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก ามีค ามไม่เ มาะ มและไม่ ดคล้ งกับ ภาพการณ์ในปัจจุบัน ทำใ ้การบริ ารงาน
บุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าเป็นไปโดยล่าช้าและไม่มีประ ิทธิภาพ มค ร

 

๒๔ ราชกิจจานุเบก า เล่ม ๑๒๕/ต นท่ี ๓๖ ก/ น้า ๒๘/๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 

๒๔๑



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๔๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่ งดังกล่า เพ่ื แก้ไขปัญ าและ ุป รรคนั้น ันจะเป็นประโยชน์ในการ
บริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก ายิ่ งขึ้น   จึ งจำเป็นต้ งตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า (ฉบับที่ ๓) พ. . ๒๕๕๓๒๕ 

 

มาตรา ๕  ใ ้กรรมการ ก.ค. . ใน ่ นข งกรรมการผู้แทนข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก าตามมาตรา ๗ (๕) ซึ่งปฏิบัติ น้าที่ ยู่ใน ันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติ

น้าที่ต่ ไปจนก ่าจะได้มีการเลื กตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้ งไม่เกิน นึ่งร้ ยแปด ิบ ันนับแต่ ันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในการนี้ 
ใ ้กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าตามพระราชบัญญัตินี้ ยู่ในตำแ น่ง
เท่ากับ าระที่เ ลื ยู่ข งกรรมการ ก.ค. . ใน ่ นข งกรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิ และมิใ ้นับ าระการ
ดำรงตำแ น่งเป็น าระการดำรงตำแ น่งต่ เนื่ ง 

 

มาตรา ๖  ใ ้ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าที่มี ยู่ใน ันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ทำ น้าที่เป็น .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าประถม ึก าตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ถ้ากรณีมี
นุกรรมการใน .ก.ค. . ตามมาตรา ๒๑ (๔) คนใดที่ ังกัด ำนักงานคณะกรรมการการ ึก าขั้นพ้ืนฐาน

ในเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า ใ ้ นุกรรมการผู้นั้นพ้นจากตำแ น่ง โดยใ ้ถื ่า .ก.ค. . เขต
พ้ืนที่การ ึก าในขณะนั้นมี งค์ประก บเท่าที่เ ลื ยู่ และยังคงทำ น้าที่ต่ ไปจนครบ าระแล้
จึงดำเนินการแต่งตั้ง รื เลื กตั้ง นุกรรมการใน .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าประถม ึ ก าตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ในระ ่างที่ยังมิได้ดำเนินการใ ้มี .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า ใ ้ ก.ค. . 
แต่งตั้ง .ก.ค. . ิ ามัญ ขึ้นคณะ นึ่ง เพ่ื ทำ น้าที่ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก าตาม
พระราชบัญญัตินี้ แต่ต้ งไม่เกิน นึ่งร้ ยแปด ิบ ันนับแต่ ันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยใ ้ถื ่า
การปฏิบัติ น้าที่ข ง .ก.ค. . ิ ามัญนั้น มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ดังเช่น .ก.ค. . เขตพ้ืนที่
การ ึก ามัธยม ึก า 

 

มาตรา ๗  การใด ยู่ระ ่างดำเนินการ รื เคยดำเนินการตาม ำนาจ น้าที่ข ง 
.ก.ค. . เขตพื้นที่การ ึก า ใน ันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เฉพาะเรื่ งการบริ ารงานบุคคล 

การดำเนินการทาง ินัยและการ ุทธรณ์ ที่ เกี่ ย กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า  
การดำเนินการต่ ไปในเรื่ งนั้นจะ มค รดำเนินการประการใด และ ยู่ใน ำนาจข ง .ก.ค. . เขต
พ้ืนที่การ ึก าประถม ึก า รื  .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า ใ ้เป็นไปตาม ลักเกณฑ์ท่ี 
ก.ค. . กำ นด 

 

มายเ ตุ :- เ ตุผลในการประกา ใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คื  โดยที่ได้มีการปรับปรุงเขตพ้ืนที่
การ ึก าเป็นเขตพ้ืนที่การ ึก าประถม ึก าและเขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า เพ่ื รับผิดช บการ

 

๒๕ ราชกิจจานุเบก า เล่ม ๑๒๗/ต นท่ี ๔๕ ก/ น้า ๗/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

๒๔๒



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๕๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

บริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ทำใ ้ต้ งปรับปรุง งค์ประก บข ง
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าและคณะ นุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก า ใ ้ ดคล้ งกับการบริ ารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การ ึก าประถม ึก าและ
เขตพ้ืนที่การ ึก ามัธยม ึก า  จึงจำเป็นต้ งตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

คำ ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่ ง การขับเคลื่ นการปฏิรูปการ ึก า
ข งกระทร ง ึก าธิการในภูมิภาค๒๖ 

 

ข้  ๕  ใ ้ยุบเลิก .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า และใ ้โ น ำนาจ น้าที่ข ง .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก า
ตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ไปเป็น ำนาจ น้าที่ข ง ก จ. 
ข งจัง ัดนั้น ๆ ตามคำ ั่งนี้ 

บรรดาบทบัญญัติแ ่งกฎ มาย กฎ ระเบียบ ข้ บังคับ ประกา  คำ ั่ง รื มติ
คณะรัฐมนตรีใดที่ ้างถึง .ก.ค. . เขตพ้ืนที่การ ึก าตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก า ใ ้มีผลใช้บังคับต่ ไปเท่าที่ไม่ขัด รื แย้งกับคำ ั่งนี้ 

 

ข้  ๑๐  บรรดาบทบัญญัติแ ่งกฎ มาย กฎ ระเบียบ ข้ บังคับ ประกา  คำ ั่ง 
รื มติคณะรัฐมนตรีใดที่ ้างถึงคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การ ึก าตามกฎ มาย ่าด้ ยการ ึก า

แ ่งชาติและกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบบริ ารราชการกระทร ง ึก าธิการ และ .ก.ค. . เขตพ้ืนที่
การ ึก าตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ใ ้ถื ่า ้างถึง ก จ. 
ตามคำ ั่งนี้  ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัด รื แย้งกับคำ ั่งนี้ 
 

คำ ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่ ง การบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ ึก า๒๗ 

 

ข้  ๑  ใ ้บุคคลซึ่งดำรงตำแ น่งกรรมการใน ก.ค. . ตามมาตรา ๗ (๔) และ (๕)
แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . ๒๕๔๗ ที่ดำรงตำแ น่ง ยู่
ใน ันก่ น ันที่คำ ั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากตำแ น่งกรรมการใน ก.ค. . 

 

ข้  ๒  ใ ้ ก.ค. . ตามกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ึก าประก บด้ ย 

(๑) รัฐมนตรี ่าการกระทร ง ึก าธิการ เป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยตำแ น่ง ได้แก่  รัฐมนตรีช่ ย ่าการกระทร ง ึก าธิการ 
ปลัดกระทร ง ึก าธิการ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ภาการ ึก า เลขาธิการคณะกรรมการ
การ ึก าขั้นพ้ืนฐานเลขาธิการคณะกรรมการการ ุดม ึก า เลขาธิการคณะกรรมการการ
าชี ึก า และเลขาธิการคุรุ ภา 

 

๒๖ ราชกิจจานุเบก า เล่ม ๑๓๓/ต นพิเ  ๖๘ ง/ น้า ๑/๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๒๗ ราชกิจจานุเบก า เล่ม ๑๓๔/ต นพิเ  ๘๕ ง/ น้า ๔๓/๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

๒๔๓



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๕๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิ ซึ่งรัฐมนตรี ่าการกระทร ง ึก าธิการแต่งตั้งจากบุคคล
ซึ่งมีค ามรู้ ค ามเชี่ย ชาญ และประ บการณ์ ูงในด้านการบริ ารทรัพยากรบุคคล ด้านการ ึก า 
และด้านกฎ มาย ด้านละ นึ่งคน 

ใ ้เลขาธิการ ก.ค. . เป็นกรรมการและเลขานุการ และใ ้เลขาธิการ ก.ค. . แต่งตั้ง
ข้าราชการใน ำนักงาน ก.ค. . จำน นไม่เกิน งคนเป็นผู้ช่ ยเลขานุการ 

กรณีที่จะแต่งตั้งข้าราชการพลเรื น รื ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
ผู้ใดใ ้เป็นกรรมการตาม (๓) ผู้นั้นต้ งดำรงตำแ น่งประเภทบริ ารระดับ ูง รื มี ิทยฐานะ
เชี่ย ชาญพิเ  

 

ข้  ๓  ในกรณีที่เ ็น มค ร ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่ งชาติ าจมีคำ ั่งใ ้
เปลี่ยนแปลง งค์ประก บข งคณะกรรมการตามข้  ๒ ได้ตามค ามเ มาะ ม 

 

ข้  ๔  ใ ้ .ก.ค. . ิ ามัญ ซึ่ง ก.ค. . แต่งตั้งตามมาตรา ๑๗ แ ่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . ๒๕๔๗ ที่ดำรงตำแ น่ง ยู่ใน ันก่ น ันที่ ั่งนี้
ใช้บังคับพ้นจากตำแ น่ง 

 

ข้  ๕  ใ ้ ก.ค. . มี ำนาจแต่งตั้ง .ก.ค. . ิ ามัญ เพ่ื ทำการใด ๆ แทน ก.ค. .
ดังต่ ไปนี้ 

(๑) .ก.ค. . ิ ามัญเกี่ย กับการ ุทธรณ์และการร้ งทุกข์ 
(๒) .ก.ค. . ิ ามัญเกี่ย กับ ินัยและการ กจากราชการ 

(๓) .ก.ค. . ิ ามัญเกี่ย กับกฎ มายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก า 

น กจาก .ก.ค. . ิ ามัญ ตาม รรค นึ่ง ก.ค. . าจแต่งตั้ง .ก.ค. . ิ ามัญ ื่น
เพ่ื ทำการใด ๆ แทน ก.ค. . รื ทำ น้าที่เช่นเดีย กับคณะ นุกรรมการ ื่นที่กำ นดตามกฎ มาย
่าด้ ยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าก็ได้ 

 

ข้  ๖  ใ ้ .ก.ค. . ิ ามัญ แต่ละคณะ มีจำน นไม่เกิน ิบ ้าคน ประก บด้ ย 

(๑) ประธาน นุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการใน ก.ค. . เ ้นแต่มีเ ตุผลค าม
จำเป็น าจแต่งตั้งบุคคล ื่นที่ไม่เป็นกรรมการใน ก.ค. . เป็นประธาน นุกรรมการก็ได้ 

(๒) นุกรรมการผู้ทรงคุณ ุฒิ จำน นไม่เกิน ิบเ ็ดคน ที่มีค ามรู้ ค ามเชี่ย ชาญ 
และประ บการณ์ ูงในด้านการบริ ารทรัพยากรบุคคล ด้านการ ึก า ด้านกฎ มาย และด้าน ื่น ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่ การปฏิบัติ น้าที่ข ง .ก.ค. . ิ ามัญคณะนั้น 

(๓ ) นุ กรรมการซึ่ งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ั งกัด
กระทร ง ึก าธิการจำน น งคน 

ใ ้เลขาธิการ ก.ค. . แต่งตั้งข้าราชการใน ำนักงาน ก.ค. . เป็น นุกรรมการและ
เลขานุการและ าจแต่งตั้งข้าราชการใน ำนักงาน ก.ค. . จำน นไม่เกิน งคนเป็นผู้ช่ ยเลขานุการ 

กรณีที่จะแต่งตั้งข้าราชการพลเรื น รื ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
ผู้ใดใ ้เป็น นุกรรมการตาม (๒) ผู้นั้นจะต้ งดำรงตำแ น่งประเภทบริ ารระดับ ูง รื ประเภท

๒๔๔



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๕๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

บริ ารระดับต้นประเภท ำน ยการระดับ ูง ประเภท ิชาการระดับทรงคุณ ุฒิ รื ระดับเชี่ย ชาญ 
รื มี ิทยฐานะไม่ต่ำก ่าเชี่ย ชาญ รื าจแต่งตั้งจากผู้ซึ่งเคยดำรงตำแ น่งกรรมการผู้แทน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าใน ก.ค. . รื ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแ น่ง นุกรรมการใน .ก.ค. . 
ิ ามัญ ตามมาตรา ๑๗ แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 

พ. . ๒๕๔๗ ก็ได้ 
คุณ มบัติ ลัก ณะต้ ง ้าม ลักเกณฑ์และ ิธีการได้มา และการพ้นจากตำแ น่ง

ข งประธาน นุกรรมการกรณีที่มิได้แต่งตั้งจากกรรมการใน ก.ค. . และข ง นุกรรมการตาม (๒) 
และ (๓) ใ ้เป็นไปตามท่ี ก.ค. . กำ นด 

ใ ้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . ๒๕๔๗ มาใช้บังคับกับ .ก.ค. . ิ ามัญ โดย นุโลม 

การแต่งตั้ง .ก.ค. . ิ ามัญ ตามข้  ๕ (๑) และ (๒) ใ ้แต่งตั้งจากกรรมการใน 
ก.ค. . ย่างน้ ย งคน 

 

ข้  ๗  ใ ้แก้ไขคำ ่า “ขั้นเงินเดื น” ในกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก า เป็นคำ ่า “เงินเดื น” ทุกแ ่ง 

 

ข้  ๘  มิใ ้นำบทบัญญัติมาตรา ๔๗ แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก า พ. . ๒๕๔๗ มาใช้บังคับ 

ใ ้ ก.ค. . เป็นผู้ดำเนินการ บแข่งขันเพ่ื บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 

ในกรณีที่ ก.ค. . เ ็น มค ร จะม บ มายใ ้ ก จ. .ก.ค. . ซึ่ง ก.ค. . ตั้ งตาม
มาตรา ๒๕ แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . ๒๕๔๗ ่ น
ราชการ รื น่ ยงานการ ึก า เป็นผู้ดำเนินการตาม รรค งก็ได้ 

ลัก ูตร ิธีการ บแข่งขัน ิธีดำเนินการที่เกี่ย กับการ บแข่งขัน เกณฑ์การ
ตัด ินการขึ้นบัญชีผู้ บแข่งขันได้ การนำบัญชีผู้ บแข่งขันได้ในบัญชี นึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้

บแข่งขันได้ในบัญชี ื่น การยกเลิกบัญชีผู้ บแข่งขันได้ และรายละเ ียดเกี่ย กับการ บแข่งขัน
ใ ้เป็นไปตาม ลักเกณฑ์ ิธีการ และเงื่ นไขที่ ก.ค. . กำ นด 

 

ข้  ๙  มิใ ้นำบทบัญญัติมาตรา ๕๔ แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ ารราชการ
กระทร ง ึก าธิการ พ. . ๒๕๔๖ มาใช้บังคับกับการบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก า และใ ้นำบทบัญญัติมาตรา ๖๘ แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก า พ. . ๒๕๔๗ มาใช้บังคับกับกรณีที่ ไม่มีผู้ดำรงตำแ น่งผู้ ำน ยการ
ถาน ึก า รื มีแต่ไม่ าจปฏิบัติราชการได้ 

 

ข้  ๑๐  เพ่ื ประโยชน์ในการบริ ารงานบุคคลข งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก าน กจากการกำ นดตำแ น่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าตามที่กำ นดไ ้
ในกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าแล้  ก.ค. . าจกำ นดตำแ น่ง
รื เปลี่ยนตำแ น่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าประเภทตำแ น่งผู้บริ ารการ ึก าบาง

๒๔๕



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๕๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

ตำแ น่งเป็นประเภทตำแ น่งบุคลากรทางการ ึก า ื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) แ ่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . ๒๕๔๗ ก็ได้ 

 

ข้  ๑๑  ใน าระเริ่มแรกใ ้ .ก.ค. . ิ ามัญ ตามข้  ๕ ประก บด้ ย นุกรรมการ
ตามข้  ๖ (๑) และ (๒) จนก ่าจะได้แต่งตั้ง นุกรรมการตามข้  ๖ (๓) ซึ่งต้ งดำเนินการใ ้แล้ เ ร็จ
ภายในเก้า ิบ ันนับแต่ ันที่คำ ั่งนี้ใช้บังคับ 

 

ข้  ๑๒  ใ ้ .ก.ค. . ิ ามัญเฉพาะกิจซึ่ง ก.ค. . แต่งตั้งตามมาตรา ๑๗ แ ่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . ๒๕๔๗ ยู่ใน ันก่ น ันที่
คำ ั่งนี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติ น้าที่ต่ ไปจนก ่าจะได้แต่งตั้ง .ก.ค. . ิ ามัญ ื่นตามคำ ั่งนี้เพ่ื
ปฏิบัติ น้าที่แทนแต่ต้ งไม่เกินเก้า ิบ ันนับแต่ ันที่คำ ั่งนี้มีผลใช้บังคับ 

 

ข้  ๑๓  ในกรณีที่มีปัญ าเกี่ย กับการปฏิบัติตามคำ ั่งนี้ ใ ้เป็นไปตามคำ ินิจฉัย
ข ง ก.ค. . 

 

ข้  ๑๔  ในกรณีเ ็น มค รนายกรัฐมนตรี รื คณะรัฐมนตรี าจเ น ใ ้คณะรัก า
ค าม งบแ ่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ ั่งนี้ได้ 

 

ข้  ๑๕  คำ ั่งนี้ใ ้ใช้บังคับตั้งแต่ ันประกา ในราชกิจจานุเบก าเป็นต้นไป 

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า (ฉบับที่ ๔) พ. . ๒๕๖๒๒๘ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใ ้ใช้บังคับตั้งแต่ ันถัดจาก ันประกา ในราชกิจจา
นุเบก าเป็นต้นไป 

 

มายเ ตุ :- เ ตุผลในการประกา ใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คื  โดยที่ปัจจุบันปรากฏปัญ าค ามไม่
ดคล้ งกันระ ่างบทบัญญัติข งกฎ มาย ่าด้ ยการดำเนินการทาง ินัยข งข้าราชการฝ่ายพลเรื น

ประเภทต่าง ๆ ่งผลใ ้เกิดค ามไม่เป็นธรรม และไม่เ ม ภาคในการดำเนินการทาง ินัยแก่
ข้าราชการซึ่ง กจากราชการไปแล้  น กจากนี้ ยังมีปัญ าค ามแตกต่างระ ่างกฎ มาย ่าด้ ย
การดำเนินการทาง ินัยข งข้าราชการฝ่ายพลเรื นกับกฎ มายข ง งค์กรตร จ บการทุจริต ซึ่งทำใ ้
การดำเนินการทาง ินัยเพ่ื พิจารณาลงโท แก่ข้าราชการที่ถูก งค์กรตร จ บการทุจริตชี้มูล
ค ามผิด ลัง กจากราชการไปแล้ ในบางกรณีไม่ าจดำเนินการตามฐานค ามผิดที่ชี้มูลได้  ดังนั้น 
มค รใ ้การดำเนินการทาง ินัยแก่ผู้ซึ่ง กจากราชการเป็นมาตรฐานเดีย กันและ ดคล้ งกับ

กฎ มายข ง งค์กรตร จ บการทุจริต ันจะเป็นกลไก นึ่งที่ทำใ ้การป้ งกันและปราบปราม
การทุจริต ัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้ งตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

๒๘ ราชกิจจานเุบก า เล่ม ๑๓๖/ต นท่ี ๔๓ ก/ น้า ๙/๕ เม ายน ๒๕๖๒ 

๒๔๖



ำนักงานคณะกรรมการกฤ ฎีกา - ๕๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 

 

 

กุัญญา/จัดทำ 

๓๐ พฤ จิกายน ๒๕๕๓ 

 

ชาญ/ตร จ 

๔ ิง าคม ๒๕๕๔ 

 

กัญฑรัตน์/เพ่ิมเติม 

๘ เม ายน ๒๕๕๙ 

 

ปัญญา/ตร จ 

๑๙ เม ายน ๒๕๕๙ 

 

ปริญ ินีย์/เพิ่มเติม 

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

ปุณิกา/เพ่ิมเติม 

๙ เม ายน ๒๕๖๒ 

 

ปริญ ินีย์/ตร จ 

๙ เม ายน ๒๕๖๒ 

 

๒๔๗



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
ทางการศึกษาซ่ึงมีกรณีอนัมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยตามมาตรา  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 

๒๔๘



หนา   ๒๙ 

เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  ประธานกรรมการตองดํารงตําแหนง 
ไมตํ่ากวาหรือเทียบไดไมตํ่ากวาผูถูกกลาวหา  สําหรับตําแหนงที่มีวิทยฐานะ  ประธานกรรมการตองดํารง
ตําแหนงและมีวิทยฐานะไมตํ่ากวาหรือเทียบไดไมตํ่ากวาผูถูกกลาวหา  โดยกรรมการสอบสวนจะตองมี 
ผูดํารงตําแหนงนิติกร  หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย  หรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตร 
การดําเนินการทางวินยัตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนดหรือรับรอง  หรือผูมปีระสบการณดานการดําเนินการทางวินัย
อยางนอยหนึ่งคน  และเมื่อมีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว  แมภายหลังประธานกรรมการจะดํารง
ตําแหนงหรือตําแหนงที่มีวิทยฐานะตํ่ากวาหรือเทียบไดตํ่ากวาผูถูกกลาวหา  ก็ไมกระทบถึงการที่ไดรับ
แตงต้ังเปนประธานกรรมการ 

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

ขอ ๕ เมื่อมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) แจงคําส่ังใหผูถูกกลาวหาทราบเปนหนังสือภายในสามวันทําการนับแตวันที่มีคําส่ัง  โดยให
ผูถูกกลาวหาลงลายมอืชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบไวเปนหลักฐาน  ในการนี้ใหมอบสําเนาคําส่ังใหผถููก
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  ใหดําเนินการไดโดยแสดงเหตุแหงการส่ังนั้นไวดวย  และใหนําขอ  ๕  มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

๒๔๙



หนา   ๓๐ 

เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

การเปลี่ยนแปลงผูไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ไมกระทบถึงการสอบสวน
ที่ไดดําเนินการไปแลว 

หมวด  ๒ 

สิทธิและหนาที่ของผถููกกลาวหาและพยาน 

 

 

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  ลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้นหรือเปนญาติเก่ียวพันทางแตงงานนับไดเพียง
สองชั้นของผูกลาวหา 

(๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ของผูกลาวหา 
(๖) มีเหตุอื่นซ่ึงนาเชื่ออยางย่ิงวาจะทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรมหรือไมเปนกลาง 
การคัดคานใหกระทําภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันรับทราบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน

หรือนับแตวันที่ทราบสาเหตุแหงการคัดคาน  โดยทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เปนเหตุ
แหงการคัดคานไวในหนังสือคัดคานดวยวาจะทําใหการสอบสวนไมไดความจริงและความยุติธรรมอยางไร  
ย่ืนตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือสงทางไปรษณียตอบรับก็ได  และใหผู ส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนสงสําเนาหนังสือคัดคานและแจงวันที่ไดรับหนังสือคัดคานใหประธานกรรมการ
ทราบและรวมไวในสํานวนการสอบสวน  พรอมทั้งแจงใหผูถูกคัดคานทราบ  ในการนี้  ใหหยุดการ
สอบสวนไวกอน   

ในการพิจารณาเรื่องการคัดคาน  ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริง
ไดตามความเหมาะสม  และใหส่ังการภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน  พรอมทั้ง

๒๕๐



หนา   ๓๑ 

เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

แสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดวย  เมื่อผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินิจฉัยส่ังการอยางใดแลว  
ใหแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและสงเร่ืองใหประธานกรรมการรวมไวในสํานวนการสอบสวน 

ในกรณีที่เห็นวาการคัดคานมีเหตุผลรับฟงได  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนสั่งใหผูถูก
คัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน  และส่ังแตงต้ังกรรมการสอบสวนขึ้นใหมแทน  ทั้งนี้  ใหนําขอ  ๓  

และขอ  ๕  มาใชบังคับโดยอนุโลม  แตถาเห็นวาการคัดคานไมมีเหตุผลพอที่จะรับฟงได  ใหส่ัง 
ยกการคัดคานนั้น  การส่ังยกการคัดคานใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนไมพจิารณาสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหาวัน
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 

บัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นของผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินิจฉัยส่ังการอยางใดแลว   
ใหแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและสงเร่ืองใหประธานกรรมการรวมไวในสํานวนการสอบสวน 

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

ในกรณีที่ผูพจิารณาการคัดคานไมพิจารณาสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหาวันทําการตาม
วรรคสาม  ใหถือวาผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนที่ถูกคัดคานพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณา

๒๕๑



หนา   ๓๒ 

เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

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  และสถานที่ทีค่ณะกรรมการสอบสวนกําหนด   

ขอ ๑๓ ในการสอบสวน  ถามีการอางเจาหนาที่ของรัฐเปนพยาน  ใหถือเปนหนาที่ของ
ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่จะตองอํานวยความสะดวก  ใหความคุมครองพยานจากการถูกกลั่นแกลงหรือ
การปฏิบัติที่ไมเปนธรรมจากการปฏิบัติหนาที่ของพยานนั้น  และประสานงานกับสํานักงานอัยการสูงสุด
เพื่อเปนทนายแกตางในกรณีที่ถูกฟองรองในคดีแพงหรือคดีอาญา 

เจาหนาที่ของรัฐที่ไปใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนในฐานะพยาน  ใหถือวาเปนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ 

ในกรณีที่พยานมิใชเจาหนาที่ของรัฐ  ใหคณะกรรมการสอบสวนหรือผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน  อาํนวยความสะดวกและใหความคุมครองแกพยานผูใหขอมูลที่เปนประโยชนตอทางราชการอยาง
เหมาะสมตามควรแกกรณี 

๒๕๒



หนา   ๓๓ 

เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๓ 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวน 

 

 

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

ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของผูถูกกลาวหาที่เก่ียวของกับเร่ือง
ที่กลาวหาเทาที่จําเปน  รวมทั้งขอเท็จจริงที่ไดจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  เพื่อประกอบการพิจารณา   

ใหคณะกรรมการสอบสวนจัดทําบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนไวทกุคร้ัง 
ขอ ๑๕ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เห็นวาจําเปน  เพื่อที่จะ

พิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูถูกกลาวหา  ในการนี้  ใหรวมถึงการดําเนนิการดังตอไปนี้ดวย 
(๑) การแสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เก่ียวของ 
(๒) รับฟงพยานหลักฐาน  คําชี้แจง  หรือความเห็นของผูถูกกลาวหา  พยานบุคคลหรือพยาน

ผเูชี่ยวชาญ  เวนแตกรณีที่เห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปน  ฟมุเฟอย  หรือเพื่อประวิงเวลา 
(๓) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี  พยานบุคคล  หรือพยานผูเชี่ยวชาญ  ทัง้ทีเ่ปนคุณและ

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

ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนตอไป 

ขอ ๑๗ การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวา 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม  เวนแตการประชุมตามขอ  ๒๔  และ 
ขอ  ๓๘  ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการสอบสวนทั้งหมด   

๒๕๓



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  ใหผูนัน้รายงานตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อพิจารณาวาจะใหผูนั้นเปน
กรรมการสอบสวนตามคําส่ังตอไปอกีหรือไม 

หมวด  ๔ 

วิธีการสอบสวน 

 

 

ขอ ๒๐ การสอบสวนกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จโดยใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการประชุมตามขอ  ๑๖  โดยแจงและอธิบายขอกลาวหาตามขอ  ๒๓  ใหผูถูกกลาวหา
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวของกับเร่ืองที่กลาวหาภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได
ดําเนินการตาม  (๑)  แลวเสร็จ 

๒๕๔



หนา   ๓๕ 

เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(๓) แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ  ๒๔  ใหผูถูก
กลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม  (๒)  แลวเสร็จ 

(๔) รวบรวมพยานหลักฐานที่ผูถูกกลาวหาอาง  ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได
ดําเนินการตาม  (๓)  แลวเสร็จ 

(๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม  (๔)  แลวเสร็จ 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตาม  

(๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  ได  ใหประธานกรรมการรายงานเหตุที่ทาํใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอผส่ัูง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน  ในกรณีเชนนี้  ใหผูส่ังแตงต้ัง
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.  ที ่ 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  ใหประธานกรรมการรายงานเหตุที่ทาํใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน  ในกรณีเชนนี้  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนสัง่ขยาย
ระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนแตไมเกินสามสิบวัน  และเรงรัดการสอบสวนใหแลวเสร็จตอไป 

ขอ ๒๒ การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหกรรมการ
สอบสวนบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร  จากผูใด  และเมื่อใด 

เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ  แตถาไมอาจนําตนฉบับมา
ไดจะใชสําเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผูมหีนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาถูกตองก็ได 

๒๕๕



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   
ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเร่ืองที่กลาวหา
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 

๒๕๖



หนา   ๓๗ 

เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพหรือรับสารภาพบางสวน  ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวของกับขอกลาวหาแลวดําเนินการตาม 

ขอ  ๒๔  ตอไป 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามา  แตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบขอกลาวหา  หรือไมมารับทราบ 

ขอกลาวหา  ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึกซ่ึงมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๒  ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา  ณ  ที่อยูของผูถูกกลาวหา  ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ  
หรือสถานท่ีติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ  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
พจิารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด  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
ไดเพียงวาเปนการกระทําผิดวินยัไมรายแรง 

การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามวรรคสอง  ใหทาํบันทึกซ่ึง
มีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๓  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  โดยทําเปนสองฉบับมอบใหผูถูกกลาวหาหนึง่ฉบบั  และ

๒๕๗



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  นดัมาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหา  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 
อนัสมควร  ใหคณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ 

ขอ ๒๕ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตามขอ  ๒๔  เสร็จแลว   
กอนเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามขอ  ๓๙  ถาคณะกรรมการสอบสวน

๒๕๘



หนา   ๓๙ 

เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

เห็นวา  จําเปนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการได  ถาพยานหลักฐานที่ไดเพิ่มเติมมา
นั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  ใหคณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกลาว 
ใหผูถูกกลาวหาทราบ  และใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคําหรือนําสืบแกเฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่
สนับสนุนขอกลาวหานั้น  ทั้งนี้  ใหนําขอ  ๒๔  มาใชบงัคับโดยอนุโลม 

ขอ ๒๖ ผูถูกกลาวหาซ่ึงไดย่ืนคําชี้แจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหาไวแลว  มีสิทธิย่ืนคําชี้แจง
เพิ่มเติม  หรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมตอคณะกรรมการสอบสวนกอนการสอบสวน
แลวเสร็จ  หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุผลอันสมควรก็ใหรับไวพจิารณาตอไป 

เมื่อการสอบสวนแลวเสร็จและยังอยูระหวางการพิจารณาของผส่ัูงแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
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
พกิารทางกาย  หรือไมเขาใจภาษาไทยและจําเปนตองใชลาม  ใหคณะกรรมการสอบสวนจัดหาลามที่เปน
กลางและเชื่อถือไดใหแกบุคคลดังกลาว 

ขอ ๒๙ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  หามมิใหกรรมการสอบสวนกระทําหรือ 
จัดใหกระทําการใด   ๆ ซ่ึงเปนการใหคํามั่นสัญญา  ขูเข็ญ  หลอกลวง  หรือกระทําโดยมิชอบดวยประการใด   ๆ 

เพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคําอยางใด  ๆ  หรือกระทําใหทอใจ  หรือใชกลอุบายอื่นเพื่อปองกันมิใหบคุคล
ใดใหถอยคําหรือไมใหถอยคําซ่ึงอยากจะใหดวยความเต็มใจในเรื่องที่ถูกกลาวหานั้น 

๒๕๙



หนา   ๔๐ 

เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๓๐ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูซ่ึงจะถูก
สอบปากคําเขามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน  และหามมิใหบุคคลอื่นอยูในที่สอบสวน  เวนแต
ทนายความหรือที่ปรึกษาของผูถูกกลาวหา  หรือบุคคลตามขอ  ๒๘  วรรคสอง  หรือวรรคสาม  หรือบุคคล
ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูในที่สอบสวนเพื่อประโยชนแหงการสอบสวน 

การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  ใหบันทึกถอยคําซ่ึงมสีาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๔  หรือ
แบบ  สว.  ๕  ที ่ ก.ค.ศ.  กําหนด  แลวแตกรณี  เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลวใหอานใหผูใหถอยคําฟงหรือ
จะใหผูใหถอยคําอานเองก็ได  ถามีการแกไข  ทกัทวง  หรือเพิ่มเติม  ก็ใหแกไขใหถูกตอง  หรือมิฉะนั้นก็ให
บันทึกไว  เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลว  ใหผูใหถอยคํา  ผูเขารวมฟงตามวรรคหนึ่งที่อยูในที่สอบสวน
และผูบันทึกถอยคําลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน  และใหกรรมการสอบสวนทุกคนซ่ึงรวมสอบสวน 

ลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํานั้นดวยถาบันทึกถอยคํามีหลายหนาใหกรรมการสอบสวนอยางนอย
หนึ่งคนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทกุหนา 

ในการบันทึกถอยคํา  หามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ  ถาจะตองแกไขขอความที่ไดบนัทึก
ไวแลว  ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม  และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนกับผูให
ถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม 

ในกรณีที่ผูใหถอยคําหรือผูเขารวมฟงตามวรรคหนึ่งที่อยูในที่สอบสวนไมยอมลงลายมือชื่อ   
ใหบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกถอยคํานั้น  และใหกรรมการสอบสวนทุกคนซ่ึงรวมสอบสวนลงลายมือชื่อ
รับรองไวดวย 

ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมสามารถลงลายมือชื่อได  ใหนํามาตรา  ๙  แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่พยานไมมาหรือมาแตไมใหถอยคํา  หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไมไดภายใน
เวลาอันสมควร  คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนพยานนั้นก็ได  แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึก
ประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ  ๑๔  วรรคสาม  และรายงานการสอบสวนตามขอ  ๓๙ 

ขอ ๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา  การสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําให 

การสอบสวนลาชาโดยไมจําเปน  หรือมิใชพยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ  จะงดการสอบสวนพยานหลักฐาน
นั้นก็ได  แตตองบันทึกเหตุนัน้ไวในบนัทึกประจําวันที่มกีารสอบสวนตามขอ  ๑๔  วรรคสาม  และรายงาน
การสอบสวนตามขอ  ๓๙ 

๒๖๐
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ขอ ๓๒ ในกรณีที่จะตองสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่  ประธาน
กรรมการจะรายงานตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  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  มาใชบงัคับโดยอนุโลม 

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   

๒๖๑
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ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธกีารที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  ในกรณีเชนนี้  ใหใชพยานหลักฐานทีไ่ด
สอบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเปนสํานวนการสอบสวนใหม   

ใหนําสําเนาพยานหลักฐานที่เก่ียวของในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมไวในสํานวนการสอบสวนใหม   

หรือบันทึกใหปรากฏดวยวานําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิม  มาประกอบการพิจารณาใน
สํานวนการสอบสวนใหมดวย 

ขอ ๓๕ ในกรณีที่ผบูังคับบัญชาไดแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูใด  ในเร่ืองที่ผูนั้นหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  
บกพรองในหนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา  ๑๑๑  และ
ผูบังคับบัญชาเห็นวาการสอบสวนเรื่องนั้นมีมูลวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงซ่ึงผูบังคับบัญชา 
เห็นควรแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทําการสอบสวนผูนัน้ตามมาตรา  ๙๘  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี ้ ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๙๘  จะนําสํานวน
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๑๑๑  มาประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

ขอ ๓๖ ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดหรือตองรับผิดในคดีที่
เก่ียวกับเร่ืองที่กลาวหา  ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาไดความ
ประจักษชัดอยูแลว  ใหถือเอาคําพิพากษานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  โดยไมตอง
สอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวของกับขอกลาวหา  แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและแจงขอกลาวหา  
พรอมทั้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามที่ปรากฏในคําพิพากษาใหผูถูกกลาวหาทราบ  ทัง้นี ้ 
ใหนําขอ  ๒๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๓๗ ในระหวางการสอบสวน  แมจะมีการส่ังใหผูถูกกลาวหาไปอยูนอกบังคับบัญชาของ 
ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ  แลวทํา
รายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองตามขอ  ๔๓  ขอ  ๔๔  ขอ  ๔๕  และขอ  ๔๖  และใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนสง
เร่ืองใหผูบงัคับบัญชาคนใหมของผูถูกกลาวหา  เพื่อดําเนินการตามขอ  ๔๐  ตอไป  ทั้งนี้  ใหผูบังคับบัญชา
คนใหมมีอํานาจตรวจสอบความถูกตองตามขอ  ๔๓  ขอ  ๔๔  ขอ  ๔๕  และขอ  ๔๖  ดวย 

 

๒๖๒
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หมวด  ๕ 

การทํารายงานการสอบสวน 

 

 

ขอ ๓๘ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง  ๆ  เสร็จแลว  ใหประชุม
เพื่อพิจารณาสํานวนการสอบสวน  โดยชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวง  ทัง้ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
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  ก็ใหมคีวามเห็นไปตามนั้น 

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  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกบัหนาที่ราชการตามมาตรา  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.  พจิารณาตามมาตรา  ๑๐๐  วรรคส่ี  (๑)  หรือ  (๒)  หรือเปนกรณีตามมาตรา  ๑๑๒  ใหผูมี
อํานาจตามมาตราดังกลาวดําเนินการโดยไมชักชา  ทั้งนี้  ตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันไดรับสํานวน 

๒๖๔



หนา   ๔๕ 

เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

การสอบสวน  และให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที ่ ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  พจิารณา
ใหแลวเสร็จและมีมติโดยเร็ว  และใหผูมีอาํนาจสั่งการตามมติภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีมติดังกลาว 

ขอ ๔๑ ในกรณีที่ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  
๑๐๔  (๑)  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที ่ 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  
ใหสงพยานหลักฐานและเอกสารที่เก่ียวของที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติม  ไปใหผูส่ังสอบสวนเพิ่มเติมโดย
จัดทําความเห็นเฉพาะที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติมประกอบไปดวยก็ได 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคสามแลว  ใหนาํขอ  ๔๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๔๒ การพิจารณาพยานหลักฐานวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม   อยางไร   
ใหพจิารณาจากพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน  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 

๒๖๕



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 ในกรณีที่ปรากฏวาคณะกรรมการสอบสวนไมเรียกผูถูกกลาวหามารับทราบ 

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  ผูมีอาํนาจดังกลาวจะส่ังใหแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองหรือไมก็ได 

 

๒๖๖



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  สวนเวลาส้ินสุด  ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ 
ใหนับวันเร่ิมเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๔๘ การดําเนินการสอบสวนกอนที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใชบังคับ  ใหคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธกีารที่ใชอยูในขณะนั้นจนกวาจะแลวเสร็จ  สวนการพิจารณาสั่งการของผมูี
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. 

๒๖๗



หนา   ๔๘ 

เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยท่ีการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยนั้น ตองดําเนินกระบวนการ
สอบสวนพิจารณาโดยมิชักชา  มีความยุติธรรม  และคุมครองสิทธิแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาที่
ถูกกลาวหาหรือเปนผูเสียหาย ตลอดจนพยานที่ใหถอยคําในการสอบสวน อันจะทําใหกระบวนการสอบสวน
ไดความจริงและมีความยุติธรรม  ประกอบกับมาตรา  ๙๘  วรรคหก  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  บัญญัติวา การสอบสวนพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ  ก .ค.ศ .   

จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.ค.ศ. นี้ 

๒๖๘



หนา   ๓ 

เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

กฎ  ก.ค.ศ. 
วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

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

ขอ ๑ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยไมรายแรง  ในกรณี
ดังตอไปนี้  เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง  ซ่ึงผูบังคับบัญชาจะดําเนินการทางวินัย  ตามมาตรา  ๑๐๐  

วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  หรือมาตรา  ๑๐๔  (๑)  โดยไมสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได 

(๑) กระทําความผิดอาญาจนตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูนั้นกระทําผิดและผูบังคับบัญชาเห็น
วาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษานั้นไดความประจักษชดัแลว 

(๒) กระทําผิดวินัยไมรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบงัคับบัญชา  หรือใหถอยคํา
รับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  และไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ 

ขอ ๒ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ในกรณี
ดังตอไปนี้  เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง  ซ่ึงผบูังคับบัญชาจะดําเนินการทางวินัย  ตามมาตรา  ๑๐๐  

วรรคส่ี  หรือมาตรา  ๑๐๔  (๑)  โดยไมสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได 

(๑) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาจําคุก  โดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุกหรือใหลงโทษที่หนักกวาจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

๒๖๙



หนา   ๔ 

เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

(๒) ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวัน  และผูบังคับบัญชาได
ดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติ
ตามระเบยีบของทางราชการ 

(๓) กระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา  หรือให
ถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวน  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

วิจิตร  ศรีสอาน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน  ก.ค.ศ. 

๒๗๐



หนา   ๕ 

เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.ค.ศ .  ฉบับนี้  คือ   โดยที่มาตรา  ๙๘   วรรคเจ็ด 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  บัญญัติใหในกรณี
ความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ   ก.ค.ศ.  จะดําเนินการทางวินัยโดยไมสอบสวนก็ได 

จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี ้

๒๗๑



 
กฎ  ก.ค. . 

่าด้ ยอ านาจการลงโท ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  รอืลดเงนิเดือน 

พ. .  2561 
 

 

อา ัยอ านาจตามค ามในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๑๐๐  รรค าม  แ ่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า  พ. .  ๒๕๔๗  ก.ค. .  โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  
ออกกฎ  ก.ค. .  ไ ้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ใ ้ยกเลิกกฎ  ก.ค. .  ่าด้ ยอ านาจการลงโท ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  รือลดขั้นเงินเดือน  
พ. .  ๒๕๔๙   

ข้อ ๒ ใ ้ผู้อ าน ยการ ถาน ึก า รือต าแ น่งที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า   
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้กระท าผิด ินัยไม่ร้ายแรง  มีอ านาจ 

ั่งลงโท ได้  ดังต่อไปนี้   
(๑) ภาคทัณฑ์   
(๒) ตัดเงินเดือนได้ครั้ง นึ่งในอัตราร้อยละ อง รือร้อยละ ี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับใน ันที่  

มีค า ั่งลงโท เป็นเ ลา นึ่งเดือน  องเดือน  รือ ามเดือน 

ข้อ ๓ ใ ้นายกรัฐมนตรีในฐานะ ั น้ารัฐบาล  รัฐมนตรีเจ้า ังกัด  ปลัดกระทร ง  
เลขาธิการ  อธิบดี รือต าแ น่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  อธิการบดี รือต าแ น่งที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  ึก าธิการภาค รือต าแ น่งที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่า  
ึก าธิการจัง ัด รือต าแ น่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  รือผู้อ าน ยการ  านักงาน  

เขตพ้ืนที่การ ึก า รือต าแ น่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ ึก าผู้กระท าผิด ินัยไม่ร้ายแรง  มีอ านาจ ั่งลงโท ได้  ดังต่อไปนี้   

(๑) ภาคทัณฑ์ 

(๒) ตัดเงินเดือนได้ครั้ง นึ่งในอัตราร้อยละ อง รือร้อยละ ี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับใน ันที่  
มีค า ั่งลงโท เป็นเ ลา นึ่งเดือน  องเดือน  รือ ามเดือน   

(๓) ลดเงินเดือนได้ครั้ง นึ่งในอัตราร้อยละ อง รือร้อยละ ี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับใน ันที่ 
มีค า ั่งลงโท  

น้า   ๑
่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบก า ๒o   ิง าคม   ๒๕๖๑

๒๗๒



ข้อ ๔ การ ั่งลงโท ตัดเงินเดือน รือลดเงินเดือน  ถ้าจ าน นเงินเดือนที่จะต้องตัด รือลด  

มีเ ไม่ถึง ิบบาทใ ้ปัดเ ทิ้ง 
ข้อ ๕ ในระ ่างที่  ก.ค. .  ยังมิได้ปรับอัตราเงินเดือน  เงิน ิทยฐานะ  และเงินประจ า

ต าแ น่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าที่มีใบอนุญาตประกอบ ิชาชีพเพ่ือใ ้เข้า ู่อัตรา  

ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้น ูง  ใ ้ผู้มีอ านาจ ั่งลงโท ตามข้อ  ๒  รือข้อ  ๓  แล้ แต่กรณี  มีอ านาจ 

ั่งลงโท ลดเงินเดอืนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้กระท าผิด ินัยไม่ร้ายแรงตามที่  ก.ค. .  ก า นด  
ทั้งนี้  จนก ่าจะมีการปรับอัตราเงินเดือน  เงิน ิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแ น่งของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการ ึก าดังกล่า เข้า ู่อัตราตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้น ูง 

 

ใ ้ไ  ้ ณ  นัที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ. .  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเ ร ฐ ิลป์ 
รัฐมนตรี ่าการกระทร ง ึก าธิการ 

ประธาน  ก.ค. . 

น้า   ๒
่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบก า ๒o   ิง าคม   ๒๕๖๑

๒๗๓



มายเ ตุ  :-  เ ตุผลในการประกา ใช้กฎ  ก.ค. .  ฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงิน ิทยฐานะ  
และเงินประจ าต าแ น่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า  (ฉบับที่  ๒)  พ. .  ๒๕๕๔  ได้ปรับเปลี่ยน
โครง ร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า  จากเดิมซึ่งเป็นแบบ  “ขั้นเงินเดือน”  มาเป็น  
“บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้น ูง”  ประกอบกับค า ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ  ที่   ๑๖/๒๕๖๐   
เรื่อง  การบริ ารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า  ลง ันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธ ักราช  ๒๕๖๐  
ก า นดใ ้แก้ไขค า ่า  “ขั้นเงินเดือน”  ในกฎ มาย ่าด้ ยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า  
เป็นค า ่า  “เงินเดือน”  ทุกแ ่ง  และค า ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ  ที่  ๑๙/๒๕๖๐  เรื่อง   
การปฏิรูปการ ึก าในภูมิภาคของกระทร ง ึก าธิการ  ลง ันที่   ๓  เม ายน  พุทธ ักราช  ๒๕๖๐  
ก า นดใ ้มี  านักงาน ึก าธิการภาค  โดยมี ึก าธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  
และลูกจ้างใน  านักงาน ึก าธิการภาค  และใ ้มี  านักงาน ึก าธิการจัง ัด  โดยมี ึก าธิการจัง ัด  

เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างใน  านักงาน ึก าธิการจัง ัด  มค รปรับปรุง
กฎ  ก.ค. .  ่าด้ ยอ านาจการลงโท ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  รือลดขั้นเงินเดือน  พ. .  ๒๕๔๙  เพ่ือใ ้
อดคล้องกับพระราชบัญญัติและค า ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติดังกล่า   ร มทั้งปรับปรุง  

อัตราลงโท ตัดเงิน เดือนและลดเงิน เดือนเพ่ือใ ้ เ มาะ มและ อดคล้องกับ ถานการณ์ปัจจุบัน   
จึงจ าเป็นต้องออกกฎ  ก.ค. .  นี้ 

น้า   ๓
่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบก า ๒o   ิง าคม   ๒๕๖๑

๒๗๔



๒๗๕



๒๗๖



๒๗๗



๒๗๘



๒๗๙



๒๘๐



๒๘๑



๒๘๒



๒๘๓



๒๘๔



๒๘๕
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๒๘๗



๒๘๘



๒๘๙



๒๙๐



๒๙๑



๒๙๒



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.  ที ่ ก.ค.ศ.  ต้ังดวย 
“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม  หรือปลัดกระทรวงอืน่ที่มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา  แตไมรวมถึงปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

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

ขอ ๓ การรองทุกขและการพิจารณารองทุกข  ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชา
หรือการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน 

กฎ  ก.ค.ศ.  นี ้

๒๙๓
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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  จะรองทุกขแทนผูอืน่หรือมอบหมายใหผูอืน่รองทุกขแทนไมได 

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.  ที ่ ก.ค.ศ.  ต้ัง   

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

พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับโดยย่ืนหรือสงที่สํานักงาน  ก.ค.ศ. 

ผูรองทุกขจะย่ืนหรือสงหนังสือรองทุกขพรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่ งฉบับ 

ผานผูบังคับบัญชาหรือผานผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขก็ได  และใหผูบังคับบัญชานั้น
ดําเนินการตามขอ  ๑๑   

ในกรณีที่มีผูนําหนังสือรองทุกขมาย่ืนเอง  ใหผูรับออกใบรับ  พรอมทั้งประทับตรารับและ
ลงทะเบียนไวเปนหลักฐานในวันที่รับตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ  และใหถือวันที่รับหนังสือ 

ตามหลักฐานดังกลาวเปนวันย่ืนหนังสือรองทุกข 

๒๙๔
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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 เหตุรองทุกขเกิดจากนายกรัฐมนตรี   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) ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากปลัดกระทรวงศกึษาธิการ  เลขาธิการ  อธิบดีหรือตําแหนง

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา  อธิการบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา  
ผูอาํนวยการสํานัก  ผูอาํนวยการกอง  ผูอาํนวยการสถานศึกษาหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
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 

๒๙๕
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(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 
ไมรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น ก็ได   ถาอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัว   
ใหอนุกรรมการหรือกรรมการที่เหลืออยูนอกจากผูถูกคัดคานพิจารณาขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการ
คัดคาน  หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือใหแจงอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นทราบและมิใหรวม
พิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น  เวนแตจะพิจารณาเห็นวาการใหอนุกรรมการหรือกรรมการผูนัน้รวมพิจารณา
เร่ืองรองทุกขดังกลาวจะเปนประโยชนย่ิงกวา  เพราะจะทําใหไดความจริงและเปนธรรม  จะให
อนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้นก็ได 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่ผูรองทุกขไมประสงคจะใหมกีารพิจารณาเรื่องรองทุกขตอไป  จะขอถอน
เร่ืองรองทุกขกอนที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  พิจารณาเร่ืองรองทุกขเสร็จส้ินก็ได  

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
หลักฐานที่เก่ียวของโดยใหมีคําชี้แจงประกอบดวย  เพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทําการนับแต
วันไดรับหนังสือ 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดรับหนังสือรองทุกขที่ไดย่ืนหรือสงตามขอ   ๖   วรรคสาม   

ใหผูบังคับบัญชานั้นสงหนังสือรองทุกขพรอมทั้งสําเนาตอไปยังผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการ 
รองทุกขภายในสามวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข 

๒๙๖
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เมื่อผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขไดรับหนังสือรองทุกขแลว  หรือกรณีที่ผูรองทุกข
ไดย่ืนหรือสงหนังสือรองทุกขผานผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขโดยตรงตามขอ  ๖  วรรคสาม  

ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขนั้นจัดสงหนังสือรองทุกขพรอมทั้งสําเนาและเอกสาร 
หรือหลักฐานที่เก่ียวของ  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
อาจขอเอกสารหรือหลักฐานที่เ ก่ียวของเพิ่มเติม  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
ขาราชการที่เก่ียวของเปนผูแทนมาแถลงตอที่ประชุมคร้ังนั้นก็ได  ทั้งนี้  ใหแจงลวงหนาตามควรแกกรณี  
และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว  ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขหรือผูแทน 

เขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูรองทุกขได 

ขอ ๑๓ ให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข 

ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือรองทุกขและเอกสารหรือหลักฐานตามขอ  ๑๑  

๒๙๗



หนา   ๑๒ 

เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หรือขอ  ๑๒  แลวแตกรณี  แตถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว  ใหขยาย
เวลาพิจารณาไดอกีไมเกินสามสิบวันและใหบนัทึกแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตองขยายเวลาไวดวย 

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
ผูบังคับบัญชาปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบและแบบธรรมเนยีมของทางราชการ 

(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.  ไดมมีติเปนประการใดแลว  ใหผูมี
อํานาจตามมาตรา  ๕๓  ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้นในโอกาสแรกที่ทําได  ในกรณีที่มีเหตุผล

๒๙๘



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  ใหนบัวันเร่ิมเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สมชาย  วงศสวัสด์ิ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน  ก.ค.ศ. 

๒๙๙



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 

๓๐๐



แบบ .1 

 
 

ค า ั่ง......(ชื่อ น่วยงานที่ออกค า ั่ง)........... 
ที่........../..........(เลขปีพุทธศักราช) 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ อบ วนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง 
...................................................................................  

 

 ด้ ย..........(ระบุชื่อผู้ถูกกล่า า)...........ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า........ต าแ น่ง/  
ิทยฐานะ.......................(ชื่อ น่ ยงานการ ึก า)................ ังกัด.................................................................... 

มีกรณีถูกกล่า า ่ากระท าผิด ินัยไม่ร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง เรื่อง .......................(เรื่องที่กล่า าถ้ากล่า า ลายเรื่อง
ใ ้ระบุทุกเรื่อง)..................................................................................................................................................... 
 อา ัยอ านาจตามค ามในมาตรา 98 แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ึก า 2547  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นเพ่ือ อบ นผู้ถูกกล่า าในเรื่องดังกล่า   
ประกอบด้ ยบุคคลดังต่อไปนี้ 

  1. ………….……(ระบุชื่อและต าแ น่ง/ ิทยฐานะ)................................ประธานกรรมการ 

  2. .………………(ระบุชื่อและต าแ น่ง/ ิทยฐานะ)................................กรรมการ 

                                                                  ฯลฯ 

  3. …..……………(ระบุชื่อและต าแ น่ง/ ิทยฐานะ................................กรรมการและเลขานุการ 

  ๔. …..……………(ระบุชื่อและต าแ น่ง/ ิทยฐานะ)...............................ผู้ช่ ยเลขานุการ (ถ้ามี) 
 ทั้งนี้ ใ ้คณะกรรมการ อบ นด าเนินการ อบ นพิจารณาตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการ  

ที่ก า นดในกฎ ก.ค. . ่าด้ ยการ อบ นพิจารณา พ. .  2550 ใ ้แล้ เ ร็จโดยเร็  แล้ เ นอ  าน น 

การ อบ นมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 ในการ อบ นถ้าคณะกรรมการ อบ นเ ็น ่ากรณีมีมูล ่าผู้ถูกกล่า ากระท าผิด ินัย 

เรื่องอ่ืนนอกจากที่ระบุในค า ั่งนี้ รือกรณีที่การ อบ นพาดพิงไปถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า
ผู้อ่ืนและคณะกรรมการ อบ นพิจารณาในเบื้องต้นแล้ เ ็น ่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าผู้นั้น   

มี ่ นร่ มในการกระท าการในเรื่องท่ี อบ นนั้นอยู่ด้ ย  ใ ้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็  

 อนึ่ง  ถ้าผู้ถูกกล่า าประ งค์จะร้องทุกข์ค า ั่งนี้   ใ ้ร้องทุกข์ต่อ  (อ.ก.ค. . เขตพ้ืนที่
การ ึก า/อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง /ก.ค. .) ภายใน าม ิบ ันนับแต่ ันที่ได้รับแจ้งค า ั่ง 

    ั่ง  ณ  ันที่...........เดือน..............................พ. ................. 
                 …...........................(ลงมือชื่อ)...............................ผู้ ั่ง 
                                                     (...............................................................................) 
                                                    ต าแ น่ง / ิทยฐานะ................................................. 

 

มายเ ตุ    1. ในกรณีจ าเป็นจะใ ้มีผู้ช่ ยเลขานุการก็ได้ 
                2. ข้อค ามใดท่ีไม่ใช้ใ ้ตัดออก 

 

๓๐๑



 

แบบ .2 

บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าว า ตามข้อ 23 

 

เรื่อง การ อบ วน.........(ระบุข้อกล่าว า)........ซึ่งถูกกล่าว าว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง 
 

 

 

ันที่...........เดือน..................................พ. .................. 
 

คณะกรรมการ อบ นตามค า ั่ง..................... .......(ชื่อ น่ ยงานที่ออกค า ั่ง).........ท่ี....../........ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น ลง ันที่........เดือน..........................พ. ..............   ได้แจ้งและอธิบาย 

ข้อกล่า าใ ้.........(ระบุผู้ถูกกล่า า)....ผู้ถูกกล่า าทราบ  ดังนี้ 
 ...............(อธิบายข้อกล่า าที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่า าใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบ ่าผู้ถูกกล่า า  

ได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร.)............................................................................................................................ 
 ทั้งนี้  คณะกรรมการ อบ นได้แจ้งใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบแล้ ่า ในการ อบ นนี้ผู้ถูกกล่า ามี ิทธิ
และ น้าที่ตาม ข้อ 18 ร มทั้ง ิทธิที่จะได้รับแจ้ง รุปพยาน ลักฐานที่ นับ นุนข้อกล่า า และมี ิทธิที่จะใ ้
ถ้อยค า รือชี้แจงข้อกล่า า ตลอดจนอ้างพยาน ลักฐาน รือน าพยาน ลักฐานมา ืบแก้ข้อกล่า าได้ด้ ย 

 

                           ......................(ลงมือชื่อ)..........................ประธานกรรมการ 
                             (................................................................) 
 

                               ......................(ลงมือชื่อ)..........................กรรมการ 
                               (................................................................) 
                                                           ฯลฯ 

                               .....................(ลงมือชื่อ).................กรรมการและเลขานุการ 

                               (................................................................) 
 

 ข้าพเจ้า..............(ระบุชื่อผู้ถูกกล่า า).................................ได้ทราบข้อกล่า าและได้รับบันทึกนี้  
1  ฉบับไ ้แล้  เมื่อ ันที่...........เดือน...........................................พ. ........................... 
 

           ......................(ลงมือชื่อ)..........................ผู้ถูกกล่า า 
          (..............................................................) 

 

มายเ ตุ 1. ในกรณที่เรียกผู้ถูกกล่า ามาเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่า า ต้องมีกรรมการ อบ นร่ มแจ้ง 
                  และอธิบายข้อกล่า าไม่น้อยก ่ากึ่ง นึ่งของจ าน นกรรมการ อบ นทั้ง มด และใ ้ 
                  กรรมการ อบ นดังกล่า ลงลายมือชื่อในบันทึก ทั้งนี้ ใ ้ท าตามแบบ . .2 เป็น 2 ฉบับ  
                  มอบใ ้ผู้ถูกกล่า าลงลายมือชื่อและ ันเดือนปีที่รับทราบไ ้เป็น ลักฐานด้ ย 

     2. ในกรณีท่ี ่งบันทึกตามแบบ . .2 ทางไปร ณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปใ ้ผู้ถูกกล่า า 

                   ใ ก้รรมการ อบ นลงลายมือชื่อในบันทึกไม่น้อยก ่ากึ่ง นึ่งของจ าน นกรรมการ อบ น 

                   ทั้ง มด และใ ้บันทึกตามแบบ . .2 เป็น 3 ฉบับ เก็บไ ้ใน  าน นการ อบ น 1 ฉบับ  
                   และใ ้ผู้ถูกกล่า าลงลายมือชื่อ และ ันเดือนปีที่รับทราบ ่งกลับคืนมาร มไ ้ใน  าน น 1 ฉบับ 

๓๐๒



    3. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่า าใ ้ถ้อยค ารับ ารภาพ ่าได้กระท าการตามที่ผู้ถูกกล่า า 

                   ใ ้คณะกรรมการ อบ นแจ้งใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบ ่าการกระท าตามท่ีถูกกล่า าดังกล่า  

                   เป็นค ามผิดกรณีใด ากผู้ถูกกล่า ายังคงยืนยันตามที่รับ ารภาพ ใ ้บันทึกถ้อยค ารับ ารภาพ 

                   ร มทั้งเ ตุผลในการรับ ารภาพ (ถ้ามี) และ าเ ตุแ ่งการกระท าไ ้ด้ ย 

    4. ข้อค ามใดที่ใช้ไม่ได้ใ ้ตัดออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐๓



 

แบบ . .3 

บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าว าและ รุปพยาน ลักฐาน 

ที่ นับ นุนข้อกล่าว า ตามข้อ 24 

 

เรื่อง การ อบ วน..............(ระบุชื่อผู้ที่ถูกกล่าว า).................ซึ่งถูกกล่าว าว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง/ 
      อย่างร้ายแรง 
 

ันที่.........เดือน..........................พ. ............ 
 

 ตามที่คณะกรรมการ อบ นตามค า ั่ง...........(ชื่อ น่ ยงานที่ออกค า ั่ง).............ที่........./........... 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น ลง ันที่..........เดือน...........................พ. ...........ได้แจ้งข้อกล่า าใ ้........
(ระบุชื่อผู้ถูกกล่า า).....ผู้ถูกกล่า าทราบตามบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่า าตามข้อที่ 23  
ลง ันที่.......เดือน.............................พ. ...........  นั้น 

บัดนี้  คณะกรรมการ อบ นได้ร บร มพยาน ลักฐานที่ เกี่ย ข้องกับข้อกล่า าเ ร็จแล้  

จึงแจ้งข้อกล่า าและ รุปพยาน ลักฐานที่ นับ นุนข้อกล่า าใ ้ผู้ถูกกล่า าทราบ ดังนี้ 
1. ข้อกล่า า................(ข้อกล่า าซึ่งปรากฏตามพยาน ลักฐาน ่ากรณีใดเป็นค ามผิด ินัย  

ตามมาตราใด)..........................................................................................................................................................  
 2. รุปพยาน ลักฐานที่ นับ นุนข้อกล่า า........................( รุปพยาน ลกัฐานท่ี นับ นนุข้อกล่า า
เท่าท่ีมใี ้ทราบโดยระบุ ัน  เ ลา  ถานที่  และการกระท าท่ีมีลัก ณะ รุปข้อกล่า า)...................................... 
 

 

                               ......................(ลงมือชื่อ)..........................ประธานกรรมการ 
                               (................................................................) 
 

                               ......................(ลงมือชื่อ)..........................กรรมการ 

                               (................................................................) 
                                                           ฯลฯ 

                              ...................(ลงมือชื่อ)...................กรรมการและเลขานุการ 

                               (................................................................) 
 

 

 

 ข้าพเจ้า..............(ระบุชื่อผู้ถูกกล่า า).................................ได้ทราบข้อกล่า าและ รุปพยาน ลักฐาน
ที่ นับ นุนข้อกล่า า และได้รับบันทึกนี้ 1  ฉบับไ ้แล้  เมื่อ ันที่...........เดือน............................พ. .................. 
 

......................(ลงมือชื่อ).....................ผู้ถูกกล่า า 
(.........................................................) 

  
 

 

 

๓๐๔



 

มายเ ตุ  1. การประชุมเพ่ือพิจารณาข้อกล่า าและ รุปพยาน ลักฐานที่ นับ นุนข้อกล่า าตามข้อ 24  
                   ต้องมีกรรมการ อบ นไม่น้อยก ่า ามคนและไม่น้อยก ่ากึ่ง นึ่งของจ าน นกรรมการ อบ น 

                   ทั้ง มด และใ ้กรรมการ อบ นดังกล่า ลงลายมือชื่อในบันทึกนี้ 
    2. ในกรณีที่เรียกผู้ถูกกล่า ามาเพ่ือแจ้งข้อกล่า าและ รุปพยาน ลักฐานที่ นับ นุนข้อกล่า า  
        ใ ้ท าบันทึกตามแบบ . .3 นี ้เป็น 2 ฉบับ มอบใ ้ผู้ถกูล่า า 1 ฉบับ เก็บไ ้ใน  าน นการ อบ น 

        1 ฉบับ และใ ้ผู้ถูกกล่า าลงลายมือชื่อและ ันเดือนปีที่รับทราบไ ้เป็น ลักฐานด้ ย 

    3. ในกรณีที่ ่งบันทึกตามแบบ . .3 ทางไปร ณีย์ตอบรับไปใ ้ผู้ถูกกล่า า ใ ้ท าบันทึกตาม 

        แบบ .3 นี ้เป็น 3 ฉบบั เก็บไ ้ใน  าน น อบ น 1 ฉบับ ่งใ ้ผู้กล่า า 2 ฉบับ เพ่ือใ ้ผู้ถูกกล่า า 
        เก็บไ ้ 1 ฉบับ และใ ้ผู้ถูกกล่า าลงลายมือชื่อและ ันเดือนปีที่รับทราบ ่งกลับคืนมาร มไ ้ใน 

         าน นการ อบ น 1 ฉบับ 

    4. ข้อค ามที่ใช้ไม่ได้ใ ้ตัดออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐๕



แบบ .4 

บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าว า 

เรื่อง การ อบ วน.............(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าว า)...............ซึ่งถูกกล่าว าว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง/ 

      อย่างร้ายแรง 
 

อบ นที่........................................... 
ันที่..............เดือน.......................................พ. ................ 

 

ข้าพเจ้า.......................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่า า)...................อายุ..........ปี  ัญชาติ... ............. 
า นา................อาชีพ....................อยู่บ้านเลขที่.......................... .ตรอก/ซอย..................................... 

ถนน.............................แข ง/ต าบล..................................เขต/อ าเภอ..........................จัง ัด............................... 
 

 ข้าพเจ้าได้ทราบแล้ ่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกกล่า าในเรื่อง...............(เรื่องที่ถูกกล่า า)...... .................
ตามค า ั่ง........(ชื่อ น่ ยงานที่ออกค า ั่ง)........ที่......./.....เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น ลง ันที่....เดือน.....
พ. . ...... และข้าพเจ้าขอใ ้ถ้อยค าตามค าม ัตย์จริงดังต่อไปนี้........................................................... 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรอง ่า คณะกรรมการ อบ นมิได้กระท าการล่อล ง ขู่เข็ญ ใ ้ ัญญา รือ กระท าการใด
เพ่ือจูงใจใ ้ถ้อยค าอย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยค าที่อ่านใ ้ฟัง/ได้อ่านบันทึกถ้อยค าเองแล้   
ขอรับรอง ่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไ ้ต่อ น้าคณะกรรมการ อบ น 

 

.............(ลงมือชื่อ).................ผู้ถูกกล่า า 

(.............................................) 
.............(ลงมือชื่อ).................บุคคลตามข้อ 11 ข้อ 28 (ถ้ามี) 
(..............................................) 
.............(ลงมือชื่อ).................ผู้บันทึกถ้อยค า 

(...............................................) 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรอง ่า.......................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่า า)......................ได้ใ ้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อ 

ต่อ น้าข้าพเจ้า 

                           ......................(ลงมือชื่อ)..........................ประธานกรรมการ 
                             (................................................................) 

                              ......................(ลงมือชื่อ)..........................กรรมการ 

                             (................................................................) 
                                                  ฯลฯ 

                             ....................(ลงมือชื่อ)..................กรรมการและเลขานุการ 

                              (................................................................) 

......................(ลงมือชื่อ)....................ผู้ช่ ยเลขานุการ 

                                                             (.................................................................) 
 

 

๓๐๖



มายเ ตุ  1. ใ ้ใช้แบบ .4 นี้ ได้ทั้งการบันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่า าตามข้อ 23 ข้อ 24 

              2. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่า าใ ้ถ้อยค ารับ ารภาพ ่าได้กระท าการตามที่ถูกกล่า าใ ้บันทึกถ้อยค า 

                  รับ ารภาพร มทั้งเ ตุผลในการรับ ารภาพ (ถ้ามี) และ าเ ตุแ ่งการกระท าไ ้ด้ ย 

     3. การ อบปากค าผู้ถูกกล่า าต้องมีกรรมการ อบ นร่ ม อบ นไม่น้อยก ่ากึ่ง นึ่ง 
                  ของจ าน นกรรมการ อบ นทั้ง มด และใ ้กรรมการ อบ นดังกล่า ลงลายมือชื่อรับรอง 
                  ไ ้ในบันทึกถ้อยค านั้นด้ ย 

    4. ถ้าผู้บันทึกถ้อยค าเป็นกรรมการในคณะกรรมการ อบ น รือผูช้่ ยเลขานุการ ใ ้ผู้บนัทึกถ้อยค า 
         ลงลายมือชื่อทั้งในฐานะผู้บันทึกถ้อยค าและผู้รับรองการใ ้ถ้อยค า และลายมือชื่อบุคคล 

        ตามข้อ 11 และ ข้อ 28 

              5. ข้อค ามใดไม่ใช้ใ ้ตัดออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐๗



แบบ .5 

บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าว า/ฝ่ายถูกกล่าว า 

เรื่อง การ อบ วน........(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าว า)..........ซึ่งถูกกล่าว าว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง/ 
      อย่างร้ายแรง 

------------------------------------------------- 

 

อบ นที่......................................... 
ันที่..........เดือน...................................พ. .................... 

 

 ข้าพเจ้า.............(ระบุชื่อพยาน)................... ...อายุ............ปี  ัญชาติ................ า นา.............อาชีพ
............(ระบุใ ้ชัดเจน ่าประกอบอาชีพอะไร ที่ใด ถ้าเป็นข้าราชการใ ้ระบุต าแ น่งและ ังกั ดด้ ย).............. 
อยู่บ้านเลขที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน...........................แข ง/ต าบล.................................
เขต/อ าเภอ................................จัง ัด.........................................  
 คณะกรรมการ อบ นได้แจ้งใ ้ข้าพเจ้าทราบ ่าข้าพเจ้าเป็นพยานในเรื่อง.......................................
(ระบุชื่อผู้ถูกกล่า า)................ถูกกล่า า ่ากระท าผิด ินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง ตามค า ั่ง.....................
(ชื่อ น่ ยงานที่ออกค า ั่ง).....ที่......./......เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น ลง ันที่.....เดือน..............พ. .........
และแจ้งใ ้ข้าพเจ้าทราบด้ ย ่ากรรมการ อบ นมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประม ลกฎ มายอาญา  
การใ ้ถ้อยค าเท็จต่อพนักงาน อบ นอาจเป็นค ามผิดตามกฎ มาย รือมีค ามผิดทาง ินัย 

  ข้าพเจ้าขอใ ้ถ้อยค าตามค าม ัตย์จริง ดังต่อไปนี้ 
           ............................................................................................................................. ..................................... 
........................................................................................................................................................... ...................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรอง ่า คณะกรรมการ อบ นมิได้กระท าการล่อล ง ขู่เข็ญ ใ ้ ัญญา รือ กระท าการใด
เพ่ือจูงใจใ ้ข้าพเจ้าใ ้ถ้อยค าอย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยค าที่อ่านใ ้ฟัง/ได้อ่านบันทึกถ้อยค าเองแล้  
ขอรับรอง ่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไ ้ต่อ น้ากรรมการ อบ น 

 

.............(ลงมือชื่อ).................พยาน 

(.............................................) 
 

.............(ลงมือชื่อ).................ผู้บันทึกถ้อยค า 

(...............................................) 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรอง ่า.......................(ระบุชื่อพยานผู้ใ ้ถ้อยค า)......................ได้ใ ้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อ
ต่อ น้าข้าพเจ้า 

                           ......................(ลงมือชื่อ)..........................ประธานกรรมการ 
                             (................................................................) 

                              ......................(ลงมือชื่อ)..........................กรรมการ 

                             (................................................................) 
                                                  ฯลฯ 

 

 

๓๐๘



                              ...................(ลงมือชื่อ).....................กรรมการและเลขานุการ 

                             (................................................................) 
 

                                                   ......................(ลงมือชื่อ)....................ผูช้่ ยเลขานุการ 

                                     (...............................................................) 
 

 

มายเ ตุ 1. ใ ้ใช้แบบ .5 นี้ได้ทั้งการบันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่า าและบุคคลอ่ืนซึ่งมาใ ้ถ้อยค า 

                         เป็นพยาน 

  2. การ อบปากค าพยานต้องมีกรรมการ อบ นร่ ม อบ นไม่น้อยก ่ากึ่ง นึ่งของจ าน น 

                                 กรรมการ อบ นทั้ง มด และใ ้กรรมการ อบ นดังกล่า ลงลายมือชื่อรับรอง 
                         ไ ้ในบันทึกถ้อยค านั้นด้ ย 

  3. ถ้าผู้บันทึกถ้อยค าเป็นกรรมการใ ้คณะกรรมการ อบ น รือผู้ช่ ยเลขานุการ 
                                 ใ ้ผู้บันทึกถ้อยค าลงลายมือชื่อทั้งในฐานะผู้บันทึกถ้อยค าและผู้รับรองการใ ้ถ้อยค า 

  4. ข้อค ามใดไม่ใช้ใ ้ตัดออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐๙



แบบ .6 

รายงานการ อบ วน 

 

ันที่............เดือน............................................พ. ............. 
 

เรื่อง  การ อบ น.........(ระบุชื่อผู้ถูกกล่า า)...........ซึ่งถูกกล่า า ่ากระท าผิด ินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง 
เรียน  .......(ผู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรการ อบ น)...... 
 

 ตามท่ีได้มีค า ั่ง.......(ชื่อ น่ ยงานที่ออกค า ั่ง)...........ที่......./.........เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ อบ น 
ลง ันที่...........เดือน.................................พ. ............ เพ่ือ อบ น...................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่า า)................
ซ่ึงถูกกล่า า ่ากระท าผิด ินัยไมร่้ายแรง ในเรื่อง........................................................................................ .......... 
................................................................................. ................... 
 ประธานกรรมการ อบ นได้รับทราบค า ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ นดังกล่า  เมื่อ ันที่.............
เดือน.......................พ. ................. และคณะกรรมการ อบ นได้ อบ นตาม ลักเกณฑ์และ ิธีการที่ก า นด
ในกฎ ก.ค. . ่าด้ ยการ อบ นพิจารณา พ. . 2550 เ ร็จแล้  จึงขอเ นอรายงานการ อบ น ดังต่อไปนี้ 
 1. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก......................................................................................................  
(มีผู้ร้องเรียน รือมีรายงาน ่าอย่างไร ในกรณีที่ได้มีการ ืบ น รือ อบ นได้ค ามประการใดระบุไ ้ด้ ย) 
 2. คณะกรรมการ อบ นได้แจ้งและอธิบายข้อกล่า าที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่า าใ ้............(ระบุชื่อ
ผู้ถูกกล่า า).................ผู้ถูกกล่า าทราบแล้  โดย......(แจ้งและอธิบายข้อกล่า าทราบ ่าได้กระท าการใด 
เมื่อใด อย่างไร และได้แจ้งโดย ิธีใด)...................................................... .................................................................  
 3. ............(ระบุชื่อผู้ถูกกล่า า)..............ผู้ถูกกล่า าได้ใ ้ถ้อยค าในเบื้องต้น ่า.................(ใ ้ถ้อยค า
ในเบื้องต้น ่าอย่างไร รือไม่ได้ใ ้ถ้อยค าในเบื้องต้นด้ ยเ ตุผลอย่างไร)................................................................. 
 4. คณะกรรมการ อบ นได้ร บร มพยาน ลักฐานที่เก่ีย ข้องกับข้อ าแล้ ได้ค าม ่า.......(อธิบาย ่า
ได้ค าม ่าอย่างไร ในกรณีที่คณะกรรมการ อบ นไม่ อบ นพยานใดตามข้อ 30 รืองดการ อบ น
พยาน ลักฐานใดตามข้อ 31 ใ ้ระบุพยานที่ไม่ อบ น รือพยาน ลักฐานที่งดการ อบ นนั้น พร้อมทั้ง
เ ตุผลไ ้ด้ ย)................................................... .......................................................................................................  
 5. คณะกรรมการ อบ นได้แจ้งข้อกล่า าและ รุปพยาน ลักฐานที่ นับ นุนข้อกล่า าใ ้. .......
(ระบุชื่อผู้กล่า า)..........ผู้ถูกกล่า าทราบตามบันทึกการแจ้งข้อกล่า าและ รุปพยาน ลักฐานที่ นับ นุน
ข้อกล่า า ลง ันที่..........เดือน....................................พ. .........โดย.... ......(อธิบาย ิธีการแจ้งข้อกล่า าและ
รุปพยาน ลักฐานที่ นับ นุนข้อกล่า า).................................................................. ........................................... 

 6. คณะกรรมการ อบ นได้ใ ้โอกา ผู้ถูกกล่า าที่จะยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่า า รือขอใ ้ถ้อยค า 
รือขอน า ืบแก้ข้อกล่า า แล้ ...........................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่า า)......................ผู้ถูกกล่า าได้ชี้แจง  

แก้ข้อกล่า า/ใ ้ถ้อยค า/น า ืบแก้ข้อกล่า า...................(รายละเอียดเกี่ย กับค าชี้แจงแก้ข้อกล่า า รือ  

การใ ้ถ้อยค า รือการน า ืบแก้ข้อกล่า า ่าอย่างไร และในกรณีที่ไม่ได้ด าเนินการดังกล่า เนื่องจากเ ตุผล
อย่างไร และได้น า ืบแก้ข้อกล่า าโดยอ้างพยาน ลักฐานซึ่งคณะกรรมการ อบ นตามค าขอของผู้ถูกกล่า า
ได้ค ามโดย รุป ่าอย่างไร รือไม่ ได้น า ืบแก้ข้อกล่า าด้ ยเ ตุผลอย่างไร ในกรณีที่คณะกรรมการ อบ น
ไม่ อบ นพยานใด รืองดการ อบพยาน ลักฐานใด ใ ้ระบุพยานที่ไม่ อบ น รือพยาน ลักฐานที่งด  

การ อบ นนั้นพร้อมทั้งเ ตุผลไ ้ด้ ย และในกรณีที่ผู้ถูกกล่า าใ ้ถ้อยค ารับ ารภาพ ใ ้บันทึกเ ตุผลในการ
รับ ารภาพ (ถ้ามี) ไ ้ด้ ย........................................................................................................................................  
 

 7. คณะกรรมการ อบ นได้ประชุมพิจารณาลงมติแล้ เ ็น ่า...................(เปรียบเทียบพยาน ลักฐาน
ที่ นับ นุนข้อกล่า ากับพยาน ลักฐานที่ ักล้างข้อกล่า า ่าจะรับฟังพยาน ลักฐานใดได้ รือไม่ เพียงใด 

๓๑๐



โดยอา ัยเ ตุผลอย่างไร และผู้ถูกกล่า าได้กระท าผิด ินัยอย่างไร รือไม่ ถ้าผิดเป็นค ามผิด ินัยกรณีใด  
ตามมาตราใด และค รได้รับโท ถานใด ย่อนค าม ามารถในอันที่จะปฏิบัติ น้าที่ราชการ รือบกพร่อง  

ใน น้าที่ราชการ รือประพฤติตนไม่เ มาะ มกับต าแ น่ง น้าที่ราชการตามมาตรา 111 รือไม่ อย่างไร  
รือมีเ ตุอันค ร ง ัยอย่างยิ่ง ่าผู้ถูกกล่า าได้กระท าผิด ินัยอย่างร้ายแรง แต่การ อบ นไม่ได้ค ามแน่ชัด

พอที่จะฟังลงโท ปลดออก รือไล่ออก ถ้าใ ้รับราชการต่อไปจะเป็นการเ ีย ายแก่ราชการตามมาตรา 112 
รือไม่อย่างไร)....................................................................................................................................... ................. 

 คณะกรรมการ อบ นจึงขอเ นอ  าน นการ อบ นมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 

                           ......................(ลงมือชื่อ)..........................ประธานกรรมการ 
                             (................................................................) 
 

                              ......................(ลงมือชื่อ)..........................กรรมการ 

                             (........................................................... .....) 
                                                 ฯลฯ 

                             .......................(ลงมือชื่อ)..................กรรมการและเลขานุการ 

                             (................................................................) 
 

 

มายเ ตุ 1. การประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ 38 ต้องมีกรรมการ อบ นมาประชุมไม่น้อยก ่า ามคน 

                         และไมน่้อยก ่ากึ่ง นึ่งของจ าน นกรรมการ อบ นทั้ง มด และใ ้กรรมการ อบ นดังกล่า  

                         ลงลายมอืชื่อในบันทึกนี้ ากกรรมการ อบ นคนใด มีค ามเ ็นแย้งใ ้ท าค ามเ ็นแย้ง 
                         แนบไ ้กับรายงานการ อบ น 

  2. ข้อค ามใดไม่ใช้ใ ้ตัดออก 

 

 

 

๓๑๑



 

 

 

แบบ พ. ๑ 
(ใ ้พักราชการ) 

   
    

ค า ั่ง(ระบุชื่อ ่ นราชการที่ออกค า ั่ง)   
ที่ .................../...................     

เรื่อง  ใ ้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าพักราชการ     
 

----------------------------------------------------------------      
     

ด้ ย ................................(ระบุชื่อผู้ถูก ั่งใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อน)...................ข้าราชการครู    
และบุคลากรทางการ ึก า ต าแ น่ง/ ิทยฐานะ ...............โรงเรียน/ น่ ยงานการ ึก า ังกัด.......................
ต าแ น่งเลขที่ ............................รับเงินเดือนในอันดับ ....................ขั้น ........................บาท มีกรณี 
................................................ .......(ถูกกล่า า ่ากระท าผิด ินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งคณะกรรมการ
อบ น/ถูกฟ้องคดีอาญา รือต้อง า ่ากระท าค ามผิดอาญา /ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบ ิชาชีพตาม

กฎ มาย ่าด้ ย ภาครูและบุคลากรทางการ ึก า) ในเรื่อง.................................................................................  
และมีเ ตุใ ้พักราชการ  ตามกฎ ก.ค. . ่าด้ ยการ ั่งพักราชการและการ ั่งใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อน     
พ. . 2555  ข้อ .................... คือ ....................................................................................................................... 
 

  ฉะนั้น อา ัยอ านาจตามค ามในมาตรา 103/มาตรา 119 แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า  พ. . 2547 ประกอบกฎ ก.ค. . ดังกล่า  ข้อ .............  จึงใ ้ (นาย, 
นาง,นาง า )............................................................................. พักราชการ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ...................................................เป็นต้นไป 
   ั่ง ณ ันที่ ................................................พ. . ................. 
 

(ลงชื่อ)  
                       (............................ชื่อผู้ ั่ง .....................) 

    (............................ต าแ น่ง ...................) 
มายเ ต ุ 

๑. การระบุชื่อและต าแ น่งของผู้ถูก ั่งใ ้ระบุชื่อตั  ชื่อ กุล ต าแ น่ง รือ ิทยฐานะ(ถ้าม)ี 
๒. ใ ้ระบุเรื่องที่ถูกตั้งกรรมการ อบ น รือถูกฟ้องคดีอาญา รือต้อง า ่ากระท าค ามผิดอาญา  
    รือถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบ ิชาชีพตามกฎ มาย ่าด้ ย ภาครูและบุคลากรทางการ ึก า 
๓. การระบุเ ตุการณ์พักราชการตามกฎ ก.ค. . นี้ ถ้ามี ลายเ ตุใ ้ระบุทุกเ ตุ 
๔. ข้อค ามใด ากไม่ใช้ใ ้ตัดออก 
 
 

๓๑๒



 

 

 

แบบ พ. 2 

(ใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อน)  

       

ค า ั่ง (ระบุชื่อ ่ นราชการที่ออกค า ั่ง)      
ที่ .................../...................     

เรื่อง  ใ ้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าออกจากราชการไ ้ก่อน     
 

----------------------------------------------------------------     
     

ด้ ย ................................(ระบุชื่อผู้ถูก ั่งใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อน)...................ข้าราชการครู   
และบุคลากรทางการ ึก า ต าแ น่ง / ิทยฐานะ ...........................โรงเรียน/ น่ ยงานการ ึก า ังกัด ......... 
...............................................รับเงินเดือนในอันดับ.....................................ขั้น ..............................บาท มีกรณี 
................................................ (ถูกกล่า า ่ากระท าผิด ินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งคณะกรรมการ อบ น 
รือถูกฟ้องคดีอาญา รือต้อง า ่า  กระท าค ามผิดอาญา) ......................................................................... ....

ในเรื่อง ..................................................................................................................................................................   
.........................................................................................................................................และมีเ ตุใ ้พักราชการ  
ตามกฎ ก.ค. . ่าด้ ยการ ั่งพักราชการและการ ั่งใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อน พ. .2555  ข้อ ...................... 
คือ .............................................................................. ................................................และได้พิจารณาแล้ เ ็น ่า 
การ อบ นพิจารณา รือการพิจารณาคดีที่เป็นเ ตุใ ้ ั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้ เ ร็จโดยเร็  เนื่องจาก....... 
...........................................................(ระบเุ ตุผลใ ช้ัดเจน) ...................../ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบ ิชาชีพ
เป็นเ ลาเกินก ่า นึ่งปี 
 

  ฉะนั้น อา ัยอ านาจตามค ามในมาตรา 103/มาตรา 119 แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 ประกอบกฎ ก.ค. .ดังกล่า  ข้อ ..................จึงใ ้ (นาย, 
นาง,นาง า ).............................................................................ออกจาราชการไ ้ก่อน  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่ ...................................................เป็นต้นไป 
   ั่ง ณ ันที่ ................................................พ. . ................. 
 

(ลงชื่อ)  
                       (............................ชื่อผู้ ั่ง .....................) 

    (............................ต าแ น่ง ...................) 
หมายเหตุ : 
 1. การระบุชื่อและต าแ น่งของผู้ ั่งใ ้ระบุชื่อตั  ชื่อ กุล ต าแ น่ง รือ ิทยฐานะ (ถ้ามี) 
 2. ใ ้ระบุเรื่องท่ีถูกตั้งกรรมการ อบ น รือถูกฟ้องคดีอาญา รือต้อง า ่ากระท าค ามผิดอาญา 
     รือถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบ ิชาชีพเกิน นึ่งปี 
 

๓๑๓



 

 

 
 3. การระบุเ ตุการณ์พักราชการตามกฎ ก.ค. .นี้ ถ้ามี ลายเ ตุใ ้ระบุทุกเ ตุ 
 3.  า รับกรณีการ ั่งใ ้ออกจากราชการไ ้ก่อนเพ่ือรอฟังผลการ อบ นพิจารณาใ ้ระบุเ ตุผล 
              ที่อาจท าใ ้เป็นได้ ่าการ อบ นพิจารณา รือการพิจารณาคดีนั้นจะไม่แล้ เ ร็จโดยเร็  

4. ข้อค ามใด ากไม่ใช้ใ ้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๑๔



 

 

 

แบบ พ. 3 

(การ ั่งกลับกรณีไม่มีค ามผิด ินัย)  

    
    

ค า ั่ง (ระบุชื่อ ่ นราชการที่ออกค า ั่ง)     
ที่ .................../...................    

เรื่อง  ใ ้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก ากลับเข้าปฏิบัติ น้าที่ราชการ รือกลับเข้ารับราชการ    
 

----------------------------------------------------------------     
     

ตามค า ั่ง ......................................... (ระบุชื่อ ่ นราชการที่ออกค า ั่ง) .............................. 
ที ่................./................. ลง ันที่ .............................. พ. . .... ั่งใ ้ (นาย,นาง,นาง า )………………………….. 
........................................................ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ต าแ น่ง/ ิทยฐานะ…………… 
โรงเรียน/ น่ ยงานการ ึก า .................................................. ังกัด ............................................................ 
ต าแ น่งเลขท่ี............ รับเงินเดือนในอันดับ ........... ขั้น ................บาท พักราชการ/ออกจากราชการไ ้ก่อน 
ตั้งแต ่...................................เป็นต้นไป นั้น 
 

บัดนี ้ผลการ อบ นพิจารณาปรากฏ ่า (นาย,นาง,นาง า ) ............................................... 
มิได้กระท าผิด ินัย และไม่มีกรณีท่ีจะต้องออกจากราชการด้ ยเ ตุอ่ืน 
 

ฉะนั้น อา ัยอ านาจตามค ามในมาตรา ๑๐๓ แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการ ึก า พ. . ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค. . ่าด้ ยการ ั่งพักราชการและการ ั่งใ ้ออกจาก
ราชการไ ้ก่อน พ. . ๒๕๕๕ ข้อ ...... จึงใ ้ (นาย,นาง,นาง า )....................................................... ................... 
กลับเข้าปฏิบัติ น้าที่ราชการ/กลับเขา้รับราชการในต าแ น่ง/ ิทยฐานะ ........................................... โรงเรียน/
น่ ยงานการ ึก า .......................................... ังกัด ............................................. ต าแ น่งเลขท่ี .................. 

โดยใ ้ได้รับเงินเดือนในอันดับ............................... ขั้น ................... บาท 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ............................................................. เป็นต้นไป 
 

ั่ง ณ ันที่ ................................................ พ. . .... 
 

(ลงชื่อ) 
       (...................ชื่อผู้ ั่ง..........................) 
       (...................ต าแ น่ง........................) 

หมายเหตุ :  
๑. การระบุชื่อและต าแ น่งของผู้ถูก ั่งใ ้ระบุชื่อตั  ชื่อ กุล ต าแ น่ง รือ ิทยฐานะ(ถ้าม)ี 
๒. ข้อค ามใด ากไม่ใช้ใ ้ตัดออก 
 

 

๓๑๕



 

 

 

แบบ พ.4 

(การ ั่งกลับกรณีมีค ามผิด ินัยไม่ร้ายแรง)  

   
    

ค า ั่ง (ระบุชื่อ ่ นราชการที่ออกค า ั่ง)     
ที่ .................../...................    

เรื่อง  ใ ้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก ากลับเข้าปฏิบัติ น้าที่ราชการ รือกลับเข้ารับราชการ    
 

----------------------------------------------------------------     
     

ตามค า ั่ง ................................... (ระบุชื่อ ่ นราชการที่ออกค า ั่ง) ................................... 
ที ่................./................. ลง ันที่ ................พ. . ........... ั่งใ ้ (นาย,นาง,นาง า )........................................  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ต าแ น่ง/ ิทยฐานะ........................................................ โรงเรียน/
น่ ยงานการ ึก า ................................................. ังกัด ...................................... ต าแ น่งเลขท่ี ............... 

รับเงินเดือนในอันดับ ....... ขั้น ......... บาท พักราชการ/ออกจากราชการไ ้ก่อนตั้งแต่................................... 
เป็นต้นไป นั้น 
 

บัดนี ้ผลการ อบ นพิจารณาปรากฏ ่า (นาย ,นาง,นาง า ) ................................. .............. 
........................................ กระท าผิด ินัยไม่ร้ายแรงและไม่มีกรณีท่ีจะต้องออกจากราชการด้ ยเ ตุอ่ืน 
 

ฉะนั้น  อา ัยอ านาจตามค ามในมาตรา  ๑๐๓  แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการ ึก า  พ. .  ๒๕๔๗  ประกอบกฎ  ก.ค. . ่าด้ ยการ ั่งพักราชการและการ ั่งใ ้ 
ออกจากราชการไ ้ก่อน พ. . ๒๕๕๕ ข้อ ...... จึงใ ้ (นาย,นาง,นาง า )…………………………………………………….. 
กลับเข้าปฏิบัติ น้าที่ราชการ/กลับเข้ารับราชการในต าแ น่ง/ ิทยฐานะ ..................................................... 
โรงเรียน/ น่ ยงานการ ึก า................................................................ ังกัด ................................................ 
ต าแ น่งเลขท่ี ...........................โดยใ ้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ............................... ขั้น ........................... บาท 

ทั้งนี้ ตั้งแต่.............................................................เป็นต้นไป 
ั่ง ณ ันที่................................................พ. . .... 

 

(ลงชื่อ) 
      (...................ชื่อผู้ ั่ง..........................) 
      (...................ต าแ น่ง........................) 

มายเ ต ุ :  
๑. การระบุชื่อและต าแ น่งของผู้ถูก ั่งใ ้ระบุชื่อตั  ชื่อ กุล ต าแ น่ง รือ ิทยฐานะ (ถ้าม)ี 
๒. ข้อค ามใด ากไม่ใช้ใ ้ตัดออก 
 

 

๓๑๖



 

 

 

แบบ พ. 5 

(การ ั่งกลับกรณีไม่เป็นผู้ถูกพักใช้/พ้นก า นดเ ลาถูกพักใช้)  

     
    

ค า ั่ง (ระบุชื่อ ่ นราชการที่ออกค า ั่ง)       
ที่ .................../...................    

เรื่อง  ใ ้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก ากลับเข้าปฏิบัติ น้าที่ราชการ รือกลับเข้ารับราชการ    
 

----------------------------------------------------------------     
     

ตามค า ั่ง ................................. (ระบุชื่อ ่ นราชการที่ออกค า ั่ง) ..................................... 
ที ่........../........... ลง ันที่ .............................. พ. . .... ั่งใ ้ (นาย,นาง,นาง า )....................................... ....  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ต าแ น่ง/ ิทยฐานะ....................................................... โรงเรียน/
น่ ยงานการ ึก า ............................................... ังกัด .......................................... ต าแ น่งเลขท่ี ............... 

รับเงินเดือนในอันดับ ....... ขั้น .............. บาท พักราชการ/ออกจากราชการไ ้ก่อนตั้งแต่...................................  
เป็นต้นไป นั้น 

บัดนี ้ผลการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎ มาย ่าด้ ย ภาครูและบุคลากรทางการ ึก า 
ปรากฏ ่า (นาย,นาง,นาง า ) ........................................................................................... (มิได้เป็นผู้ถูกพักใช้)/
รือพ้นก า นดเ ลาถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบ ิชาชีพและไม่มีกรณีท่ีจะต้องออกจากราชการด้ ยเ ตุอ่ืน 

ฉะนั้น อา ัยอ านาจตามค ามในมาตรา ๑๑๙ แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการ ึก า พ. . ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค. . ่าด้ ยการ ั่งพักราชการและการ ั่งใ ้ออกจาก
ราชการไ ้ก่อน พ. . ๒๕๕๕ ข้อ ...... จึงใ ้ (นาย,นาง,นาง า )......................................................... ............... 
กลับเข้าปฏิบัติ น้าที่ราชการ/กลับเข้ารับราชการในต าแ น่ง/ ิทยฐานะ ......................................................... 
โรงเรียน/ น่ ยงานการ ึก า.................................................................. ังกัด ................................................ 
ต าแ น่งเลขท่ี ........................โดยใ ้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ............................... ขั้น ................... บาท 

ทั้งนี้ ตั้งแต่.............................................................เป็นต้นไป 
ั่ง ณ ันที่................................................พ. . .... 

 
(ลงชื่อ) 
       (...................ชื่อผู้ ั่ง..........................) 
       (...................ต าแ น่ง........................) 

มายเ ต ุ:  
๑. การระบุชื่อและต าแ น่งของผู้ถูก ั่งใ ้ระบุชื่อตั  ชื่อ กุล ต าแ น่ง รือ ิทยฐานะ (ถ้าม)ี 
๒. ข้อค ามใด ากไม่ใช้ใ ้ตัดออก 

 

๓๑๗



 

 

แบบฟอร์มค ำสั่งลงโทษทำงวินัย 

๓๑๘



 

 

  
(กรณีท่ีผู้บังคับบัญชา ั่งลงโท ินัยไม่ร้ายแรงโดยอา ัยอ านาจของตนเอง)  

     
    

ค า ั่ง (ระบุชื่อ ่ นราชการที่ออกค า ั่ง)        
ที่ .................../.......(เลข พ. .)     

เรื่อง  ลงโท ภาคทัณฑ์ / ตัดเงินเดือน / ลดเงินเดือน    
  

----------------------------------------------------------------      
      

ด้ ย ................ (ระบุชื่อผู้ถูกกล่า า) ....................ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า   
ต าแ น่ง/ ิทยฐานะ.........................(ชื่อ น่ ยงานการ ึก า).............................. ังกัด................................. 
ต าแ น่งเลขที่ ...............รับเงินเดือนในอันดับ ....... ขั้น .............. บาท ได้กระท าผิด ินัยในเรื่อง 
..........................(ระบุกรณีกระท าผิด โดย รุปถ้ามี ลายกรณีใ ้ระบุทุกกรณีพร้อมทั้งระบุเ ตุผล รือ
ข้อพิจารณาและข้อ นับ นุนในการใช้ดุลพินิจ).................................................................................... ................ 
.............................................................................................................................................................. ................ 
เป็นการกระท าผิด ินัยไม่ร้ายแรงกรณี ....................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
ตามมาตรา .......................แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  มค รได้รับโท  ........................................................................................ ......................... 
 

ฉะนั้น  อา ัยอ านาจตามค ามในมาตรา  ๑00 รรค นึ่ง แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกฎ ก.ค. . ่าด้ ยอ านาจ
การลงโท ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน รือลดเงินเดือน พ. . 2561  จึงใ ้ลงโท  ............(ระบชุื่อผู้ถูกลงโท และ
อัตราโท ) ............. 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่.............................................................เป็นต้นไป 
 

อนึ่ง   ถ้าผู้ถูกลงโท ประ งค์จะอุทธรณ์ค า ั่งนี้ ใ ้ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก จ./ อ.ก.ค. .ที่ ก.ค. .  
ตั้ง/ก.ค. . ภายใน าม ิบ ันนับแต่ ันที่ได้รับแจ้งค า ั่ง 

 

ั่ง ณ ันที่................................................พ. . .... 
 

(ลงชื่อ) 
       (...................ชื่อผู้ ั่ง..........................) 
       (...................ต าแ น่ง........................) 

 

 

 

๓๑๙



 

 

 

หมายเหตุ :  
๑.  ใช้กับกรณีที่ผู้บังคับบัญชา ั่งลงโท ินัยไม่ร้ายแรง โดยอา ัยอ านาจของตนเอง 
2.  การระบุชื่อและต าแ น่งของผู้ถูกลงโท ใ ้ระบุชื่อตั  ชือ่ กุล ต าแ น่ง และ ิทยฐานะ 
3.  การระบุมาตราค ามผิด ใ ้อ้างกฎ มายที่ใช้อยู่ในขณะกระท าผิด ถ้าผิด ลายมาตราใ ้ระบุ 
     ทุกมาตรา ถ้ามาตราใดมี ลาย รรคใ ้ระบุ รรคด้ ย พร้อมทั้งระบุข้อพิจารณาและข้อ นับ นุน      
     ในการใช้ดุลพินิจอย่างมีเ ตุผลไ ้ด้ ย 
4.  กรณีท่ีเป็นการลงโท ภาคทัณฑ์ใ ้ใช้ “ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” ่ นการ ั่งลงโท ตัดเงินเดือน 
     รือลดเงินเดือนใ ้ใช้ “ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน ................................พ. . ................เป็นต้นไป” 
5.  ถ้ามีเ ตุอันค รลด ย่อนโท จะน ามาประกอบการพิจารณาก็ได้ 
6.  ข้อค ามใดที่ไม่ใช้ใ ้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒๐



 

 

  
(กรณีที่ ั่งลงโท ตามมติ ก จ. รือ

 

อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง) 

     
    

ค า ั่ง (ระบุชื่อ ่ นราชการที่ออกค า ั่ง)        
ที่ .................../.......(เลข พ. .)     

เรื่อง  ลงโท ภาคทัณฑ์ / ตัดเงินเดือน / ลดเงินเดือน    
  

----------------------------------------------------------------      
      

ด้ ย ................ (ระบุชื่อผู้ถูกกล่า า) ....................ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า   
ต าแ น่ง/ ิทยฐานะ.........................(ชื่อ น่ ยงานการ ึก า).............................. ังกัด.......................... 
ต าแ น่งเลขท่ี ...............รับเงินเดือนในอันดับ ....... ขั้น .............. บาท ได้กระท าผิด ินัยในเรื่อง ......................
(ระบุกรณีกระท าผิด โดย รุปถ้ามี ลายกรณีใ ้ระบุทุกกรณี).............................................................................. 
............................................................................................................................................... ............................... 
ซึ่ง ก จ. / อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง/ ก.ค. . ...............ในการประชุม ครั้งที่ ................เมื่อ ันที่ ...........................
ได้พิจารณาแล้ เ ็น ่า .................(ระบเุ ตุผล รอืข้อพิจารณาและข้อ นับ นนุในการใช้ดุลพินจิไ ้ด้ ย)........... 
เป็นการกระท าผิด ินัยไม่ร้ายแรงกรณี ................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................. 
ตามมาตรา .......................แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงมีมติใ ้ลงโท  .....................(ระบุชื่อผู้ถูกลงโท  และอัตราโท ) ..........................  
 

ฉะนั้น  อา ัยอ านาจตามค ามในมาตรา  ๑00 รรค นึ่ง แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับกฎ ก.ค. . ่าด้ ย
อ านาจการลงโท ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน รือลดเงินเดือน พ. . 2561  จึงใ ้ลงโท  ........................(ระบุชื่อ
ผู้ถูกลงโท และอัตราโท ) ............. 
 
  อนึ่ง   ถ้าผู้ถูกลงโท ประ งค์จะอุทธรณ์ค า ั่งนี้ ใ ้ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.ค. . ภายใน าม ิบ ัน
นับแต่ ันที่ได้รับแจ้งค า ั่ง 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่.............................................................เป็นต้นไป 
ั่ง ณ ันที่................................................พ. . .... 

 
(ลงชื่อ) 
       (...................ชื่อผู้ ั่ง..........................) 
       (...................ต าแ น่ง........................) 

 

 

๓๒๑



 

 

 

หมายเหตุ :  
๑.  ใช้กับกรณีที่ผู้บังคับบัญชา ั่งลงโท ตามมติของ  ก จ. รือ อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง 
2.  การระบุชื่อและต าแ น่งของผู้ถูกลงโท ใ ้ระบุชื่อตั  ชือ่ กุล ต าแ น่ง และ ิทยฐานะ 
3.  การระบุมาตราค ามผิด ใ ้อ้างกฎ มายที่ใช้อยู่ในขณะกระท าผิด ถ้าผิด ลายมาตราใ ้ระบุ 
     ทุกมาตรา ถ้ามาตราใดมี ลาย รรคใ ้ระบุ รรคด้ ย พร้อมทั้งระบุข้อพิจารณาและข้อ นับ นุน      
     ในการใช้ดุลพินิจอย่างมีเ ตุผลไ ้ด้ ย 
4.  กรณีท่ีเป็นการลงโท ภาคทัณฑ์ใ ้ใช้ “ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” ่ นการ ั่งลงโท ตัดเงินเดือน 
     รือลดเงินเดือนใ ้ใช้ “ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน ................................พ. . ................เป็นต้นไป” 
5.  ถ้ามีเ ตุอันค รลด ย่อนโท จะน ามาประกอบการพิจารณาลดโท ก็ได้  แต่  า รับโท ภาคทัณฑ์ 
     ใ ้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิด ินัยเล็กน้อย รือมีเ ตุอันค รลด ย่อนโท ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้อง 
     ถูกลงโท ตัดเงินเดือน 
6.  ข้อค ามใดที่ไม่ใช้ใ ้ตัดออก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒๒



 

 

  
 (กรณีทผ่ี

 

ู้บังคับบัญชา ั่งลงโท ินัยอย่างร้ายแรงตามมติ ก จ.

 

/

 

อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง รือ ก.ค. .) 

     
    

ค า ั่ง (ระบุชื่อ ่ นราชการที่ออกค า ั่ง)        
ที่ .................../.......(เลข พ. .)      

เรื่อง  ลงโท ปลดออก/ ไล่ออกจากราชการ     
  

----------------------------------------------------------------       
      

ด้ ย ................ (ระบุชื่อผู้ถูกกล่า า) .....................ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า   
ต าแ น่ง/ ิทยฐานะ.........................(ชื่อ น่ ยงานการ ึก า).............................. ังกัด................................. 
ต าแ น่งเลขท่ี ...............รับเงินเดือนในอันดับ ....... ขั้น .............. บาท ได้กระท าผิด ินัยในเรื่อง ......................
(ระบุกรณีกระท าผิด โดย รุปถ้ามี ลายกรณีใ ้ระบุทุกกรณี)............................................................................... 
.............................................................................................................................................................. ................ 
เป็นการกระท าผิด ินัยอย่างร้ายแรงกรณี ............................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
ตามมาตรา .......................แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และ ก จ. / อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง / ก.ค. . ในการประชุมครั้งที่ .........../...........เมื่อ ันที่ 
.................................ได้พิจารณาแล้ เ ็น ่า .......................................................(ระบุเ ตุผล รือข้อพิจารณา
และข้อ นับ นุนในการใช้ดุลพินิจไ ้ด้ ย) ......................................................................................... ................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จึงมีมติใ ้ลงโท  .....................(ระบุ ถานโท และชื่อผู้ถูกลงโท ) ...........................................ออกจากราชการ  
 

ฉะนั้น  อา ัยอ านาจตามค ามในมาตรา  ๑00  รรค ี่และ รรค ้า  แ ่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับระเบียบ    
ก.ค. . ่าด้ ย ันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . ....  จึงใ ้ลงโท  
..........................(ระบชุื่อผู้ถูกลงโท และอัตราโท ) .............ออกจากราชการ 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

  อนึ่ง   ถ้าผู้ถูกลงโท ประ งค์จะอุทธรณ์ค า ั่งนี้ ใ ้ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.ค. . ภายใน าม ิบ ัน
นับแต่ ันที่ได้รับแจ้งค า ั่ง (กรณี ป.ป.ช. ชี้มูลเป็นค ามผิด ินัยอย่างร้ายแรงใ ้ยื่นอุทธรณ์ภายใน าม ิบ ันนับ
แต่ ันที่ออกค า ั่ง) 

ั่ง ณ ันที่...........................................พ. . .... 
 

(ลงชื่อ) 
       (...................ชื่อผู้ ั่ง..........................) 
       (...................ต าแ น่ง........................) 

 

๓๒๓



 

 

 

หมายเหตุ :  
๑.  ใช้กับกรณีที่ผู้บังคับบัญชา ั่งลงโท ตามมติของ  ก จ. รือ อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง 
2.  การระบุชื่อและต าแ น่งของผู้ถูกลงโท ใ ้ระบุชื่อตั  ชือ่ กุล ต าแ น่ง และ ิทยฐานะ 
3.  การระบุมาตราค ามผิด ใ ้อ้างกฎ มายที่ใช้อยู่ในขณะกระท าผิด ถ้าผิด ลายมาตราใ ้ระบุ 
     ทุกมาตรา ถ้ามาตราใดมี ลาย รรคใ ้ระบุ รรคด้ ย พร้อมทั้งระบุข้อพิจารณาและข้อ นับ นุน      
     ในการใช้ดุลพินิจอย่างมีเ ตุผลไ ้ด้ ย 
4.  การก า นดโท ถ้ามีเ ตุอันค รลด ย่อนจะระบุไ ้ในค า ั่งด้ ยก็ได้ แต่จะลด ย่อนโท ต่ าก ่า 
     ปลดออกไม่ได้ 
5.  การ ั่งลงโท ปลดออก รือไล่ออกจากราชการต้อง ั่งโดยใ ้มีผลตั้งแต่ ันที่ ั่ง เ ้นแต่จะเข้า 
     ข้อยกเ ้นตามระเบียบ ก.ค. . ่าด้ ย ันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  
     ึก า 
6.  ข้อค ามใดท่ีไม่ใช้ใ ้ตัดออก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒๔



 

 

  
 (กรณีการรายงานการลงโท ทาง ินัยไมร่

 

้ายแรงและผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับ
รายงานพิจารณาแล้ ั่งเปลี่ยนแปลงค า ั่ง) 

     
    

ค า ั่ง (ระบุชื่อ ่ นราชการที่ออกค า ั่ง)        
ที่ .................../.......(เลข พ. .)     

เรื่อง  งดโท  / ลดโท  / เพ่ิมโท  / ยกโท     
  

----------------------------------------------------------------      
      

ตามค า ั่ง ................ (ระบุชื่อ น่ ยงานที่ออกค า ั่ง) .................................ที่ ............/ ......... 
ลง ันที่ .....................................พ. . ..........ลงโท  ...............(ระบุชื่อผู้ถูกลงโท ) .............ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก า  ต าแ น่ง/ ิทยฐานะ.........................(ชื่อ น่ ยงานการ ึก า).............................. ังกัด 
.......................................ต าแ น่งเลขที่ ...............รับเงินเดือนในอันดับ ....... ขั้น .............. บาท ปัจจุบันด ารง
ต าแ น่ง / ิทยฐานะ ......................(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)  .................................ซึ่ง กระท าผิด ินัยในเรื่อง 
..........................(ระบุข้อเท็จจริงในการกระท าผิดตามค า ั่งเดิม) ................................................อันเป็นการ
กระท าผิด ินัยไม่ร้ายแรงกรณี .............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. ................ 
ตามมาตรา .......................แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยใ ้ลงโท  ..........................และได้รายงานการลงโท ตามล าดับ นั้น 

........................................(ระบตุ าแ น่งผู้บงัคับบัญชาซ่ึงเปน็ผู้ได้รบัรายงานตามมาตรา 104)  
.................พิจารณาแล้ เ ็น ่าการลงโท ดังกล่า เป็นการไม่ถูกต้อง / ไม่เ มาะ ม โดย ....................(ถ้าฟัง
ข้อเท็จจริง ข้อกฎ มาย กรณีค ามผิดและมาตราที่เปลี่ยนแปลงไปใ ้ระบุเ ตุผล รือข้อพิจารณาและ 
ข้อ นับ นุนในการใช้ดุลพินิจไ ้ด้ ย)......................................................................................... มค รงดโท  / 
ลดโท  / เพ่ิมโท  / ยกโท เป็น ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ฉะนั้น  อา ัยอ านาจตามค ามในมาตรา  ๑00  และมาตรา 104  แ ่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับกฎ ก.ค. .   
่าด้ ยอ านาจการลงโท ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน รือลดเงินเดือน พ. . 2561 จึงใ ้งดโท  /ลดโท /      

เพ่ิมโท  /ยกโท  ..........................(ระบุชื่อผู้ถูกลงโท ) .............จาก .....................................เป็น 
.................................. 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ .......................................เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 

๓๒๕



 

 
 

  อนึ่ง   ถ้าผู้ถูกลงโท ประ งค์จะอุทธรณ์ค า ั่งนี้ ใ ้ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก จ. / อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . 
ตั้ง / ก.ค. . ภายใน าม ิบ ันนับแต่ ันที่ได้รับแจ้งค า ั่ง  
 

ั่ง ณ ันที่...........................................พ. . .... 
 

(ลงชื่อ) 
       (...................ชื่อผู้ ั่ง..........................) 
       (...................ต าแ น่ง........................) 

 

 

หมายเหตุ :  
๑.  ใช้กับกรณีการรายงานการ ั่งลงโท ทาง ินัยไม่ร้ายแรง และผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับรายงาน 
     พิจารณาแล้ ั่งเปลี่ยนแปลงค า ั่ง รือเปลี่ยนแปลงโท  
2.  ค า ั่งงดโท รือยกโท  ใ ้ตัดข้อค าม ่า “ทั้งนี้ตั้งแต่ ......(ระบุ ัน/เดือน/ปี).......เป็นต้นไป”ออก 
3.  ค า ั่งเพ่ิมโท  ลดโท  ใ ้ ั่งย้อน ลังไปถึง ันที่ค า ั่งลงโท เดิมใช้บังคับ 
4.  การเพ่ิมโท รือลดโท ใ ้ระบุด้ ย ่าเพ่ิม รือลดจาก ถานโท  และอัตราโท ใด เป็น ถานโท  
     และอัตราโท ใด และ  า รับกรณีเพ่ิมโท เป็นลดเงินเดือนใ ้ระบุด้ ย ่าใ ้ลดเงินเดือนจากรับ 
     เงินเดือนในอันดับใด  ขั้นใด   เป็นใ ้รับเงินในอันดับใด  ขั้นใด 
5.  การระบุมาตราที่บัญญัติเป็นค ามผิด ินัย ใ ้อ้างกฎ มายที่ใช้อยู่ในขณะกระท าค ามผิด ถ้าผิด 
     ลายมาตราใ ้ระบุทุกมาตรา ถ้ามาตราใดมี ลาย รรคใ ้ระบุ รรคด้ ย 
6.  ข้อค ามใดท่ีไม่ใช้ใ ้ตัดออก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒๖



 

 

 

  
(กรณีการรายงานการ ั่งลงโท ินัยไม่ร้ายแรงซึ่ง ก จ./ อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง รือ ก.ค. .  

พิจารณามีมติใ ้เปลี่ยนแปลงค า ั่ง) 

     
    

ค า ั่ง (ระบุชื่อ ่ นราชการที่ออกค า ั่ง)        
ที่ .................../.......(เลข พ. .)     

เรื่อง  งดโท  / ลดโท  / เพ่ิมโท  / ยกโท     
  

----------------------------------------------------------------      
      

ตามค า ั่ง ................ (ระบุชื่อ น่ ยงานที่ออกค า ั่ง) .................................ที่ ............/ ......... 
ลง ันที่ .....................................พ. . ..........ลงโท  ...............(ระบุชื่อผู้ถูกลงโท ) ............. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ึก า  ต าแ น่ง/ ิทยฐานะ.........................(ชื่อ น่ ยงานการ ึก า).............................. ังกัด 
........................................ต าแ น่งเลขที่ ...............รับเงินเดือนในอันดับ ....... ขั้น .............. บาท ปัจจุบันด ารง
ต าแ น่ง / ิทยฐานะ ......................(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)  .................................ซึ่งกระท าผิด ินัยในเรื่อง 
..........................(ระบุข้อเท็จจริงในการกระท าผิดตามค า ั่งเดิม) ................................................อันเป็นการ
กระท าผิด ินัยไม่ร้ายแรง  กรณี .......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ตามมาตรา .......................แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยใ ้ลงโท  ..........................และได้รายงานการลงโท ตามล าดับ นั้น 

ก จ. / อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง / ก.ค. . ..............................................พิจารณาในการประชุม  
ครั้งที่ .........../ (เลข พ. .) .......เมื่อ ันที่ ...........................แล้ เ ็น ่า ...........................(ถ้าการ ฟังข้อเท็จจริง 
ข้อกฎ มาย กรณีค ามผิดและมาตราที่เปลี่ยนแปลงไป  ใ ้ระบุเ ตุผล รือข้อพิจารณาและข้อ นับ นุนในการ
ใช้ดุลพินิจไ ้ด้ ย)....................... ........................................................................จึงมีมติใ ้งดโท  / ลดโท  / 
เพ่ิมโท  / ยกโท  ……………………………………………(ระบุชื่อผู้ถูกลงโท )…………………………………………………….. 
เป็น ................................................................(ระบุ ถานโท และอัตราโท ที่เพ่ิม รือลด) ................. ............... 
 

ฉะนั้น  อา ัยอ านาจตามค ามในมาตรา  ๑00  และมาตรา 104  แ ่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงใ ้งดโท  /ลดโท  /
เพ่ิมโท  / ยกโท  ..........................(ระบุชื่อผู้ถูกลงโท ) .............จาก .....................เป็น ............................ ...... 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ .......................................เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 

๓๒๗



 

 
 

  อนึ่ง   ถ้าผู้ถูกลงโท ประ งค์จะอุทธรณ์ค า ั่งนี้ ใ ้ยื่นอุทธรณ์ต่อ  ก.ค. . ภายใน าม ิบ ัน
นับแต่ ันที่ได้รับแจ้งค า ั่ง  
 

ั่ง ณ ันที่...........................................พ. . .... 
 

(ลงชื่อ) 
       (...................ชื่อผู้ ั่ง..........................) 
       (...................ต าแ น่ง........................) 

 

 

หมายเหตุ :  
๑.  ใช้กับกรณีการรายงานการ ั่งลงโท ินัยไม่ร้ายแรง ซึ่ง ก จ. / อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง/ ก.ค. . 
     พิจารณามีมติใ ้เปลี่ยนแปลงค า ั่ง 
2.  ค า ั่งงดโท รือยกโท  ใ ้ตัดข้อค าม ่า “ทั้งนี้ตั้งแต่ .......... เป็นต้นไป”ออก 
3.  ค า ั่งเพ่ิมโท  ลดโท  กรณีโท ไม่ร้ายแรงใ ้ ั่งย้อน ลังไปถึง ันที่ค า ั่งลงโท เดิมใช้บังคับ 
4.  การเพ่ิมโท รือลดโท ใ ้ระบุด้ ย ่าเพ่ิม รือลดจาก ถานโท  และอัตราโท ใด เป็น ถานโท  
     และอัตราโท ใด และ  า รับกรณีเพ่ิมโท เป็นลดเงินเดือนใ ้ระบุด้ ย ่าใ ้ลดเงินเดือนจากรับ 
     เงินเดือนในอันดับใด  ขั้นใด  เป็นใ ้รับเงินเดือนในอันดับใด  ขั้นใด 

5.  ในกรณีที่ ก จ. มีมติใ ้เพ่ิมโท มี ิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค. . ได้ 
6.  ถ้าเป็นกรณีกระท าผิด ินัยก่อน ันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
     ึก า พ. . 2547 ใช้บังคับใ ้เพิ่มเติม มาตรา 134 รือ มาตรา 135 ตามบทเฉพาะกาล 

7.  ข้อค ามใดท่ีไม่ใช้ใ ้ตัดออก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒๘



 

 

  
 (กรณีการอุทธรณ์ค า ั่งลงโท ินัยไม่ร้ายแรงต่อ

 

ก จ./ อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง และมีมติใ ้เปลี่ยนแปลงค า ั่ง)  

     
    

ค า ั่ง (ระบุชื่อ ่ นราชการที่ออกค า ั่ง)        
ที่ .................../.......(เลข พ. .)     

เรื่อง  งดโท  / ลดโท  / เพ่ิมโท  / ยกโท     
  

----------------------------------------------------------------      
      

ตามค า ั่ง ................ (ระบุชื่อ น่ ยงานที่ออกค า ั่ง) .................................ที่ ............/ ......... 
ลง ันที่ .....................................พ. . ..........ลงโท  ..............(ระบุ ถานโท และอัตราโท )............................... 
(ระบุชื่อผู้ถูกลงโท ) .............ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า  ต าแ น่ง/ ิทยฐานะ.........................
(ชื่อ น่ ยงานการ ึก า).............................. ังกัด...................... ต าแ น่งเลขที่ ...............รับเงินเดือนในอันดับ 
................. ขั้น..................บาท ปัจจุบันด ารงต าแ น่ง / ิทยฐานะ..............................(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)  
.................................ซ่ึงกระท าผิด ินัยในเรื่อง ........................ .....................(ระบุข้อเท็จจริงในการกระท าผิด
ตามค า ั่งเดิม) ............................................... .............................................อันเป็นการกระท าผิด ินัยไม่ร้ายแรง
กรณี .......................................................................................... ...................................................... ..................... 
..............................................................................................................................................................................  
ตามมาตรา .......................แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม นั้น  

............................(ระบชุื่อผู้ถูกลงโท ) ................ ได้อุทธรณ์ค า ั่งลงโท ดังกลา่ และ ก จ./  
อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง ................... ในการประชุมครั้งที่ .........../ .......เมื่อ ันที่ ........................... ได้พิจารณา
อุทธรณแ์ล้ เ ็น ่า ...........................(ระบุค ามเ ็นพร้อมทั้งเ ตุผล รือข้อพิจารณาและข้อ นับ นุนในการใช้
ดุลพินิจของ อ.ก.ค. .) ..............................................................................จึ งมีมติใ ้  ........................งดโท  / 
ลดโท  / เพ่ิมโท  / ยกโท  …………………………(ระบุชื่อผู้ถูกลงโท )……………………………………………………….. 
 

ฉะนั้น  อา ัยอ านาจตามค ามในมาตรา  ๑00  และมาตรา 124  แ ่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงใ ้งดโท  /ลดโท  /
เพ่ิมโท  / ยกโท  ....................................................(ระบุชื่อผู้ถูกลงโท )........................................................... 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ .......................................เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 

 

๓๒๙



 

 

  อนึ่ง   ากประ งค์จะฟ้องเป็นคดีปกครอง ในกรณีนี้ ามารถจะฟ้องต่อ าลปกครองภายใน
เก้า ิบ ันนับแต่ ันที่ได้รับแจ้งค า ั่ง  
 

ั่ง ณ ันที่...........................................พ. . .... 
 

(ลงชื่อ) 
       (...................ชื่อผู้ ั่ง..........................) 
       (...................ต าแ น่ง........................) 

 

 

หมายเหตุ :  
๑.  ใช้กับกรณกีารอุทธรณ์ค า ั่งลงโท ทาง ินัยไม่ร้ายแรง ต่อ ก จ. และ อ.ก.ค. . ที่ ก.ค. . ตั้ง และ 
     อ.ก.ค. . มีมติใ ้เปลี่ยนแปลงค า ั่ง 
2.  การเพ่ิมโท รือลดโท กรณีโท ไม่ร้ายแรงใ ้ ั่งย้อน ลังไปถึง ันที่ค า ั่งเดิมใช้บังคับ ทั้งนี้ 
     การ ั่งย้อน ลังดังกล่า  ไม่มีผลกระทบถึง ิทธิและประโยชน์ที่ผู้ ั่งลงโท ได้รับไปแล้   
3.  การ ั่งเพ่ิมโท รือลดโท ใ ้ระบุด้ ย ่าเพ่ิม รือ  ลดจาก ถานโท และอัตราโท ใดเป็น ถาน 
     โท และอัตราโท ใด และ  า รับกรณีเพ่ิมโท   เป็นลดเงินเดือนใ ้ระบุด้ ย ่าใ ้ลดเงินเดือนจาก  
     รับเงินเดือนในอันดับใด  ขั้นใด  เป็นใ ้รับเงินเดือนในอันดับใด  ขั้นใด 

4.  ค า ั่งงดโท รือยกโท  ใ ้ตัดค า ่า “ทั้งนี้ ตั้งแต่ ...............เป็นต้นไป” ออก 
5.  การระบุมาตราค ามผิด ใ ้อ้างกฎ มายที่ใช้อยู่ในขณะกระท าผิด ถ้าผิด ลายมาตราใ ้ระบุ 
     ทุกมาตรา ถ้ามาตราใดมี ลาย รรคใ ้ระบุ รรคด้ ย 
6.  ข้อค ามใดท่ีไม่ใช้ใ ้ตัดออก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓๐



 

 

  
  (กรณีอุทธรณ์ค า ั่งลงโท ินัยไม่ร้ายแรง รืออย่างร้ายแรง

 

ต่อ ก.ค. .

 

และ

 

ก.ค. .  
มีมติใ ้เปลี่ยนแปลงค า ั่งและ รือ ั่งใ ้กลับเข้ารับราชการ)  

     
    

ค า ั่ง (ระบุชื่อ ่ นราชการที่ออกค า ั่ง)        
ที่ .................../.......(เลข พ. .)     

เรื่อง  งดโท  / ลดโท  / เพ่ิมโท  / ยกโท   (และใ ้กลับเข้ารับราชการ)   
  

----------------------------------------------------------------       
       

ตามค า ั่ง ................ (ระบุชื่อ น่ ยงานที่ออกค า ั่ง) .................................ที่ ............/ ......... 
ลง ันที่ .....................................พ. . ..........ลงโท  ..............(ระบุ ถานโท และอัตราโท ).................... ...........  
(ระบุชื่อผู้ถูกลงโท ) .............ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า  ต าแ น่ง/ ิทยฐานะ.........................
(ชื่อ น่ ยงานการ ึก า).............................. ังกัด................................... ต าแ น่งเลขที่ ...............รับเงินเดือน 
ในอันดับ ..................... ขั้น.......................บาท  ซึ่งกระท าผิด ินัยในเรื่อง ........................ .....................(ระบุ 
ข้อเท็จจริงในการกระท าผิดตามค า ั่งเดิม) ..................................................................................... .......อันเป็น 
การกระท าผิด ินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง  กรณี .............................................................................................  
..............................................................................................................................................................................   
ตามมาตรา .......................แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม นั้น  

บัดนี้ได้รับแจ้งตาม นัง ือ  านักงาน ก.ค. . ที่.............../.............ลง ันที่ ............................... 
พ. . .................. ่า ...................(ระบุชื่อผู้ถูกลงโท ) ................ ได้อุทธรณ์ค า ั่งลงโท ดังกล่า และ ก.ค. . 
พิจารณาอุทธรณ์แล้ เ ็น ่า ...........................(ระบคุ ามเ น็พรอ้มทั้งเ ตุผล รือข้อพิจารณาและข้อ นับ นุน
ในการใช้ดุลพินิจของ อ.ก.ค. .) ..............................................................................จึงมีมติใ ้งดโท  / ลดโท  / 
เพ่ิมโท  / ยกโท  …………………………(ระบุชื่อผู้ถูกลงโท )……………………………………………………….. 
 

ฉะนั้น  อา ัยอ านาจตามค ามในมาตรา  ๑00  และมาตรา 124  แ ่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงใ ้งดโท  /ลดโท  /
เพ่ิมโท  / ยกโท  ........................................ ............(ระบชุื่อผู้ถูกลงโท )........................................................... 
และใ ้กลับเข้ารับราชการในต าแ น่ง/ ิทยฐานะ .............................(ชื่อ น่ ยงานการ ึก า) ......... ................. 
ังกัด ................................... ...................ต าแ น่งเลขท่ี ....................................รับเงินเดือนในอันดับ................ 

ขั้น ...................................บาท 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ .......................................เป็นต้นไป 
 
 
 
 

๓๓๑



 

 

 
 

  อนึ่ง   ากประ งค์จะฟ้องเป็นคดีปกครอง ในกรณีนี้ ามารถจะฟ้องต่อ าลปกครองภายใน
เก้า ิบ ันนับแต่ ันที่ได้รับแจ้งค า ั่ง  
 

ั่ง ณ ันที่...........................................พ. . .... 
 

(ลงชื่อ) 
       (...................ชื่อผู้ ั่ง..........................) 
       (...................ต าแ น่ง........................) 

 

 

หมายเหตุ :  
๑.  ใช้กับกรณกีารอุทธรณ์ค า ั่งลงโท ินัยอย่างร้ายแรง รือไม่ร้ายแรง ต่อ ก.ค. . และ ก.ค. . มีมติ      
     ใ ้เปลี่ยนแปลงค า ั่งและ รือ ั่งใ ้กลับเข้ารับราชการ   
2.  ค า ั่งเพ่ิมโท  ลดโท  กรณีโท ไม่ร้ายแรงใ ้ ั่งย้อน ลังไปถึง ันที่ค า ั่งเดิมใช้บังคับ เ ้นแต่การ   
     อุทธรณ์ค า ั่งลงโท ร้ายแรงและได้รับการลดโท เป็นโท ินัยไม่ร้ายแรง   
3.  การ ั่งเพ่ิมโท รือลดโท ใ ้ระบุด้ ย ่าเพ่ิม รือลดจาก ถานโท และอัตราโท ใดเป็น ถานโท  
     ใดและอัตราโท ใด และ  า รับกรณีเพ่ิมโท  รือลดโท เป็นลดเงินเดือนใ ้ระบุด้ ย ่า 
     ใ ้ลดเงินเดือนจากรับเงินเดือนในอันดับใด  ขั้นใด เป็นใ ้รับเงินเดือนในอันดับใด  ขั้นใด 

4.  ค า ั่งงดโท รือยกโท  ใ ้ตัดค า ่า “ทั้งนี้ ตั้งแต่ ...............เป็นต้นไป” ออก 
5.  กรณีมีการ ั่งใ ้กลับเข้ารับราชการใ ้ใช้ข้อค าม ่า “ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” 

6.  การระบุมาตราค ามผิด ใ ้อ้างกฎ มายที่ใช้อยู่ในขณะกระท าผิด ถ้าผิด ลายมาตราใ ้ระบุ 
     ทุกมาตรา ถ้ามาตราใดมี ลาย รรคใ ้ระบุ รรคด้ ย 
7.  ข้อค ามใดท่ีไม่ใช้ใ ้ตัดออก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓๒



 

บรรณานุกรม 

กฎ มาย 

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

กฎ ก.ค. . ่าด้ ยการ อบ นพิจารณา พ. . 2550  
กฎ ก.ค. . ่าด้ ยกรณีค ามผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ. . 2549 
กฎ ก.ค. . ่าด้ ยอ านาจการลงโท ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน รือลดเงินเดือน พ. . 2561 
ระเบียบ ก.ค. . ่าด้ ย ิธีการออกค า ั่งเกี่ย กับการลงโท ทาง ินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2548 
ระเบียบ ก.ค. . ่าด้ ยการรายงานเกี่ย กับการด าเนินการทาง ินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการ ึก า พ. . 2561 
กฎ ก.ค. . ่าด้ ยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ. . 2550 
กฎ ก.ค. . ่าด้ ยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ. . 2551 
 
ค าพิพาก า าลปกครอง 
 

ค าพิพาก า าลปกครอง ูง ุด คดี มายเลขแดงท่ี อ.118/2551 
ค าพิพาก า าลปกครอง ูง ุด คดี มายเลขแดงท่ี อ.28/2547 (ประชุมใ ญ่)  
ค าพิพาก า าลปกครอง ูง ุด คดี มายเลขแดงท่ี อ.3/2555  
ค าพิพาก า าลปกครอง ูง ุด คดี มายเลขแดงท่ี อ.197/2548  
ค าพิพาก า าลปกครอง ูง ุด คดี มายเลขแดงท่ี อ.21/2550  
ค าพิพาก า าลปกครอง ูง ุด คดี มายเลขแดงท่ี อ.153/2547 

ค าพิพาก า าลปกครอง ูง ุด คดี มายเลขแดงท่ี อ.142/2549 
ค าพิพาก า าลปกครอง ูง ุด คดี มายเลขแดงท่ี อ.67/2547 
ค าพิพาก า าลปกครอง ูง ุด คดี มายเลขแดงท่ี อ.463/2551 
 
มติ อ.ก.ค. . 
 

มติ อ.ก.ค. . ิ ามัญเกี่ย กับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 9/2556 ันพุธที่ 8 พฤ ภาคม 2556 
มติ อ.ก.ค. . ิ ามัญเกี่ย กับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 2/2556 ันพุธที่ 23 มกราคม 2556 
มติ อ.ก.ค. . ิ ามัญเกี่ย กับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 7/2556 ันพุธที่ 3 เม ายน 2556 
มติ อ.ก.ค. . ิ ามัญเกี่ย กับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 14/2557 ันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 
มติ อ.ก.ค. . ิ ามัญเกี่ย กับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 3/2557 ันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 
 
 
 
 
 

๓๓๓
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