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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จ ลุลวง ไปไดก็โดยไดรับความกรุณาและความอนุเคราะหจาก
บุคคลหลายทาน ผูเขียนขอนอมระลึกถึงความกรุณาและความอนุเคราะหของทานเหลานี้ไวตลอดไป
และขออุทิศใหแกคุณพอบุญศรี  เชาวเลขาซ่ึงไดถึงแกกรรมไปแลว 
 ผู เ ขียนขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย  ดร .พรชัย   เ ล่ือนฉวี  และรอง
ศาสตราจารย ดร.พูนศักดิ์ ไวสํารวจ ท่ีกรุณารับเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ โดยไดใหคําแนะนํา
และตรวจสอบวิทยานิพนธ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง และขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย 
ดร.วีระ โลจายะ ศาสตราจารย ดร.วารี นาสกุล และทานพีระศักดิ์  หินเมืองเกา รองผูวาราชการจังหวัด
ศรีสะเกษ ท่ีกรุณารับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยไดใหขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการเขียน
วิทยานิพนธเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ผูเขียนยังขอกราบขอบพระคุณคุณทรงวุฒิ โสมวิภาต คุณสมชาย 
วุฒิชัยกุล นิติกร 7 ว สวนบริหารงานกํานัน ผูใหญบาน สํานักบริหารการปกครองทองท่ี กรมการปกครอง 
คุณบวรศักดิ์ วานิช นิติกร 8 ว กลุมงานวินัย  กองการเจาหนาที่ กรมการปกครอง ที่ไดใหความรู 
คําแนะนํา และจัดหาเอกสารท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับการเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้ 
 ทายท่ีสุดนี้ขอกราบขอบพระคุณคุณพอบุญศรี คุณแมชมภู เชาวเลขา ท่ีไดใหความรัก
และกําลังใจแกผูเขียนในการศึกษาตลอดมาจนประสบความสําเร็จ  และขอขอบคุณเปนพิเศษ
สําหรับคุณพรทิพย พงษสถิตย ซ่ึงเปนผูจุดประกายในการศึกษา เปนผูชวยเหลือในทุกส่ิงและให
กําลังใจแกผูเขียนตลอดการศึกษา รวมท้ังขอขอบพระคุณคุณนันทวัน  ขิรณะ เจาหนาท่ีโครงการ
ศึกษาปริญญาโทท่ีไดใหความชวยเหลือแกนักศึกษาปริญญาโททุกคนเปนอยางดีไว ณ ท่ีนี้ดวย 
 
         วีระศักดิ์  เชาวเลขา
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อาจารยท่ีปรึกษา  ผศ.ดร.พรชัย  เล่ือนฉว ี
อาจารยท่ีปรึกษารวม รศ.ดร.พูนศักดิ์  ไวสํารวจ 
สาขาวิชา  นิติศาสตร 
ปการศึกษา  2548 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย
และการรองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน ซ่ึงถือไดวาเปนเจาหนาท่ีของรัฐแตมิใชขาราชการพลเรือน 
การนําบทบัญญัติวาดวยเร่ืองวินัยมาบังคับใชกับกํานัน ผูใหญบาน ก็เพื่อใหสามารถบังคับบัญชา
กํานัน ผูใหญบาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยวินัยของบุคคลถือไดวามีความสําคัญเปนอันมากตอ
รัฐบาลในการบริหารงานประเทศ และเปนปจจัยสําคัญท่ีสรางความสําเร็จใหแกบุคคล สังคม และ
ประเทศชาติ ทําใหประเทศชาติเกิดความสงบสุข เรียบรอยและเจริญกาวหนา ซ่ึงตามมาตรา 61 ทวิ 
แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช 2457 บัญญัติไววาวินัยและโทษทางวินัย
ของกํานัน ผูใหญบาน ใหใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 โดยอนุโลม ท้ังนี้ 
บทบัญญัติวาดวยเรื่องวินัยมีปญหาหลายการคือ ปญหาความซํ้าซอนของบทบัญญัติของกฎหมาย 
ปญหาความไมชัดเจนของบทบัญญัติของกฎหมาย และปญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติไมมีผลในทางปฏิบัติ 
ทําใหเกิดปญหาตอผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการสอบสวน ในการปรับขอเท็จจริงเขากับขอกฎหมาย 
และกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอกํานัน ผูใหญบาน ซ่ึงถูกลงโทษทางวินัย เพราะการกระทําผิด
วินัยของกํานัน ผูใหญบาน บางคร้ังควรเปนความผิดในเร่ืองเดียว ฐานความผิดเดียว แตเนื่องจาก
ความซ้ําซอนของบทบัญญัติวาดวยเร่ืองวินัย จึงมีการปรับฐานความผิดวาเปนความผิดหลายมาตรา 
ซ่ึงจะทําใหดุลพินิจในการพิจารณาระดับโทษสูงกวาท่ีควรจะไดรับ นอกจากนี้หลักประกันความ
เปนธรรมของกํานัน ผูใหญบาน ที่ถูกลงโทษทางวินัยคือเรื่องการรองทุกข เมื่อเปรียบเทียบกับ
หลักประกันความเปนธรรมของขาราชการพลเรือนที่ถูกลงโทษทางวินัย คือการอุทธรณ พบวามี
หลักประกันความเปนธรรมนอยกวาในเร่ืองสิทธิในการรองทุกข สิทธิของผูรองทุกข กําหนดเวลาใน
การยื่นคํารองทุกขและกระบวนการพิจารณาคํารองทุกข จึงตองมีการศึกษาถึงปญหาเหลานี้เพ่ือหา
แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว 
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 การวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเอกสาร ในแงการวิเคราะหปญหาทางกฎหมายโดย
ทําการศึกษาวิจัย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการทาง
วินัย การรองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน ซ่ึงจากการวิจัยเห็นวาโดยท่ีสถานภาพของกํานัน ผูใหญบาน 
มีท่ีมาจากการเลือกตั้งของราษฎรมิไดมีฐานะเปนขาราชการพลเรือน จึงควรมีการบัญญัติขอกําหนด
วาดวยเร่ืองวินัยของกํานัน ผูใหญบานข้ึนเอง โดยกําหนดเปนหมวดหนึ่งในพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช 2457 ท้ังนี้ โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบทบัญญัติในเร่ืองวินัย การ
รักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัยของกฎหมายขาราชการพลเรือน แตใหยุบรวมบทบัญญัติท่ีมี
วัตถุประสงค จุดมุงหมายซํ้าซอนเปนมาตราเดียวกัน บทบัญญัติท่ีไมมีความชัดเจนก็แกไขใหมี
ความชัดเจนแนนอน และยกเลิกบทบัญญัติท่ีไมมีผลในทางปฏิบัติ สําหรับการรองขอความเปน
ธรรมของกํานัน ผูใหญบานท่ีถูกลงโทษทางวินัย ก็ใหใชคําวา การอุทธรณ แทนการรองทุกข  
เพื่อใหสอดคลองกับการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 กําหนดสิทธิของผูรองทุกขไวใหชัดเจน กําหนดเวลาในการ
ยื่นคํารองทุกขจากเดิม 15 วัน ขยายเปน 30 วัน นับแตวันทราบคําส่ังลงโทษ และการพิจารณาคํารองทุกข
ก็กําหนดเปนรูปแบบคณะกรรมการ เพื่อใหการดําเนินการทางวินัยของกํานัน ผูใหญบาน เปนไป
ตามหลักความยุติธรรม คือความถูกตองตามตัวบทกฎหมาย ความถูกตองตามสภาพความเปนจริง 
ความเทาเทียมกันไมมีอภิสิทธ์ิหรือสิทธิพิเศษแกบุคคลใด และความรวดเร็วในการทําใหเกิดความ
ถูกตอง มากท่ีสุด 
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ABSTRACT 
 

 This research has an aim to analyse any problems concerning with disciplinary and 
complainning action by the Chief District and Leader of the Village who are considered as a 
government officer but not a civil servant. To potentially command the Chief District and Leader 
of the Village, it is essential to apply the provision relating  with the disciplinary procedure to 
them. The discipline of person is important to the state administration and a key factor in making 
a success to people, society and nation. This leads the nation to be peaceful, well – mannered and 
prosperous. According to article 61 bis of the Provincial Administration Act B.E. 2457, it 
stipulates that the discipline and disciplinary punishment of the Chief District and Leader of the 
Village shall be subject to the Civil Service Act B.E. 2535 mutatis mutandis. However the 
provision relating to the  discipline has many problems : - the overlap of provision, the 
indistinctive provision and ineffective application of provision which the commanders or 
investigating committee face with problems in applying facts to provision and which it causes 
unfairness to the Chief District and Leader of the Village Who  are taken in disciplinary action. As 
overlapping of disciplinary provision, when they commit only one offence, such offence shall be 
applied to many articles. The discretion in taking disciplinary penalty is higher than it should be. 
Morover, the surety of fairness for the Chief District and Leader of the Village taken disciplinary 
action is to complain, while the surety for civil servant taken disciplinary action is to appeal. It is 
found that the surety of fairness is less in term of a right of complainning and complainant, 
duration of complaint filing and complainning proceedings. Therefore, it is necessary to study 
these problems in order to find solutions for them. 
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 This research is a documentary study in term of analysing the legal problems by studying 
laws, rules, regulations and commanding letters relating to the disciplinary action and complaint 
of the Chief District and Leader of the Village. From this research, the status of the Chief District 
and Leader of the Village who derive from the election is not a civil servant. Therefore, it should 
impose one provision concerning with the discipline of the Chief District and Leader of the 
Village on the Provincial Administration B.E. 2457. Comparing the provision of discipline 
relating to the disciplinary keeping and disciplinary proceedings on the Civil Service Act, it 
should merge all provisions which have same proposal and aim together. It should amend any 
provisions to be distinct and cancel any ineffectively practised provisions. To ask for fairness by 
the Chief District and Leader of the Village, who are punished in discipline, the word of 
“complainning” should be replaced by the word of “appealling” in order to be consistent with the 
provision of appealling the disciplinary action of the Civil servant on the Civil  Service Act B.E. 
2535. It should stipulate the right of complainant to be distinctive and extend the duration of 
filing the complaint from 15 days to 30 days as from the date of knowing the punishment order. 
In consideration of complaint, the committce should be set up for taking disciplinary action of the 
Chief District and Leader of the Village in accordance with the surety of fairness that is a 
righteousness of legislation, a de facto righteousness, equality without privilege and fastness with 
the most righteousness. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 กํานัน ผูใหญบาน เปนผูนําตามธรรมชาติของการรวมกลุมสังคม และเปนผูแทนราษฎร
ท่ีมาจากการเลือกตั้ง จึงมีความใกลชิดกับราษฎรในพื้นท่ี และเปนกลไกประสานสนับสนุนการทํางาน
ของทุกหนวยงานของรัฐ 1 โดยกํานัน ผูใหญบาน ดํารงอยูใน 2 ฐานะคือ ฐานะหนึ่งเปนตัวแทนของราษฎร 
โดยไดรับการเลือกจากราษฎรในตําบลหรือหมูบานโดยตรง กับอีกฐานะหนึ่งเปนตัวแทนของทางราชการ
หรือรัฐโดยไดรับการแตงตั้งจากผูวาราชการจังหวัด2  และมีสถานภาพเปนกึ่งนักการเมืองหรือ
กึ่งผูแทน3 แตการที่ทําใหมองไดวากํานัน ผูใหญบาน อยูในฐานะเปนตัวแทนของทางราชการมากกวาท่ี
เปนตัวแทนของราษฎร ก็คือการท่ีนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนเกี่ยวกับวินัย
และโทษทางวินัย มาบังคับใชกับกํานัน ผูใหญบาน โดยอนุโลม ทั้งนี้ วินัย ถือไดวามีความสําคัญเปน
อันมากตอรัฐบาลในการบริหารงานประเทศ และเปนปจจัยสําคัญท่ีสรางความสําเร็จใหแกบุคคล 
สังคม และประเทศชาติ ทําใหประเทศชาติเกิดความสงบสุขเรียบรอยและความเจริญกาวหนา  แตโดย
หลักการแลวฐานะของกํานัน ผูใหญบาน หาใชเปนขาราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 แตอยางใดไม เพราะมิไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือน
ในกระทรวง ทบวง กรม ฝายพลเรือน และไมมีมาตราใดในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535 รับรองไว แมจะมีเงินจายใหรายเดือนแตก็หาใชเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนไม 
คงเปนเงินงบประมาณหมวดคาตอบแทนตําแหนงตามอัตราท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจุลจอมเกลา รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร 
ไดมีการแกไขปรับปรุงการจัดระเบียบการปกครองของราชอาณาจักรไทยคร้ังสําคัญ โดยเฉพาะในสวนท่ี
เกี่ยวกับการปกครองระดับหมูบานและตําบลนั้น ไดมีการทดลองตั้งผูใหญบานและกํานันข้ึนปกครอง
หมูบานและตําบลเปนคร้ังแรกท่ีอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปพุทธศักราช 2435 
ท้ังนี้ เพื่อศึกษาปญหาและหาแนวทางปรับปรุงแกไข ซ่ึงการจัดการปกครองหมูบานและตําบลใหมนี้มี

                                                                 
 1ประมวล รุจนเสรี.  (2541).  นายอําเภอในฝน.  หนา 3-9. 
 2พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.2457.  (2457,17 กรกฎาคม).  มาตรา 13,30. 
 3โภคิน พลกุล และคณะ. (2538). แนวทางการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  (รายงานการวิจัย).  หนา 424. 
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ลักษณะแตกตางจากเดิมหลายประการ โดยเฉพาะในดานกระบวนการที่ปรากฏในเนื้อหาจดหมาย
ของพระยามหาอํามาตยาธิบดี (เส็ง วิริยศิริ) ครั้งยังเปนหลวงเทศาจิตรวิจารณ ผูไดรับมอบหมาย
ใหทดลองต้ังผูใหญบาน กํานัน ความวา  
 “ในขั้นตนทําบัญชีสํามะโนครัวบานที่จะจัดเปนหมูบานและตําบลกอน เสร็จแลวจึง
ลงมือจัดการตั้งผูใหญบาน กํานัน ตอไป  คือไปจัดรวมครัวที่เปนเจาของบานใกลชิดติดตอกัน
ราว  10  เจาของ  เจาของหน่ึงจะมีเรือนกี่หลังก็ตามรวมเขาเปนหมูบาน แลวเชิญเจาของบานมา
ประชุมกันในวัด พรอมดวยราษฎรอื่นๆ เม่ือถามทราบวาใครผูใดเปนเจาบานแลวก็ใหมารวมกัน
ขอใหเลือกกันในหมูของเขาท่ีมาประชุมวาควรจะใหใครเปน “ผูใหญ” สังเกตดูเขาตรึกตรองกัน
มาก ซุบซิบปรึกษาหารือกันเห็นจะเปนดวยเร่ืองเกรงใจกัน แตในท่ีสุดก็ไดความเห็น โดยมากกวา
ใครในพวกของเขาท่ีมาประชุมนั้น ควรจะเปนผูใหญบานแลวขาพระพุทธเจาก็เขียนใบต้ังช่ัวคราว
ใหเขาถือไว จนกวาจะไดมีหมายต้ังออกใหใหมตามทางราชการ 
 เม่ือไดจัดต้ังผูใหญบานไดพอสมควรที่จะจัดต้ังเปนตําบลไวแลว ขาพระพุทธเจาก็ไดไป
ประชุมที่ศาลาวัดพรอมดวยราษฎรในทองที่นั้น เชิญผูใหญบานในตําบลที่ขาพระพุทธเจาให
เลือกตั้งไวแลวมาประชุมพรอมกัน แลวขอใหผูใหญบานเหลานั้นเลือกผูใหญคนหนึ่งในหมูของเขา
วาใครจะควรไดรับเลือกต้ังเปนหัวหนาวาการตําบล เม่ือเขาพรอมกันเห็นควรผูใดแลวขาพระพุทธเจา
ก็ออกหมายต้ังช่ัวคราวใหเขาเปนกํานันตําบลนั้น แลวขาพระพุทธเจาไปทําอยางเดียวกันตอๆ ไป
ทุกตําบล ตําบลใดท่ีขาพระพุทธเจาไปจัดต้ังกํานันในวันแรกในวัดใด ขาพระพุทธเจาอาราธนาพระภิกษุ
ในวัดนั้นมาประชุมอยูดวย   พอใครไดรับเลือกตั้งแลวก็นิมนตใหสวดชยันโตใหพร” 
 นอกจากทดลองต้ังกํานัน ผูใหญบานแลว ยังมีการศึกษาขอเท็จจริงเพิ่มเติม โดยดูสภาพทองท่ี
และความเปนอยูท่ัวไปของประชาชน โดยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพเสนาบดีคนแรกของ
กระทรวงมหาดไทย  ไดเสด็จออกตรวจราชการตามหัวเมืองตางๆ และยังทรงมอบหมายให
หลวงเทศาจิตรวิจารณเดินทางไปดูงานการปกครองของประเทศพมาและมลายู  หลังจากนั้นไดจัด
ประชุมขาหลวงเทศาภิบาลเพื่อปรึกษาความเห็นและรับฟงขอเท็จจริงของแตละทองท่ี เม่ือปรากฏวา
โครงการทดลองต้ังกํานัน ผูใหญบานนี้ประสบผลสําเร็จดวยดี จึงไดวางรูปแบบการปกครองระดับ
หมูบานตําบลเรียกวา “การปกครองทองท่ี”  อยางเปนทางการข้ึนเปนสวนหนึ่งในการปกครอง
ประเทศและไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติปกครองทองท่ี ร.ศ.116 ข้ึนใชบังคับ
ท่ัวประเทศ โดยประกาศใชบังคับเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม ร.ศ.116 (พ.ศ.2440) ขอความและหลักเกณฑ
สวนใหญของพระราชบัญญัตินี้ ไดใชเปนหลักในการปกครองทองท่ีของประเทศไทยสืบมา4 นับวา

                                                                 
 4 กองบรรณาธิการวารสารกํานันผูใหญบาน.  (2544,  สิงหาคม).  109 ป กํานัน ผูใหญบาน.  หนา 16-17. 
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เปนกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยท่ีไดมีการจัดรูปการปกครองทองท่ี อันเปนการปกครองสวน
ภูมิภาคท่ีรัฐใชวิธีการแตงต้ังเจาหนาท่ีของรัฐ ในระดับหมูบานและตําบล จากบุคคลท่ีราษฎรเลือก
ข้ึนมา5  
 หลังจากท่ีไดประกาศพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี ร.ศ.116 มาเปนเวลานาน
ประมาณ 17 ป  ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 จึงไดให
ประกาศยกเลิก และประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457 
ข้ึนใชบังคับแทน และถือเปนหลักในการจัดระเบียบการปกครองตําบล หมูบาน สืบมาจนทุกวันนี้ 
ตอมาเม่ือประเทศไทยมีการจัดระบบ และปรับปรุงการบริหารราชการและระบบการบริหารงาน
บุคคล โดยมีการจัดต้ังสวนราชการเปนกระทรวง  และแยกขาราชการทหารออกจากขาราชการพลเรือน 
กับไดมีการวางรากฐานระบบการบริหารงานบุคคลในสวนของขาราชการพลเรือน ใหมีความม่ันคง
และมีมาตรฐานยิ่งข้ึน โดยมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 ข้ึนเปน
คร้ังแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว(รัชกาลท่ี 7) ดวยทรงเห็นวากอนหนานั้น 
การบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนยังขาดระเบียบบรรทัดฐานใหปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน ไมวา
จะเปนเร่ืองการรับบุคคลเขารับราชการ การรับเงินเดือน วินัย การลงโทษ การออกจากราชการ แตละ
กระทรวงตางปฏิบัติตามระเบียบหรือประเพณีของสวนราชการของตน ขาดกฎเกณฑกลางท่ีควร
กําหนดใหมีข้ึน ดังนั้น พระราชบัญญัตินี้จึงกําหนดข้ึนเพื่อสนองพระราชดําริ 4 ประการ คือ 
 1.  ใหขาราชการพลเรือนท้ังหมดอยูภายใตระบบเดียวกันตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2471 ยกเวนขาราชการตุลาการซ่ึงมีระเบียบแยกออกเปนพิเศษอีกสวนหนึ่ง 
 2.  ใหมีการเลือกสรรผูมีความรูความสามารถเขารับราชการโดยเสมอภาคและยุติธรรม 
 3.  ใหการรับราชการของขาราชการพลเรือนเปนอาชีพ โดยใหรับเงินเดือนตลอด
ระยะเวลาที่รับราชการอยู มีการเล่ือนตําแหนงสูงข้ึน มีการใหรับบําเหน็จบํานาญเม่ือออกจาก
ราชการแลวเพื่อความม่ันคงในอาชีพ 
 4.  ใหขาราชการพลเรือนมีวินัย โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยและการลงโทษไวหลาย
มาตรา6 
 กํานัน ผูใหญบาน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช 2457 
มาจากการเลือกของราษฎร โดยวิธีเลือกจะกระทําโดยลับหรือเปดเผยก็ได อยูในตําแหนงคราวละหาป 

                                                                 
 5 ชาญชัย แสวงศักด์ิ.  (2538).  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายปกครอง เลม 1.  หนา 94. 
 6 สํานักงาน ก.พ.   (2546).  การปฏิรูประบบวินัย อุทธรณและรองทุกขของเจาหนาท่ีของรัฐ (รายงาน
การวิจัย).  หนา 2-3. 
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นับแตวันท่ีราษฎรเลือก7 อํานาจหนาท่ีของ กํานัน ผูใหญบาน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 
พระพุทธศักราช 2457 สามารถจําแนกไดดังนี้ (1) การใชอํานาจหนาท่ีปกครองราษฎร (2) การรายงาน
ตอทางราชการ (3) การจัดทําทะเบียน (4) กิจการสาธารณประโยชน (5) การฝกหัดอบรมใหราษฎรรูจัก
กระทําการในเวลารบ (6) การบํารุงและสงเสริมอาชีพของราษฎร (7) การปองกันโรคติดตอ (8) การ
จัดหมูบานใหเปนระเบียบเรียบรอย (9) การที่เกี่ยวดวยความอาญา และยังมีอํานาจหนาท่ีตาม
ระเบียบกฎหมายอ่ืนอีก เชน ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร บัตรประจําตัวประชาชน 
ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนสัตวพาหนะ ทะเบียนอาวุธปน การรับราชการทหาร การปองกันภัย
ฝายพลเรือน ตามประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายวาดวยปาไม เปนตน  หมูบานหนึ่งมีผูใหญบาน 1 คน 
ทําหนาที่ปกครองราษฎรในเขตหมูบาน มีผูชวยผูใหญบานเปนผูชวยเหลือผูใหญบาน โดยผูชวย
ผูใหญบานมี 2 ประเภท คือ 1. ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองมีหมูบานละ 2 คน 2. ผูชวยผูใหญบาน
ฝายรักษาความสงบ หมูบานใดจะมีไดตองใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติ ตามจํานวนท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ผูชวยผูใหญบาน มาจากการท่ีผูใหญบานและกํานันทองท่ี รวมกัน
พิจารณาคัดเลือก อยูในตําแหนงคราวละ 5 ป สําหรับตําบลมีกํานันคนหนึ่งเปนผูปกครองและรับผิดชอบ
ในการดูแลทุกขสุขของประชาชนทุกหมูบานท่ัวท้ังตําบล  มีแพทยประจําตําบลจํานวน 1 คน ซ่ึงมา
จากการท่ีกํานันและผูใหญบาน ประชุมพรอมกันเลือกบุคคลที่มีความรูในวิชาแพทยแผนปจจุบัน
หรือแผนโบราณ เปนผูชวยเหลือกํานัน ผูใหญบาน คิดอานและจัดการรักษาความสงบเรียบรอยใน
ตําบล ปองกันและตรวจตราความเจ็บไขไดปวยท่ีเกิดข้ึนแกราษฎรในตําบลนั้น ตลอดจนรายงาน
โรคระบาดรายแรงแกกํานันและนายอําเภอทองท่ี กับมีสารวัตรกํานัน จํานวน 2 คน ทําหนาท่ีเปนผูชวย
และรับใชสอยของกํานัน ผูท่ีจะเปนสารวัตรกํานันนั้นแลวแตกํานันจะรองขอใหเปน ปจจุบันมี
ตําบล จํานวน 7,255 แหง(ไมรวมเขตเทศบาล)  หมูบาน จํานวน 74,435 แหง มีกํานัน จํานวน 7,077 คน 
ผูใหญบาน จํานวน 68,185 คน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง จํานวน 150,524 คน ผูชวยผูใหญบาน
ฝายรักษาความสงบ จํานวน 40,981 คน แพทยประจําตําบล จํานวน 7,077 คน สารวัตรกํานัน 
จํานวน 14,154 คน รวมท้ังหมด 287,998 คน (ขอมูลจากสวนบริหารงานกํานัน ผูใหญบาน สํานักบริหาร
การปกครองทองท่ี กรมการปกครอง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2548)  
 กํานัน ผูใหญบาน ถือเปนผูเช่ือมประสานนโยบายของรัฐบาลกับความตองการของ
ราษฎร สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในพื้นท่ี นําความเดือดรอนหรือความทุกขของราษฎรประสานขอรับความชวยเหลือ 

                                                                 
 7 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457.  เลมเดิม.  มาตรา 13,30. 
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สนับสนุน จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือภาคเอกชน8 
โดยบทบาทในเร่ืองนี้ถือไดวาเปนตัวแทนของรัฐบาลมีผูบังคับบัญชาคือ นายอําเภอ  ผูวาราชการ
จังหวัดและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงไดมีการบัญญัติใหนําบทบัญญัติวาดวยเรื่องวินัย
และโทษทางวินัย ของกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาบังคับใชกับกํานัน ผูใหญบานดวย 
เพื่อใหสามารถบังคับบัญชากํานัน ผูใหญบาน ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไดมีการ
บัญญัติเพิ่มในเร่ืองวินัยและโทษทางวินัย ตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 
พระพุทธศักราช 2486 บัญญัติเพ่ิมเปนมาตรา 61 ทวิ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 
พระพุทธศักราช 2457 โดยกําหนดวา วินัยและโทษทางวินัย ใหใชกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนโดยอนุโลม ปจจุบันวินัยและโทษทางวินัยของขาราชการพลเรือนบังคับใชตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 เม่ือวิเคราะหถึงบทบัญญัติดังกลาวพบวามีปญหาที่ควรไดรับ
การแกไข กลาวคือ ปญหาความซํ้าซอนของบทบัญญัติของกฎหมาย ปญหาความไมชัดเจนของ
บทบัญญัติของกฎหมาย และปญหาเก่ียวกับบทบัญญัติไมมีผลในทางปฏิบัติ9  ถือไดวา เปนการ
บัญญัติกฎหมายไมสอดคลองกับหลักกฎหมายปกครอง ที่ตองมีลักษณะแนนอนและชัดเจน และ
ไมเปนไปตามแนวคิดการปฏิรูปราชการ ในเร่ืองหลักโปรงใสที่มีหลักการวากฎหมายวาดวยวินัย
และการรักษาวินัย จะตองเขียนเปนลายลักษณอักษรดวยถอยคําท่ีชัดเจนและไมคลุมเครือ 
 นอกจากนี้หลักประกันเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยท่ีถือวาเปนหลักประกันทาง
กฎหมาย เพื่อความมั่นคงและความเปนธรรมในสถานภาพของขาราชการ เพื่อใหขาราชการมี
ความมั่นใจในการปฏิบัติราชการวาจะไมถูกกล่ันแกลงใหไดรับความไมเปนธรรม จะไมถูกลงโทษโดย
ปราศจากความผิด และการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาตองดําเนินการโดยชอบดวย
กฎหมาย ก็คือการท่ีขาราชการผูถูกลงโทษทางวินัยสามารถรองขอความเปนธรรม เพื่อใหผูมีอํานาจ
ตามกฎหมายยกเร่ืองของตนข้ึนทบทวนใหมในทางท่ีเปนคุณแกตน ซ่ึงตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2540) วาดวยการอุทธรณ
และการพิจารณาอุทธรณ ไดกําหนดใหขาราชการผูถูกลงโทษทางวินัยสามารถอุทธรณคําส่ังได 
โดยอุทธรณไดทั้งกรณีถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง คือ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือ
ลดข้ันเงินเดือน กับกรณีถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง คือ ปลดออกหรือไลออก โดยอุทธรณ
คําสั่งดังกลาวตอ อ.ก.พ.จังหวัด  หรือ อ.ก.พ.กรม  อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.  ซึ่งมีรูปแบบเปน
คณะกรรมการแลวแตกรณี โดยใหอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยไดภายในกําหนดเวลา 30 วัน 
                                                                 
 8 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0311.2/ว 1869 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2541 เรื่อง การเรงรดั 
สงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกํานัน ผูใหญบาน. 
 9 สํานักงาน ก.พ..  เลมเดิม.  หนา 18-19. 
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นับแตวันทราบคําส่ัง และผูอุทธรณมีสิทธิในการขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวน มีสิทธิใน
การยื่นคําแถลงการณเปนหนังสือหรือขอแถลงการณดวยวาจา มีสิทธิอุทธรณไดอีก มีสิทธิในการ
ถอนอุทธรณ  แตเมื่อพิจารณาหลักประกันการลงโทษทางวินัยของกํานัน ผูใหญบาน ท่ีไดบัญญัติ
ไวในมาตรา 61 ทวิ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช 2457  คือ การรองทุกข 
ซ่ึงมีความหมายเชนเดียวกับการอุทธรณของขาราชการพลเรือน จะเห็นไดวามีการบัญญัติไว
เพียงมาตราเดียวไมไดมีการกําหนดข้ันตอนการรองทุกข ระบบพิจารณาการรองทุกขไวอยางชัดเจน
แนนอน โดยกําหนดใหกํานัน ผูใหญบาน สามารถรองทุกขไดเฉพาะกรณีท่ีถูกลงโทษทางวินัยอยาง
รายแรงคือ ปลดออกหรือไลออกจากตําแหนงเทานั้น  กรณีถูกลงโทษทางวินัยไมรายแรง คือ ภาคทัณฑ
หรือตัดเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ไมสามารถใชสิทธิรองทุกขตามกฎหมายลักษณะปกครอง
ทองท่ีได โดยจะตองใชสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาวนี้ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เนื่องจากคําส่ังลงโทษทางวินัยถือไดวาเปนคําส่ังทางปกครอง 
ระยะเวลาในการยื่นคํารองทุกขกําหนดใหยื่นภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับทราบคําส่ังการลงโทษ 
สิทธิของกํานัน ผูใหญบาน ท่ีรองทุกขมิไดมีการกําหนดไวอยางชัดเจนวาสามารถมีสิทธิอะไรบาง 
และกระบวนการพิจารณาคํารองทุกข กําหนดไวเพียงวา ใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูพิจารณาคํารองทุกข  
ซ่ึงมิไดเปนการพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการ ดังเชนขาราชการพลเรือนแตอยางใด จากการ
พิจารณาหลักประกันความเปนธรรม กรณีขาราชการพลเรือนถูกลงโทษคือการอุทธรณ เปรียบเทียบ
กับกรณีกํานัน ผูใหญบานถูกลงโทษคือการรองทุกข จะพบวากํานัน ผูใหญบานมีหลักประกันความเปน
ธรรมนอยกวาการอุทธรณขาราชการพลเรือน ในเร่ืองของสิทธิในการรองทุกข สิทธิของผูรองทุกข 
กําหนดเวลาในการยื่นคํารองทุกข และกระบวนการพิจารณาคํารองทุกข จึงไมเปนไปตามแนวคิดใน
การปฏิรูประบบราชการ ตามหลักเอกภาพ และตามหลักความยุติธรรม  ท่ีมีหลักการวาระบบวินัย 
อุทธรณ และรองทุกข ของเจาหนาท่ีของรัฐ ตองมีลักษณะท่ัวไป ใชบังคับกับเจาหนาท่ีของรัฐทุกคน 
ทุกประเภทอยางเทาเทียมกัน ประกอบกับการลงโทษทางวินัยกํานัน ผูใหญบาน ถือเปนการจํากัดสิทธิ
ของกํานัน ผูใหญบาน เปนอยางมาก เนื่องจากหากกํานัน ผูใหญบาน ถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก 
จากตําแหนงถือไดวาเปนผูมีลักษณะตองหามมิใหสมัครรับเลือกเปนกํานัน ผูใหญบานจนกวาจะพน
กําหนดเวลาสิบปนับแตวันท่ีถูกปลดออกหรือไลออก ประกอบกับบทบัญญัติวาดวยการรองทุกขของ
กํานัน ผูใหญบานมีการบัญญัติไวตั้งแตพระพุทธศักราช 2486 มิไดมีการแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับ
สภาพการณและสถานภาพของกํานัน ผูใหญบานในปจจุบันแตอยางใด และท้ังนี้ นอกจากการนําวินัย
และโทษทางวินัยมาบังคับใชกับกํานัน ผูใหญบาน แลว กํานัน ผูใหญบาน อาจจะตองถูกถอดถอน
ออกจากตําแหนงในกรณีอื่นได อาทิเชน กรณีตามมาตรา 14(6) แหงพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457 กําหนดไววา ราษฎรผูมีคุณสมบัติเปนผูเลือกกํานันหรือ
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ผูใหญบาน ซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวากึ่งจํานวนของผูมีสิทธิเลือกต้ัง สามารถรองขอใหกํานันหรือ
ผูใหญบาน ออกจากตําแหนงได เม่ือเห็นวากํานันหรือผูใหญบานประพฤติตนไมเหมาะสม ไมเอาใจใส 
บําบัดทุกข บํารุงสุข กดข่ีขมเหงราษฎร ซ่ึงแสดงใหเห็นเจตนารมณของกฎหมายท่ีประสงคจะให
ราษฎรมีสิทธิเลือกและถอดถอน กํานัน ผูใหญบานได แตในวิทยานิพนธนี้มิไดกลาวไว โดยจะ
กลาวถึงเฉพาะการดําเนินการทางวินัยและการรองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน ท่ีมีปญหาเทานั้น 
 
1.2  สมมติฐานของการศึกษา 
 กํานัน ผูใหญบาน ถือไดวาเปนเจาหนาท่ีของรัฐแตมิใชขาราชการพลเรือน การประพฤติ
และปฏิบัติตนของกํานัน ผูใหญบาน ถูกควบคุมจํากัดสิทธิใหถือปฏิบัติหรือหามปฏิบัติโดยบทบัญญัติ
วาดวยเร่ืองวินัย ท่ีนําบทบัญญัติในเร่ืองวินัยและโทษทางวินัย ตามกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือน
มาบังคับใชโดยอนุโลม แตบทบัญญัติวาดวยเรื่องวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2535 นั้นมีปญหาอยูหลายประการ ไดแก ปญหาความซํ้าซอนของบทบัญญัติของกฎหมาย  
ปญหาความไมชัดเจนของบทบัญญัติของกฎหมาย และปญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติไมมีผลในทางปฏิบัติ 
นอกจากนี้เม่ือพิจารณาถึงหลักประกันความเปนธรรมของกํานัน ผูใหญบาน ท่ีถูกลงโทษทางวินัย 
ซ่ึงกฎหมายลักษณะปกครองทองท่ีกําหนดไวในเร่ืองการรองทุกข จะพบวามีหลักเกณฑใหความ
เปนธรรมนอยกวาหลักประกันความเปนธรรมของขาราชการพลเรือนท่ีถูกลงโทษทางวินัย ซ่ึงกฎหมาย
ระเบียบขาราชการพลเรือนกําหนดไวในเร่ืองการอุทธรณ อยูหลายประการ กลาวคือในเร่ืองของสิทธิใน
การรองทุกข สิทธิของผูรองทุกข กําหนดเวลาในการยื่นคํารองทุกข และกระบวนการพิจารณาคํารองทุกข  
จึงตองมีการศึกษา วิจัยถึงปญหาวาดวยเร่ืองวินัยและการรองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน เพื่อหาแนวทาง
ในการแกไขปญหาดังกลาว และโดยที่สถานภาพของกํานัน ผูใหญบาน มีท่ีมาจากการเลือกต้ัง
ของราษฎรและมิไดมีฐานะเปนขาราชการพลเรือน จึงเห็นควรมีการบัญญัติขอกําหนดวาดวยเร่ือง
วินัยของกํานัน ผูใหญบาน ข้ึนเอง เพื่อใหการดําเนินการทางวินัยและการรองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน 
เปนไปตามหลักความยุติธรรมมากท่ีสุด โดยการแกไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 
พระพุทธศักราช 2457 ประกอบกับการออกกฎ ระเบียบ 
 
1.3  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.3.1  ศึกษาวิเคราะหถึงแนวคิดจุดมุงหมายของการดําเนินการทางวินัย  การรองทุกขของกํานัน 
ผูใหญบาน 
 1.3.2  ศึกษาถึงปญหาการดําเนินการทางวินัย การรองทุกขคําส่ังลงโทษของกํานัน ผูใหญบาน 
วามีปญหาอุปสรรคขอขัดของอยางไร 
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 1.3.3  ศึกษาถึงแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอ
การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑการดําเนินการทางวินัย  การรองทุกขคําส่ังลงโทษ
ของกํานัน ผูใหญบาน โดยเปรียบเทียบกับการอุทธรณของขาราชการพลเรือนสามัญ 
 1.3.4  เสนอแนวทางการแกไขเพื่อใหมีการปรับปรุงในเร่ืองการดําเนินการทางวินัย และการรองทุกข
ของกํานัน ผูใหญบาน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช 2457 และเปน
แนวทางสําหรับผูสนใจเกี่ยวกับระบบการดําเนินการทางวินัย การรองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษาวิเคราะหถึงแนวคิด จุดมุงหมายของการดําเนินการทางวินัย การรองทุกขของ
กํานัน ผูใหญบาน และการอุทธรณของขาราชการพลเรือนโดยศึกษาเปรียบเทียบกัน ท้ังนี้จะศึกษา
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ีพระพุทธศักราช 2457 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535   พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ตลอดจน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ โดยจะ
ศึกษาวาบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ในเร่ืองการดําเนินการทางวินัย การรองทุกข
ของกํานัน ผูใหญบาน มีปญหาอยางไร สอดคลองกับสภาพการณและสถานภาพของกํานัน ผูใหญบาน
ในปจจุบันหรือไม อยางไร เพื่อพิจารณาหาแนวทางเสนอแนะและแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 
1.5  วิธีการศึกษา 
 วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาวิจัยเอกสาร ในแงการวิเคราะหปญหาทางกฎหมาย 
โดยจะทําการศึกษาวิจัยกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการ
ทางวินัย  การรองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน  เปรียบเทียบกับการอุทธรณของขาราชการพลเรือน  
โดยศึกษาจากตัวบทกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หนังสือ ตํารา บทความ รายงานคนควาวิจัย วิทยานิพนธ 
ตลอดจนแนวความคิดการเสนอแนะของนักวิชาการ นักการเมือง ขาราชการผูปฏิบัติงานของ
กระทรวงมหาดไทยในสวนของการดําเนินการทางวินัยกับกํานัน ผูใหญบาน และขาราชการพลเรือน 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1  ทําใหทราบถึงแนวคิดจุดมุงหมายของการดําเนินการทางวินัย การรองทุกขของกํานัน 
ผูใหญบาน 
 1.6.2  ทําใหทราบถึงปญหาการดําเนินการทางวินัย การรองทุกข คําสั่งลงโทษของกํานัน 
ผูใหญบาน วามีปญหาอุปสรรคขอขัดของอยางไร 
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 1.6.3  ทําใหทราบถึงแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน
ตอการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการทางวินัย การรองทุกข
คําส่ังลงโทษของกํานัน ผูใหญบาน เพื่อใหเกิดความถูกตองตามหลักความยุติธรรม 
 1.6.4  เปนแนวทางตอไปหากมีการแกไขในสวนการดําเนินการทางวินัย และการรองทุกขของ
กํานัน ผูใหญบาน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457 กับเปน
แนวทางสําหรับผูสนใจเกี่ยวกับระบบการดําเนินการทางวินัย การรองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน 
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บทที่ 2 

แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวของในการดําเนินการทางวินัย  
การรองทกุข การอุทธรณ 

 
2.1  หลักการท่ัวไปในการดาํเนินการทางวินัย การรองทุกข และการอุทธรณ 
 ตามท่ีไดมีแนวคิดในการปฏิรูประบบราชการไดสงผลตอการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
ทําใหระบบวินัย อุทธรณ และรองทุกขตองปรับเปล่ียนไปตามแนวความคิดดังกลาว โดยอาศัยหลัก 4 
ประการ ดังตอไปนี้ 
 1)  หลักเอกภาพ  การบริหารงานบุคคลภาครัฐจะตองเปนไปตามหลักการของระบบคุณธรรม 
(Merit System) กลาวคือ จะตองเลือกสรรผูมีความรูความสามารถเขารับราชการโดยเสมอภาคตาม
หลักความรูความสามารถ (Competency) เชนเดียวกับระบบวินัย  อุทธรณ และรองทุกข ของเจาหนาท่ี
ของรัฐ ท่ีตองมีลักษณะท่ัวไป ใชบังคับกับเจาหนาท่ีของรัฐทุกคน ทุกประเภทอยางเทาเทียมกัน เพื่อให
การดําเนินการทางวินัยเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน ไมกอใหเกิดความลักล่ันในการใชบังคับ 
 2)  หลักประสิทธิภาพ  ระบบวินัย อุทธรณ และรองทุกขของเจาหนาที่ของรัฐจะตอง
มุงใหเกิดประสิทธิภาพตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการของเจาหนาท่ี โดยมองวินัยเปนกลไกเชิงบวก
มากกวาจะเปนกลไกในเชิงลบท่ีมุงเนนเพียงเพ่ือการลงโทษ จุดประสงคพื้นฐานของการลงโทษทาง
วินัยจะตองเปนไปเพื่อใหผูถูกลงโทษปรับปรุงตนเองเพื่อผลในการดําเนินงานของรัฐบรรลุเปาหมายท่ี
วางไว 
 3)  หลักโปรงใส  การใชวินัยในหนวยงานของรัฐจะตองเปนไปตามหลักโปรงใส กลาวคือ 
กฎหมายวาดวยเร่ืองวินัยและการรักษาวินัย จะตองเขียนเปนลายลักษณอักษร ดวยถอยคําที่ชัดเจน 
ไมคลุมเครือ การดําเนินการทางวินัยนั้นจะเปนไปอยางรวดเร็ว โดยตองมีการเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหา
มีโอกาสไดแกขอกลาวหา 
 4)  หลักยุติธรรม  ระบบวินัย อุทธรณ และรองทุกขของเจาหนาท่ีของรัฐ ตองเปนไป
ดวยความยุติธรรม เจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหาจะตองไดรับการคุมครองสิทธิอันพึงมีในการ
ดําเนินการทางวินัย10  

                                             
 

10 สํานักงาน ก.พ. .  เลมเดิม.  หนา 18. 
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 หลักการทั้งส่ีประการถือเปนหลักพื้นฐานในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ตั้งแตการสรรหา
คัดเลือก ไปจนถึงกระบวนการดําเนินการทางวินัย 
2.2  ขอความคิดวาดวยวินัย 
        2.2.1  ความหมายของวินัย   
 คําวา “วินัย” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 254211 หมายถึง ระเบียบแบบแผน
และขอบังคับ ขอปฏิบัติ ช่ือปฎกหนึ่งในพระตรัยปฎก 
 คําวา “วินัย” ภาษาอังกฤษคือคําวา “Discipline” ซ่ึงมีคําอธิบายไว ดังนี้ 
 คําวา Discipline ตามพจนานุกรมของ Webster ไดอธิบายไว หมายความถึง การฝกอบรม
เพื่อพัฒนาการในการควบคุมตนเอง ความประพฤติ หรือความเปนระเบียบและประสิทธิภาพ  ผลของ
การฝกอบรมดังกลาวคือการควบคุมตนเองและความประพฤติท่ีอยูในระเบียบแบบแผน การยอมรับ 
หรือการปฏิบัติตามการบังคับบัญชาและการควบคุม การปฏิบัติการเพื่อแกไขความประพฤติหรือ
การลงโทษ12  
 J.B. Kingsbury ไดอธิบายคําวา “discipline” ไววาวินัย หมายถึง การควบคุมความ
ประพฤติการปฏิบัติของพนักงานซ่ึงอาจรักษาไวไดสองวิธี คือ 
 1)  โดยทางกฎขอบังคับ คําส่ังและคําบัญชาซ่ึงมีการลงโทษเปนเคร่ืองหนุนหลัง หรือ 
 2)  โดยทางการส่ังสอน การฝกอบรม และประสบการณในการเขารับงานท่ีตองการ
ความรับผิดชอบ13  
 Baker W. Alton ไดอธิบายความหมายคําวา วินัย  คือ วิธีการที่ใชเพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความ
รับผิดชอบในการเสริมสรางและรักษาการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความมีระเบียบเรียบรอย14 
 Waite W. William ไดใหคําอธิบายวา วินัยเปนเร่ืองเกี่ยวกับการควบคุมตนเองมากกวา
จะถือวาเปนเร่ืองของการลงโทษ ลักษณะของการลงโทษและในความสัมพันธระหวางการจัดการงาน
และคนงานนั้น ลักษณะของการลงโทษควรเปนไปดวยความสมัครใจและดวยความเต็มใจใน
ลักษณะท่ีจะมีสวนรวมในการใหความรวมมือในการทํางานของผูใตบังคับบัญชามากกวาส่ิงอ่ืน15 

                                             
 

11พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  (2546).  หนา 1077. 
 12 Webster’s New world Dictionary of The American Language.Cleveland & New York.  (1968).  The 
World Publishing Company.  p. 416. 
 13 J.B. Kingsbury.  (1975).  Personnel Administration. For Thai Students.  p. 52. 
 14 Baker W. Alton.   (1953).   Personnel Management in Small plent.  p.1. 
 15 Wate W. William.  (1952).  Personnel Administration.  p. 463. 
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 Department of Corrections, ไดใหคําอธิบายคําวา “discipline” วามาจากคําวา 
“disciplina” ในภาษาลาตินซึ่งหมายถึง “การชี้แนะ การสอนและการฝกอบรม” ตามที่เขาใจ
กันโดยท่ัวๆ ไปนั้น คําวา “disciplina” จะหมายถึงกฎขอบังคับในการประพฤติและการปฏิบัติงาน 
หรือแบบแผนของการทําผิดหรือการลงโทษ16 
 Paul Preston และ Thomas W. Zimmeror ใหทัศนะไววา วินัยมีความหมายท่ีอธิบายกัน
ไวหลายทาง ซ่ึงดูเหมือนวาทุกทางจะเพงไปยังพฤติกรรมท่ีคลองตามกฎและระเบียบ17 
 Leon Magginson อธิบายวา วินัยมาจากคําวา “Discipline” แปลวา “follower” วินัยดีจึงเปน
ผลของภาวะผูนําท่ีดี “good – leadership” วินัยมีความหมายแตกตางกันเปน 3 ลักษณะ คือ18 
 - วินัยในลักษณะท่ีเปนการควบคุมตนเอง “self-control” เปนการมองวินัยโดยมุงไปท่ี
การพัฒนาตนเองเพื่อปรับตัวใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการเรียกวา “self-
discipline” 
 - วินัยในลักษณะท่ีเปนเง่ือนไขท่ีทําใหมีพฤติกรรมอันเปนระเบียบ “condition for 
orderly behavior” เปนการมองวินัยโดยมุงไปที่การควบคุมคนในองคการใหมีพฤติกรรมท่ีเปน
ระเบียบโดยการสรางเง่ือนไขชักนําตางๆ  
 - วินัยลักษณะท่ีเปนกระบวนการทางนิติธรรม “judicial due process” การมองวินัยใน
แงนี้มุงไปที่กระบวนการตามกําหนดกฎเกณฑ มีการออกกฎ ระเบียบ ใหปฏิบัติตาม หากฝาฝนก็
จะลงโทษผูทําผิด 
 ศาสตราจารย ดร.พนัส หันนาคินทร รักษาการตําแหนงรองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรจน วิทยาเขตพิษณุโลก พ.ศ. 2526    ไดใหความหมายของคําวาวินัยวา อาจแยกได
เปน 2 สวน คือ19 
 - วินัยทางกาย (Physical discipline) หมายถึงระเบียบหรือเคร่ืองกําหนดแนวทางความ
ประพฤติท่ีแสดงออกทางกายท่ีสามารถตรวจสอบไดจากการแสดงความประพฤตินั้นๆ โดยตรง วา
เปนไปตามวินัยท่ีไดกําหนดไวไดหรือไม 
 - วินัยทางจิต (mental discipline) หมายถึงระเบียบและความสํานึกภายในจิตใจ ท่ีจะ
ควบคุมความประพฤติทางกายใหเปนไปตามความตองการ ส่ิงท่ีจะประกันไดวาคนจะไมประพฤติ

                                             
 

16 Department of Corrections.  (1957).  Guide to personnel Discipline.  p.52. 
 17 Paul Preston and Thomas W. Zimmeror.  (1978).  Management for Supervisors.  p.263. 
 18 Leon C. Magginson.  (1977).  Personnel and Human Resources Administration  (3 rd ed.).  
pp.468-470. 
 19 สํานักงาน ก.พ..  เลมเดิม.  หนา 1. 
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ออกนอกระเบียบได คือ ความมีสติสัมปชัญญะ ความรูจักรับผิดชอบชั่วดี หรือการมีวินัยทางจิต 
เม่ือมีวินัยทางจิตแลวก็จะบังคับใหความประพฤติของตนเปนไปตามแนวทางท่ีถูกตองอยางแนนอน 
ไมมีใครจะบังคับตัวเองใหประพฤติไดดีเทากับตัวเอง โดยเฉพาะเม่ือมีวินัยทางจิตดีแลว ก็เปนเคร่ือง
รับประกันไดวาความประพฤติของคนๆ นั้น  ยอมจะเปนไปในแนวทางที่ดี  และเพราะมีวินัยทางจิต
นี่เองจึงสามารถทําไดดีโดยไมตองมีใครบังคับหรือตองใชความพยายามท่ีจะทําดี 
 อาจารยประวีณ ณ นคร อดีตเลขาธิการ ก.พ. ไดสรุปความหมายของคําวา “วินัย” วามี
ความหมายได 2 ทาง คือ 
 1)  ความหมายในทางรูปธรรม  หมายถึง ขอปฏิบัติ หรือแบบสําหรับคนในองคการ ในหมู 
ในเหลา ในวงการแตละแหง ซ่ึงเราเรียกขอปฏิบัติ หรือแบบท่ีกําหนดไว หรือที่มุงหวังสําหรับคนใน
วงการนั้นวา “วินัย” เชน ในวงการทหารก็มีวินัยทหารเปนขอปฏิบัติหรือแบบของทหาร ในวงการ
ขาราชการพลเรือนสามัญก็มีวินัยขาราชการพลเรือนสามัญเปนขอปฏิบัติหรือแบบของขาราชการ
พลเรือนสามัญ ในวงการขาราชการครูก็มีวินัยขาราชการครูเปนขอปฏิบัติหรือแบบของขาราชการครู 
เม่ือพูดวา “วินัยทหารตางกับวินัยขาราชการพลเรือน” ก็หมายความวา ขอปฏิบัติสําหรับทหารตางกับ
ขอปฏิบัติสําหรับขาราชการพลเรือนหรือแบบของพลเรือน 
    จากความหมายของวินัยในทางรูปธรรมดังกลาวสามารถนําไปใชเปนหลักในทาง
ปฏิบัติไดวา 
  (1)  วินัยสําหรับคนในวงการตางๆ อาจผิดแผกแตกตางกันได การกระทําอยางเดียวกัน
ในวงการหนึ่ง อาจถือวาเปนความผิด แตในอีกวงการหนึ่งอาจถือวาไมเปนความผิด เชน ทหาร 
บังคับบัญชากันตามลําดับช้ันยศ จึงตองทําความเคารพผูท่ีมียศสูงกวา ทหารไมเคารพผูมียศสูงกวา
ถือวาผิดวินัย นี่เปนแบบของทหาร สวนขาราชการพลเรือนบังคับบัญชากันตามตําแหนง ฟงคําส่ังกัน
ตามสายการบังคับบัญชา และไมถือวาการทําความเคารพเปนวินัย คนท่ีไมทําความเคารพผูบังคับบัญชา
จึงไมผิดวินัย แตถาไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาที่ส่ังในหนาท่ีราชการจึงจะผิดวินัย นี่เปน
แบบของพลเรือน สําหรับขาราชการครูถือกันวาเปนพอพิมพแมพิมพที่ดีของศิษย จึงมีวินัยท่ี
เครงครัดกวาขาราชการพลเรือนสามัญ เชน ขาราชการครูเลนการพนันไมไดเลย แมจะเปนการพนัน
ท่ีไดรับอนุญาตแลวก็เลนไมไดผิดวินัย แตขาราชการพลเรือนสามัญเลนการพนันท่ีไดรับอนุญาต
แลวได ถาไมเปนการหมกมุนก็ไมผิดวินัย แบบของขาราชการครูจึงแตกตางกับแบบของขาราชการ
พลเรือนสามัญ 
  (2)  ในการพิจารณาวาการกระทําใดผิดวินัยหรือไม ก็จะตองพิจารณาวาเปนการ
กระทําที่ผิดขอปฏิบัติ หรือผิดแบบของคนในวงการนั้นหรือไม ในวงการขาราชการนิยมการ
กําหนดขอปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษรกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทน้ันๆ 
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ในกรณีที่กําหนดขอปฏิบัติไววา “ตองปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนหรือคําสั่ง” ก็อาจมีระเบียบ 
มติคณะรัฐมนตรีหรือคําส่ังผูบังคับบัญชากําหนดขอปฏิบัติเพ่ิมเติมไวอีก ฉะนั้น เมื่อจะพิจารณาวา
การกระทําอยางใดผิดวินัยหรือไม ก็ตองดูในเบ้ืองตนกอนวามีขอปฏิบัติกําหนดไวในเร่ืองนั้นหรือไม 
ถาไมมีขอปฏิบัติกําหนดไวก็ไมผิด แตถามีขอปฏิบัติกําหนดไวและไมปฏิบัติตามนั้นก็ผิด 
  (3) ในการกําหนดระดับโทษท่ีจะลงแกผูกระทําผิดวินัย ก็จะตองพิจารณากําหนด
หนักเบาแตกตางกันตามแบบของแตละวงการ เชน ขาราชการครูที่มีแบบกําหนดใหเปนพอพิมพ
แมพิมพของศิษย ถาผิดวินัยในกรณีคบชูสูสาว หรือเลนการพนันจะถูกลงโทษหนักกวาขาราชการ
พลเรือนสามัญท่ีทําผิดอยางเดียวกัน เปนตน 
 2)  ความหมายในนามธรรม  หมายถึงลักษณะ เชิงพฤติกรรม (Behavior) ท่ีคนแสดง
ออกมาเปนการควบคุมตนเอง แสดงออกถึงการยอมรับหรือปฏิบัติตามการนําหรือการบังคับบัญชา 
แสดงถึงความมีระเบียบหรืออยูในแบบแผน 
 ลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีแสดงออกเหลานี้เปนส่ิงท่ีมาจากพื้นฐานทางจิตใจ เพราะฉะน้ัน
การที่จะทําใหคนในวงการใดมีวินัย จึงตองปรับพฤติการณ ตองพัฒนาจิตใจดวยมิใชมุงแตจะพัฒนา
หาทางเขียน “ขอปฏิบัติ” หรือ “ระเบียบ” ใหรัดกุมเพียงอยางเดียว หรือคอยแตจะลงโทษเมื่อคนทําผิด
เทานั้น20 
 จากการพิจารณาคําอธิบายความหมายของคําวา วินัย ดังกลาวขางตน สามารถท่ีจะ
ประมวลไดวา วินัย มีอยู 2 ความหมาย ดังนี้ 
 ความหมายแรก “วินัย” หมายถึง ปทัสถาน (Norm) หรือกฎ ระเบียบ แบบแผน แนวทาง 
ขอบังคับตางๆ ท่ีกําหนดข้ึนเพื่อเปนแบบแผนใหบุคคลที่อยูในองคกรยึดถือปฏิบัติ โดยมีการออกกฎ
หรือระเบียบกําหนดการอันถือปฏิบัติและหามปฏิบัติ กําหนดโทษของการฝาฝน เพ่ือควบคุมความ
ประพฤติของบุคคลที่อยูในองคกรใหอยูในระเบียบ แบบแผน ซ่ึงทําใหการปฏิบัติงานหรือการ
ดําเนินการขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
 ความหมายที่สอง “วินัย” หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรม (Behavior) คือ การควบคุม
พฤติกรรมของตนเองเพ่ือใหเปนไปในแนวทางท่ีถูกท่ีควรตามความประสงคขององคกรนั้นๆ และ
รวมถึงการยอมรับหรือปฏิบัติตามการนําหรือการบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาดวย 
 
        2.2.2  ลักษณะท่ัวไปของบทบัญญัติเก่ียวกับวินัย 

                                             
 20 ประวีณ ณ นคร.  (2528).  คูมือการรักษาวินัยขาราชการสําหรับผูบังคับบัญชา.  หนา 23-25. 
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 บทบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองวินัยซ่ึงกําหนดขึ้นเพื่อใหบุคคลในองคกรถือปฏิบัติและหาม
ปฏิบัติกําหนดโทษของการฝาฝน ถือไดวาเปนกฎหมายที่ใหอํานาจฝายปกครองกระทําการ 
ซ่ึงกฎหมายดังกลาวนี้ จะตองมีลักษณะสําคัญ 5 ประการประกอบกันกลาวคือ  
 1)  กฎหมายตองมีลักษณะท่ัวไป คือ กฎหมายตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป ไมมุงหมาย
ใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเทานั้น ตามหลัก
ความเสมอภาค 
 2)  กฎหมายตองมีความแนนอนชัดเจน คือ กฎหมายท่ีใหอํานาจฝายปกครองจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของราษฎร จะตองบัญญัติใหแจงชัดวาใหอํานาจฝายปกครองออกคําส่ังบังคับใหบุคคล
ประเภทใด กระทําอะไรหรือหามมิใหกระทําอะไร ในกรณีใดและเพื่อประโยชนอะไร 
 3)  กฎหมายตองไมมีผลใชบังคับยอนหลัง คือ จะตองประกาศโฆษณากฎหมายน้ัน 
เพื่อใหราษฎรทราบเปนการลวงหนาในราชกิจจานุเบกษากอนท่ีจะนําไปใชบังคับแกราษฎร และจะ
ใชกฎหมายนั้นเพื่อบังคับแกการกระทําหรือเหตุการณท่ีไดเกิดข้ึนและส้ินสุดลงแลวกอนวันท่ีไดมีการ
ประกาศโฆษณากฎหมายน้ันในราชกิจานุเบกษาไมได 
 4)  กฎหมายตองไมขัดหรือแยงตอหลักความไดสัดสวน ท้ังนี้ หลักแหงความไดสัดสวนมี
สาระสําคัญประกอบดวยหลักการยอยๆ 3 หลักการดวยกันคือ หลักแหงความเหมาะสม กลาวคือ
สามารถดําเนินการใหเกิดผลตามท่ีฝายนิติบัญญัติประสงคจะใหเกิดข้ึนไดจริงๆ ในทางปฏิบัติ หลัก
แหงความจําเปน กลาวคือ เปนมาตรการท่ีมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของราษฎรนอยท่ีสุด 
และหลักแหงความไดสัดสวนอยางแคบ กลาวคือ มาตรการท่ีกฎหมายใหอํานาจฝายปกครองออกมา
ใชบังคับแกราษฎร ตองเปนมาตรการท่ีกอใหเกิดประโยชนแกมหาชนย่ิงกวาท่ีกอใหเกิดความเสียหาย
ใหแกเอกชนและหรือแกสังคมโดยสวนรวม 
 5)  กฎหมายจะตองไมกระทบกระเทือนตอสารัตถะของสิทธิและเสรีภาพ กลาวคือ 
ถึงแมวาตามรัฐธรรมนูญฝายนิติบัญญัติจะมีอํานาจตรากฎหมายจํากัดหรือใหอํานาจฝายปกครอง
จํากัดเสรีภาพของราษฎรแตละคนเพ่ือคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืนและหรือเพื่อรักษาไวซ่ึง
ประโยชนมหาชนไดก็ตาม แตหาไดมีอํานาจตัดหรือเพิกถอนสิทธิและเสรีภาพดวยไม21 
 
        2.2.3  ความจําเปนของวินัย 
 พระพุทธองคตรัสวา 

                                             
 21วรพจน วิศรุตพิชญ.  (2538).  หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง.  หนา 51- 61.  

DPU



 16 

 “พฤติการณของคนหมูมากท่ีไมมีความรูรักษาตัวหรือไมมีวินัยจะเปนเหมือนควายตาบอด
ท่ีเท่ียวอยูในปาดง”22 
 พ.อ.ปน มุทุกันต ใหทัศนะวา “วินัยจะนําคนไปสูความดีความเจริญ คนท่ีจะกาวไปสู
ความดีความเจริญจะตองมีวินัยกํากับเสมอ คือ ตองเวนขอหามบางอยางและทําตามคําส่ังบาง
ประการ ตนจึงจะไปถึงท่ีหมายได”23 
 Jame Black เขียนใหทัศนะไววา “วินัยเปนรากฐานของการบริหารท่ีสัมฤทธ์ิผล ซ่ึงถา
ปราศจากวินัยแลว องคการจะต้ังอยูไมได24 
 ทานอาจารยประวีณ ณ นคร ไดสรุปความจําเปนของวินัยไววา วินัยมีความสําคัญเปน
อันมากทั้งแกบุคคลเปนสวนตัวและแกสวนรวมตลอดจนแกองคการหรือการบริหารงานและแก
หัวหนางาน25 
 ในดานสวนตัวบุคคล วินัยจะเปนเคร่ืองชวยสรางความดีความเจริญและความสําเร็จแก
ตนเอง กับยังจะสงผลความดีความเจริญและความสําเร็จนั้นไปถึงหมูคณะตลอดจนประเทศชาติเปน
สวนรวมดวย 
 ในดานการบริหารงานนั้น  วินัยจะชวยเพิ่มพลังในการทํางานประสิทธิภาพในการ
ทํางานและประสิทธิผลของงานนั้นข้ึนอยูกับวินัยของคนทํางานดวยสวนหนึ่ง เพราะผูทํางานทุกคน
เปรียบเหมือนตัวจักร แตละตัวของหนวยงาน หากตัวจักรคดๆ งอๆ หร ือสนิมจับ หรือไมกินเกลียว
กับตัวจักรอ่ืน เคร่ืองจักรนั้นจะเดินไมสะดวก หยอนประสิทธิภาพดอยประสิทธิผล 
 ฉะนั้นถึงแมคนจะมีความรูความสามารถดี แตถาหยอนวินัยแลวจะใชงานไมไดดีเทาท่ีควร 
วินัยจึงมีความสําคัญสําหรับหนวยงานทุกแหง โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับขาราชการซ่ึงเปนเจาหนาท่ี
ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ บริการความสะดวก ระงับทุกขบํารุงสุขแกประชาชน จําเปนท่ี
จะตองมีวินัยท่ีเขมงวดกวดขันเปนพิเศษ เพื่อใหขาราชการเปนท่ีเล่ือมใสศรัทธาและไดรับความรวมมือ
จากประชาชนใหการบริหารราชการเปนไปโดยเรียบรอย ประหยัด มีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิผลและ
ประเทศเจริญกาวหนา ถาขาราชการไมมีวินัยดีพอ จะทําใหราชการเสียหาย งานไมบรรลุผลตามเปาหมาย 
หยอนประสิทธิภาพ ไมประหยัด ขาดประสิทธิผล ประชาชนไมศรัทธาฝายบริหาร และอาจหันไป
เขาขางศัตรูผูกอการรายก็ได ยิ่งถาขาราชการหยอนวินัยอยางมากถึงขนาดมีแตทุจริตคดโกง ไมเอาใจใส

                                             
 22 สมเด็จพระพุทธโฆษจารย ญาณวรมหาเถระ.  (2498).  มงคลตกทีปนิยาปฐมโมภาโค.  หนา 248. 
 23 ปน มุทุกันต.   (2502).  มงคลชีวิตภาคท่ี 1 อนุสรณนายปรัชญา เอกพานิช.  หนา 379– 395. 
 24 James Menzies Black.  (1966).  The Real Meaning of Discipline.  p.3. 
 25 ประวีณ ณ นคร.  เลมเดิม.  หนา 31-32. 
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ในหนาท่ีและประพฤติเหลวไหลกันท่ัวไป ก็อาจนําประเทศไปสูความเสื่อม หรืออาจถึงลมจมได 
ดังท่ี  Jame Black ใหทัศนะไวดังกลาวขางตนวา “ถาปราศจากวินัยแลวองคการจะต้ังอยูไมได” 
 ในสวนท่ีเกี่ยวกับผูบังคับบัญชา  ถาผูอยูใตบังคับบัญชาไมมีวินัยจะเปนท่ีหนักใจหนักกาย
ของหัวหนา เพราะใชทํางานไมไดดั่งใจ  ผลงานก็จะไมดี ตัวหัวหนาจะตองคอยควบคุมกําชับ
อยางใกลชิด บางกรณีหัวหนาตองลงมือทํางานบางอยางเองเพราะไวใจผูอยูใตบังคับบัญชาไมได 
แตถาผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยดี จะชวยทํางานใหสําเร็จเปนผลดีเปนท่ีเบาใจเบากายและไวใจได
เปนท่ีสบายใจของหัวหนางาน วินัยจึงมีความสําคัญตอหัวหนางานดวยอยางยิ่ง 
 จากพุทธพจนและทรรศนะของบุคคลในวงการตางๆ ดังกลาว จึงสรุปไดวาวินัยมี
ความจําเปนตอรัฐบาลในการบริหารงานของประเทศ เพราะจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของราชการ
เปนไปโดยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผล เปนท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชน 
 นอกจากวินัยจะมีความจําเปนตอราชการเปนสวนรวมแลว วินัยยังมีความจําเปนตอตัว
ขาราชการเองโดยตรงอีกดวย เพราะจะเปนเครื่องนําคนไปในทางที่ดีสงเสริมและสรางสรรคให
ขาราชการตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีอยางมีความรับผิดชอบและไดผลดีมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหเปน
ความดีความชอบและความสามารถท่ีจะไดเล่ือนฐานะในทางราชการกาวหนาไปตามลําดับ 
 ยิ่งไปกวานั้น วินัยยังมีความจําเปนตอผูบังคับบัญชาอีกดวย  เพราะหากผูใตบังคับบัญชา
ไมมีวินัยดีพอแลว  งานก็จะไมเดินไปดวยดีอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงผูบังคับบัญชาจะตองรับผิดชอบใน
ผลงานนั้น และรับผิดชอบในการที่ผูอยูใตบังคับบัญชาไมมีวินัยนั้นดวย 
 
        2.2.4  จุดมุงหมายและขอบเขต 
 จุดมุงหมายสําคัญของวินัยขาราชการพลเรือน คือเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
หลักของทางราชการ อันไดแก เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการ เพื่อความเจริญของ
ประเทศ เพื่อความม่ันคงของชาติ และเพื่อความผาสุกของประชาชน ขอบเขตวินัยจึงจํากัดอยูใน
กรอบของความมุงหมายดังกลาว การกระทําใดของขาราชการซ่ึงไมมีผลกระทบตอประโยชนของ
ทางราชการ การกระทํานั้นจะไมอยูในขายที่ถือวาเปนความผิดทางวินัย แตถาการกระทําใดทําให
เสียประโยชนตอทางราชการ หรือบั่นทอนความเจริญ ความสงบเรียบรอย และประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของทางราชการ การกระทํานั้นถือวาเปนความผิดทางวินัย ซ่ึงจะไดรับการพิจารณาลงโทษ
ตามความรายแรงแหงกรณี 
 จุดมุงหมายและขอบเขตของวินัยนี้ นําไปใชประโยชนในทางปฏิบัติได คือ ในกรณีที่
จะกําหนดวาการกระทําอยางใดควรเปนขอหามหรือขอพึงปฏิบัติสําหรับวงการใด ตองนําจุดมุงหมาย
ของวินัยของวงการนั้นมาพิจารณากําหนดขอบเขต การกระทําใดท่ีจะเปนการขัดขวางหรือบ่ันทอน
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การบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหลักของวงการใด ก็อยูในขอบเขตของวินัยท่ีควรกําหนดเปน
ขอหามในวงการนั้น การกระทําใดท่ีจะเปนทางสนับสนุนหรือสงเสริมการบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคหลักของวงการใด ก็อยูในขอบเขตของวินัย ก็ควรกําหนดเปนขอพึงปฏิบัติในวงการนั้น 
และบางวงการอาจกําหนดจุดมุงหมายและขอบเขตของวินัยใหกวางขึ้น เพื่อธํารงศักดิ์ศรีของ
ผูประกอบวิชาชีพนั้นดวย 
 
        2.2.5  ขอความคิดวาดวยการลงโทษทางวินัย 
                   2.2.5.1  ความหมาย การลงโทษ คือมาตรการอันหนึ่งท่ีใชในการรักษาวินัย ซ่ึงเปนมาตรการ
ในการปราบปรามหรือมาตรการในทางลบ ใชสําหรับลงโทษขาราชการผูกระทําผิดวินัย และปราม
ไวใหขาราชการโดยท่ัวไปไมกลากระทําผิดวินัยเพราะกลัวถูกลงโทษ 
 ศาสตราจารย Stahl กลาววาไมมีการจัดองคการใดท่ีจะเรียบรอยสมบูรณ ไมมีการ
บริหารงานใดท่ีจะดีเลิศทุกประการ ไมมีระบบการบริหารงานบุคคลใดท่ีจะไมมีการผิดพลาด
เกิดข้ึนเลย อันท่ีจะหลีกเล่ียงการลงโทษสําหรับการประพฤติผิด หรือการปฏิบัติหนาท่ีไมดีของ
เจาหนาท่ีไดโดยตลอดไป26 
 ดังนั้นการท่ีจะหวังวาในองคการหนึ่งๆ จะไมมีการกระทําผิดวินัยเลยยอมเปนไปไมได 
และการหลีกเล่ียงท่ีจะมิใหมีการลงโทษก็เปนส่ิงท่ีเปนไปไดยาก ดังนั้น การลงโทษจึงเปนส่ิงท่ีควบคูกัน
กับวินัย แมวาการลงโทษจะเปนมาตรการท่ีพึงใชเปนอันดับสุดทายในการรักษาวินัยขาราชการ แต
ก็เปนมาตรการท่ีสําคัญและจําเปนตองใชอยูตราบเทาท่ียังมีขาราชการกระทําผิดวินัย ทางราชการจะ
ใชการลงโทษเปนมาตรการสุดทายหลังจากท่ีการสงเสริมใหขาราชการมีวินัย และการปองกันมิให
ขาราชการกระทําผิดวินัยไมอาจใชไดผลในกรณีนั้น 
             2.2.5.2  จุดมุงหมาย  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 การลงโทษ
ทางวินัยมีจุดมุงหมาย ดังนี้ 
   1)  เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธ์ิของกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน โดยท่ีพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนบัญญัติใหขาราชการตองรักษาวินัย ตามที่บัญญัติเปนขอหามและ
ขอปฏิบัติโดยเครงครัดอยูเสมอ27 และถาผูบังคับบัญชาเห็นวา กรณีมีมูลวาผูใตบังคับบัญชาคนใด
กระทําผิดวินัยจะตองดําเนินการทางวินัยทันที28  ถาผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาท่ี หรือ

                                             
 26 Clenn O. Stahl.  (1962).  Public Ponsonal Admjnistration.  p.371. 
 27 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535,  มาตรา 80. 
 28 แหลงเดิม.  มาตรา 99 วรรคสี่. 
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ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมสุจริต ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย29 ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจึงมีบทบาทหนาท่ี
รักษาความศักดิ์สิทธ์ิของกฎหมายโดยการ “ปราบ” ผูกระทําผิดวินัย และ “ปราม” มิใหผูอ่ืนเอา
เยี่ยงอยางผูกระทําความผิด 
   2)  เพื่อรักษามาตรฐานความประพฤติ ขวัญ และสมรรถภาพของขาราชการ ท้ังนั้น 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนบัญญัติวา ในการลงโทษขาราชการผูส่ังลงโทษตอง
ส่ังลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด ระวังอยาใหเปนไปโดยอคติ โดยพยาบาท หรือโดยโทสะจริต 
หรือลงโทษผูที่ไมมีความผิดในคําสั่งลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใด 
ตามมาตราใด30 การลงโทษทางวินัยจึงตองลงโทษอยางเปนธรรม คือพิจารณาแลววาไดกระทําผิดจริง
และลงโทษโดยเสมอหนาไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง คือผูกระทําผิดในลักษณะเดียวกันยอมไดรับโทษใน
ลักษณะเดียวกันและจะตองลงโทษในระดับท่ีเหมาะสมกับความผิดดวย จึงจะทําใหขาราชการรูสึกวา
มีความเปนธรรมในระบบราชการ และจะมีขวัญ กําลังใจ ในการประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในมาตรฐาน
ท่ีดีได 
   3)  เพ่ือจูงใจใหขาราชการปรับปรุงตนเองใหดีข้ึน ท้ังนี้ การท่ีจะลงโทษทางวินัย
แกผูกระทําผิดวินัยผูใด ผูบังคับบัญชาควรท่ีจะไดช้ีแจงใหผูถูกลงโทษนี้เขาใจและยอมรับในความผิด
ท่ีตนไดกระทําลงไป เพ่ือท่ีจะเปนทางจูงใจใหผูกระทําผิดวินัยไดคิดท่ีจะปรับปรุงตนเอง เพ่ือมิให
กระทําผิดอีกตอไป 
   4)  เพื่อรักษาช่ือเสียงของทางราชการและความเช่ือม่ันของประชาชนตอทางราชการ 
โดยทําใหขาราชการมีระเบียบวินัย มีสมรรถภาพในการทํางานโดยสม่ําเสมอ หากในหนวยงานใดมี
ขาราชการบกพรองในเร่ืองระเบียบวินัย หรือบกพรองในการปฏิบัติราชการ ก็มีการจําเปนท่ีจะตอง
ลงโทษขาราชการท่ีบกพรองนั้น ๆ ถาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง อันแสดงวาผูกระทําผิดเปน
บุคคลที่ไมสมควรอยูในราชการตอไป ก็ตองลงโทษสถานหนัก คือ ปลดออก หรือไลออก ท้ังนี้
เพื่อใหประชาชนเชื่อมั่นในระบบราชการวาจะมีแตบุคคลผูมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัยดี 
เปนขาราชการที่มีหนาท่ีใหบริการแกประชาชนเทานั้น อันเปนการรักษาชื่อเสียงของทางราชการ
ดวย 
 2.2.5.3  โทษทางวินัย  ตามมาตรา 100  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 กําหนดโทษทางวินัยไว 5 สถาน คือ 
   (1)   ภาคทัณฑ 

                                             
 29 แหลงเดิม.  มาตรา 99 วรรคเจ็ด. 
 30 แหลงเดิม.  มาตรา 101. 
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   (2)  ตัดเงินเดือน 
   (3)  ลดข้ันเงินเดือน 
   (4)  ปลดออก 
   (5)   ไลออก 
   โทษทางวินัยทั้ง 5 สถานนี้ แยกพิจารณาไดเปนโทษสําหรับความผิดทางวินัย
ไมรายแรง และโทษสําหรับความผิดทางวินัยอยางรายแรง 
   โทษสําหรับความผิดทางวินัยไมรายแรง  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิด
วินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน  ตามควร
แกกรณี  ใหเหมาะสมกับความผิด  ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษ
ก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑ ใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน 
ซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน31 นอกจากนั้น หากผูบังคับบัญชาพิจารณาเห็นวา ขาราชการ
ผูนั้นกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ ก็มีอํานาจท่ีจะงดโทษให โดยใหทําทัณฑบน
เปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 
   โทษสําหรับความผิดทางวินัยอยางรายแรง  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทํา
ความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก ตามความรายแรง
แหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษ
ลงตํ่ากวาปลดออก32 แตการลงโทษปลดออกตามพระราชบัญญัตินี้ ก็คือการลงโทษใหออกจากราชการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 นั่นเอง ซ่ึงใหผูรับโทษมีสิทธิไดรับ
บําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูนั้นลาออกจากราชการ คือ ถารับราชการเปนเวลา 10 ปข้ึนไป มีสิทธิ
ไดรับบําเหน็จ ถารับราชการเปนเวลา 25 ปข้ึนไป มีสิทธิไดรับบํานาญ 
 
2.3  หลักประกันเก่ียวกับการลงโทษทางวินัย 
        2.3.1  การรองทุกข 
 “ทุกข” หรือความเดือดรอนของประชาชนน้ันอาจมีสาเหตุหลายประการ เชน เกิดจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทําของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ฯลฯ 
 ประชาชนอาจเลือกใชวิธีการเยียวยาทางปกครอง    โดยการรองทุกขตอเจาหนาท่ีของรัฐ
หรือองคกรของรัฐฝายปกครอง ซ่ึงอาจแบงไดเปน 3 กรณี ดังนี้ 

                                             
 31 แหลงเดิม.  มาตรา 103 วรรคหน่ึง. 
 32 แหลงเดิม.  มาตรา 104 วรรคหน่ึง. 
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  (1)  โดยการรองทุกขตอเจาหนาท่ีของรัฐหรือองคกรของรัฐ ฝายปกครองซ่ึงเปนตนเหตุ
แหงการรองทุกขนั้นเองเพื่อใหพิจารณาทบทวนเร่ืองนั้นใหม เชน รองทุกขตอนายอําเภอ ใหพิจารณา
ทบทวนคําส่ังของนายอําเภอท่ีเปนตนเหตุแหงการรองทุกข 
  (2) โดยการรองทุกขตอผูบังคับบัญชาหรือ “หนวยเหนือ” ของเจาหนาท่ีของรัฐหรือองคกร
ของรัฐฝายปกครองซ่ึงเปนตนเหตุแหงการรองทุกขเพื่อใหพิจารณาแกไขปญหาในเร่ืองนั้น เชน ใน
กรณีท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนจากการกระทําของกํานัน ประชาชนก็อาจรองทุกขตอนายอําเภอ
หรือผูวาราชการจังหวัดใหส่ังระงับหรือยกเลิกการกระทําดังกลาวของกํานันได 
  (3)  โดยการรองทุกขตอองคกรตางๆ ของฝายปกครองซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในการรับ
พิจารณาคํารองทุกขของประชาชน  เชน  ศูนยรับเร่ืองรองทุกขของสวนราชการตางๆ สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข เปนตน33 
  ความหมายของการรองทุกขไดมีผูใหคํานิยามไว ดังนี้ 
  O. Glenn Stahl34 ไดกลาวถึงความหมายของการรองทุกขไวในหนังสือ Public Personnel 
Administration วา การรองทุกขมีความหมายใน 2 ลักษณะ คือ การรองขอความชวยเหลือในเรื่องตางๆ 
ของลูกจางแตละคน และการรองขอใหแกไขในเร่ืองเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงาน ดังนั้น ความหมาย
ของคําวารองทุกข (Grievances) และอุทธรณ (Appeals) จึงตางกัน คําวารองทุกขจะรวมถึงปญหา
ที่เกิดจากขอรองเรียนสวนตัวของลูกจาง แตคําวาอุทธรณเปนความหมายท่ีเปนทางการในการขอ
ความเปนธรรมเม่ือถูกฝายบริหารลงโทษทางวินัยหรือในกรณีอ่ืนๆ ในภาคอุตสาหกรรม ความหมาย
ของคําท้ังสองน้ีจะรวมอยูในความหมายของคําวารองทุกข 
  Paul Pigor และ Charles A Myers35 ไดกลาวถึงความหมายของการรองทุกขไวในหนังสือ 
Personnel Administration : A Point of View and a Method วา ในการวิเคราะหความหมายของคําวา
รองทุกข (Complaints) จะตองพิจารณาถึงระดับของความไมพึงพอใจของลูกจาง ซ่ึงมีคํา 3 คําท่ีจะ
แสดงใหเห็นเชนนั้น คือ คําวา Dissatisfication Complaint และ Grievance คําวา Dissatisfication คือ
ส่ิงใดๆ ก็ไดท่ีทําใหลูกจางเกิดความรูสึกรําคาญหรือไมพึงพอใจ เชน คนงานที่กําลังทํางานเกิด
ความรูสึกไมพอใจในการที่จะตองคนหาเคร่ืองมือบางอยางท่ีตองใชงาน สวนคําวา Complaint คือ
การรองทุกขในเร่ืองท่ีทําใหลูกจางรูสึกรําคาญหรือไมถึงพอใจ เชน รองขอใหฝายบริหารจัดหา

                                             
33 ชาญชัย แสวงศักด์ิ.  (2540).  คูมือการรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขและคณะกรรมการ

วินิจฉัยรองทุกขภูมิภาค.  หนา 11-12. 
34 O. Glenn Stahl.  (1983).  Public Personnel Administration (8 th ed.).  p. 256. 
35 Paul Pigor and Charles A.  (1973).  Myers.  p. 229. 
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เคร่ืองมือใหพวกลูกจางอยางเพียงพอ เปนตน สําหรับคําวา Grievance เปนคําทางการที่ใชรองทุกขใน
เร่ืองแรงงานสัมพันธ หรือรองขอใหมีการพิจารณาตีความเกี่ยวกับขอตกลงทางการจางแรงงาน 
  William G. Torpey36 ไดกลาวไวในหนังสือ Public Personnel Management วาการรองทุกข
เปนการรองเรียนในปญหาสวนตัวของลูกจางแตละคน ซ่ึงจะตองมีการแกไขในแตละเฉพาะปญหา
เปนรายบุคคล (Grievance is a complaint personal to an individual employee, the solution of 
which normally affects only the individual employee)  
  อาจารยจํานงค สมประสงค37 ไดกลาวถึงความหมายของการรองทุกขไวในหนังสือการ
บริหารพนักงานการเจาหนาท่ีวา ในการพิจารณาความหมายของการรองทุกขจะตองแยกความหมาย
ของคําวาขอรองเรียน (Complaint) กับขอรองทุกข (Grievance) เสียกอน คําวารองเรียนนั้นหมายถึง
การแสดงออกทุกๆ อยางท่ีเกี่ยวกับความไมพอใจในตัวเจาหนาท่ี สวนคําวารองทุกขเปนการรองขอ
ความเปนธรรมจากการปฏิบัติอันไมเหมาะสมตามขอตกลงแรงงานท่ีทํากันไว อันเกี่ยวกับเร่ืองการให
ออกจากงาน คาจาง การเลื่อนตําแหนงฯ อยางไรก็ตาม เมื่อความหมายของคํารองทุกขใชอยาง
กวางขวางในการบริหารพนักงานการเจาหนาท่ี จึงหมายถึงความไมพึงพอใจของพนักงานเจาหนาท่ีใน
ทุกเร่ืองทุกกรณีท่ีจะแสดงออกหรือไมก็ตาม 
  อาจารยธงชัย สันติวงษ38 ไดกลาวถึงความหมายของการรองทุกขไวในหนังสือการ
บริหารงานบุคคลวา การรองทุกข (Grievance) เปนกรณีท่ีเกิดข้ึนอยางเปนทางการระหวางลูกจางและฝาย
จัดการเกี่ยวกับสภาพเงื่อนไขของการวาจางตางๆ  โดยปกติขอรองทุกขท่ีเกิดข้ึนนั้นมักจะเกิดข้ึน
จากการไมพึงพอใจหรือรูสึกวาเกิดความไมเปนธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติผิดขอสัญญาในการวาจาง 
หรือการปฏิบัติของฝายจัดการตอลูกจาง เปนตน 
 จากนิยามความหมายของการรองทุกขเหลานี ้ อาจกลาวสรุปไดว าการรองทุกข 
(Grievances) ตามหลักการบริหารงานบุคคลหมายถึงการรองขอความเปนธรรมในเร่ืองตางๆ ท่ีทําให
ลูกจางเกิดความรูสึกไมพึงพอใจตอฝายจัดการ เพื่อใหขจัดหรือแกไขความไมพึงพอใจหรือความทุกข
ความเดือดรอนนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับสภาพการจางหรือขอตกลงการจาง เชน 
สภาพแวดลอมในการทํางานไมดี  เงินเดือนคาจางต่ํา หรือไมไดรับการพิจารณาเล่ือนตําแหนง 
เปนตน ดังนั้น ความหมายของการรองทุกขตามหลักการบริหารงานบุคคลจึงมีลักษณะท่ีคอนขาง
กวางและครอบคลุมในทุกๆ เรื่องที่ทําใหลูกจางรูสึกไมพึงพอใจก็มีสิทธิรองทุกขได นอกจากนั้น 

                                             
36 William G. Torpey.  (1957).  Public Personnel Management.  p. 226. 
37 จํานง สมประสงค.  (2514).  การบริหารพนักงานการเจาหนาท่ี.  หนา 447. 
38 ธงชัย สันติวงษ.  (2525).  การบริหารงานบุคคล.  หนา 309 -310. 
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ยังมีนักวิชาการบางทานใหคํานิยามของคําวารองทุกขครอบคลุมไปถึงการรองขอใหพิจารณา
กรณีท่ีถูกลงโทษทางวินัยดวย39 
 
  แนวความคิดเร่ืองการรองทุกข 
  สําหรับแนวความคิดเร่ืองการรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
นั้น ตั้งแตพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471 ไดเคยมีการบัญญัติถึงเร่ือง
การรองทุกขไวในหมวดท่ีเกี่ยวกับเร่ืองการรักษาวินัย เชน ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พุทธศักราช 2471  มาตรา 65  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พุทธศักราช 
2482  มาตรา 66  และตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2485 หมวด 4 เปน
ตน แตความหมายของการรองทุกขตามพระราชบัญญัติดังกลาวนี้ เปนเรื่องของการรองทุกขใน
กรณีที่ขาราชการถูกลงโทษทางวินัยท้ังส้ิน และหลังจากนั้นพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนฉบับตอมาก็มิไดกลาวถึงคําวารองทุกขไวอีก มีแตกลาวถึงคําวาการอุทธรณคําส่ังลงโทษทาง
วินัยเทานั้น จึงเห็นไดวาความหมายของการรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ฉบับกอนๆ นั้น คือการรองขอความเปนธรรมกรณีถูกลงโทษทางวินัย หรือคือการอุทธรณคําส่ังลงโทษ 
ตามความหมายของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 นั่นเอง สวนความหมาย
ของการรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 นี้ เปนการใหขาราชการ
พลเรือนรองขอความเปนธรรมในเรื่องที่ผูบังคับบัญชาปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลดานตางๆ ซึ่งไมมีสิทธิอุทธรณ  นอกจากเปนหลักประกันความเปน
ธรรมใหแกขาราชการตามระบบคุณธรรมแลว ยังเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชา
ตามหลักพนักงานสัมพันธ (Employee Ralation) อันเปนแนวความคิดที่เพิ่งเริ่มปรากฏขึ้นใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชพลเรือน พ.ศ. 2518 และไดมีการใชกฎหมายในเร่ืองนี้มาจนถึง
ปจจุบันโดยยังไมเคยมีการแกไขเปล่ียนแปลงแตอยางใด  
 
  เจตนารมณของการรองทุกข 
  1)  เพื่อใหผูอยูใตบังคับบัญชาไดระบายความคับของใจในการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท่ีผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอตนวาเปนการกระทําท่ีไมถูกตอง หรือช้ีแจง
เหตุผลความถูกตองท่ีไดปฏิบัติไปใหผูรองทุกขทราบและเขาใจ หรือใหผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึน

                                             
39 สุทธาทิพย นาคาบดี.  (2532).  การรองทุกขของขาราชการพลเรือน.  หนา 15. 
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ไปไดพิจารณาใหความเปนธรรมตามสมควร ซ่ึงจะกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชา
และผูอยูใตบังคับบัญชา40 
  2)  เพื่อใหความคุมครองหรือหลักประกันความเปนธรรมแกขาราชการ อันเปนการ
สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ41 
  3)  เพ่ือเปนการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจมิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจเกินขอบเขต
หรือใชความระมัดระวังและไตรตรองในการปฏิบัติตอผูอยูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม42 
 
        2.3.2  การอุทธรณ 
  เมื่อพิจารณาถึงคําสั่งลงโทษทางวินัย  คือ คําสั่งลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  
ลดขั้นเงินเดือน ปลดออกและไลออก ถือไดวาเปนคําส่ังทางปกครอง ตามความหมายในมาตรา 5 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2535 ท่ีนิยามไววา  
  ““คําส่ังทางปกครอง” หมายความวา  
  (1)  การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนตอ
บุคคลในอันท่ีจะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือ
หนาท่ีของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว เชน การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย
อุทธรณ การรับรองและการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ 
  (2)  การอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 
  แมพระราชบัญญัตินี้จะใชคําวา “คําส่ังทางปกครอง” แตก็หมายถึงนิติกรรมทางปกครอง
นั่นเอง เหตุท่ีไมใชคําวานิติกรรมทางปกครองก็เพราะผูรางเกรงวาจะกอใหเกิดความสับสนแก
สมาชิกรัฐสภา จนอาจเปนเหตุใหกฎหมายไมผานสภาได ซึ่งเมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัตินี้
จะเห็นวาเปนกฎหมายฉบับแรกท่ีไดใหนิยามนิติกรรมทางปกครองไว โดยเปนคํานิยมท่ีสอดคลอง
กับความหมายของนิติกรรมทางปกครองท่ีใชอยูในประเทศเยอรมัน ท่ีหมายถึงแตเฉพาะนิติกรรมทาง
ปกครองท่ีมีผลเปนการเฉพาะเร่ืองเทานั้น ไมหมายรวมถึงท่ีมีผลเปนการท่ัวไปดวย 
  จากนิยามความหมายของ “คําส่ังทางปกครอง” ในมาตรา 5 อาจจําแนกองคประกอบ
ของ “คําส่ังทางปกครอง” ซ่ึงเปนนิติกรรมทางปกครองได ดังนี้ 

                                             
40 ประวีณ ณ นคร.  (2523).  คูมือการปฏิบัติงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 

2518 ภาค 2.   หนา 9. 
41 สมศักด์ิ ศุภะรัชฎเดช.  (2523,เมษายน).  "การอุทธรณและการรองทุกข."  วารสารขาราชการ,ฉบับท่ี 4.  

หนา 135-136. 
42 สุทธาทิพย นาคาบดี.   เลมเดิม.  หนา 20. 
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  (1)  นิติกรรมทางปกครองตองมีลักษณะเปนการส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย
อุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน ซ่ึงเปนการใชอํานาจฝายเดียวของฝายปกครอง 
  (2)  นิติกรรมทางปกครองตองออกโดยเจาหนาที่ฝายปกครอง พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ไดใหนิยามความหมายของ “เจาหนาที่” ไววา 
““เจาหนาที่” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใชอํานาจ หรือไดรับมอบใหใช
อํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมายไมวาจะเปนการจัดต้ัง
ข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอยางอ่ืนของรัฐหรือไมก็ตาม” เม่ือพิจารณาจากการ
นิยามความหมายของ “เจาหนาท่ี” ไวดังกลาว จะเห็นไดวาเจาหนาท่ีท่ีจะออกนิติกรรมทางปกครองนั้น 
มิไดมีความหมายแคบเฉพาะตองเปนองคกรภายในฝายปกครองเทานั้น แตมีความหมายกวางโดย
พิจารณาถึงการใชอํานาจปกครองดวย ดังนั้น แมมิใชคําส่ังท่ีออกโดยเจาหนาท่ีในฝายปกครอง แต
เปนคําส่ังท่ีออกจากองคกรท่ีใชอํานาจปกครอง ก็อาจเปนนิติกรรมทางปกครองได ซ่ึงเปนแนวคิดท่ี
สอดคลองกับหลักทฤษฎีการจัดทําแบบมหาชน 
  (3)  นิติกรรมทางปกครองตองมีลักษณะท่ีเปนการแสดงเจตนาของเจาหนาท่ีท่ีมีผลเปน
การสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลในอันท่ีจะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบ
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล การแสดงเจตนาของฝายปกครองนี้เปนการทําให
ความสัมพันธระหวางรัฐกับเอกชนที่มีลักษณะเปนกฎเกณฑทั่วไป และเปนนามธรรมมาเปนนิติ
กรรมทางปกครองท่ีมีลักษณะเปนการเฉพาะและเปนรูปธรรม  ตัวอยางการแสดงเจตนาของ
เจาหนาที่ที่สรางนิติสัมพันธที่ทําใหมีการเคล่ือนไหวในสิทธิและหนาท่ี เชน การที่เจาหนาท่ีออก
ใบอนุญาตยอมกอใหเกิดสิทธิแกผูรับอนุญาต การท่ีเจาหนาท่ีเพิกถอนใบอนุญาตยอมทําใหสิทธิท่ี
ประชาชนไดรับไปแลวตองระงับไป การท่ีเจาหนาท่ีออกคําส่ังตอประชาชนยอมทําใหประชาชนมี
หนาท่ีตองปฏิบัติตามคําส่ัง เปนตน43 
 
  ความหมายของการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
  การอุทธรณคําส่ังทางปกครอง คือ กระบวนการควบคุมตรวจสอบคําส่ังทางปกครอง
ภายในองคกรฝายปกครอง  ซ่ึงองคกรผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณมีอํานาจในการตรวจสอบท้ัง
ความชอบดวยกฎหมายและความเหมาะสมในเนื้อหาของการใชอํานาจดุลพินิจ (ถาเจาหนาท่ี
ฝายปกครองช้ันตนมีอํานาจดุลพินิจตามกฎหมายดวย) ของเจาหนาท่ีฝายปกครองผูออกคําส่ังนั้น 
ในกรณีท่ีกฎหมายเฉพาะเร่ือง มิไดบัญญัติข้ันตอนของการควบคุมตรวจสอบคําส่ังทางปกครองภายใน

                                             
 43 มานิตย จุมปา.   (2546).  คูมือศึกษากฎหมายปกครอง.  หนา 343–345. 
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ฝายปกครองไว หรือในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองนั้นมิไดออกโดยผูมีอํานาจสูงสุดในกระทรวงหรือ
หนวยงานเทียบเทากระทรวง (รัฐมนตรี) หากผูรับคําส่ังทางปกครองไมเห็นดวยกับคําส่ังนั้นไมวา
จะเปนการรับฟงขอเท็จจริง การตีความขอกฎหมาย การปรับบทกฎหมาย หรือการใชอํานาจดุลพินิจ 
ผูรับคําส่ังนั้นยอมมีสิทธิท่ีจะยื่นอุทธรณโตแยงคัดคานเปนหนังสือตอเจาหนาท่ีผูทําคําส่ังนั้น44 
  การอุทธรณหรือการโตแยงคําส่ังทางปกครองนั้นมีหลักการเบ้ืองตนท่ีสําคัญ คือ หากมี
กฎหมายเฉพาะท่ีใหอํานาจในการออกคําส่ังทางปกครองนั้น กําหนดวิธีการอุทธรณหรือการโตแยง
คําส่ังทางปกครองเปนการเฉพาะ ผูอุทธรณก็ตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายเฉพาะน้ันกําหนดไว (มาตรา 3) 
แมวาข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎหมายเฉพาะจะมีหลักเกณฑท่ีประกันความเปนธรรม
หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการทางปกครองตํ่ากวาท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  ก็ตาม 
 
  คําสั่งทางปกครองท่ีอุทธรณได 
  ในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี และไมมีกฎหมายกําหนดข้ันตอน
อุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ คูกรณียอมมีสิทธิอุทธรณคําส่ังทางปกครองนั้นโดยยื่น
ตอเจาหนาท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ังดังกลาว (มาตรา 44 
วรรคแรก) 
  สังเกตไดวา กรณีท่ีคําส่ังใดออกโดยรัฐมนตรี ซ่ึงถือวาเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด โดย
สภาพยอมไมอาจอุทธรณภายในฝายปกครองไดอีกตอไป ผูท่ีเห็นวาความคําส่ังทางปกครองนั้นไมชอบ
ดวยกฎหมาย สามารถนําคดีไปฟองยังศาลปกครองได โดยไมจําตองอุทธรณคําส่ังดังกลาวเสียกอน
เหมือนกับคําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยเจาหนาท่ีท่ัวไป 
 
  ผูมีสิทธิอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
  ผูมีสิทธิอุทธรณคําส่ังทางปกครอง ไดแก คูกรณีผูไดรับผลกระทบจากคําส่ังทางปกครอง 
ซ่ึงตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดนิยามคําวา “คูกรณี” 
วาหมายถึงผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครอง 
และผู ซ่ึงได เข ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง  เนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูก
กระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง จากคํานิยามดังกลาวอาจแยกประเภทของคูกรณี

                                             
44 กมลชัย รัตนสกาววงศ.  (2546).  กฎหมายปกครอง.  หนา 317-318. 
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ไดดังนี้ (1) ผูยื่นคําขอ (2) ผูคัดคานคําขอ (3) ผูอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครอง และ (4) ผูซ่ึงไดเขามา
ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเน่ืองจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือน 
 
  ผูท่ีจะรับอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
  ผูท่ีจะรับอุทธรณคําส่ังทางปกครอง ไดแก เจาหนาที่ผูออกคําส่ังทางปกครองนั้นเองเพราะ
ถือวาเปนผูท่ีรูเร่ืองคําส่ังทางปกครองน้ันดีท่ีสุด 
 
  กําหนดเวลาในการยื่นอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
  คูกรณีตองยื่นอุทธรณคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่ง
ดังกลาว แตหากในคําส่ังนั้นไมไดระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณ และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณไวในคําส่ังนั้น 
ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณจะเร่ิมนับใหมนับแตวันท่ีมีการแจงหลักเกณฑดังกลาว  แตถาไมมี
การแจงระยะเวลาอุทธรณจะขยายเปน 1 ป นับแตวันท่ีไดมีการแจงคําส่ังทางปกครอง 
 
  เงื่อนไขของคําอุทธรณ ตามมาตรา 44 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติใหคําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริง
หรือขอกฎหมายที่อางอิงประกอบดวย หลักเรื่องคําอุทธรณตองทําเปนหนังสือ ซึ่งตองมีสาระ
ตามท่ีกลาวมาแลวนั้นเปนการสอดคลองกับหลักการทําคําส่ังทางปกครองท่ีทําเปนหนังสืออยาง
นอยตองประกอบดวย ก.ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ข.ขอกฎหมายที่อางอิง ค.ขอพิจารณา
และขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ การที่ตองระบุสาระสําคัญดังกลาวในคําส่ังทางปกครอง เพราะ
สาระสําคัญในแตละเร่ืองอาจมีความบกพรองหรือไมถูกตอง ซ่ึงอาจมีผลทําใหคําส่ังทางปกครอง
นั้นไมชอบดวยกฎหมายได ดวยเหตุนี้เองเม่ือมีการใชสิทธิอุทธรณโตแยงคําส่ังทางปกครองดังกลาว 
เพื่อใหเจาหนาท่ีท่ีออกคําส่ังทางปกครองน้ันเอง และผูมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณสามารถที่จะ
พิจารณาตรวจสอบความบกพรองของคําส่ังทางปกครองน้ันๆ ไดอยางถูกตอง คําอุทธรณจึงตองระบุ
ขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายท่ีอางอิงประกอบดวย การโตแยงเพียงแตวาคําส่ังทางปกครอง
นั้นไมชอบดวยกฎหมาย โดยปราศจากขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีอางอิงยอมไมอาจทําใหเจาหนาท่ี
ฝายปกครองสามารถตรวจสอบทบทวนคําส่ังทางปกครองนั้นไดอยางถูกตอง การโตแยงวาคําส่ัง
ทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย อาจอาศัยพื ้นฐานที่จะทําใหคําสั่งทางปกครองไมชอบดวย
กฎหมายมาเปนเหตุแหงการโตแยงไดท้ังส้ิน เชน เจาหนาท่ีไมมีอํานาจ กระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองไมชอบดวยกฎหมาย ขอเท็จจริงไมถูกตองในสาระสําคัญ ขอกฎหมายท่ีนํามาใชในการออกคําส่ัง
ทางปกครองไมถูกตอง มีการใชอํานาจเกินกวาขอบเขตที่กฎหมายกําหนดหรือมีการใชดุลพินิจ
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โดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนตน แตอยางไรก็ตาม ในกรณีที่ขอโตแยงนั้นเกี่ยวพันกับขอเท็จจริง 
คําโตแยงนั้นจะตองอางขอเท็จจริงประกอบคําอุทธรณดวย45 
 
  การพิจารณาอุทธรณ 
  ก.  เจาหนาท่ีผูมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณ 
  เจาหนาท่ีผูรับคําอุทธรณตองพิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชาแตตอง
ไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ โดยผลการพิจารณาอุทธรณโดยเจาหนาท่ีผูออกคําส่ังทาง
ปกครองนั้น อาจออกมาไดใน 2 ทาง (มาตรา 45) คือ 
  (1)  เห็นดวยกับคําอุทธรณ 
   ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูรับอุทธรณเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวนก็
ใหดําเนินการเปล่ียนแปลงคําส่ังทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาพิจารณา
อุทธรณ 
   สังเกตไดวาเจาหนาที่ผูออกคําสั่งสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งของตนเองได 
ซึ่งตางไปจากศาลในกรณีท่ีแมเห็นวาคําพิพากษาของตนไมถูกตอง ศาลน้ันก็ไมอาจแกไขเองได 
ตองใหศาลสูงกวาเปนผูแกไข 
  (2)  ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณ 
   ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูรับอุทธรณไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวนก็
ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณภายในกําหนดเวลาพิจารณา
อุทธรณ (30 วัน) แลวใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีตน
ไดรับรายงาน ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ ใหขยาย
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดังกลาว 
  ข.  ขอบเขตในการพิจารณาอุทธรณ 
  สําหรับขอบเขตในการพิจารณาอุทธรณนั้น ไมวาจะเปนการพิจารณาอุทธรณโดย
เจาหนาท่ีท่ีออกคําส่ังหรือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ เจาหนาท่ีดังกลาวสามารถทบทวน
คําส่ังทางปกครองไดในขอบเขตดังนี้ คือ 
  (1)  ปญหาขอเท็จจริง 
  (2)  ขอกฎหมาย 

                                             
45บรรเจิด สิงคะเนติ.  (2548).  หลักกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมฝายปกครอง.  หนา 117-118. 
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  (3)  ความเหมาะสมของการทําคําส่ังทางปกครอง 
  โดยเม่ือพิจารณาแลวอาจมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังทางปกครองเดิมหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังนัน้
ไปในทางใด ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใชดุลพินิจแทนในเร่ืองความเหมาะสม
ของการทําคําส่ังทางปกครอง หรือมีขอกําหนดเปนเง่ือนไขอยางไรก็ได (มาตรา 46)  
 
2.4  หลักการวินิจฉัยคํารองทุกข คําอุทธรณ 
        2.4.1  หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural Justice Principles) 
  เปนหลักวิธีพิจารณาที่เกิดจากคําพิพากษาของศาลในระยะแรก หลักการนี้มีผลบังคับ
ตอคําวินิจฉัยขององคกรตุลาการเทานั้น แตตอมาไดถูกนําไปใชกับองคกรอ่ืนท่ีมีอํานาจวินิจฉัยท่ี
กระทบตอสิทธิของประชาชน46 และในปจจุบันหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติไดขยายขอบเขตมา
เปนหลักท่ีใชควบคุมคําวินิจฉัยขององคกรท่ีไมใชองคกรตุลาการ47 โดยถือเปนหลักการประกันสิทธิ
ข้ันพื้นฐานในช้ันพิจารณาคดีโดยเจาหนาท่ีฝายปกครอง เพ่ือใหสามารถพิจารณาวินิจฉัยคําส่ังท่ีจะ
กระทบตอสิทธิของบุคคลไดอยางถูกตองเหมาะสม และเปนท่ียอมรับจากบุคคลท่ีถูกกระทบสิทธิดวย 
  H.W.R. Wade ไดกลาวไวในหนังสือ Administrative Law วาโดยความหมายอยางกวางๆ 
ความยุติธรรมตามธรรมชาติอาจหมายถึง หลักธรรมชาติอยางงายๆ วาส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด และในหลัก
ทางวิชาการความยุติธรรมตามธรรมชาติ มีความหมายเชนเดียวกับความเปนธรรม ในทางกฎหมาย
ปกครองความยุติธรรมตามธรรมชาติประกอบไปดวยหลักการขั้นพื้นฐานที่สําคัญสองประการ
เพื่อทําใหเกิดความเปนธรรม ไดแก บุคคลไมอาจจะเปนผูตัดสินคดีในคดีท่ีตนมีสวนเกี่ยวของดวยได 
และคําใหการแกขอกลาวหาของบุคคลยอมไดรับการพิจารณาอยางเปนธรรมดวย  ซึ่งหลักการ
ท้ังสองขอนี้มักจะถูกนําไปใชในการพิจารณาตัดสินคดีของศาล 
  โดยท่ีนิติกรรมทางปกครองบางเร่ืองถือเปนเร่ืองภายในของฝายบริหาร ซ่ึงฝายตุลาการ
ไมเขาไปตรวจสอบการใชดุลพินิจของฝายบริหาร ขอพิพาทที่กระทบสิทธิของบุคคลกับฝายปกครอง
จึงสิ้นสุดในฝายปกครอง การประกันสิทธิในชั้นพิจารณานี้จึงทําใหเจาหนาที่ฝายปกครองมี
แนวโนมท่ีจะใชดุลพินิจใหถูกตองเหมาะสมได หลักความยุติธรรมตามธรรมชาตินี้มีหลักการท่ี
สําคัญ 2 ประการ คือ 
  1)  หลักบุคคลไมอาจเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในคดีของตนเอง (Nemo Judex in re sua) หรือ
หลักความไมมีอคติของเจาหนาท่ีฝายปกครอง หรือหลักการไมมีสวนไดเสียในคดีท่ีตนเปนผูวินิจฉัย 

                                             
 46 S.A.De’ smith.  (1983).  Constitutional and Administrative Law.  p. 569. 
 47 P. Stein and J. Shand.  (1974).  Legal Values in western Society.  p. 78. 
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การมีสวนไดเสียนี้อาจแยกพิจารณาไดเปนการมีสวนไดเสียทางการเงินในผลของคําวินิจฉัยและ
สถานการณท่ีอาจทําใหเกิดอคติ (likelihood of bias) สวนไดเสียทางการเงินท่ีจะทําใหขาดคุณสมบัติตอง
เปนสวนไดเสียทางการเงินโดยตรงไมวาจะมากหรือนอย และในกรณีการพิจารณาวินิจฉัยกระทํา
โดยองคกรกลุม การมีสวนไดเสียทางการเงินของกรรมการเพียงคนเดียว ก็มีผลทําใหคําวินิจฉัยของ
กลุมขัดกับหลักการนี้ แมวาความมีอคตินี้ไมนาจะกระทบกระเทือนตอเสียงขางมากก็ตาม ท้ังนี้
เพราะสาธารณชนไมอาจทราบไดวากรรมการผูมีสวนไดเสียนั้นมีอิทธิพลตอกรรมการอื่นๆ เพียงใด48 
สวนสถานการณท่ีอาจทําใหเกิดอคตินั้นมีหลายประการ เชน ความสัมพันธสวนตัวระหวางเจาหนาท่ี
ปกครองหรือผูวินิจฉัยคดีกับบุคคลที่เขามาเกี่ยวของกับการวินิจฉัยหรือการมีความคิดเห็นลวงหนา
ตอประเด็นท่ีมีการวินิจฉัย โดยเคยวินิจฉัยประเด็นท่ีจะวินิจฉัยมาแลว หรือเปนผูรองเรียนกลาวหาเอง 
ซ่ึงยอมทําใหไมสามารถท่ีจะวินิจฉัยคดีไดอยางเปนกลาง สวนการแสดงความเห็นลวงหนาตอ
ประเด็นท่ีจะวินิจฉัย ถาไดทําอยางชัดแจงตอสาธารณชนวาจะวินิจฉัยอยางไร หรือจะรับฟงขอเท็จจริง
อยางไร จะทําใหไมสามารถวิเคราะหไดอยางเปนกลาง49 นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงเจาหนาท่ีหรือ
ผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษขาราชการ ไมอาจเปนผูมีสวนเกี่ยวของในการพิจารณาอุทธรณได เพราะ
ถือวาเขาไมอาจเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในคดีของตนเองในเร่ืองการอุทธรณ ผูอุทธรณอาจจะมีสิทธิคัดคาน
กรรมการผูพิจารณาอุทธรณของตนได หากเห็นวากรรมการผูนั้นเปนผูมีสวนไดเสีย หรือจะทําให
เกิดความไมเปนธรรมในการวินิจฉัยอุทธรณ ซ่ึงการคัดคานกรรมการน้ีไดกลาวรายละเอียดไวใน
เร่ืองสิทธิของผูอุทธรณแลว อันถือไดวาเปนหลักการหนึ่งของหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติในขอนี้ 
  อยางไรก็ตาม ก็ยังมีขอยกเวนของหลักบุคคลไมอาจเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในคดีของตนเอง 
คือ ในกรณีจําเปนถามีเจาหนาท่ีเพียงคนเดียวท่ีกฎหมายใหมีอํานาจวินิจฉัยแมเขาอาจจะมีอคติก็ตอง
ยินยอมเพื่อมิใหมีอุปสรรคตอการบริหารใหเปนตามกฎหมายหรือในกรณีที่บุคคลผูถูกกระทบ
สิทธิไดสละสิทธิ์ในการคัดคานเจาหนาที่ฝายปกครองท่ีอาจมีอคติ ท้ังท่ีกฎหมายใหอํานาจในการ
คัดคานได ถายังปลอยใหการพิจารณาดําเนินตอไปโดยไมคัดคานก็อาจถือไดวาบุคคลผูนั้นสละสิทธ์ิ
ในการคัดคาน บางกรณีกฎหมายไดกําหนดระยะเวลาที่จะทําการคัดคานไว ซ่ึงถาไมคัดคานภายใน
กําหนดเวลาก็ถือวาไดสละสิทธ์ิท่ีจะคัดคานเชนกัน และการสละสิทธ์ิในการคัดคานมีผลทําให

                                             
 48 T.C. Hartley and J.A.C.Griffith.  (1981).   Government and Law.  p. 346.อางโดย สทุธาทิพย นาคาบดี. 
(2536). การอุทธรณคําสั่งลงโทษของขาราชการพลเรือน.  หนา 70. 
 49 ประสิทธิ์ อัจฉรยิสกุลชัย.  (2531). การประกันสิทธิตามขอเรียกรองของหลักความยุติธรรมตาม
ธรรมชาติในกฎหมายปกครองไทย.  หนา 34-36. 
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บุคคลนั้นไมอาจฟองคดีตอศาลไดวาคําวินิจฉัยของเจาหนาท่ีฝายปกครองไมชอบดวยกฎหมาย 
เพราะเหตุท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นมีอคติ50 
  2)  หลักการฟงความอีกฝายหนึ่ง (Audi Alteram Partem) หรือหลักการรับฟงขอเท็จจริง
จากบุคคลที่ถูกกระทบสิทธิ์  เจาหนาที่ฝายปกครองจะตองใหคูกรณีแตละฝายรูถึงขอกลาวหา
หรือขอเท็จจริงท่ีเปนผลราย ตลอดจนคําปฏิเสธหรือคําแกไขขอเท็จจริงของอีกฝายหนึ่ง ในการสืบพยาน
นั้นการรับฟงขอเท็จจริงจากคูกรณีฝายหน่ึงลับหลังคูกรณีอีกฝายหนึ่งไมอาจทําไดเพราะจะตองเปด
โอกาสใหคูกรณีฝายหนึ่งมีโอกาสซักคานพยานของคูกรณีของตนได หลักการฟงความอีกฝายหน่ึงนี้
เจาหนาท่ีฝายปกครองจะตองรับฟงขอเท็จจริงจากบุคคลท่ีถูกกระทบสิทธิดวยวาจา  แตในบางกรณีอาจ
ใหช้ีแจงขอเท็จจริงโดยทําเปนหนังสือก็เพียงพอแลว  เจาหนาที่ฝายปกครองจะตองรับฟง
พยานหลักฐานใดๆ ก็ตามท่ีสามารถพิสูจนขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนได รวมท้ังพยานบอกเลาดวย51 และ
ยังอาจหาพยานหลักฐานไดเอง หรือใหผูเช่ียวชาญวินิจฉัยใหได แตตองใหโอกาสบุคคลท่ีไดรับผลราย
จากพยานหลักฐานนั้นคัดคานพยานหลักฐานได เจาหนาท่ีฝายปกครองมีอํานาจที่จะจํากัดจํานวน
พยานบุคคลไดถาเห็นวามากเกินความจําเปนในการพิสูจนขอเท็จจริง และการพิสูจนไมจําเปนตอง
บอกกลาวถึงแหลงขอมูลหรือคําใหการของพยาน หรือช่ือพยาน หากเห็นวาจะเปนอันตรายหรือทํา
ใหเสียประโยชนตอสวนรวม 
  ขอยกเวนบางประการท่ีทําใหเจาหนาท่ีฝายปกครองไมตองปฏิบัติตามหลักการฟงความ
อีกฝายหนึ่ง คือ ในกรณีที่ศาลบัญญัติยกเวนไวใหโดยไมตองรับฟงขอเท็จจริงจากบุคคลท่ีจะถูก
กระทบสิทธิกอนท่ีจะวินิจฉัย แตใหรับฟงในช้ันพิจารณาอุทธรณ หรือกรณีท่ีตองมีการวินิจฉัยโดย
เรงดวนเพื่อความปลอดภัยและประโยชนสวนรวม เปนตน สําหรับตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ก็ไดกําหนดความผิดทางวินัยในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษไดโดย
ไมตองรับฟงขอเท็จจริงจากอีกฝายหนึ่งกอนวินิจฉัยได เชน ความผิดฐานละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอใน
คราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึง
ความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ซ่ึงกฎหมายใหสิทธิผูบังคับบัญชาที่จะส่ังลงโทษ
ทางวินัยอยางรายแรงได โดยยังไมตองรับฟงความจากฝายขาราชการผูละท้ิงหนาท่ี แตผูบังคับบัญชาก็
จะตองสอบสวนหรือรับฟงขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานอื่นๆ ใหไดความแนชัดวาเปนการละท้ิง
หนาท่ีราชการเกินกวา 15 วันติดตอกันจริงเสียกอนท่ีจะส่ังลงโทษ และตอมาหากขาราชการผูนี้
อุทธรณจึงจะใชหลักการฟงความอีกฝายหนึ่งมาพิจารณาใหความเปนธรรม 

                                             
 50 T.C. Hartley and J.A.C.Griffith.  Op.cit.  p.345. 
 51 H.W.R. Wade. (1982). Administrative Law.  p.484. 

DPU



 32 

        2.4.2  หลักความยุติธรรม (Equity)  
  เปนหลักการที่ปรากฏอยูในกฎหมายหลายๆ ฉบับ รวมทั้งในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน และเปนหลักท่ีถูกนํามาใชในการพิจารณาอุทธรณดวย อาจกลาวไดวา หลัก
ความยุติธรรมเปนหลักการทั่วไปที่ใชในการพิจารณา เปนหลักการที่เปนเจตนารมณของกฎหมาย
อันแฝงอยูในถอยคําของตัวบทกฎหมายตางๆ ความหมายของคําวา “ความยุติธรรม” อาจกลาวไดหลาย
อยาง อาจมีผูใหคําจํากัดความไวหลายประการ ซ่ึงไมอาจกลาวไดวาความหมายของใครถูกตองท่ีสุด 
เพราะเปนความหมายที่เปนนามธรรม (Abstract) แตโดยท่ัวไปความยุติธรรมคือความถูกตองตาม
ตัวบทกฎหมาย ความถูกตองตามสภาพความเปนจริง ความเทาเทียมกัน ไมมีอภิสิทธ์ิหรือสิทธิพิเศษ
แกบุคคลใด และความรวดเร็วในการทําใหเกิดความถูกตอง ส่ิงเหลานี้คือสวนหนึ่งของความยุติธรรม 
  ความยุติธรรมควรจะประกอบดวยหลักการ 4 ประการ ดังนี้ 
  1)  หลักความไดสัดสวน (Proportion) คือ การพิจารณาตามตัวบทกฎหมายวาดวยการ
กระทําผิดอยางใดถือวาเปนความผิดวินัยฐานใด โดยพิจารณาองคประกอบของกฎหมายวาการ
กระทํานั้น ๆ เปนการกระทําท่ีครบองคประกอบความผิดตามกฎหมายแลวหรือไม ถาไมมีบท
กฎหมายกําหนดวาเปนความผิด ก็ไมถือวาเปนความผิด ถาครบองคประกอบความผิดก็ปรับ
บทความผิดไปตามมาตราน้ัน และลงโทษไปตามความผิดนั้น 
  2)  หลักมโนธรรม (Morality) คือ การใชวิจารณญาณของผูวินิจฉัยอุทธรณอยางรอบคอบ
โดยคํานึงถึงความเปนจริงและความถูกตอง เหมาะสมตามเหตุผลท่ีควรจะเปนในสภาพการณนั้น 
โดยอาศัยขอเท็จจริงและพยานแวดลอมประกอบ เพื่อใหเห็นความเปนไปไดในการกระทําผิด เพราะ
การกระทําบางอยางเขาองคประกอบของความผิดแลว  แตผูกระทําความผิดกระทําไปโดย
รูเทาไมถึงการณวาการกระทํานั้นเปนความผิด หรืออาจทําเพราะมีเจตนาสุจริต หรือคิดวาตนมี
อํานาจทําให ซ่ึงผูพิจารณาอุทธรณจะตองใชหลักนี้ควบคูไปกับหลักความไดสัดสวนจึงจะทําใหการ
พิจารณามีความถูกตองยิ่งขึ้น แตการใชหลักมโนธรรมนี้ ผูพิจารณาโทษในชั้นตนมีโอกาส
ใชไดมากกวาผูพิจารณาชั้นอุทธรณ เพราะใชเปนหลักในการวางระดับโทษ คือ ถาเปนความผิด
วินัยไมรายแรง อาจวางระดับโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดข้ันเงินเดือน  ก็อยูในดุลพินิจของผู
พิจารณาหรือถาเปนความผิดวินัยอยางรายแรงอาจวางระดับโทษปลดออกหรือไลออก เปนตน ซ่ึงถาผู
พิจารณาโทษวางระดับโทษหนักเกินไป  มาในช้ันพิจารณาอุทธรณถาปรากฏวาผูอุทธรณทําผิดจริง แต
ควรไดรับโทษนอยกวาโทษท่ีไดรับอยู ผูพิจารณาอุทธรณอาจจะไมนําหลักมโนธรรมมาใชเพราะ
เห็นวาเปนเรื่องดุลพินิจในการวางระดับโทษของผูลงโทษ เวนเสียแตวาเปนกรณีท่ีปรากฏอยางชัด
แจงถึงเจตนาสุจริตของผูอุทธรณวามิไดคิดท่ีจะทําความผิดวินัย จึงจะยกหลักมโนธรรมข้ึนมา
พิจารณาประกอบ 
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  3)  หลักความเปนธรรม (Fairness) ใชประกอบเปนหลักในการพิจารณาอุทธรณเกี่ยวกับ
การพิจารณาถึงระดับโทษท่ีขาราชการถูกลงโทษ หลักการนี้ก็เชนเดียวกับหลักมโนธรรม ซ่ึงจะใช
โดยผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษมากกวาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ หลักการนี้คือการพิจารณาวาเม่ือมี
การกระทําผิดเกิดข้ึน ผูกระทําควรตองไดรับโทษเสมอกัน ในการกระทําความผิดอยางเดียวกัน ท่ีมี
ลักษณะและพฤติการณคลายคลึงกัน โดยไมมีการยกเวนและเลือกท่ีรักมักท่ีชัง ในทางตรงกันขามถา
เปนความผิดอยางเดียวกันแตมีความแตกตางกันในลักษณะพฤติการณและเหตุผลของการกระทํา 
ระดับโทษท่ีไดรับยอมจะแตกตางกัน ท้ังนี้โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงเหลานี้ เชน 
   ก. ลักษณะของการกระทําผิด ความผิดอยางเดียวกันบางลักษณะพฤติการณอาจ
พิจารณาไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง จะตองลงโทษปลดออก หรือไลออก แตบางลักษณะ
พฤติการณเปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง สามารถลงโทษไมถึงออกจากราชการได 
   ข.  ผลแหงการกระทําผิด ความผิดอยางเดียวกันอาจตองระวางโทษตางกันเพราะผลแหง
การกระทําผิดทําใหเกิดความเสียหายมากนอยตางกัน กรณีนี้พิจารณาความรายแรงของความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนเปนหลัก 
   ค.  คุณความดี ในความผิดอยางเดียวกันผูมีประวัติการทํางานดีไมเคยกระทําผิดมากอน 
อาจไดรับโทษนอยกวาผูท่ีเคยกระทําผิดมากอนแลว ผูทําผิดในเร่ืองเดียวกัน คนท่ีพยายามแกไข
บรรเทาผลราย อาจไดรับโทษนอยกวาผูไมไดพยายามทําเชนนั้น 
   ง.  การใหโอกาสแกไขความประพฤติ ถาเปนความผิดเล็กนอยไมรายแรงอาจให
โอกาสแกผูกระทําผิดท่ีจะแกไขความประพฤติอีกคร้ัง โดยวางโทษสถานเบา หรือยกโทษ แลวแตกรณี 
   ฉ.  เหตุเบื้องหลังการกระทํา การกระทําผิดเพราะความจําเปนบังคับหรือเพราะถูก
ยั่วโทสะ อาจไดรับโทษนอยกวาทําผิดโดยสันดานช่ัวราย บางทีการกระทําผิดอาจเกิดข้ึนเพราะโรคจิต
ซ่ึงตองใชการรักษามากกวาการลงโทษ 
   ช.  สภาพของผูกระทําผิด ในความผิดอยางเดียวกันอาจกําหนดโทษตางกัน ตาม
สภาพของผูกระทําผิด ซ่ึงอาจตองพิจารณาโดยคํานึงถึงเพศ อายุตัว อายุราชการ การศึกษา ตําแหนง
หนาท่ี และสภาพทางสวนตัวดานอ่ืนๆ ของผูกระทําผิด 
  หลักความเปนธรรมนี้จะชวยใหการใชดุลพินิจของผูพิจารณาอุทธรณมีความละเอียดยิ่งข้ึน 
เพราะการพิจารณาอุทธรณเฉพาะรายยอมมีรายละเอียดของผูกระทําการกระทําและผลของการ
กระทําแตกตางกัน 
  4)  หลักความรวดเร็ว (Promptness) หรือความฉับพลันในการพิจารณา เพราะการท่ี
ขาราชการถูกลงโทษทางวินัยยอมทําใหผูนั้นเสียสิทธิตางๆ มากมาย รวมทั้งเสียชื่อเสียง ขวัญ 
และกําลังใจดวย ดังนั้น หากการพิจารณาอุทธรณไดกระทําโดยความรวดเร็ว ยอมจะเปนการเยียวยา
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ใหกับผูท่ีถูกกระทบสิทธินั้นได ถาปรากฏวาผูนั้นไมไดกระทําผิดตามท่ีถูกลงโทษ ก็จะไดรับสิทธิ
ประโยชนและช่ือเสียงกลับคืนมาโดยเร็ว หากกระทําผิดจริงในกรณีท่ีถูกลงโทษปลดออกจากราชการ
ก็จะไดรับบําเหน็จบํานาญตามสิทธิ ซ่ึงกฎหมายบัญญัติใหสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนลาออก
จากราชการ เปนตน อีกท้ังความรวดเร็วนั ้นยัง เปนประโยชนในการพิจารณาในแงของ
พยานหลักฐานอีกดวย ซึ่งหลักการนี้กฎหมายไดกําหนดไวในลักษณะของกําหนดเวลาในการ
พิจารณาอุทธรณ 
 
2.5  หลักกระบวนวิธีพิจารณาคําสัง่ทางปกครอง ในชั้นเจาหนาท่ีฝายปกครองของประเทศฝร่ังเศส 
 กระบวนวิธีพิจารณาคําส่ังทางปกครองในช้ันเจาหนาท่ีฝายปกครองของประเทศฝร่ังเศส มี
การพัฒนาจัดรูปกระบวนการวิธีพิจารณา ใหมีลักษณะทํานองเดียวกันกับกระบวนวิธีพิจารณาคดี
ของศาล โดยมีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินการไวแนนอนชัดเจน ตั้งแตรับเร่ืองการออกนิติกรรม
ทางปกครอง  หลักการรับฟงขอเท็จจริง  และหลักการใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง โดย
แยกเปนหลักการไดดังนี้ 
 1)  หลักการไมมีสวนไดเสีย 
  หลักการไมมีสวนไดเสีย ในการกระทําคําส่ังทางปกครองของประเทศฝร่ังเศสมี
วิวัฒนาการมาจากคําพิพากษาของศาลปกครองเปนเวลานานมาแลว ตอมาไดมีการบัญญัติเปน
กฎหมายลําดับรองซ่ึงออกโดยฝายบริหาร (decret  du  28  novembre 1983)   ลงวันท่ี 28  
พฤศจิกายน  1983  และในมาตรา 13   ไดบัญญัติเกี่ยวกับผูมีสวนเกี่ยวของในการวินิจฉัยหรือมีคําส่ัง
ทางปกครองจะตองไมมีสวนไดเสียในการกระทําหรือออกคําส่ังทางปกครองน้ัน ๆ52 
  หลักการไมมีสวนไดเสียในการกระทําคําส่ังทางปกครองน้ัน  ผูเกี่ยวของกับการ
วินิจฉัยหรือมีคําส่ังทางปกครอง ตองไมมีสวนไดเสียท้ังทางตรงหรือทางออม ในกรณีท่ีมีเหตุสงสัยวา 
บุคคลนั้นมีสวนไดเสียในการกระทําคําส่ังหรือคําวินิจฉัยทางปกครองหรือไมนั้น ศาลปกครองฝร่ังเศส
มักตีความไปในทางท่ีคุมครองสิทธิของประชาชนมากกวา  โดยมักวินิจฉัยวาบุคคลนั้นมีสวนไดเสีย
ในคําวินิจฉัยหรือคําส่ังทางปกครองนั้น สวนการมีสวนไดเสียในทางออมหรือสวนไดเสียทางจิตใจ
ก็มีอิทธิพลโนมนาวใหเกิดความไมเปนกลางได   ศาลปกครองถือวาหลักการไมมีสวนไดเสียเปนหลัก
กฎหมายท่ัวไป   กฎหมายหลายฉบับไดกลาวถึงหลักเกณฑนี้ โดยผูมีสวนไดเสียอาจยกข้ึนโตแยง
ประธานคณะกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเกี่ยวของ ท่ีมีอํานาจทําคําวินิจฉัยไดนอกจากนั้น
ผูมีสวนไดเสียสามารถยกข้ึนกลาวอาง ถึงการมีสวนไดเสียของผูมีอํานาจทําการวินิจฉัยคดี และในกรณี

                                             
 52 สิริชัย   สุธีวีระขจร.  (2538).  หลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.  หนา 67. 
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ท่ีผูมีอํานาจทําการวินิจฉัยหรือมีคําส่ังทางปกครองหลายคน แมผูมีสวนไดเสียคนใดคนหนึ่ง อยูในฐานะ
มีอํานาจทําคําส่ังทางปกครองก็ถือวาผูมีอํานาจนั้นเปนผูมีสวนไดเสียท้ังหมด เพราะอาจกอใหเกิด
ความไมเปนกลางและคําวินิจฉัยนั้นศาลอาจวินิจฉัยวาเปนโมฆะได 
  กฎหมายฉบับลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 1983 (le decret  du  28  novembre  1983)   
มาตรา 13   ของฝร่ังเศสไดบัญญัติรับรองกรณีบุคคลผูมีสวนไดเสียนั้น หากอยูในท่ีประชุมแมไมได
ออกเสียงแสดงความคิดเห็น ก็กอใหเกิดอคติหรือการมีสวนไดเสียจากการปรากฏตัวของบุคคลนั้น
ไดโดยบัญญัติใหบุคคลผูมีสวนไดเสีย ไมวาจะมีผลประโยชนโดยตรงหรือโดยออมจะตองไมอยู
รวมในที่ประชุมในการตัดสินใจ  โดยตองออกไปจากท่ีประชุมนั้น   เพราะถือเปนการปรากฏตัว
ของบุคคลผูมีสวนไดเสียในที่ประชุมนั้นทําใหคําสั่งทางปกครองนั้นเสียไปเปนโมฆะ   ซ่ึงใช
บังคับในทุกกรณี  ยกเวนเฉพาะในกรณีท่ีการปรากฏตัวของผูมีสวนไดเสียนั้น  ไมมีการสงผลตอ
การการประชุมหรือการตัดสินในแตประการใด   แตก็เปนการยากท่ีจะหาขอพิสูจนวาการปรากฏตัว
ของบุคคลผูมีสวนไดเสียนั้นไมมีอิทธิพลหรือสงผลใด ๆ  ตอการวินิจฉัยหรือออกคําส่ังนั้น ฉะนั้น 
บุคคลผูมีสวนไดเสียจึงไมควรอยูในท่ีประชุมตามปกติ ศาลปกครองมักวินิจฉัยการปรากฏตัวของ
บุคคลผูมีสวนไดเสียวายอมสงผลหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเปนอันมาก 
  สําหรับขอยกเวนของหลักการไมมีสวนไดเสียนั้น  ประเทศฝร่ังเศสไดกําหนดขอยกเวน
ไวคอนขางชัดเจน  คือ  หลักการไมมีสวนไดเสียจะไมนํามาบังคับใชกับกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนซ่ึง
หากปลอยใหลาชาจะเสียหายตอประโยชนสาธารณะ หรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไมมี
ทางแกไขได  หรือในกรณีที่ไมมีเจาหนาท่ีอ่ืนปฏิบัติหนาท่ีแทนโดยเปนไปในลักษณะแนวทาง
เดียวกัน 
  การที่ประเทศฝร่ังเศส  กําหนดหลักเกณฑของการมีสวนไดเสียไวในลักษณะกวาง ๆ นั้น  
เนื่องจากองคกรวินิจฉัยของประเทศฝร่ังเศส คือศาลปกครองของประเทศฝร่ังเศส เปนศาลท่ีไดรับ
การยอมรับนับถือจากประชาชนเปนอยางสูงในการวินิจฉัยคดีทางปกครองในเชิงกฎหมายมหาชน
มาชานาน มีการพัฒนาและวิวัฒนาการการสรางหลักกฎหมายมหาชน ในเชิงคุมครองสิทธิของ
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประเทศฝรั่งเศสมีศาลปกครองท่ีมีการพัฒนา ระบบการ
วินิจฉัยคดีสรางหลักกฎหมายปกครอง ข้ึนมาคุมครองสิทธิของประชาชนไดอยางสมบูรณ และไดรับ
การยอมรับนับถือมานาน กฎหมายของประเทศฝร่ังเศสจึงไมมีความจําเปนในการกําหนด
รายละเอียดตาง ๆ  ท่ีคอนขางชัดเจนลงในกฎหมาย 
 2)  หลักการรับฟงขอเท็จจริง 
  หลักการรับฟงขอเท็จจริงของฝรั่งเศส ปรากฏในกฎหมายลงวันท่ี   28  พฤศจิกายน  
1983   โดยบัญญัติเร่ืองการรับฟงความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียกอนมีคําส่ังทางปกครองไววา   
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กอนท่ีฝายปกครองจะออกคําส่ังทางปกครองจะตองขอขอสังเกตท่ีเปนลายลักษณอักษร   จากบุคคล
ผูมีสวนไดเสียในนิติกรรมทางปกครองน้ันเสียกอน  เวนแตบุคคลนั้นจะสามารถตอบดวยวาจาได ก็
ไมจําเปนตองขอเปนลายลักษณอักษร  และจะตองรับฟงความคิดเปนจากบุคคลทุกคนที่เกี่ยวของ
ในเร่ืองท่ีจะมีคําส่ังหรือนิติกรรมทางปกครองนั้น   ซ่ึงบุคคลทุกคนท่ีเกี่ยวของนั้นกฎหมายบัญญัติ
วาไมจําเปนตองเปนบุคคลผูเกี่ยวของโดยตรง53 
  หลักการรับฟงขอเท็จจริงของประเทศฝรั่งเศส  เรียกวา “หลักการโตแยงคัดคาน”  
หรือ  “หลักสิทธิท่ีจะมีการโตแยง”  (le principle du contradictoire)  ซ่ึงใชไดกับนิติกรรมทางปกครอง
ทุกชนิดท่ีเกี่ยวของ  เปนหลักการท่ีพัฒนามาจากแนวคําพิพากษาของศาล  โดยกระบวนการ
พิจารณาท่ีมีขอโตแยงท่ีใชในกระบวนวิธีพิจารณาในช้ันศาลไดถูกนํามาใชกับกระบวนการในการ
ออกนิติกรรมทางปกครองของฝายปกครอง  วัตถุประสงคก็เพื่อใหมีการโตแยงคัดคานหรือรับฟง
ขอเท็จจริง  รวมท้ังความเห็นจากบุคคลท่ีเกี่ยวของ กอนท่ีฝายปกครองจะออกนิติกรรมทางฝายปกครอง 
นอกจากนี้คดีท่ีมีโทษทางวินัยตาง ๆ ยังมีหลักการตอสูปองกันตนเองท่ีเรียกวา “สิทธิในการปองกัน
ตนเอง”  (droit  de  la  defense) ซ่ึงประกอบดวยหลักการรับฟงขอเท็จจริง เชนเดียวกับหลักสิทธิท่ี
จะมีการโตแยง ท้ังนี้นิติกรรมทางปกครองท่ีเปนมาตรการลงโทษตาง ๆ หรือคดีที่เกี่ยวกับความผิดทาง
วินัย จะมีบทบัญญัติของกฎหมายเปนพิเศษบัญญัติใหฝายปกครองตองรับฟงขอเท็จจริงจากผูมีสวนได
เสียหรือผูมีสวนเกี่ยวของกอน 
  วิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณีท่ีไมมีกฎหมายบัญญัติไวจะรับฟง
ความคิดเห็นอยางไร  ไดมีผูอธิบายไววาจะตองมีหลักเกณฑและวิธีการดังนี้54 
  1)  ผูมีสวนไดเสีย  จะตองไดรับแจงใหทราบกอนวาจะใหเขามาชี้แจงหรือโตแยง
เกี่ยวกับเร่ืองใด 
  2)  ตองใหระยะเวลาพอสมควร  ท่ีจะใหผูเกี่ยวของไดมีโอกาสเตรียมตัวท่ีจะเสนอ
ขอเท็จจริงได 
  3)  เม่ือฝายปกครองไดรับฟงขอโตแยงหรือขอเท็จจริงแลว  ผูรับฟงตองนําไปเสนอ
หรือแจงใหผูมีอํานาจตัดสินใจไดทราบดวย 

                                             
 53 สิริชัย   สุธีวีระขจร.  เลมเดิม.  หนา 79. 
 54 Georges Vedel and Pierre  Delvolve. (1990).  Droit  administratif.  p.283. อางโดย สิริชัย สุธีวีระขจร. 
(2538). หลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. หนา 80.  
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  4)  นอกจากนั้น กฎหมายบางฉบับยังกําหนดวาผูมีสวนไดเสียมีสิทธิใหบุคคลอ่ืน
หรือตัวแทนเขาไปช้ีแจงหรือแสดงความคิดเห็นรวมกับตนเองได  โดยผูมีสวนไดเสียเปนผูเลือกเขาไป 
และผูมีสวนไดเสียนั้น สามารถท่ีจะช้ีแจง หรือแสดงความคิดเห็นดวยวาจา หรือเปนลายลักษณอักษรก็ได 
  อยางไรก็ตาม มีขอยกเวนของหลักการรับฟงขอเท็จจริงในบางกรณีที่ฝายปกครอง
ไมตองรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียกอน  ถาขอเท็จจริงท่ีวินิจฉัยมีลักษณะเปนนโยบาย
เพื่อรักษาระเบียบ  สุขภาพ   และศีลธรรมของสาธารณะ  อันเปนเร่ืองเกี่ยวกับ  “การรักษาความสงบ
เรียบรอย”  (la  police)  หรือกรณีเรงดวน  กรณีท่ีมีสถานการณพิเศษอยางยิ่ง  หรือกรณีเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางประเทศ  เปนตน 
  ประเทศฝรั่งเศสกําหนดหลักการรับฟงขอเท็จจริงไว  แตมิไดกําหนดขอบเขต
ระยะเวลาของการรับฟงขอเท็จจริงหรือรายละเอียด อยางไรก็ตามศาลปกครองฝร่ังเศส ก็มักตีความ
กําหนดใหมีระยะเวลาพอสมควรในการท่ีฝายปกครองตองเปดโอกาสใหคูกรณีช้ีแจงขอเท็จจริง
ภายในกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม เชน ในคดี   Port  louis   สภาทองถ่ินไดกําหนดใหผูเกี่ยวของแสดง
ความคิดเห็นไดภายใน  11  วัน  แตศาลปกครองฝร่ังเศสเห็นวาในกรณีดังกลาว  การกําหนด
ระยะเวลาเพียง  11  วัน  นั้นส้ันเกินไป และไมใชกรณีเรงดวน จึงควรกําหนดระยะเวลาใหเหมาะสม 
  สําหรับขอยกเวนของหลักการรับฟงขอเท็จจริง ประเทศฝรั่งเศสกําหนดขอยกเวน
โดยมีสาระสําคัญสรุปไดคือ ในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนหรือกรณีฉุกเฉิน  หากปลอยใหเนิ่นชา
จะกอใหเกิดความเสียหายตอสวนรวมได   หรือในกรณีท่ีขอเท็จจริงเปนท่ีรูกันอยูท่ัวไป หรือกรณีท่ี
เปนขอเท็จจริงท่ีผูเกี่ยวของนั้นไดใหไวในคําขอ  คําใหการ  หรือท่ีคูกรณีแถลงยอมรับขอเท็จจริงท่ี
เกิดข้ึนนั้นตรงตอความเปนจริงแลว  หรือในกรณีท่ีเห็นไดชัดเจนวา  การใหโอกาสชี้แจงขอเท็จจริง
ไมอาจกระทําไดก็อาจมีการยกเวนไมตองรับฟงขอเท็จจริงได  และในกรณีท่ีมีกฎหมายยกเวนไววา
ไมตองรับฟงขอเท็จจริง 
 3)  หลักการใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง 
  การใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครองในประเทศฝร่ังเศสเปนหลักกฎหมายทั่วไป  
เหมือนกับหลักการไมมีสวนไดเสียและหลักการรับฟงขอเท็จจริง แตหลักการใหเหตุผลประกอบคําส่ัง
ทางปกครองมีผลมาจากคําพิพากษาของศาล ท่ีไดกําหนดบังคับใหฝายปกครองตองแสดงเหตุผล
ประกอบคําส่ังทางปกครอง  และตอมาไดมีการตรากฎหมายลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 1979 (la  loi  du  11  
juillet, 1979)  วาดวยการใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง  และถือวาเปนเร่ืองท่ีฝายปกครองมี
หนาท่ีตองใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครองเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งคําส่ังทางปกครองเฉพาะราย
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ท่ีมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงการใหเหตุผลประกอบคําส่ังของฝายปกครอง  
ตองประกอบดวยขอกฎหมาย  ขอเท็จจริง  อันเปนหลักหรือเปนฐานของการออกคําส่ังทางปกครองนั้น ๆ 55  
  หลักการใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง ถูกโยงเขาดวยกันกับหลักการรับฟง
ขอเท็จจริง  กลาวคือนิติกรรมทางปกครองท่ีตองใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครองจะมีผลชอบดวย
กฎหมาย ตอเมื่อไดรับการรับฟงขอเท็จจริงที่เกี่ยวของของผูมีสวนไดเสียกอน ฝายปกครองจึง
นําขอเท็จจริงท่ีไดรับฟงมาไปใชเปนขอมูลประกอบการใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง หาก
ฝายปกครองไมรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของกอน ฝายปกครองก็ไมสามารถท่ีจะใหเหตุผล
ประกอบคําส่ังทางปกครองได 
  นิติกรรมหรือคําส่ังทางปกครองท่ีตองใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง ไดแก  
นิติกรรมเฉพาะเร่ืองเฉพาะราวท่ีกอใหเกิดผลเสียหายแกบุคคลหน่ึงบุคคลใด เชน นิติกรรมหรือคําส่ัง
ทางปกครองท่ีจํากัดการใชสิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือนิติกรรมท่ีเกี่ยวของกับความสงบเรียบรอย   
หรือนิติกรรมท่ีมีบทลงโทษบุคคล  หรือนิติกรรมท่ีเกี่ยวกับขออนุญาตตางๆ  ซ่ึงตองอยูภายใตเง่ือนไข
อันจํากัดบางประการ  หรือ นิติกรรมท่ีกอใหเกิดการอยูภายใตอํานาจบังคับอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือนิติกรรมท่ียกเลิกเพิกถอนนิติกรรมอีกอันหนึ่งท่ีใหสิทธิกับประชาชน หรือนิติกรรมท่ี
กอใหเกิดการบังคับอยางใดอยางหนึ่ง   และนิติกรรมท่ีปฏิเสธสิทธิประโยชนอยางใดของประชาชน
ท่ีพึงมีพึงได  ซ่ึงประโยชนนั้นมีบัญญัติไวในกฎหมาย อยางไรก็ตามนิติกรรมเฉพาะเร่ืองเฉพาะราว  
ซ่ึงแมไมกอใหเกิดผลเสียแตก็เปนขอยกเวนของหลักท่ัวไป  ซ่ึงกฎหมายบัญญัติไวหรือมีกฎหมาย
ลําดับรองกําหนดใหตองใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง56 
  การใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง ถือเปนหนาท่ีของฝายปกครองท่ีจักตองทํา
เปนลายลักษณอักษร  และมีเนื้อหาเพียงพอท่ีจะใหรูถึงเหตุผล (motivation) ของฝายปกครอง
ท้ังขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ     ซ่ึงถาหากมีการใหเหตุผลแตเนื้อหานั้นไมเพียงพอท่ีจะ
แสดงใหเห็นถึงเหตุผล  หรือมูลเหตุจูงใจท่ีแทจริงของฝายปกครองนั้นได   นิติกรรมทางปกครอง
นั้นอาจถูกพิพากษาวาไมชอบดวยกฎหมาย  (illegalite)   แตเปนการไมชอบดวยกฎหมายวาดวย
แบบของกฎหมาย (vice de forme)  ซ่ึงสภาท่ีปรึกษาแหงรัฐไดตัดสินไวในคดี Societe  des  ciments 
de la porte de France 
  ขอยกเวนของนิติกรรมท่ีไมตองใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง คือ นิติกรรม
ท่ัวไป ไดแก  การออกกฎหมายลําดับรองซ่ึงมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไปหรือนิติกรรมท่ีไมเปนนิติกรรม

                                             
 55 Georges Vedel and Pierre  Delvolve. Op.cit.  p. 263.   
 56สิริชัย   สุธีวีระขจร. เลมเดิม.  หนา 94.  
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ท่ัวไป  แตในขณะเดียวกันก็ไมเปนนิติกรรมเฉพาะราย และนิติกรรมเฉพาะรายท่ีไมกอใหเกิดผลเสีย
และไมเขาขอยกเวนของกฎหมาย  สําหรับขอยกเวนของการใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง คือ 
กรณีท่ีมีความจําเปนรีบดวนอยางยิ่ง กรณีท่ีเปนความลับเกี่ยวกับความม่ันคงของประเทศ และนิติกรรมใด
ท่ีเปนการตัดสินใจ  หรือมีคําส่ังโดยปริยาย  (implicite)  หรือเกิดจากการนิ่งเฉยของฝายปกครอง  
ซ่ึงถือเปนการปฏิเสธการรองขอของฝายปกครอง  ฝายปกครอง  ก็ไมตองใหเหตุผล 
  อยางไรก็ตาม  ถาผูมีสวนไดเสียรองขอใหฝายปกครองใหเหตุผลประกอบคําส่ังทาง
ปกครอง ฝายปกครองจะตองแสดงเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครองนั้นภายในกําหนด 1 เดือน  นับแต
วันรองขอ และแมวากฎหมายจะมิไดกําหนดใหฝายปกครองตองใชเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง
ทุกเร่ือง  แตฝายปกครองก็ไดขยายหนาท่ีท่ีจะตองใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครองใหมากท่ีสุด
เทาท่ีจะมากได เชน   การออกกฎหมายลําดับรองอ่ืน กําหนดใหฝายปกครองตองใหเหตุผลประกอบ
คําส่ังทางปกครองดวย   โดยกฎหมายลําดับรองนั้นตองไดรับความเห็นชอบจากสภาท่ีปรึกษาแหง
รัฐกอน57 
  ขอยกเวนหลักการใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครองประเทศฝร่ังเศสมีการ
กําหนดแบงแยกขอยกเวน  โดยกําหนดแยกประเภทนิติกรรมท่ีมีผลบังคับออกเปนนิติกรรมท่ีมีผล
บังคับทั่วไป  นิติกรรมที่ไมเปนนิติกรรมทั่วไป ในขณะเดียวกันก็ไมเปนนิติกรรมเฉพาะรายและ
นิติกรรมท่ีไมกอใหเกิดผลเสียหาย  และไมเขาขอยกเวนของกฎหมาย ซึ่งฝายปกครองไมตองให
เหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง อันเปนการกําหนดโดยแยกแยะรายละเอียดในประเภทของนิติกรรม
ทางปกครองลงไปอยางชัดเจน 
 
2.6  หลักการพิจารณาโดยองคกรเดี่ยวและองคกรกลุม 
 องคกรของรัฐประเภทนี้แบงโดยพิจารณาจากจํานวนสมาชิกท่ีประกอบข้ึนเปนองคกร
นั้น ถาองคกรนั้นประกอบดวยสมาชิกเพียงคนเดียวก็จะเปนองคกรเดี่ยว ถาประกอบดวยสมาชิก
หลายคนก็จัดเปนองคกรกลุม (Collective Organ) การแบงในลักษณะนี้ทําใหเห็นลักษณะในการ
แสดงเจตนาท่ีแตกตางกัน การแสดงเจตนาขององคกรเดี่ยวนั้นไมซับซอนเพราะสามารถตัดสินใจ
และการแสดงเจตนาโดยบุคคลคนเดียวไมตองรวมตัดสินกับองคกรอ่ืน เพียงแตพิจารณาเฉพาะ
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีขององคกรนั้นก็เพียงพอ เชน ประมุขแหงรัฐ นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง 
ผูวาราชการจังหวัด เปนตน 

                                             
 57 สิริชัย   สุธีวีระขจร.  เลมเดิม.  หนา 96. 
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 สวนองคกรกลุมนั้นการตัดสินใจและการแสดงเจตนามีความซับซอนกวาองคกรเดี่ยว 
เพราะองคกรกลุมประกอบดวยสมาชิกหลายคน ตัวอยางเชน รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกร
ลําดับรองลงมาท่ีอยูในรูปคณะกรรมการตางๆ เปนตน ดวยเหตุนี้จึงมีหลักเกณฑในการพิจารณาวา
การตัดสินใจและการแสดงเจตนาขององคกรกลุมชอบดวยกฎหมายหรือไมดังตอไปน้ี 
 1)  พิจารณาจากองคประกอบ ตามกฎหมายจัดต้ังองคกรกลุมจะตองระบุจํานวนสมาชิก
ขององคกรกลุมไววามีจํานวนเทาใด โดยหลักแลวมติขององคกรกลุมจะชอบดวยกฎหมายตอเม่ือมี
องคประกอบครบถวนในขณะประชุมมีมติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากสมาชิกขององคกรกลุมตาย
หรือลาออกก็ตองดําเนินการตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดใหมีสมาชิกครบถวนตามองคประกอบท่ี
กฎหมายกําหนดไวกอน จึงจะดําเนินการประชุมมีมติได อยางไรก็ตามหากเห็นวาจะเปนปญหาในการ
ปฏิบัติ โดยเฉพาะองคกรกลุมท่ีประกอบดวยสมาชิกจํานวนมาก หรือวิธีการเขาสูตําแหนงซับซอน 
เชน การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในกรณีนั้นกฎหมายควรบัญญัติเปนขอยกเวนใหประชุม
ไดแมสมาชิกขององคกรกลุมนั้นยังมีไมครบตามองคประกอบก็ตาม 
 2)  พิจารณาจากองคประชุม การแสดงเจตนาหรือมีมติใดๆ ขององคกรกลุมจะตองเกิดข้ึน
จากการประชุมปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเหตุผลซ่ึงกันและกันในบรรดาสมาชิกขององคกรกลุม 
เพราะการจัดตั้งองคกรกลุมซ่ึงประกอบดวยสมาชิกจํานวนหนึ่งนั้นมุงหมายท่ีจะใหมีการ
แลกเปล่ียนเหตุผลซ่ึงกันและกันตามหลักการของประชาธิปไตย ซ่ึงเช่ือวาหลังจากแลกเปล่ียนเหตุผล
ซ่ึงกันและกันแลวจะมีความคิดเห็นที่ถูกตองรวมกัน ดวยเหตุนี้กอนจะประชุมจะตองมีหนังสือเรียก
ประชุม ระบุวัน เวลา และสถานท่ีที่จะประชุมและเรื่องท่ีบรรจุเปนระเบียบวาระท่ีจะพิจารณาไปถึง
สมาชิกองคกรกลุมทุกคน แลวนําผลรวมเปนมติยอมเปนมติท่ีไมชอบ หรือมีการประชุมโดยไมแจง
ใหสมาชิกบางคนไดทราบก็ถือวาเปนการประชุมท่ีไมชอบเชนเดียวกัน 
 นอกจากจะตองมีการประชุมและเรียกประชุมถูกตองแลว จะตองมีสมาชิกเขารวม
ประชุมครบองคประชุม คือ ครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งโดยปกติจะไมเต็มตามจํานวน
ท้ังหมดหรือครบองคประกอบ เพราะสมาชิกขององคกรกลุมมีจํานวนมากยากท่ีจะใหมาประชุมทุกคน
ตามจํานวนท่ีกําหนดไวเปนองคประกอบได กฎหมายจึงกําหนดจํานวนสมาชิกข้ันตํ่าท่ีเขารวม
ประชุมซ่ึงสามารถมีมติหรือแสดงเจตนาใหมีผลทางกฎหมายได จํานวนสมาชิกข้ันต่ําขององคกร
กลุมท่ีเขารวมประชุมนี้เรียกวา “องคประชุม” โดยปกติกฎหมายจะกําหนดจํานวนองคประชุมไววา
มีจํานวนเทาใด เชน เกินกวากึ่งหนึ่ง ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของสมาชิกท้ังหมด มีกรณียกเวนเทานั้นท่ี
กําหนดไวเทากับองคประกอบ แตถาไมกําหนดไวเปนไปตามหลักประชาธิปไตยท่ัวไปที่วาจะตอง
มีสมาชิกเขารวมประชุมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 
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 นอกจากนั้นยังมีหลักท่ัวไปวาผูมีสวนไดเสียในเร่ืองท่ีประชุมองคกรกลุมพิจารณายอม
ไมสามารถรวมอยูในท่ีประชุมได เพราะอาจจะทําใหสมาชิกองคกรกลุมไมกลาอภิปรายแสดงเหตุผล
หรือตัดสินใจโดยอิสระได ดังนี้มติของท่ีประชุมท่ีดีสมาชิกซ่ึงมีสวนไดเสียในผลของการลงมติรวม
อยูดวยยอมไมชอบดวยกฎหมาย 
 3) พิจารณาจากองคมติ มติของที่ประชุมซ่ึงมีผูมาประชุมครบองคประชุมจะตองมี
คะแนนเสียงครบถวนตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด โดยปกติจะกําหนดไวตามหลักปริมาณ คือ 
จํานวนคะแนนเสียงขางมาก จํานวนคะแนนเสียงขางมากน้ีมีได 2 ลักษณะ คือ คะแนนเสียงขางมาก
ธรรมดา หมายถึงคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของผูรวมประชุม หรือเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 
เรียกวา “มติธรรมดา” และคะแนนเสียงขางมากพิเศษ หมายถึง เกินกวากึ่งหนึ่งอีกจํานวนหน่ึง เชน 
สองในสามหรือสามในส่ีของผูรวมประชุม หรือของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเรียกวา “มติพิเศษ” 
 นอกจากนั้นบางคร้ังกฎหมายอาจกําหนดใหมีมติเปนเอกฉันท คือมีคะแนนเสียงสอดคลอง
กันทั้งหมดทุกคน ซึ่งจะกําหนดไวในกรณีพิเศษจริงๆ เชน การทําคําพิพากษาของศาลฎีกา 
เปนตน แตในบางกรณีอาจกําหนดไววาเปนมติไดเมื่อไมมีผูคัดคานหรือใชสิทธิวีโต (Veto) ใน
กรณีนี้ถาไมมีผูคัดคานถือวาเปนมติของท่ีประชุมแลว แตถามีผูคัดคานเพียงคนเดียว เร่ืองท่ีนํามา
พิจารณานั้นจะตกไปทันที 
 สําหรับคะแนนเสียงขางมากอาจแยกไดดังนี้ 
 ก)  คะแนนเสียงขางมากสัมผัส (relative majority) คือ จํานวน คะแนน เสียงขางมากท่ีสุด
ขององคประชุม หรือของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 
 ข)  คะแนนเสียงขางมากเด็ดขาด (absolute majority) คือ จํานวนคะแนนเสียงเกินกวา
กึ่งหนึ่งขององคประชุมหรือของจํานวนสมาชิกท้ังหมด58 

 

                                             
58สมยศ เช้ือไทย.  (2536).  หลักกฎหมายมหาชนเบ้ืองตน.  หนา 180-182.  
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บทที่ 3 

การดําเนินการทางวินัย การรองทุกขและการพิจารณาคํารองทุกข 
ของกํานัน ผูใหญบาน  กับการอทุธรณและการพิจารณาอทุธรณ 

ของขาราชการพลเรือน 
 
 การนําบทบัญญัติวาดวยเร่ืองวินัย มาบังคับใชกับกํานัน ผูใหญบาน  ก็เพื่อควบคุม 
บังคับบัญชา ใหกํานัน ผูใหญบาน ปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา กับเพื่อใหการประพฤติ 
ปฏิบัติตนของกํานัน ผูใหญบาน เปนท่ีเช่ือถือศรัทธาของราษฎร ซ่ึงตามมาตรา 61 ทวิ และ 61 ตรี  
แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ีพระพุทธศักราช 2457 ไดกําหนดไววาใหกํานัน ผูใหญบาน 
ผูชวยผูใหญบาน และแพทยประจําตําบล ตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนใหถือวาผูนั้น
กระทําผิดตองไดรับโทษ วินัยและโทษผิดวินัยใหใชกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน โดย

อนุโลม59  จะเห็นวาการดําเนินการทางวินัยกับกํานัน ผูใหญบาน มิไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองวินัย
ของกํานัน ผูใหญบาน โดยเฉพาะ แตไดนําบทบัญญัติวาดวยเรื่องวินัยของขาราชการพลเรือน ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาบังคับใชกับกํานัน ผูใหญบาน โดยอนุโลม 
 
3.1  การดําเนินการทางวินัยกับกํานัน ผูใหญบาน 
 การดําเนินการทางวินัยกับกํานัน ผูใหญบาน หมายถึง กระบวนการทั้งหลายท่ีกระทําเปน
พิธีการตามกฎหมายเมื่อกํานัน ผูใหญบาน มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย รวมท้ังการดําเนินการ
ตางๆ ระหวางการสอบสวนพิจารณา ซ่ึงไดแก การสืบสวนทางวินัย การตั้งเร่ืองกลาวหา การสอบสวน
วินัย การส่ังพักหนาท่ี การพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ และการลงโทษ ซ่ึงจะแยกอธิบาย ดังนี ้
 3.1.1  การสืบสวนทางวินัย คือ การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบ
รายละเอียดแหงกรณีท่ีจะดําเนินการทางวินัยตอไป 
  การสืบสวนทางวินัยมี 2 กรณี คือ 
 
 

                                             
 59 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457,  มาตรา 61ทวิ,61ตรี. 
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  1)  การสืบสวนกอนดําเนินการทางวินัย 
   การสืบสวนกอนดําเนินการทางวินัย เปนกระบวนการท่ีไมตองทําเปนพิธีการตาม
กฎหมาย ซ่ึงอาจกระทําโดยทางลับก็ได และควรท่ีจะกระทํากอนดําเนินการทางวินัยตอกํานัน ผูใหญบาน  
เพ่ือใหไดขอเท็จจริงท่ีจะฟงวา กรณีมีมูลนาเช่ือวากํานัน ผูใหญบาน กระทําผิดวินัยหรือไม หากกรณี
มีมูลก็ดําเนินการทางวินัยตอไป แตถาสืบสวนแลวเห็นวากรณีไมมีมูลก็ไมตองดําเนินการทางวินัย 
ซ่ึงตามมาตรา 99 วรรคหา แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 บัญญัติไววา 
   “เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหา หรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการ
พลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวน
หรือพิจารณาในเบ้ืองตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวากรณีไม
มีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเร่ืองได ถาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิด

วินัยก็ใหดําเนินการทางวินัยทันที” 
   ตามเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว ไมตองการใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย
แกผูใตบังคับบัญชา ท้ังท่ีกรณียังไมมีมูล เพ่ือปองกันมิใหผูใตบังคับบัญชาเสียช่ือเสียงหรือเสียสิทธิ
ประโยชนไปโดยไมควรที่จะเสีย กลาวคือ ถามีผูกลาวหาท่ีปรากฏตัวผูกลาวหา ไมใชบัตรสนเทห
หรือผูบังคับบัญชาสงสัยวาผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน  ผูบังคับบัญชา
จะเก็บเรื่องที่มีผูกลาวหาผูใตบังคับบัญชาของตนไว โดยไมดําเนินการอยางใดหาไดไม จะตอง
รีบสืบสวนหรือพิจารณาวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาหรือไม  ถาสืบสวนหรือพิจารณาแลวเห็นวา
กรณีไมมีมูล จึงจะยุติเร่ืองได 
   กรณีท่ีควรจะทําการสืบสวนไดแก กรณีท่ีมีการกลาวหาหรือสงสัยวากํานัน ผูใหญบาน 
กระทําผิดซ่ึงมีท่ีมาอันเปนมูลกรณีท่ีปรากฏข้ึนหลายทาง เชน 
   1.  มีผูรองเรียนกลาวหาวากระทําผิดวินัยโดยผูรองเรียนแจงช่ือและท่ีอยูของตนเปนท่ี
แนนอนพรอมท้ังระบุกรณีท่ีกลาวหาพอท่ีจะสามารถดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงตอไปได 
   2.  ผูบังคับบัญชารูเห็นหรือสงสัยวากํานัน ผูใหญบาน ในบังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
ซ่ึงอาจไดรูเห็นการกระทําเองหรือมีผูบอกใหรูหรือพบเห็นจากเอกสารหลักฐาน 
   3.  สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนแจงมาใหทราบวากํานัน ผูใหญบาน ในบังคับบัญชา
กระทําผิดวินัยหรือสงสัยวากระทําผิดวินัย 
   4.  มีบัตรสนเทหกลาวหาวากํานัน ผูใหญบาน ในบังคับบัญชากระทําผิดวินัยโดย
ระบุพยานหลักฐานกรณีแวดลอมชัดแจงตลอดจนระบุพยานบุคคลแนนอน60 

                                             
60กรมการปกครอง.   (2547).  คูมือการดําเนินการทางวินัยกํานัน ผูใหญบาน.  หนา 3 . 
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  2)  การสืบสวนซ่ึงเปนการดําเนินการทางวินัย 
   กรณีนี้ เปนการสืบสวนเพ่ือใหไดขอเท็จจริงท่ีจะฟงวากํานัน ผูใหญบาน ไดกระทํา
ผิดวินัย เชน กระทําผิดฐานกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษท่ีหนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงท่ีสุดใหจําคุกหรือใหลงโทษท่ีหนักกวาจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ อันเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2539) 
หรือไม 
   การสืบสวนดังกลาวนี้ เปนกระบวนการอันเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการทางวินัย
ในกรณีความผิดวินัยอยางรายแรง ท่ีจะไมตองตั้งคณะกรรมการข้ึนสอบสวนก็ได เพราะเปน
ความผิดท่ีปรากฏชัดแจง เพียงแตสืบสวนใหไดความวามีการกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก
หรือไม ตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2539)61 ถาการกระทําดังกลาวไมเปนความผิดอาญาจนไดมี
โทษจําคุกหรือโทษท่ีหนักกวาโทษจําคุกก็ไมเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจง ซ่ึงถาจะลงโทษฐาน
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง ก็ตองมีการตั้งคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนเสียกอน 
   วิธีการสืบสวน 
   วิธีการสืบสวนทางวินัยไมมีกฎหมายหรือระเบียบการใดกําหนดแนวทางปฏิบัติไว 
การสืบสวนอาจจะดําเนินการโดยวิธีการอยางใดก็ได ข้ึนอยูกับสภาพของเร่ืองท่ีจะทําการสืบสวนวา
ควรจะใชวิธีการอยางใด จึงจะเหมาะสมท่ีจะใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริงในเร่ืองนั้น ๆ 
   1.  การสืบสวนโดยทางลับ  ไดแก  การสืบสวนท่ีดําเนินการไปโดยมิใหผูกระทําผิด
หรือผูถูกสงสัยวาเปนผูกระทําผิดรูตัวถึงเร่ืองท่ีจะทําการสืบสวน โดยใชกลวิธีท่ีเหมาะสม เชน การ
เขาไปพูดคุยโดยปกติธรรมดา หวานลอมใหพูดในประเด็นท่ีตองการทราบ หรือทําทีเขาไปศึกษาถึง
วิธีการดําเนินการ หรือการปฏิบัติงานและขอดูเอกสารเกี่ยวกับเร่ืองนั้นโดยท่ีผูนั้นไมทันรูตัว หรือจะ
มอบหมายใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดเขาไปอยูในเหตุการณ เพื่อจะไดทราบถึงความเคล่ือนไหว หรือ
ขอวิพากษวิจารณเกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ วามีแนวโนมพอท่ีจะเชื่อไดวาใครเปนผูกระทําผิด หรือผูนั้นได
กระทําความผิดจริงหรือไม 
   2.  การสืบสวนโดยเปดเผย ไดแก การหาขอเท็จจริงโดยวิธีแจงหรือแสดงใหผูถูกสงสัย 
หรือผูถูกกลาวหาทราบถึงประเด็นแหงขอกลาวหา และขอใหช้ีแจงแสดงเหตุผลแกขอกลาวหา โดย
ปกติผูสืบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ท่ีมีอยูหรือขอมูลตางๆ ไวกอนเพื่อสะดวกในการ
ท่ีจะช้ีหรือยืนยันถึงขอกลาวหานั้น 

                                             
61 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.

2535 วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง 

DPU



 45 

   กรณีใดสมควรจะสืบสวนโดยเปดเผยหรือโดยทางลับนั้น ยอมขึ้นอยูกับเรื่องที่จะ
สืบสวน ความรายแรงแหงกรณี ตลอดจนความเสียหายหรือเสียช่ือเสียงเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ี
ของผูท่ีเกี่ยวของ เชน ในกรณีท่ีมีผูรองเรียนกลาวหาโดยอางพยานหลักฐานแนชัดจะใชวิธีการ
สอบสวนโดยเปดเผยก็ได แตหากเปนกรณีที่สงสัยวาจะมีการกระทําผิดหรือมีผูรองเรียนโดย
กลาวหาลอยๆ หากจะดําเนินการสืบสวนโดยเปดเผยอาจเปนการเอิกเกริก ถาผูถูกกลาวหามิได
กระทําผิดเลยจะทําใหเขาเสียชื่อเสียง หรือถาหากเขากระทําผิดจริง จะเปนทางใหผูกระทําผิด
ไหวตัวหรือรูตัว อาจจะมีการทําลายหลักฐานหรือเส้ียมสอนพยานใหถอยคําบิดเบือนได จึงจําเปนท่ี
จะตองดําเนินการสืบสวนโดยวิธีลับ มิใหผูถูกกลาวหาหรือพยานรูตัว หรือเตรียมการลวงหนาได 
หรือถาหากสืบสวนไดปรากฏวา ไมเปนความจริงตามขอกลาวหา ก็จะทําใหผูถูกกลาวหาไมตอง
เส่ือมเสียช่ือเสียง 
   ในการสืบสวน ถาไดมีการบันทึกถอยคําของผูที่ไดสอบถาม และใหลงลายมือช่ือ
ไวดวยก็จะเปนหลักฐานท่ีดี แตถาผูใหถอยคําไมยอมลงลายมือช่ือจะดวยเหตุผลใดก็ตามผูสืบสวน
จะทําเพียงบันทึกรายงานการสืบสวนข้ึนก็ได 
 
 3.1.2  การตั้งเร่ืองกลาวหา  เปนการต้ังเร่ืองดําเนินการทางวินัยแกกํานัน ผูใหญบาน  ซึ่งถาเปน
กรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง และเห็นวากรณีมีมูลท่ีจะตองต้ังคณะกรรมการข้ึนทํา
การสอบสวนและดําเนินการทางวินัย การตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกลาว เปนการต้ังเร่ืองกลาวหา
ในคําส่ังต้ังคณะกรรมการสอบสวน จะระบุช่ือผูถูกกลาวหาและเร่ืองท่ีกลาวหาไว ถาเปนกรณีกลาวหา
วากระทําผิดวินัยไมรายแรง ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  มิได
บังคับใหตองตั้งคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวน การตั้งเรื่องกลาวหา อาจกระทําโดยบันทึก
แจงใหกํานัน ผูใหญบาน ผูถูกกลาวหาทราบเปนลายลักษณอักษรวา ถูกกลาวหากระทําผิดวินัยใน
เร่ืองใด สาระสําคัญ ในการตั้งเร่ืองกลาวหา คือ ขอความซึ่งบันทึกเปนลายลักษณอักษรระบุชื่อ
ผูถูกกลาวหาและเร่ืองท่ีกลาวหา ผูตั้งเร่ืองกลาวหาก็คือผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจของผูถูกกลาวหา 
  1)   กรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  และเห็นวากรณีมีมูลตองต้ัง
คณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน62 ตามมาตรา 102 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 การตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกลาว ก็เปนการตั้งเรื่องกลาวหา 
ซ่ึงในคําส่ังจะระบุช่ือผูถูกกลาวหาและเร่ืองท่ีกลาวหาไว 

                                             
62 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535,  มาตรา 102. 
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  2)  กรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ตามมาตรา 102 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535   มิไดบังคับใหตั้งคณะกรรมการข้ึน
ทําการสอบสวน  การตั้งเรื่องกลาวหาจึงอาจกระทําโดยทําบันทึกแจงใหผูกลาวหาทราบเปน
ลายลักษณอักษรวา ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยเรื่องใด สาระสําคัญที่จะตองมีในการตั้งเรื่องท่ี
กลาวหาคือ ขอความซ่ึงบันทึกเปนลายลักษณอักษรระบุช่ือผูถูกกลาวหาและเร่ืองท่ีกลาวหา ผูตั้งเร่ืองท่ี
กลาวหาคือ ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหา 
  การตั้งเรื่องกลาวหาตอกํานัน ผูใหญบาน เปนขั้นตอนที่จําเปนจะตองแจงใหกํานัน 
ผูใหญบาน ผูถูกกลาวหาทราบวาถูกกลาวหากระทําผิดวินัยในเรื่องใด เพื่อกํานัน ผูใหญบาน 
ผูถูกกลาวหาจะไดรูตัวและมีโอกาสชี้แจงหรือแกขอกลาวหาได และจะไดเปนหลักฐานวาผูบังคับบัญชา 
ซ่ึงรูวากํานัน ผูใหญบาน ผูใดกระทําผิดวินัยไดดําเนินการแกผูนั ้นแลว มิไดละเลยหนาที่ตามท่ี
บัญญัติไวในมาตรา 99 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 หากแตมิไดมีการ
ลงโทษ เพราะเห็นวาไมมีความผิดตามที่มีผูรองเรียน  การตั้งเร่ืองกลาวหาโดยแจงใหผูถูกกลาวทราบ
เร่ืองที่กลาวหาเปนลายลักษณอักษร เปนการเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาไดเตรียมช้ีแจงแกขอกลาวหา 
เพื่อความเปนธรรม ถาผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัย จะไดไมลงโทษผูท่ีไมมีความผิด หรือถาผูนั้นได
กระทําผิดวินัยจริง ผูบังคับบัญชาจะไดพิจารณาความผิดและลงโทษกํานัน ผูใหญบาน ผูนั้นไดโดย
ถูกต องและเหมาะสมกับความผิด   อันเปนการปฏิบ ัต ิให สอดคลองก ับมาตรา  101 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ซ่ึงบัญญัติไววา “การลงโทษขาราชการพล
เรือนสามัญ ใหทําเปนคําส่ังวิธีการออกคําส่ังเกี่ยวกับการลงโทษใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. วางไว 
ผูส่ังลงโทษตองส่ังลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดและมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดย
โทสะจริตหรือลงโทษผูท่ีมิไดมีความผิด ในคําส่ังลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยใน

กรณีใดตามมาตราใด” 
  การตั้งเร่ืองกลาวหากํานัน ผูใหญบาน ผูใด ควรกระทําก็ตอเม่ือผูบังคับบัญชาไดสืบสวน 
รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบื้องตน เกี่ยวกับเร่ืองท่ีกลาวหานั้น แลวเห็นวากรณีมีมูล
ควรจะดําเนินการทางวินัยแกกํานัน  ผูใหญบาน ผูนั้น ไมควรต้ังเร่ืองกลาวหากํานัน ผูใหญบาน ผูใด
โดยมิไดสืบสวนใหเห็นวากรณีมีมูลเสียกอน เพราะจะเปนทางเสียหายแกกํานัน ผูใหญบาน ผูนั้น 
และแกทางราชการเปนสวนรวมตามท่ีไดกลาวไวแลววาดวยการสืบสวน 
  เร่ืองท่ีกลาวหา ไมใช ฐานความผิด แตเปนเร่ืองราวหรือการกระทําท่ีกลาวอางวากํานัน 
ผูใหญบาน ผูถูกกลาวหากระทําความผิด ฉะนั้น ในการต้ังเร่ืองกลาวหา จึงควรระบุแตเพียงเรื่องราว 
หรือการกระทําท่ีกลาวอางวาผูถูกกลาวหากระทําผิดเทานั้น ไมควรระบุมาตราวาดวยวินัยหรือฐาน
ความผิด การระบุมาตราวาดวยวินัยหรือฐานความผิดนั้น ควรปลอยใหเปนเร่ืองของคณะกรรมการ
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สอบสวน ผูพิจารณาความผิด และผูพิจารณาโทษท่ีจะพิจารณาปรับบทลงโทษ และระบุฐานความผิด 
หลังจากไดสอบสวนพิจารณาเสร็จแลว เนื่องจากการกําหนดบทมาตราวาดวยวินัยหรือฐานความผิด
ไวเสียแตแรกแลว อาจจะกลายเปนการจํากัดขอบเขตของการสอบสวนพิจารณา ใหอยูเฉพาะในบท
มาตราวาดวยวินัยหรือฐานความผิดท่ีกําหนดไว ถาสอบสวนพิจารณาเกินกวานั้นจะเกิดปญหาวา
เปนการสอบสวนเรื่องอื่น  หรือพิจารณาลงโทษในเรื่องอื่นที่มิใชเรื่องที่ใหสอบสวน แตถาระบุ
แตเพียงเรื่องราว หรือการกระทําที่กลาวอางวาผูถูกกลาวหากระทําความผิดโดยระบุมาตราวาดวย
วินัยหรือฐานความผิด คณะกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจพิจารณาโทษอาจพิจารณาวาผล
การสอบสวนในเรื่องที่กลาวหานั้น ฟงขอเท็จจริงไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยในเร่ืองนั้น
อยางไร แลวปรับบทความผิดวินัยฐานใด ตามมาตราใดก็ได 
 
 3.1.3  การสอบสวนวินัย  คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทั้งหลาย
เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ  หรือเพื่อพิสูจนเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาใหไดความ
จริงและยุติธรรม และเพื่อพิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยจริงหรือไม ถาไดกระทําผิด
จริงก็ลงโทษผูกระทําผิดวินัยนั้น 
  การสอบสวนทางวินัย แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
  1)  การสอบสวนท่ีไมเปนกระบวนการตามกฎหมาย ไดแก การสอบสวนเพื่อพิจารณา
ลงโทษในกรณีความผิดไมรายแรง หรือการสอบสวนเพ่ือหาขอเท็จจริงเบ้ืองตนกอนดําเนินการ
สอบสวนตามกฎหมาย ในทางปฏิบัติจะดําเนินการโดยวิธีตั้งกรรมการขึ้นทําการสอบสวน หรือ
ผูบังคับบัญชาจะสอบสวนเอง หรือจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาสอบสวน หรือจะเพียงให
ผูถูกกลาวหาช้ีแจงแกขอกลาวหาเปนลายลักษณอักษรหรือโดยวิธีใดก็ได ซ่ึงการสอบสวนที่ไมเปน
กระบวนการตามกฎหมายนี้ไดกําหนดไวในมาตรา 102 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เพื่อใหไดขอเท็จจริงหรือพิสูจนเร่ืองท่ีกลาวหาวากํานัน ผูใหญบาน 
ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด หรือไม ซึ่งมาตรา 101  แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติวา “ผูส่ังลงโทษตองส่ังลงโทษใหเหมาะสมกับ
ความผิดและมิไดเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริตหรือลงโทษผูที่ไมมีความผิด 

ในคําส่ังลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดตามมาตราใด” ท้ังนี้ เพื่อใหได
ความจริงและความยุติธรรมอันเปนทางระวังมิใหลงโทษผูท่ีไมมีความผิดและเพื่อจะไดสั่งลงโทษ
ผูกระทําผิดใหถูกตองและเหมาะสมกับกรณีความผิด63 

                                             
63 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535,  มาตรา 101. 
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  ท้ังนี้ ตามมาตรา 102 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
ท่ีกําหนดใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยไมรายแรงแกผูใตบังคับบัญชาตามวิธีการที่ผูบังคับบัญชา

เห็นสมควร ไดกอเกิดปญหาความไมชัดเจนของบทบัญญัติ ในเร่ืองคําวา “เห็นสมควร” นี้หมายความ

วาอยางไร ผูบังคับบัญชาตองแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือไม หรือการสอบสวนของผูบังคับบัญชา
ตองแจงขอกลาวหา หรือสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบหรือไม หรือ
จะใชสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริงมาใชลงโทษผูกระทําผิดกรณีความผิดไมรายแรงไดหรือไม หรือ
การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัย แตกตางจากการส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวน
ขอเท็จจริงอยางไร เปนตน 
  2)  การสอบสวนท่ีเปนกระบวนการตามกฎหมาย  ไดแก การสอบสวนท่ีกฎหมายบังคับ
ใหตองทํา คือ การสอบสวนในกรณีท่ีกํานัน ผูใหญบาน ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
   การสอบสวนที่เปนกระบวนการตามกฎหมาย ตองทําตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กฎหมายกําหนด กลาวคือ ตองแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวน ตองแจงขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ ตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาช้ีแจง
และนําพยานหลักฐานเขาสืบแกขอกลาวหาและการสอบสวนตองดําเนินการสอบสวนตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) วาดวยการสอบสวนพิจารณา64 
   กรณีที่ตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน ไดแก กรณีที่กํานัน 
ผูใหญบาน ผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยในกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 ดังนี้ 
   1.  ทุจริตตอหนาท่ีราชการ ตามมาตรา 82 วรรคสาม 
   2.  ประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
ตามมาตรา 84 วรรคสอง 
   3.  ปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง ตาม
มาตรา 85 วรรคสอง 
   4.  เปดเผยความลับของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
ตามมาตรา 87 วรรคสอง 

                                             
64 กฎ ก.พ.ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 

วาดวยการสอบสวนพิจารณา 
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   5.  ขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาท่ี
ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ
อยางรายแรง ตามมาตรา 88 วรรคสอง 
   6.  รายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา  อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
ตามมาตรา 90 วรรคสอง 
   7.  ละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร อันเปนเหตุใหเสียหาย
แกราชการอยางรายแรง ตามมาตรา 92 วรรคสอง 
   8.  ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา  15  วัน โดยไมมี
เหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
ตามมาตรา 92 วรรคสอง 
   9.  ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหงประชาชนผูมาติดตอราชการอยางรายแรง 
ตามมาตรา 94 วรรคสอง 
   10.  กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษท่ีหนักกวาจําคุก โดยคําพิพากษา
ถึงท่ีสุดใหจําคุกหรือโทษที่หนักกวาจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ ตามมาตรา 98 วรรคสอง 
   11.  ประพฤติช่ัวอยางรายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง 
   ตามมาตรา 102 วรรคแปด แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
ไดกําหนดใหผูบังคับบัญชา มีอํานาจพิจารณาดําเนินการทางวินัยและส่ังลงโทษ โดยไมสอบสวนก็ได
ในกรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจง ซ่ึงไดกําหนดไวในกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2539) คือ 
   1.  กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษท่ีหนักกวาจําคุก โดยคําพิพากษา
ถึงท่ีสุดใหจําคุกหรือใหลงโทษหนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   2.  ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน และผูบังคับบัญชา
ไดดําเนินการสืบสวนเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร หรือเห็นวามีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจ
ไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
   3.  กรณีผูกระทําผิดใหถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาหรือตอผูมีหนาท่ี
สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน65 

                                             
65 กฎ ก.พ.ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 

วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง 
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  ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
  กรณีกํานัน ผูใหญบาน กระทําผิดวินัยอยางรายแรง ผูวาราชการจังหวัดซ่ึงเปนผูแตงต้ัง
ผูใหญบาน กํานัน และแพทยประจําตําบล  ตามมาตรา 13, 30 และมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช 2457 เปนผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนบุคคล
ดังกลาว สําหรับตําแหนงผูชวยผูใหญบาน นายอําเภอเปนผูมีอํานาจแตงตั้ง ตามมาตรา 17 แหง
พระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองทองท่ี  พระพุทธศักราช  2457 จึงเปนผู มี อํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัย 
  อยางไรก็ตาม ผูวาราชการจังหวัดผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนอาจมอบ
อํานาจเปนหนังสือใหผูอ่ืนแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนได โดยดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 กําหนดไวในมาตรา 38 (9) (10) (11) 
ในการส่ังการอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย
ในเร่ืองใดแลวแตกรณี ถากฎหมายในเร่ืองนั้นมิไดกําหนดเร่ืองการมอบหมายอํานาจไวเปนอยางอ่ืน 
ผูมีอํานาจคือ 
  ผูวาราชการจังหวัด จะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองผูวาราชการจังหวัด ผูชวย
ผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอก็ได 
  นายอําเภอ อาจมอบอํานาจใหปลัดอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ 
  ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ อาจมอบอํานาจใหปลัดอําเภอหรือหัวหนา
สวนราชการประจํากิ่งอําเภอ 
  ผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนในกรณีกํานัน ผูใหญบาน ถูกกลาวหาวากระทํา
ผิดวินัยอยางรายแรง ไดแก ผูมีอํานาจสั่งบรรจุ ผูไดรับมอบอํานาจ และผูรักษาราชการแทนหรือ
ผูรักษาการในตําแหนงเทานั้น บุคคลอ่ืนนอกจากนี้ไมมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใน
กรณีดังกลาว คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีดังกลาว  ถาผูสั่งไดสั่งไปโดยไมมี
อํานาจเปนคําสั่งไมชอบดวยกฎหมาย  แมตอมาในภายหลัง ผูมีอํานาจรับรองหรืออนุมัติการแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน ก็หามีผลใหคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้นกลายเปนคําสั่งที่ชอบดวย
กฎหมายขึ้นมาไดใหม กรณีเชนนี้ จึงยังถือไมไดวาไดมีการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
ซ่ึงไดรับแตงต้ังตามกฎหมายแตอยางใด 
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  องคประกอบและคุณสมบัติของกรรมการสอบสวน 
  กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) ขอ 3 กําหนดใหคณะกรรมการสอบสวนประกอบดวย
ประธานกรรมการและกรรมการอยางนอยอีกสองคน  โดยใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการใน
กรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได  โดยจะตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  1)  ประธานกรรมการและกรรมการทุกคนตลอดจนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
ตองเปนขาราชการฝายพลเรือน 
  2)  ประธานกรรมการ ตองแตงต้ังจากผูท่ีดํารงตําแหนงระดับไมต่ํากวาผูถูกกลาวหาผูท่ีเปน
ประธานกรรมการไมจําเปนวาจะตองเปนผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหา สวนกรรมการอื่นตลอดจน
เลขานุการและผูชวยเลขานุการจะดํารงตําแหนงใด ระดับใด ก็ได 
  3)  ในคณะกรรมการสอบสวน จะตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือผูไดรับปริญญาทาง
กฎหมาย หรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือผูมีประสบการณดาน
การดําเนินการทางวินัยอยางนอยหนึ่งคน 
  ผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หมายความถึง 
  1)  ผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยซ่ึงสํานักงาน ก.พ. จัดข้ึนหรือ 
  2)  ผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยของสํานักงาน ก.พ. 
ซ่ึงสวนราชการตางๆ จัดข้ึน หรือ 
  3)  ผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยของสวนราชการ ท่ี ก.พ. 
ไดพิจารณารับรองหลักสูตรนั้นแลว 
  คําวา “ผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินัย” หมายถึง ขาราชการซึ่งผูมีอํานาจ
ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนผูมีความรู ความสามารถท่ีจะสอบสวนใน
เร่ืองท่ีกลาวหาไดอยางถูกตองและเปนธรรม ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. เชน 
เปนผูที่มีความสนใจและไดศึกษาหาความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนความผิดทาง
วินัยของขาราชการอยูเสมอหรือเปนผูท่ีเคยทําหนาท่ีตรวจสํานวนการสอบสวนความผิดทางวินัย
ของขาราชการ และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาการส่ังลงโทษมาแลว เปนตน 
 
 3.1.4  การส่ังพักหนาท่ี  พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี  พระพุทธศักราช  2457 มาตรา  
61 ทวิ  ไดบัญญัติใหนายอําเภอมีอํานาจส่ังพักหนาท่ีกํานัน  ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน (มาตรา 61 ตรี) 
ได 2 กรณี คือ 
  1)  ถูกฟองในคดีอาญา เวนแตคดีความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได
กระทําโดยประมาทหรือ 
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  2)  มีกรณีท่ีตองหาวาผิดวินัยอยางรายแรงถูกสอบสวนเพื่อไลออกหรือปลดออก 
  คําวา ถูกฟอง ในคดีอาญา ตามมาตรา 61 ทวิ  แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 
พระพุทธศักราช 2457 ไมไดบัญญัติรวมถึงกรณีตองหาวากระทําความผิดอาญาเหมือนอยาง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 การถูกฟองในคดีอาญาหมายถึงศาลได
ประทับรับฟองแลว ดังนั้นในกรณีกํานัน ผูใหญบาน เพียงตองหาคดีอาญาจึงส่ังพักหนาท่ีไมได 
  คําวา ถูกสอบสวน หมายความถึง ถูกต้ังกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยกอนแลว
จึงจะส่ังพักหนาท่ีได 
  การส่ังพักหนาท่ีท้ังสองกรณี เปนกรณีท่ีนายอําเภอเห็นวาถาคงใหอยูในตําแหนงตอไป
จะเปนการเสียหายแกราชการ ซ่ึงควรพิจารณาในเร่ืองความผิดเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาท่ีราชการ 
ความประพฤติหรือพฤติการณอันไมนาไววางใจ พฤติการณท่ีจะเปนอุปสรรคตอการสอบสวนหรือ
พิจารณา หรือจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย 
  อํานาจในการสั่งพักหนาท่ีเปนของนายอําเภอ แลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ 
  ในการทําคําส่ังพักหนาท่ีโดยหลักท่ัวไป ตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2538) ขอ 6 หาม
มิใหส่ังพักยอนหลังไปกอนวันออกคําส่ัง เวนแต 
  1)  ผูถูกส่ังพักอยูในระหวางควบคุมหรือขัง โดยเปนผูถูกจับในคดีอาญาหรือตองจําคุก
โดยคําพิพากษาใหส่ังพักยอนหลังไปถึงวันท่ีถูกควบคุมหรือขัง หรือตองจําคุก 
  2) ไดมีการสั่งพักหนาท่ีไวแลว ถาจะตองส่ังใหม เพราะคําส่ังเดิมไมชอบหรือไมถูกตอง
ใหส่ังพักตั้งแตวันท่ีพักหนาท่ีตามคําส่ังเดิม หรือวันท่ีควรตองพักในขณะท่ีออกคําส่ังเดิม66 
  การสั่งใหกลับเขารับหนาท่ี  เม่ือกํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน ถูกส่ังพักหนาท่ี
แลว หากการสอบสวนปรากฏวาไมไดกระทําผิดหรือกระทําความผิดแตไมถึงกับจะตองถูก
ลงโทษไลออก ปลดออก การสั่งกลับเขารับหนาท่ีเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด พรอมท้ังการ
วินิจฉัยวาจะควรจายเงินเดือนระหวางพักใหเพียงใดหรือไมดวยโดยอนุโลมตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน 
 
 3.1.5  การพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ คือ การพิจารณาวินิจฉัยวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิด
วินัยในกรณีใด  ตามมาตราใด  และควรจะลงโทษในสถานใด หรือไม ท้ังนี้  เปนกระบวนการท่ี
จะตองกระทําโดยมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณา การพิจารณาความผิดและกําหนดโทษพึงกระทํา

                                             
66 กฎ ก.พ.ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.

2535 วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
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เม่ือไดทราบขอเท็จจริงของเร่ืองท่ีกลาวหาโดยกระจางชัดพอที่จะพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ
ไดแลว ท้ังนี้ หากเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ซ่ึงมิใชกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง จะตองได
ขอเท็จจริงจากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน  หากเปนความผิดวินัยอยางรายแรงใน
กรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง   อาจไดขอเท็จจริงจากการสืบสวนหรือการรวบรวมขอมูลแลวแตกรณี   
แตถาเปนความผิดท่ีไมรายแรงจะไดขอเท็จจริงจากการสอบสวนหรือจากทางใด ๆ  ท่ีพอเช่ือถือได
ก็ได  ซ่ึงกระทําโดยผูมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณา 
  การพิจารณาความผิดและกําหนดโทษนี้ เมื่อพิจารณาความผิดตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 จะพบวามีปญหาในเร่ืองตัวบทบัญญัติมีความ
ซํ้าซอน และตัวบทบัญญัติไมมีผลในทางปฏิบัติ อยูหลายมาตรา ไดแก 
  1) ปญหาความซํ้าซอนของบทบัญญัติของกฎหมาย 
   ความซํ้าซอนกัน หรือการบัญญัติเกี่ยวกับความผิดทางวินัยไวไมแตกตางกัน จะสงผล
ใหผูบังคับบัญชา หรือผูปฏิบัติที่เกี่ยวของกับเรื่องวินัย ไมมีความชัดเจนในการตีความเพื่อปรับ
บทความผิดทางวินัย ไดแก กรณีตามมาตรา 82 วรรคสอง กับมาตรา 95 และกรณีตามมาตรา 83 ถึง
มาตรา 85 ซ่ึงบัญญัติไววา 
   มาตรา 82 วรรคสอง “หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีราชการของ
ตนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน” 
   มาตรา 95 “ขาราชการพลเรือนตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหา
ผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเท่ียงธรรม หรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการ

ของตน” 
   เมื่อพิจารณาบทบัญญัติใน 2 มาตราดังกลาว จะเห็นวา แมมาตรา 82 มุงหมาย

เฉพาะความผิดท่ีผูกระทําตองมีหนาท่ีราชการก็ตาม แตบทบัญญัติมาตรา 95 ความท่ีวา “...ไม

กระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรม...”    จะ
เกิดข้ึนไดก็เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูนั้นอันอาจทําใหเส่ือมเสียความเท่ียงธรรม 
   มาตรา 83 “ขาราชการพลเรือนสามัญตองต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดีหรือ
ความกาวหนาแกราชการ” 
   มาตรา 84 “ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความอุตสาหะ 

เอาใจใส ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ” 
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   มาตรา 85 “ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไมใหเสียหายแก

ราชการ” 
   เม่ือพิจารณาบทบัญญัติท้ัง 3 มาตรา จะเห็นวาเปนเร่ืองเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ตามขอกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐตองต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดีดวยความอุตสาหะและ
ตามกฎหมาย ซ่ึงมีการบัญญัติไวโดยมีความหมายในทํานองเดียวกัน 
  2)  ปญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติท่ีไมมีผลในทางปฏิบัติ 
   บทบัญญัติดังกลาวนี้ไดแก มาตรา 86 ซ่ึงบัญญัติไววา “ขาราชการพลเรือนสามัญตองถือ
วาเปนหนาท่ีพิเศษท่ีจะสนใจหรือรับทราบความเคล่ือนไหวอันอาจเปนภยันตรายตอประเทศชาติ

และตองปองกันภยันตรายซ่ึงจะบังเกิดแกประเทศชาติจนเต็มความสามารถ” จะเห็นไดวาการ
กระทําท่ีอาจเปนความผิดวินัยตามมาตราน้ี นอกจากจะไมชัดเจนและปรับบทความผิดยาก แลวยังมี
ลักษณะเปนบทบัญญัติท่ีฟุมเฟอย เพราะเปนขอกําหนดความผิดทางวินัยท่ีเกินเลยออกไปจากขอบ
อํานาจของขาราชการ67 
 
 3.1.6  การลงโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 100 ได
บัญญัติไววาขาราชการพลเรือนสามัญผูใด ฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัย ตามท่ี
บัญญัติไวในหมวดนี้ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษ 
ดังนั้น การลงโทษทางวินัยจึงหมายถึงมาตรการอยางหน่ึงท่ีใชในการรักษาวินัย นอกเหนือไปจากการ
สงเสริมใหมีวินัย หรือการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย การลงโทษทางวินัยจึงเปนมาตรการสุดทายท่ี
พึงใชในการรักษาวินัย แตก็เปนส่ิงจําเปน ท่ีตองมีอยูตราบเทาท่ียังมีการกระทําผิดวินัย 
  จุดมุงหมาย การลงโทษทางวินัยมิไดมีจุดมุงหมายท่ีจะใหเปนการตอบโตหรือแกแคน
ตอผูกระทําผิดวินัย ท้ังนี้ ตามมาตรา 101 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535  
ไดกําหนดวา “ผูส่ังลงโทษตองส่ังลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดและมิใหเปนไปโดยพยาบาท  โดยอคติ   
หรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผูท่ีไมมีความผิด”  ซ่ึงพอจะกลาวไดวาจุดมุงหมายในการลงโทษทาง
วินัย มีดังตอไปนี้ 
  1)  เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธ์ิของกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน   เพื่อท่ีจะใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการลงโทษผูกระทําผิดวินัยโดยเครงครัด เพ่ือรักษาความศักดิ์สิทธิของกฎหมาย หรือเพื่อเปน

                                             
 67 สํานักงาน ก.พ. เลมเดิม.  หนา 9 – 10. 
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การ  “ปราบ”  ผูกระทําผิด  และ  “ปราม”  ไวมิใหผูอ่ืนเอาเยี่ยงอยางใหสังวรณไววา ถากระทําผิด
วินัยจะตองถูกลงโทษ 
  2)  เพื่อรักษามาตรฐานความประพฤติ ขวัญ และสมรรถภาพ เพื่อใหผูสั่งลงโทษ
ตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด และมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสะจริต 
หรือลงโทษผูท่ีไมมีความผิด ในคําส่ังลงโทษใหแสดงใหชัดเจนวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยโดย
มีขอเท็จจริงท่ีไดจากการสอบสวน พยานหลักฐาน และเหตุผลท่ีสนับสนุนขอกลาวหาอยางไร เปน
การกระทําผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด 
   การลงโทษทางวินัยแกผูกระทําผิดตองกระทําโดยฉับพลัน  คือ  ลงโทษในเวลาใกลเคียง
กับท่ีพบการกระทําผิด  ลงโทษโดยเปนธรรมคือไดพิจารณาโดยถองแทแลววากระทําผิดจริง ลงโทษ
โดยเสมอหนา  ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง และลงโทษในระดับท่ีเหมาะสมแกความผิด อันจะทําให
สวนรวมมีความระมัดระวังในการรักษามาตรฐานความประพฤติและรูสึกวามีความเปนธรรมใน
ราชการ ทําใหมีขวัญและกําลังใจในการท่ีจะประพฤติและปฏิบัติตนใหอยูในมาตรฐานที่ดีและ
ทํางานใหดี ในทางตรงกันขามถาในหนวยงานใดผูบังคับบัญชาไมลงโทษผูกระทําผิด หรือลงโทษไม
ยุติธรรมหรือไมเหมาะสม ก็จะทําใหขวัญกําลังใจของสวนรวมเสียไป และไมมีกําลังใจในการ
ทํางานหรือไมในใจท่ีจะรักษามาตรฐานความประพฤติ 
  3)  เพื่อจูงใจใหปรับปรุงตนเองใหดีข้ึน   การลงโทษทางวินัยแกผูกระทําผิดวินัยผูใด 
ควรท่ีจะไดทําใหผูนั้นรู เขาใจ และยอมรับในความผิดท่ีตนไดกระทํานั้น ทําใหเกิดความสํานึกใน
ส่ิงท่ีไดกระทําไปวาเปนสิ่งที่ไมพึงประสงคของสวนรวมและของทางราชการ  และผูที่กระทําผิด
จะไดรับผลสนองการกระทําความผิดโดยตองถูกลงโทษ จะเปนทางจูงใจใหผูกระทําผิดปรับปรุง
ตนเองใหดีข้ึน ท้ังนี้ นอกจากจะแสดงความผิดใหปรากฏชัดในคําสั่งลงโทษแลว ผูบังคับบัญชา
ควรจะไดเรียกผูถูกลงโทษมาช้ีแจงใหรูสํานึกในความผิด เขาใจวาตนกระทําผิดยอมรับในความผิดนั้น 
และหาทางจูงใจใหปรับปรุงตนเองใหดีข้ึนตอไปดวย 
  4)  เพื่อรักษาชื่อเสียงของทางราชการ และความเช่ือม่ันของประชาชนตอทางราชการ  
ทางหน่ึงท่ีจะรักษาช่ือเสียงและความเช่ือมั่นของประชาชนตอทางราชการ ก็คือ ทําใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานมีระเบียบวินัย มีสมรรถภาพในการทํางานโดยสม่ําเสมอ หากในหนวยงานใดมีเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานบกพรองในเร่ืองระเบียบวินัย หรือบกพรองในการปฏิบัติราชการ ก็มีความจําเปนท่ี
จะตองลงโทษเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีบกพรองนั้นๆ เพื่อท่ีรักษาไวซ่ึงช่ือเสียงของทางราชการ 
  ระดับโทษ  มาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535  ได
กําหนดโทษผิดวินัยไว 5 สถาน คือ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดข้ันเงินเดือน ปลดออก และไลออก 
  โทษ 5 สถานดังกลาวขางตน แบงออกไดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
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  1)  โทษสําหรับการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ไดแก ไลออก ปลดออก ถามีเหตุอัน
ควรลดหยอน จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษลงตํ่ากวาปลดออก 
  2)  โทษสําหรับความผิดวินัยท่ีไมถึงข้ันรายแรง ไดแก ลดข้ันเงินเดือน  ตัดเงินเดือน  ถามี
เหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได เชน จากโทษลดข้ันเงินเดือนเปน
ตัดเงินเดือนหรือจากโทษตัดเงินเดือนเปนภาคทัณฑ 
  3)  โทษสําหรับความผิดวินัยเล็กนอย เปนกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอัน
ควรลดหยอนซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน  ไดแก ภาคทัณฑ และหากมีเหตุอันควร
ลดหยอนในระดับโทษภาคทัณฑ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือ หรือวากลาว
ตักเตือนก็ได  
  การลงโทษแกผูกระทําผิดวินัยในแตละระดับนั้น ผูมีอํานาจในการส่ังลงโทษจะตองใช
ดุลพินิจในการพิจารณาหรือส่ังลงโทษใหเหมาะสมกับกรณีความผิด และนอกจากน้ีจะตองนําหลัก
นิติธรรม หลักมโนธรรม หลักความเปนธรรม และนโยบายของทางราชการมาประกอบการ
พิจารณาดวย 
  อํานาจในการลงโทษกํานัน ผูใหญบาน มาตรา 61 ทวิ และมาตรา 61 ตรี แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช 2457 ไดกําหนดใหผูมีอํานาจลงโทษกํานัน ผูใหญบาน 
แพทยประจําตําบล และผูชวยผูใหญบาน ดังนี้ 
  1)  กํานัน มีอํานาจลงโทษภาคทัณฑผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน 
  2)  นายอําเภอ  มีอํานาจลงโทษกํานัน ผูใหญบาน  แพทยประจําตําบล และผูชวยผูใหญบาน 
ดังนี้ 
   ก.  ลดอันดับเงินเดือนไมเกิน 1 อันดับ 
   ข.  ตัดเงินเดือนโดยเทียบในฐานะเปนผูบังคับบัญชาช้ันหัวหนาแผนก กับผูกระทําผิด
ช้ันเสมียนพนักงานตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
   ค.  ลงโทษภาคทัณฑ 
  3)  ผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจลงโทษกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และผูชวย
ผูใหญบานไดในทุกสถาน ในกรณีการลดอันดับและตัดเงินเดือน  ใหเทียบผูวาราชการจังหวัดใน
ฐานะผูบังคับบัญชาช้ันหัวหนากอง และกํานัน  ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และผูชวยผูใหญบาน
เปนช้ันเสมียนพนักงาน68 

                                             
68 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457,  มาตรา 61ทวิ,61ตรี. 
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   ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2536)  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535  วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือน 
ขอ 3 กําหนดไววา เลขานุการกรม ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนากอง และหัวหนาสวนราชการ
ที่ต่ํากวากอง ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง   
มีอํานาจส่ังลงโทษภาคทัณฑหรือตัดเงินเดือนคร้ังหนึ่งไมเกิน 5% และเปนเวลาไมเกิน 1 เดือน  ดังนั้น 
เม่ือนายอําเภอสอบสวนและพิจารณาความผิดแลวจะลงโทษผูกระทําผิดโดยตัดเงินเดือน จึงสามารถ
ตัดเงินเดือนได 5% เปนเวลาไมเกิน 1  เดือน และสําหรับกรณีผู ว าราชการจังหวัดสอบสวน
พิจารณาความผิดแลวจะส่ังลงโทษตัดเงินเดือน ก็สามารถลงโทษตัดเงินเดือนได 5% เปนเวลาไมเกิน 
1 เดือน เชนกัน69 
  คําส่ังลงโทษ  คําส่ังลงโทษตองทําเปนหนังสือแสดงใหเห็นวา ผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัย
โดยมีขอเท็จจริงท่ีไดจากการสอบสวน พยานหลักฐาน และเหตุผลท่ีสนับสนุนขอกลาวหาอยางไร 
เปนการกระทําผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด การลงโทษตองทําเปนรูปคําสั่งตามแบบ ใหระบุ
สิทธิในการอุทธรณ ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณไวในคําส่ังดวย และถาผูมีอํานาจส่ังลงโทษไดใช
ดุลพินิจลดหยอนโทษ ใหระบุไวในคําส่ังลงโทษดวยวา กรณีความผิดนั้นผูถูกลงโทษควรไดรับโทษ
ระดับใด มีเหตุอันควรลดหยอนอยางไร และเม่ือลดหยอนแลวใหรับโทษสถานใด ในกรณีกระทําผิด
วินัยเล็กนอยและเปนความผิดคร้ังแรก ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาควรงดโทษจะงดโทษใหโดยวากลาว
ตักเตือนหรือใหทําทัณฑบนไวก็ได 
  การออกคําส่ังลงโทษ  มาตรา 101 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2535 ไดกําหนดใหการลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญใหทําเปนคําส่ัง วิธีการออกคําส่ังเกี่ยวกับ
การลงโทษใหเปนไปตามระเบียบท่ี ก.พ. วางไว  ผูส่ังลงโทษตองลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด  
และมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผูท่ีไมมีความผิด ในคําส่ังลงโทษ
ใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด ซ่ึงสํานักงาน ก.พ. ไดวางแนวทางและ
วิธีการออกคําส่ังไวในระเบียบ ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการของขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 
และระเบียบ ก.พ.วาดวยวิธีการออกคําส่ังเกี่ยวกับการลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2539  
 
 
 

                                             
69 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 วา

ดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน 
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3.2  การรองทุกข และการพิจารณาคํารองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน 
  การรองทุกข ตามหลักการบริหารงานบุคคลนั้น หมายถึง การรองขอความเปนธรรมใน
เรื่องตางๆ ที่ทําใหลูกจางหรือผูอยูใตบังคับบัญชาเกิดความรูสึกไมพึงพอใจตอฝายจัดการ หรือ
ผูบังคับบัญชาเพ่ือใหขจัดหรือแกไขความไมพึงพอใจหรือความทุกข ความเดือดรอนนั้น ซ่ึง
แนวความคิดเรื่องการรองทุกขนี้ ตั้งแตพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 
จนถึงฉบับ พ.ศ. 2485 ไดเคยมีการบัญญัติถึงเร่ืองการรองทุกขไวในหมวดท่ีเกี่ยวกับเร่ืองการรักษาวินัย 
โดยเปนเ ร่ืองของการรองทุกขในกรณีขาราชการพลเรือนถูกลงโทษทางวินัย ท้ังส้ิน  แต
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับตอมาก็มิไดกลาวถึงการรองทุกขกรณีถูกลงโทษ
ทางวินัยไวอีก มีแตกลาวถึงคําวาการอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยเทานั้น จึงกลาวไดวาคําวา
รองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับกอนๆ ก็คือการอุทธรณคําส่ังลงโทษ
ทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 สวนคําวาการรองทุกข ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ซ่ึงกําหนดเร่ืองการรองทุกขไวในหมวด 8 
มาตรา 129 และมาตรา 130 ไดบัญญัติเร่ืองการรองทุกขไวดังนี้ 
  มาตรา 129 ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการ ตามพระราชบัญญัติ
นี้ดวยเหตุใด ๆ ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขได 
  การรองทุกขตามวรรคหน่ึง ใหรองทุกขตอ ก.พ.ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 
และใหนํามาตรา 126 ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. และมาตรา 127 มาใช
บังคับโดยอนุโลม 
  มาตรา 130 ภายใตบังคับมาตรา 129 ขาราชการพลเรือนสามัญผูใด เห็นวาผูบังคับบัญชา
ใชอํานาจหนาท่ีปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย หรือมี
ความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอตนในกรณีตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. ผูนั้น
อาจรองทุกขตอผูบังคับบัญชา อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี 
ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. เพื่อขอใหแกไขหรือแกความคับของใจได ท้ังนี้เวนแตท่ีมีสิทธิอุทธรณ
ตามหมวด 7 ซ่ึงตองใชสิทธิอุทธรณตามท่ีกําหนดไวในหมวดนั้น 
  หลักเกณฑและวิธีการรองทุกข 
  เปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 2540) และฉบับท่ี 22 (พ.ศ. 2543) 
  1.  ผูรองทุกขจะรองทุกขไดสําหรับตนเองเทานั้น จะรองทุกขแทนคนอ่ืนหรือ
มอบหมายใหคนอ่ืนรองทุกขแทนไมได 
  2.  มีเหตุท่ีจะรองทุกข 
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  3.  การรองทุกขกรณีถูกส่ังใหออกจากราชการ ตามมาตรา 129 ใหทําเปนหนังสือยื่นตอ 
ก.พ. หรือนําหนังสือรองทุกขไปสงตอผูบังคับบัญชาเดิมภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําส่ัง 
  4.  การรองทุกขกรณีตามมาตรา 130 เปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ 17 
(พ.ศ. 2540) และฉบับท่ี 22 (พ.ศ. 2543) กําหนดข้ันตอนไวดังนี้ 
  การรองทุกขตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 2540) กรณี 
  -  เหตุรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาใหอํานาจหนาท่ีปฏิบัติตอตน โดยไมถูกตอง
หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย 
  -  ใหขอคําปรึกษาหารือทําความเขาใจตอผูบังคับบัญชา 
  -  ผูบังคับบัญชาไมประสงคท่ีจะปรึกษาหารือ  หรือปรึกษาหารือแลวไมไดรับคําช้ีแจง 
หรือช้ีแจงแลวไมเปนท่ีเขาใจ ใหรองทุกขเปนหนังสือภายใน 30 วัน นับแตทราบเร่ืองอันเปนเหตุให
รองทุกข 
  -  ในกรณีเหตุรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาในสวนภูมิภาคท่ีต่ํากวาผูวาราชการจังหวัด 
ใหรองทุกขตอ อ.ก.พ.จังหวัด 
  -  ในกรณีเหตุรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาในสวนกลางท่ีต่ํากวาอธิบดี ใหรองทุกข
ตอ อ.ก.พ.กรม 
  -  ในกรณีเหตุรองทุกขเกิดจากผูวาราชการจังหวัด หรืออธิบดี ใหรองทุกขตอ อ.ก.พ.
กระทรวง 
  -  ในกรณีเหตุรองทุกขเกิดจากนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  หรือปลัดกระทรวง  หรือ
ผูบังคับบัญชาปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขตามมติของ อ.ก.พ.กระทรวง หรือเหตุรองทุกขเกิด
จากการถูกส่ังพักราชการ ใหรองทุกขตอ ก.พ. 
  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา 
  1.  อ.ก.พ. หรือ ก.พ. ท่ีพิจารณาเร่ืองรองทุกขตองพิจารณาใหแลวเสร็จใน 30 วัน นับแต
ไดรับหนังสือรองทุกข และคําช้ีแจงของผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุรองทุกข หากจําเปนใหขยายเวลาได
อีก 2 คร้ังๆ ละไมเกิน 30 วัน 
  2.  หาก อ.ก.พ. ท่ีพิจารณาเร่ืองรองทุกขเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาท่ีปฏิบัติ
หรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกข 
   2.1  ถูกตองตามกฎหมาย ใหมีมติยกคํารองทุกข 
   2.2  ไมถูกตองตามกฎหมาย ใหมีมติใหแกไข  โดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติท่ี
ไมถูกตอง หรือใหปฏิบัติใหถูกตอง 
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   2.3  ถูกตองตามกฎหมายบางสวน  และไมถูกตองตามกฎหมายบางสวน ใหมีมติให
แกไขหรือใหปฏิบัติใหถูกตอง 
   2.4  ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่น   เพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมาย
และเปนธรรม ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควร 
   เม่ือ อ.ก.พ. ผูพิจารณาไดมติประการใดใหผูวาราชการจังหวัด อธิบดี หรือรัฐมนตรีส่ัง
หรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น ในโอกาสแรกท่ีทําได แลวแจงเปนหนังสือใหผูรองทุกขทราบโดยเร็ว 
  3.  เม่ือ ก.พ. เปนผูพิจารณาเร่ืองรองทุกขและมีมติเปนประการใด ใหรายงานนายกรัฐมนตรี
พิจารณาส่ังการตามที่เห็นสมควร แลวใหสํานักงาน ก.พ. แจงผูรองทุกขทราบ และแจงกระทรวง 
ทบวง กรม ท่ีเกี่ยวของทราบ หรือดําเนินการ 

4. มติ อ.ก.พ. หรือคําส่ังนายกรัฐมนตรีดังกลาวใหเปนท่ีสุด 
  การรองทุกขตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 22 (พ.ศ. 2543) กรณี 
  -  เหตุรองทุกขเปนความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาอยางใด
อยางหนึ่ง 3 ประการ ดังนี้ 
   1)  บริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
   2)  ไมมอบหมายงานใหปฏิบัติ 
   3)  ประวิงเวลาหรือหนวงเหนี่ยวการดําเนินการบางเร่ืองเปนเหตุใหเสียสิทธิ หรือไม
ไดรับสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงได 
  -  เม่ือมีเหตุขางตนใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจ 
  -  ผูบังคับบัญชาตองจัดใหมีการปรึกษาหารือหรือแกไขความคับของใจ ภายใน 30 วัน 
นับแตไดรับแจง 
  -  หากผูบังคับบัญชาไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการแลวแตไมเปนท่ีพอใจ ใหรองทุกข
ตอ อ.ก.พ. หรือ ก.พ. แลวแตกรณี (หลักเกณฑเชนเดียวกับการรองทุกขตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 
2540)) 
  หลักเกณฑและวิธีพิจารณา 
  1.  อ.ก.พ. หรือ ก.พ. ท่ีพิจารณาเรื่องรองทุกข ตองพิจารณาใหแลวเสร็จใน 30 วัน นับแต
ไดรับหนังสือรองทุกขและคําช้ีแจงของผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุรองทุกข หากจําเปนใหขยายระยะเวลา
ไดอีก 2 คร้ังๆ ละไมเกิน 30 วัน 
  2.  หาก อ.ก.พ. หรือ ก.พ. ผูพิจารณาเรื่องรองทุกขเห็นวาการปฏิบัติของผูบังคับบัญชา 
   2.1  มิไดมีลักษณะตามเหตุแหงการรองทุกข 3 ประการ ใหมีมติยกคํารองทุกข 
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   2.2  มีลักษณะตามเหตุแหงการรองทุกข 3 ประการ ใหมีมติใหแกไขหากแกไขไมได
ใหส่ังดําเนินการประการอ่ืน หรือใหคําแนะนําตามท่ีเห็นสมควร 
  3.  เมื่อ อ.ก.พ. ผูพิจารณาไดมีมติประการใดใหผูวาราชการ อธิบดี หรือรัฐมนตรี 
สั่งผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจ ใหปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น แลวแจงเปน
หนังสือใหผูรองทุกขทราบโดยเร็ว 
  4.  เมื่อ ก.พ. เปนผูพิจารณาเร่ืองรองทุกข และมีมติเปนประการใดใหรายงานนายกรัฐมนตรี 
พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร  แลวใหสํานักงาน ก.พ. แจงผูรองทราบ และแจงกระทรวง 
ทบวง กรม ท่ีเกี่ยวของทราบหรือดําเนินการ 

5. มติ อ.ก.พ. หรือคําส่ังนายกรัฐมนตรีดังกลาวใหเปนท่ีสุด 
  การนับเวลา 
  สําหรับเวลาเริ่มตน ใหนับวันถัดจากวันแรกแหงเวลานั้นเปนวันเริ่มนับระยะเวลา 
สวนเวลาสิ้นสุด ถาวันสุดทายแหงเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ใหนับวันเริ่มเปดทําการใหม
เปนวันสุดทายแหงระยะเวลา (กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 2540) และฉบับท่ี 22  (พ.ศ. 2543)) 
  จึงสรุปไดวาการรองทุกข ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เปน
หลักประกันในเร่ืองการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหแกขาราชการ โดยเม่ือ
ปรากฏวาขาราชการเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาท่ีปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติ
ตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย หรือมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอตน
ในกรณีตามท่ีกฎหมายกําหนดไว  ขาราชการผูนั้นก็สามารถใชสิทธิรองทุกขเพื่อขอใหแกไขความคับ
ของใจได เวนแตกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหสิทธิอุทธรณไวแลว ก็จะใชสิทธิรองทุกขมิได 
  เมื่อพิจารณาตามบัญญัติมาตรา 61 ทวิแหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 
พระพุทธศักราช 2457 ซ่ึงบัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2486 ท่ีใหนําเร่ืองวินัยและโทษวินัยของขาราชการพลเรือนมาบังคับใชโดย
อนุโลม จะเห็นไดวา การรองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน   ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ทองท่ี พ.ศ. 2457 หมายความถึงการรองทุกขของขาราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนฉบับกอนๆ ท่ีเปนการรองขอความเปนธรรมกรณีถูกลงโทษทางวินัย ซ่ึงคือ การ
อุทธรณในความหมายตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 นี้ แตเนื่องจากการ
รองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน มิไดมีการแกไขเพิ่มเติมดังเชนของขาราชการพลเรือน การรองขอความ
เปนธรรมของกํานัน ผูใหญบาน จึงยังคงใชคําวารองทุกข 
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  กรณีท่ีกํานัน ผูใหญบาน มีสิทธิรองทุกขและไมมีสิทธิรองทุกข 
  กรณีท่ีกํานัน ผูใหญบาน สามารถรองทุกขตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 
พระพุทธศักราช 2457 ไดนั้น จะตองเปนกรณีท่ีถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง คือถูกลงโทษปลดออก 
หรือไลออกจากตําแหนงเทานั้น หากเปนกรณีถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงคือ ถูกลงโทษ
ภาคทัณฑหรือตัดเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง หรือกรณีถูกส่ังใหออกจากตําแหนงเพราะเหตุอ่ืน 
ซึ่งมิใชโทษทางวินัยอยางรายแรงคือโทษปลดออกหรือไลออกจากตําแหนง  กํานัน ผูใหญบาน 
ดังกลาวไมมีสิทธิที่จะรองทุกขได  แตผูถูกลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากตําแหนงเพราะเหตุอื่นนี้ 
มีสิทธิท่ีจะอุทธรณคําส่ังดังกลาวนี้ได เนื่องจากถือวาเปนคําส่ังทางปกครอง ตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
  วิธีการยื่นคํารองทุกข 
  กํานัน ผูใหญบาน ท่ีถูกลงโทษทางวินัยตองรองทุกขดวยตนเอง โดยทําเปนคํารอง 
(หนังสือ) ระบุวัน เดือน ป ท่ีเขียนคํารองทุกข และลงลายมือช่ือ สาระสําคัญของคํารองทุกขควรอาง
คําส่ังผูบังคับบัญชาที่ส่ังลงโทษ วัน เดือน ป  ท่ีรับคําส่ังลงโทษอธิบายช้ีแจงขอเท็จจริงของเร่ืองท่ี
ถูกลงโทษ พรอมดวยเหตุผลท่ีเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม มีเหตุอันควรจะไดรับบรรเทาโทษ 
หรือไมมีความผิดอยางไร เปนตน 
  กําหนดเวลาการยื่นคํารองทุกข 
  การยื่นคํารองทุกข กํานัน ผูใหญบาน  ท่ีถูกลงโทษทางวินัย หากประสงคจะรองทุกขใหยื่น
คํารองทุกขตอนายอําเภอภายใน 15 วัน  นับแตวันรับทราบคําส่ังลงโทษ 
  ผูมีอํานาจพิจารณาคํารองทุกข 
  เม่ือนายอําเภอไดรับคํารองทุกขคําส่ังลงโทษปลดออก ไลออก จะตองสงคํารองทุกขให
ผูวาราชการจังหวัดภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับคํารองทุกขพรอมดวยคําช้ีแจง(ถามี) เม่ือผูวาราชการ
จังหวัดไดรับคํารองทุกข  จะตองส่ังคํารองทุกข คําส่ังลงโทษไปยังกระทรวงมหาดไทย ภายใน 15 วัน 
นับแตวันไดรับคํารองทุกขคําส่ังลงโทษพรอมดวยความเห็น (ถามี) และเม่ือกระทรวงมหาดไทยได
รับคํารองทุกข จากจังหวัดก็จะพิจารณาเพ่ือมีคําส่ังใหยกคํารองทุกข หรือเพิกถอนคําส่ังลงโทษ 
หรือลดโทษ แลวแตกรณี ซ่ึงในเร่ืองนี้ ศาสตราจารย ดร.อมร จันทรสมบูรณ ไดตั้งขอสังเกตไววา 
ระบบการอุทธรณของกํานันหรือผูใหญบานตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองทองท่ี 
พุทธศักราช 2457 ท่ีกําหนดใหกํานันหรือผูใหญบานมีสิทธิรองทุกขตอ “กระทรวงมหาดไทย” 
เทานั้น  (โดยไมปรากฏวา “ขาราชการระดับใด” เปนผูพิจารณาและส่ังยกอุทธรณในนาม 
“กระทรวงมหาดไทย”) ระบบอุทธรณดังกลาวจึงมิใชการอุทธรณตอองคกรในรูปแบบท่ีเปน
คณะกรรมการ (ท่ีมีกฎหมายกําหนดสภาพและฐานะ) ท่ีแนนอน ดังเชนบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
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ระเบียบขาราชการประเภทตางๆ และนอกจากน้ีบทบัญญัติมาตรา 61 ทวิ ของตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองท่ี พุทธศักราช 2457 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2486 ก็มิไดกําหนด “ระบบวิธีพิจารณา” 
เกี่ยวกับการรับฟงพยานหลักฐานใหเปนหลักเกณฑท่ีแนนอนแตอยางใด70 
 
3.3  การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณของขาราชการพลเรือน 
 3.3.1  กรณีท่ีขาราชการมีสิทธิอุทธรณได 
  กรณีขาราชการถูกลงโทษทางวินัยไมรายแรง 
  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติใหขาราชการท่ี
ถูกลงโทษทางวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิอุทธรณคําส่ังลงโทษไดในกรณีท่ีขาราชการถูกลงโทษ
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน อันถือเปนโทษทางวินัยไมรายแรง พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนตั้งแตฉบับพุทธศักราช 2476 มาจนถึงปจจุบัน ก็ไดบัญญัติใหสิทธิ
ขาราชการท่ีจะอุทธรณคําส่ังลงโทษนี้ เพื่อใหขาราชการที่ถูกลงโทษ มีหนทางแสวงหาความ
ยุติธรรมตามกระบวนการของกฎหมาย อันเปนหลักประกันความเปนธรรมแกขาราชการตาม
ระบบคุณธรรม และเปนการถวงดุลอํานาจ เนื่องจากการที่ขาราชการถูกลงโทษทางวินัย ยอมจะมี
ความรูสึกเสียขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และถูกสังคมมองวาเปนบุคคลท่ีมีพฤติการณ ความ
ประพฤติไมดี กฎหมายจึงใหสิทธิขาราชการในการรองขอความเปนธรรม เพ่ือตอสูปองกันสิทธิของ
ตนเองได 
  กรณีขาราชการถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 
  กรณีขาราชการถูกลงโทษถึงข้ันออกจากราชการ ไมวาจะเปนโทษใหออก ปลดออก 
หรือไลออก เดิมทีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับกอนๆ  มิไดใหสิทธิในการ
อุทธรณไว  จนกระท่ังประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2495 เปนตนมา 
ขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรงจึงมีสิทธิอุทธรณคําส่ังได และพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนฉบับ พ.ศ. 2535 นี้เชนกันท่ีบัญญัติใหขาราชการที่ถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก 
มีสิทธิอุทธรณรองขอความเปนธรรม จาก ก.พ. การที่กฎหมายกําหนดใหสิทธิเชนนี้ ก็โดยมี
เจตนารมณทํานองเดียวกับการใหสิทธิขาราชการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยไมรายแรง สวนการ
ท่ีกฎหมายเพิ่งจะใหสิทธิในภายหลังนี้ อาจเปนเพราะตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ฉบับพุทธศักราช 2476 เปนตนมา ผูบังคับบัญชาจะส่ังลงโทษขาราชการถึงออกจากราชการไดนั้น 
จะตองไดรับอนุมัติจาก ก.พ. หรือ อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.จังหวัด แลวแตกรณี 

                                             
70 อมร จันทรสมบูรณ.   (2546).  หลักกฎหมายปกครอง จากขอสังเกตของศาสตราจารย.  หนา 109. 
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กอนจะส่ังลงโทษได ผิดกับกรณีส่ังลงโทษทางวินัยไมรายแรง ซ่ึงผูบังคับบัญชาเพียงผูเดียวสามารถ
ส่ังลงโทษไดเอง ผูบัญญัติกฎหมายจึงเห็นวาขาราชการท่ีถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรงนั้น ไดรับ
หลักประกันตามสมควรแลว จึงมิไดใหสิทธิอุทธรณไว ตอมา ก.พ. ไดมีวิวัฒนาการใหความคุมครอง
และหลักประกันความเปนธรรมแกขาราชการมากข้ึน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2495 เปนตนมา จึงไดบัญญัติใหสิทธิอุทธรณได แมวาการส่ังลงโทษเชนนี้จะตองไดรับความ
เห็นชอบ หรือตองส่ังตามมติ อ.ก.พ. ใดก็ตาม 
  สําหรับการส่ังใหขาราชการออกจากราชการซึ่งไมใชเปนการลงโทษนั้น เพิ่งจะมีการ
กําหนดไวอยางชัดเจนในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ซ่ึงพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ก็ใหสิทธิในการอุทธรณคําส่ังไวดวย โดยมีวิธีปฏิบัติทํานองเดียวกับการอุทธรณคําส่ังลงโทษ
ทางวินัยอยางรายแรง แตพระราชบัญญัติฉบับปจจุบันนี้มิไดใหสิทธิขาราชการอุทธรณคําส่ังใหออก
จากราชการไว แตใหสิทธิท่ีจะรองทุกขตอ ก.พ.ไดภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําส่ัง แตก็มีวิธี
ปฏิบัติและการพิจารณาเชนเดียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยาง
รายแรง71 
 
 3.3.2  สิทธิของขาราชการผูอุทธรณ 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 
16 (พ.ศ.2540) วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ ไดกําหนดใหผูอุทธรณมีสิทธิดําเนินการ
ดังนี้ 
  1)  สิทธิในการขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการอุทธรณ 
ผูอุทธรณอาจขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน อันจะทําให
ผูอุทธรณไดทราบในรายละเอียดวาตนถูกลงโทษดวยเรื่องใด กรณีใด ถูกตองตามหลักกฎหมาย
หรือไม พยานหลักฐานท่ีคณะกรรมการอางในรายงานการสอบสวนน้ันไดมาโดยถูกตองหรือไม และ
นอกจากรายงานการสอบสวนแลว ผูอุทธรณอาจจะขอบันทึกถอยคําพยานบุคคลหรือเอกสารอ่ืนท่ี
คณะกรรมการนํามาใชประกอบการสอบสวนได แตกรณีนี้กฎหมายใหอํานาจผูส่ังลงโทษใชดุลพินิจ
ไดวาจะอนุญาตหรือไมเปนกรณีไป โดยใหพิจารณาถึงประโยชนในทางการรักษาวินัยของขาราชการ 
เหตุผลและความจําเปนดวย แตสําหรับรายงานการสอบสวนน้ัน ถาผูอุทธรณขอคัดหรือตรวจสอบ 
ผูส่ังลงโทษจะตองอนุญาตตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 

                                             
71 สุทธาทิพย นาคาบดี. (2536).  การอุทธรณคําสั่งลงโทษของขาราชการพลเรือน.  หนา 58-60. 

DPU



 65 

   ประโยชนของสิทธิในขอนี้ ก็เพื่อใหความยุติธรรมและความเปนธรรมแกผูอุทธรณ ใน
การเขียนอุทธรณหักลางเหตุผลท่ีถูกส่ังลงโทษ และอางหรือนําพยานหรือหลักฐานมาหักลาง
พยานหลักฐานฝายผูส่ังลงโทษไดโดยเหมาะสม และอุทธรณไดตรงประเด็นกับกรณีท่ีถูกส่ังลงโทษ ซ่ึง
นอกจากจะเปนประโยชนแกผูอุทธรณแลว ยังเปนประโยชนในการพิจารณาอุทธรณดวย 
  2)  สิทธิในการยื่นคําแถลงการณเปนหนังสือหรือขอแถลงการณดวยวาจา ในการ
อุทธรณคําส่ังลงโทษ หมายถึง ขอความคํากลาวท่ีแสดงช้ีแจงเหตุผลและความจําเปนสวนตัวในการ
กระทําผิด ความไมเขาใจ  ความรูเทาไมถึงการณ  การที่ไดพยายามแกไขหรือชดใชความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนใหทางราชการแลว ท้ังนี้  เพื่อขอความเห็นใจจากคณะกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ รวมท้ัง
การชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสภาพเหตุการณในขณะกระทําผิดเพื่ออางอิงพยานหลักฐานตางๆ อันเปน
คุณแกตน เปนตน การขอแถลงการณเชนนี้จะตองยื่นหนังสือแถลงการณ หรือทําคําขอเปนหนังสือ
เพื่อขอแถลงการณดวยวาจา กอนที่ อ.ก.พ.จังหวัด หรือ อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. 
แลวแตกรณีจะเร่ิมพิจารณา 
  3)  สิทธิในการอุทธรณไดอีก ในกรณีผูอุทธรณถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน 
ลดข้ันเงินเดือน และไดอุทธรณคําส่ังแลว ปรากฏวาผลการพิจารณาอุทธรณไดส่ังเพิ่มโทษข้ึนอีก ผูนั้น
ก็มีสิทธิอุทธรณคําส่ังเพิ่มโทษนั้นไดอีก แตถาถูกส่ังเพิ่มโทษถึงปลดออกหรือไลออกแลว ก็อุทธรณ
ตอ ก.พ.ได 
  4)  สิทธิในการถอนอุทธรณ ผูอุทธรณมีสิทธิขอถอนอุทธรณของตนไดแตตองขอถอน
กอนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณส้ินสุด และมีผลทันทีโดยไมจําเปนตองมีการอนุญาต 
  5)  สิทธิในการคัดคานกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ สิทธิในกรณีนี้ไดมีกฎหมายรองรับ
ใหทําได เหมือนสิทธิในการคัดคานกรรมการสอบสวนทางวินัยท่ีมีกฎหมายกําหนดใหสิทธิไวอยาง
ชัดเจน กลาวคือหากกรรมการผูพิจารณาอุทธรณมีเหตุอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้ รูเห็นเหตุการณ
ในการกระทําผิดวินัยท่ีผูอุทธรณถูกลงโทษ มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยท่ีผูอุทธรณถูกลงโทษ มี
สาเหตุโกรธเคืองผูอุทธรณ เปนผูถูกกลาวหาหรือเปนผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษหรือเปนคูสมรส 
บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดากับผูถูกกลาวหา หรือ
ผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ 
  

3.3.3 วิธีการอุทธรณคําสั่งของขาราชการ 
  วิธีการยื่นอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย ปรากฏตามมาตรา 125 และมาตรา 126 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ประกอบ กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 16 (พ.ศ.2540)วา
ดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ ซ่ึงแบงไดเปน 2 กรณี คือ 
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  1)  วิธีการยื่นอุทธรณและกําหนดเวลาสําหรับโทษทางวินัยไมรายแรง 
   ในกรณียื่นอุทธรณคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน จะตอง
ยื่นอุทธรณตอผูมีอํานาจพิจารณา72 ดังนี้ 
   (1)  ถาผูบังคับบัญชาในราชการบริหารสวนภูมิภาคในระดับตํ่ากวาผูวาราชการ
จังหวัด เชน ปลัดอําเภอ นายอําเภอ ปลัดจังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด เปนผูส่ังลงโทษ 
ผูถูกลงโทษจะตองอุทธรณตอ  อ.ก.พ.จังหวัด  ท่ีตนสังกัดอยู 
   (2)  ถาผูบังคับบัญชาในราชการบริหารสวนกลางในระดับต่ํากวาอธิบดี เชน หัวหนาฝาย 
ผูอํานวยการกอง เปนผูส่ังลงโทษ ผูถูกลงโทษจะตองอุทธรณตอ อ.ก.พ.กรม 
   (3)  ถาผูวาราชการจังหวัด หรืออธิบดี เปนผูส่ังลงโทษ ผูถูกลงโทษจะตองอุทธรณ
ตอ อ.ก.พ.กระทรวงเจาสังกัดของตน 
   (4)  ถานายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือปลัดกระทรวง เปนผูสั่งลงโทษ หรือ
ผูบังคับบัญชา ซ่ึงไดส่ังลงโทษตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรี หรือมติ อ.ก.พ.กระทรวง ผูถูกลงโทษ
จะตองอุทธรณตอ ก.พ. 
   การยื่นหนังสืออุทธรณจะตองยื่นพรอมสําเนาถูกตองหนึ่งฉบับ ถายื่นดวยตนเอง 
ผูถูกลงโทษอาจจะยื่นตอผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูส่ังลงโทษ และผูบังคับบัญชาผูนั้นก็จะสงหนังสือ
อุทธรณ พรอมดวยสํานวนการพิจารณาโทษและคําช้ีแจงของตน (ถามี) ไปยังประธาน อ.ก.พ.
จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี ภายใน 7 วัน นับแตวันไดรับหนังสือ
อุทธรณ หรือผูถูกลงโทษจะยื่นหนังสืออุทธรณโดยตรงตอประธาน อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม 
อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.โดยตรงก็ได นอกจากนั้น ยังสามารถยื่นอุทธรณทางไปรษณียไดโดยสง
ทางไปรษณียลงทะเบียน ณ ท่ีทําการไปรษณีย หรือสงโดยไมลงทะเบียนก็ได 
   สําหรับกําหนดเวลาในการยื่นอุทธรณนั้น กฎหมายกําหนดใหอุทธรณภายใน 30 วัน 
นับแตวันทราบคําส่ังลงโทษ โดยนับวันรุงข้ึนของวันรับทราบคําส่ังเปนวันเร่ิมตนแหงกําหนดเวลา 
กรณีนําหนังสืออุทธรณไปยื่นดวยตนเองตอผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ หรือตอผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณ ก็จะตองยื่นใหทันภายในกําหนดเวลาดังกลาว และถาวันส้ินสุดตรงกับวันหยุดราชการก็ให
เล่ือนออกไปจนถึงวันเปดทําการวันแรก73 โดยจะส้ินสุดเม่ือหมดเวลาราชการของวันสุดทายแหง
กําหนดเวลา สวนกรณียื่นอุทธรณทางไปรษณียถาเปนไปรษณียลงทะเบียน ก็จะถือวันท่ีท่ีทําการ
ไปรษณียรับลงทะเบียนเปนวันรับหนังสืออุทธรณ และในกรณีไมลงทะเบียนก็จะถือวันท่ีท่ีทําการ

                                             
 72 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535,  มาตรา 125,126. 
 73 แหลงเดิม. 
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ไปรษณียตนทางประทับตราไปรษณียเปนวันรับหนังสืออุทธรณ กรณียื่นอุทธรณท่ีเลยกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวแมเพียง 1 วัน ถือเปนอุทธรณท่ียื่นเลยกําหนดเวลา จะไมไดรับการพิจารณา
อุทธรณ 
  2)  วิธีการยื่นอุทธรณและกําหนดเวลาสําหรับโทษทางวินัยอยางรายแรง 
   ในการยื่นอุทธรณคําสั ่งลงโทษปลดออก หรือไลออก ไมวาจะถูกลงโทษโดย
ผูบังคับบัญชาในระดับใดก็ตาม  เชน  ผูวาราชการจังหวัด  อธิบดี  ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจาสังกัด  
หรือนายกรัฐมนตรี  หรือผูรักษาราชการในตําแหนงดังกลาว  หรือผูปฏิบัติราชการแทนบุคคลใน
ตําแหนงดังกลาว ใหยื่นอุทธรณตอ ก.พ. โดยผูอุทธรณสามารถยื่นหนังสืออุทธรณตอ ก.พ. โดยตรง  
หรืออาจยื่นผานผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษก็ได แลวแตความสะดวก ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ
ไดรับหนังสืออุทธรณ ก็จะตองรีบสงหนังสืออุทธรณพรอมดวยสําเนาการพิจารณาโทษและคําช้ีแจง
ของตน (ถามี) ไปยัง ก.พ. ภายใน 7 วัน นับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ แตถาจะย่ืนอุทธรณทาง
ไปรษณียผูอุทธรณก็สามารถทําไดโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือสงตูไปรษณียโดยไม
ลงทะเบียนก็ได แตจะตองสงใหทันภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย 
   กฎหมายกําหนดใหยื่นอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรงภายใน 30 วัน นับแต
วันทราบคําสั่งลงโทษเชนเดียวกับระยะเวลาการยื่นอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
การนับระยะเวลาจึงเปนไปในลักษณะเดียวกันดังกลาวไวแลว 
 
 3.3.4  กระบวนการพิจารณาอุทธรณ 
  3.3.4.1  องคประกอบของ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง  
    อ .ก .พ .จังหวัด  คือ  อนุกรรมการสามัญประจําจังหวัดแตละจังหวัดโดย
ประกอบดวยผูวาราชการประจําจังหวัดนั้นๆ เปนประธาน รองผูวาราชการจังหวัดท่ีผูวาราชการ
จังหวัดมอบหมายหนึ่งคนเปนรองประธาน และอนุกรรมการซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังจาก74 
    1)  ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและดานการจัดการ
และดานกฎหมาย ซ่ึงมีผลงานเปนท่ีประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูท่ีไดรับการสรรหา
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. จํานวน 3  คน ท้ังนี้จะตองเปนหรือเคยเปนขาราชการ
ซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 
    2)  รองผูวาราชการจังหวัดท่ีมิไดรับมอบหมายใหเปนรองประธานหรือผูชวย
ผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหนาสวนราชการตางๆ ประจําจังหวัด โดยเปนบุคคลที่ไดรับ

                                             
74 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535,  มาตรา 23. 
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เลือกจากขาราชการผูดํารงตําแหนงดังกลาวนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
จํานวน 6 คน ซ่ึงแตละคนอยูตางกระทรวง ทบวง หรือกรม แตถาผูไดรับเลือกนี้พนจากสภาพขาราชการ 
หรือไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีอ่ืนซ่ึงมิใชตําแหนงดังกลาว หรือไดรับแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนง
ในจังหวัดอ่ืน ก็ใหพนจากการเปนอนุกรรมการ 
    อ.ก.พ. กรม คือ อนุกรรมการสามัญประจํากรมตางๆ ประกอบดวยอธิบดีเปน
ประธาน รองอธิบดีท่ีอธิบดีมอบหมายหนึ่งคนเปนรองประธาน และอนุกรรมการซ่ึงอธิบดีแตงตั้งจาก75 
    1)  ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการและ
ดานกฎหมาย ซ่ึงมีผลงานเปนท่ีประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูท่ีไดรับการสรรหาตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. จํานวน 3 คน ท้ังนี้จะตองเปนหรือเคยเปนขาราชการซ่ึง
ดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 
    2)  รองอธิบดีท่ีมิไดรับมอบหมายใหเปนรองประธานหรือผูดํารงตําแหนงระดับ 9 
ข้ึนไป ผูชวยอธิบดี ผูอํานวยการกอง หัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากองหรือเลขานุการ
กรมในกรมนั้น โดยเปนบุคคลท่ีไดรับเลือกจากขาราชการผูดํารงตําแหนงดังกลาว ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวน 6 คน แตถาผูไดรับเลือกนี้พนจากสภาพขาราชการ หรือ
ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอ่ืนซ่ึงมิใชตําแหนงดังกลาว หรือโอนไปรับราชการนอกกรมเดิม ก็ให
พนจากการเปนอนุกรรมการ 
    อ.ก.พ.กระทรวง คือ อนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงตางๆ ประกอบดวย
รัฐมนตรีเจาสังกัดเปนประธาน ปลัดกระทรวงเปนรองประธาน และผูแทน ก.พ. ซ่ึงตั้งจากขาราชการใน
สํานักงาน ก.พ. หนึ่งคน เปนอนุกรรมการโดยตําแหนงและรัฐมนตรีเจาสังกัดแตงตั้งอนุกรรมการ
เพิ่มเติมจาก76 
    1)  ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการและ
ดานกฎหมาย ซ่ึงมีผลงานเปนท่ีประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูท่ีไดรับการสรรหาตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. จํานวน 3 คน ท้ังนี้จะตองเปนหรือเคยเปนขาราชการซ่ึง
ดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 
    2)  รองปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงระดับ 10 ข้ึนไปในกระทรวง
นั้น โดยเปนบุคคลท่ีไดรับเลือกจากขาราชการผูดํารงตําแหนงดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวน 5 คน แตถาผูท่ีไดรับเลือกนั้นพนจากสภาพขาราชการ หรือไดรับแตงตั้ง

                                             
75 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535,  มาตรา 21. 
76 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535,  มาตรา 14. 
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ใหดํารงตําแหนงอ่ืนซ่ึงมิใชตําแหนงดังกลาวหรือโอนไปรับราชการนอกกระทรวงเดิม ก็ใหพนจาก
การเปนอนุกรรมการ 
     ก.พ.  คือ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน และมีปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และเลขาธิการ 
ก.พ. เปนกรรมการโดยตําแหนง และยังมีกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังจาก77 
    1)  ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการและการจัดสวน
ราชการ ดานการพัฒนาองคการ ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย ซ่ึงมีผลงานเปนท่ี
ประจักษในความสามารถแลว และเปนผูท่ีไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎ ก.พ. จํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 7 คน ท้ังนี้ตองเปนผูท่ีดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
อธิบดีหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา ในกรณีท่ีจะแตงต้ังผูท่ีไมเคยเปนขาราชการหรือเคยเปนแตดํารง
ตําแหนงตํ่ากวาดังกลาว ก็จะแตงต้ังไดเพียงไมเกิน 3 คน 
    2)  ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง หัวหนาหรือรองหัวหนาสวนราชการ ท่ีมี
ฐานะเปนกรม ท้ังท่ีไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง และท้ังท่ีมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี หรืออธิบดี หรือผูวาราชการจังหวัด โดยตองไดรับเลือกจาก
ขาราชการผูดํารงตําแหนงดังกลาวในกระทรวง ทบวง กรม ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎ ก.พ. จํานวน 5 คน ซ่ึงแตละคนสังกัดอยูตางกระทรวง ทบวง หรือสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม 
และไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง 
    กรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังนี้ ตองไมเปนขาราชการการเมือง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง และมิไดเปน
กรรมการโดยตําแหนงผูแลว สวนกรรมการที่ไดรับเลือกจากขาราชการดวยกันตาม (2) นั้น ถาพน
จากสภาพขาราชการหรือไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอ่ืนหรือโอนไปอยูในสังกัดอ่ืนท่ีมีกรรมการ
สังกัดอยูแลว ก็ใหพนจากการเปนกรรมการ 
 
  3.3.4.2  กระบวนการพิจารณาคําส่ังลงโทษทางวินัยโดย อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม และ 
อ.ก.พ.กระทรวง 
    กรณีประธาน อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง แลวแตกรณี
ไดรับหนังสืออุทธรณคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน ซ่ึงเปนคําส่ังลงโทษ

                                             
77 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535,  มาตรา 6. 
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ทางวินัยไมรายแรง ก็จะสงเร่ืองใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการ เจาหนาท่ีก็จะขอสํานวนการสืบสวน 
หรือการพิจารณาในเบ้ืองตน และสํานวนการดําเนินการทางวินัย มาพิจารณาความถูกตองเหมาะสมใน
การสั่งลงโทษท้ังในดานขอกฎหมายและขอเท็จจริง แลวทํารายงานสรุปเสนอ อ.ก.พ. พิจารณา
ดําเนินการตอไป 
    โดยในการตรวจสอบความถูกตองทางดานขอกฎหมาย ก็จะมีการตรวจสอบ  ดังนี้ 
    1)  การส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกระทําโดยผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
โดยถูกตองตามกฎหมายหรือไม 
    2)  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทําถูกตองตามแบบหรือไม 
    3)  คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายหรือไม 
    4)  คําส่ังลงโทษส่ังโดยผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจโดยถูกตองตามกฎหมายหรือไม 
    5)  มีการรายงานการลงโทษไปยังองคกรผูมีอํานาจถูกตองหรือไม 
    6)  ผูอุทธรณเซ็นรับทราบคําส่ังลงโทษเม่ือไร 
    7)  ผูอุทธรณยื่นอุทธรณภายในกําหนดเวลาตามกฎหมายหรือไม 
    ถาการตรวจสอบขอกฎหมายเหลานี้ตั้งแตขอ 1-5 ปรากฏวาขอใดทําไมถูกตอง
และเปนสาระสําคัญ เจาหนาท่ีผูตรวจสํานวนก็จะสงเร่ืองกลับคืนไปใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการแกไขใหมใหถูกตอง หรือนําเสนอ อ.ก.พ. เพื่อมีมติใหสงเร่ืองกลับคืนใหผู มีหนาท่ี
ดําเนินการใหถูกตอง สวนในขอ 6-7 นั้น ถาปรากฏวาเปนอุทธรณท่ียื่นเลยกําหนดเวลา ก็จะ
นําเสนอ อ.ก.พ. เพื่อใหมีมติไมรับพิจารณา แลวแจงใหผูอุทธรณทราบ ถาไดตรวจสอบขอกฎหมาย
แลวเห็นวาถูกตอง เจาหนาท่ีก็จะตรวจสอบขอเท็จจริงตอไป 
    ในการพิจารณาของ อ.ก.พ.จังหวัด  อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง อาจจะให
สิทธิผูอุทธรณในการยื่นคําแถลงการณเปนหนังสือหรือขอแถลงการณดวยวาจาประกอบการ
พิจารณาดวย ถาใหก็แจงใหผูอุทธรณท่ีขอใชสิทธิในการแถลงการณดวยวาจาทราบวาจะพิจารณา
เร่ืองอุทธรณของตนวันใด เพื่อจะไดมาแถลงการณไดในวันนั้น 
    เม่ือ อ.ก.พ. พิจารณาพยานหลักฐานตางๆ แลวก็จะลงมติโดยถือเสียงขางมาก
เปนเกณฑ ถาคะแนนเสียงเทากันประธานมีสิทธิออกเสียงไดอีก 1 เสียง เพื่อช้ีขาด และแจงผลการ
พิจารณาใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว ถาเปนมติยกอุทธรณก็คือเห็นดวยกับการส่ังลงโทษนั้น 
ถาเปนมติลดโทษ เชน จากลดขั้นเงินเดือนเปนตัดเงินเดือน ผูอุทธรณก็จะรับโทษใหมเปนโทษ
ตัดเงินเดือน สวนโทษลดข้ันเงินเดือนท่ีไดรับไปแลว กฎหมายใหถือวาเปนอันยกเลิกไป พรอมท้ังให
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คืนเงินสวนท่ีไดลดไปแลวนั้นใหผูอุทธรณดวย78 และผูอุทธรณไมมีสิทธิท่ีจะอุทธรณไดอีก สวนกรณีมี
มติใหยกโทษก็ถือวาผูอุทธรณไมเคยถูกลงโทษเลย คําส่ังลงโทษใหเปนอันยกเลิกไปและใหคืน
เงินเดือนสวนท่ีไดลดไปแลวดวย สําหรับกรณีส่ังเพ่ิมโทษ เชน จากโทษตัดเงินเดือนเปนลดข้ัน
เงินเดือนก็มีวิธีปฏิบัติทํานองเดียวกัน คือ ใหผูอุทธรณไดรับโทษลดขั้นเงินเดือน สวนโทษตัด
เงินเดือนเปนอันยกเลิกและคืนเงินเดือนท่ีตัดไปแลวใหผูอุทธรณดวย และผูอุทธรณยังมีสิทธิท่ีจะ
อุทธรณไดอีกถาเดิม อ.ก.พ.จังหวัด หรือ อ.ก.พ.กรม เปนผูพิจารณาอุทธรณแลวมีมติเพิ่มโทษ ก็ให
อุทธรณอีกตอ อ.ก.พ.กระทรวง ถา อ.ก.พ.กระทรวงส่ังเพิ่มโทษก็ใหอุทธรณตอ ก.พ. แตถาการพิจารณา
นั้นปรากฏวามีมติใหเพิ่มโทษถึงปลดออก หรือไลออก ก็ใหอุทธรณตอ ก.พ. ไดเลย 
    สําหรับการส่ังการตามมติ อ.ก.พ.นั้น ถา อ.ก.พ.จังหวัด เปนผูพิจารณาอุทธรณ  
ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหเปนไปตามมติ อ.ก.พ.จังหวัด  ถา อ.ก.พ.กรม  เปนผูพิจารณาใหอธิบดี
ส่ังการตามมติ และถา อ.ก.พ.กระทรวง เปนผูพิจารณาใหรัฐมนตรีเจาสังกัดส่ังการตามมติ 
 
  3.3.4.3  กระบวนการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยโดย ก.พ. 
    กฎหมายกําหนดให ก.พ. เปนผูพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยไมรายแรง
ในกรณีท่ีผูอุทธรณถูกนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือปลัดกระทรวง หรือผูบังคับบัญชา 
ซึ่งสั่งการตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี หรือ มติ อ.ก.พ.กระทรวง เปนผูสั่งลงโทษ และพิจารณา
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรง    ไมวาจะเปนผูบังคับบัญชาระดับใดเปนผูส่ังลงโทษ 
    ในการพิจารณาของ ก.พ. นั้น ก.พ.ไดตั้งอนุกรรมการวิสามัญข้ึนคณะหน่ึง 
เรียกวา อ.ก.พ.วิสามัญ เกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกข เพื่อทําหนาท่ีพิจารณาแทน ก.พ.  
คณะกรรมการคณะนี้ประกอบดวย79  กรรมการ ก.พ. ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
อยางนอย 2 คน และขาราชการพลเรือนผูไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด 
สวนอนุกรรมการท่ีเหลือเปนผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ ซ่ึงไดรับการเสนอช่ือแตงต้ัง 
    เม่ือ ก.พ. ไดรับหนังสืออุทธรณ สํานักงาน ก.พ. ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานในหนาที่ของ ก.พ. ก็จะสงเรื่องใหสํานักเสริมสรางวินัยและรักษาระบบคุณธรรม
ดําเนินการ เจาหนาท่ีของสํานักเสริมสรางวินัยและรักษาระบบคุณธรรมและขอสํานวนการสอบสวน 
ตลอดจนพยานหลักฐานตางๆ และหลักฐานการรับทราบคําส่ังลงโทษจากผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษเพื่อ

                                             
 

78 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535,  มาตรา 105 วรรคหา. 
 79 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535,  มาตรา 11. 
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นํามาประกอบการพิจารณาอุทธรณ โดยตรวจสอบท้ังขอกฎหมายและขอเท็จจริง แลวจะทําบันทึก
สรุปเร่ืองพรอมท้ังความเห็นเสนอ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกขพิจารณา 
การลงมติถือเสียงขางมากเปนเกณฑ โดยมติก็จะมีลักษณะทํานองเดียวกับมติของ อ.ก.พ.จังหวัด 
อ.ก.พ.กรม และ อ.ก.พ.กระทรวง ดังที่กลาวมาแลว เวนแตมติที่เพิ่มโทษนั้น กฎหมายมิไดให
สิทธิผูอุทธรณท่ีจะอุทธรณไดอีก และถือมติของ อ.ก.พ.นี้เปนมติของ ก.พ. แตถา อ.ก.พ. นี้พิจารณา
แลวมีหลายความเห็นและคะแนนเสียงก้ํากึ่งกัน ก็จะสงเร่ืองให ก.พ. พิจารณาอีกช้ันหนึ่ง การพิจารณา
ของ ก.พ. ในครั้งนี้จะถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑโดยถือเปนมติ ก.พ. และในการพิจารณาของ 
อ.ก.พ. นี้ก็จะใหสิทธิผูอุทธรณขอแถลงการณไดเชนเดียวกัน และสํานักงาน ก.พ. จะรายงานผลการ
พิจารณาอุทธรณโดย ก.พ. นี้ ไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาส่ังการตอไป 
 
  3.3.4.4  กระบวนการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยโดยนายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรี 
    เ ม่ือนายกรัฐมนตรีไดรับรายงานผลการพิจารณาอุทธรณจาก  ก .พ. แลว 
นายกรัฐมนตรีก็จะพิจารณาวาเห็นดวยกับมติ ก.พ. หรือไม โดยมีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปน
ผูดําเนินการเสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีพรอมทั ้งความเห็น  ก .พ .  ไปใหกระทรวง
ดําเนินการตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี และแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูอุทธรณทราบ แตถาไมเห็น
ดวย นายกรัฐมนตรีก็จะสงเร่ืองให ก.พ. พิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง เม่ือ ก.พ. พิจารณาแลวจะรายงานไปยัง
นายกรัฐมนตรีอีกคร้ัง ในคร้ังนี้หากนายกรัฐมนตรียังคงไมเห็นดวยกับความเห็นของ ก.พ. ก.พ. ก็จะ
รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดผลการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรีถือเปนที่สุด  
กระทรวง  ทบวง  กรม ตองดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี80 
 
3.4  การรองทุกขและการพิจารณาคํารองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน เปรียบเทียบกับการอุทธรณ
และการพิจารณาอุทธรณของขาราชการพลเรือน 
  การรองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน ถือเปนชองทางใหกํานัน ผูใหญบาน ท่ีถูกลงโทษ
ทางวินัย สามารถรองขอความเปนธรรมตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ใหยกเร่ืองของตน
ข้ึนทบทวนใหมเพื่อความยุติธรรม ซ่ึงเทียบเคียงไดกับการอุทธรณของขาราชการพลเรือนท่ีถูกลงโทษ
ทางวินัย โดยถือเปนหลักประกันในการลงโทษทางวินัยวาจะตองเปนไปดวยความถูกตองและเปนธรรม 

                                             
80 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.

2535 วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ. 
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ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาเร่ืองการรองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน เปรียบเทียบกับการอุทธรณของขาราชการ
พลเรือน จะพบวามีความแตกตางกันอยูหลายประการ ดังนี้ 
  1)  กรณีท่ีกํานัน ผูใหญบาน มีสิทธิรองทุกขและกรณีท่ีขาราชการพลเรือนมีสิทธิ
อุทธรณ 
   การรองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน ตามมาตรา 61 ทวิ แหงพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช  2457  กําหนดใหกํานัน ผูใหญบาน ท่ีเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม
จากการถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรงคือ ถูกลงโทษปลดออกหรือไลออกเทานั้น สามารถจะรองทุกขตอ
กระทรวงมหาดไทยได สวนกรณีท่ีถูกลงโทษอยางไมรายแรงคือภาคทัณฑหรือตัดเงินคาตอบแทน 
ไมสามารถที่จะใชสิทธิในการรองทุกข แตจะตองใชสิทธิอุทธรณตามวิธีการท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ตางจากการอุทธรณของขาราชการ
พลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 กําหนดใหขาราชการพลเรือนมี
สิทธิอุทธรณไดท้ังกรณีถูกลงโทษทางวินัยไมรายแรง คือ ถูกลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือ
ลดข้ันเงินเดือน และกรณีถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง คือ ปลดออกหรือไลออก และไดมีการออก กฎ 
ก.พ. ฉบับท่ี 16 (พ.ศ.2540) วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  กําหนดวิธีการแนวทางปฏิบัติใน
การใชสิทธิอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณของขาราชการพลเรือน 
  2)  กําหนดเวลาในการยื่นคํารองทุกขกับการอุทธรณ 
   การยื่นคํารองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน ที่ถูกลงโทษทางวินัย  ตามมาตรา 61 ทวิ 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช 2457  กําหนดใหยื่นภายในกําหนดเวลา 15 วัน 
นับแตวันรับทราบคําส่ังลงโทษ  สวนการยื่นคําอุทธรณของขาราชการพลเรือน ท่ีถูกลงโทษทางวินัย 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535  กําหนดใหยื่นภายในกําหนดเวลา 30 วัน 
นับแตวันทราบคําส่ังลงโทษ 
  3)  สิทธิของผูรองทุกขกับผูอุทธรณ 
   สิทธิของกํานัน ผูใหญบาน ผูรองทุกขคําส่ังลงโทษทางวินัย  ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองท่ี  พระพุทธศักราช 2457  มิไดกําหนดไวโดยชัดเจนดังเชนของขาราชการพลเรือน
ท่ีกําหนดไวใน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และ กฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2540) 
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  โดยกําหนดใหขาราชการพลเรือนผูอุทธรณคําส่ังลงโทษ
ทางวินัย มีสิทธิในการขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวน   มีสิทธิในการยื่นคําแถลงการณเปน
หนังสือหรือขอแถลงการณดวยวาจา มีสิทธิในการอุทธรณไดอีก มีสิทธิในการถอนอุทธรณ และมีสิทธิ
ในการคัดคานกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ เปนตน 
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  4)  กระบวนการพิจารณาคํารองทุกขกับคําอุทธรณ 
   การพิจารณาคํารองทุกขของกํานัน  ผูใหญบาน ท่ีถูกลงโทษทางวินัยเม่ือนายอําเภอ
ไดรับคํารองทุกขแลว ภายในกําหนดเวลา 15 วัน นายอําเภอก็จะเสนอตอไปใหผูวาราชการจังหวัด เม่ือ
ผูวาราชการจังหวัดไดรับเร่ือง ก็จะพิจารณาเสนอตอไปใหกระทรวงมหาดไทยพรอมกับคําช้ีแจง 
(ถามี) เม่ือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดรับเร่ืองก็จะพิจารณาสํานวนการสอบสวนดําเนินการทางวินัยใน
ดานความถูกตองเหมาะสม ในการสั่งลงโทษทั้งเรื่องขอกฎหมาย ขอเท็จจริง แลวสรุปเสนอ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยซ่ึงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูพิจารณา  
เม่ือพิจารณาแลวมีอํานาจใหยกคํารองทุกขหรือเพิกถอนคําส่ังการลงโทษหรือลดโทษ  สวนการ
พิจารณาคําอุทธรณของขาราชการพลเรือนท่ีถูกลงโทษทางวินัย จะมีการแยกวาเปนโทษทางวินัย
อยางไมรายแรงหรืออยางรายแรง โดยหากเปนโทษทางวินัยอยางไมรายแรงก็จะใหยื่นตอประธาน 
อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง แลวแตกรณีเปนผูพิจารณา   เวนแตกรณีท่ีผูอุทธรณ
ถูกนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจาสังกัดหรือปลัดกระทรวง หรือผูบังคับบัญชา ซ่ึงส่ังการตามคําส่ัง
ของนายกรัฐมนตรี หรือ มติ อ.ก.พ.กระทรวง เปนผูส่ังลงโทษ   กฎหมายกําหนดให ก.พ. เปนผูพิจารณา  
สวนขาราชการพลเรือนที่ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง  ไมวาจะเปนผูบังคับบัญชาระดับใด
เปนผูส่ังลงโทษ  ก็ใหยื่นตอ ก.พ. เปนผูพิจารณาโดยตรง  
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บทที่ 4 

บทวิเคราะหเกี่ยวกับสภาพปญหาในการดําเนินการทางวินัย 
การรองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน และแนวทางในการแกไขปญหา 

 
 วินัย ถือไดวาเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการบริหารงานบุคคล และในการบังคับบัญชา
กํานัน ผูใหญบาน ซ่ึงถือไดวาเปนเจาหนาท่ีของรัฐผูมีความใกลชิดกับประชาชนในพ้ืนท่ี และเปน
หลักประสานสนับสนุนการทํางานของทุกหนายงานของรัฐ เพื่อใหสามารถปฏิบัติราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล แตโดยท่ีวินัยและโทษผิดวินัยของกํานัน ผูใหญบาน ท่ีนําบทบัญญัติ
ของกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือนมาบังคับใชโดยอนุโลมยังมีปญหา ไดแก ปญหาความซํ้าซอน 
ปญหาความไมชัดเจน และปญหาไมมีผลในทางปฏิบัติของบทบัญญัติของกฎหมาย ซ่ึงปญหาเหลานี้
ถือไดวาไมเปนไปตามลักษณะของกฎหมายท่ีใหอํานาจฝายปกครองกระทําการ เนื่องจากกฎหมายท่ี
ใหอํานาจฝายปกครองจํากัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎร จะตองบัญญัติกําหนดไวใหแจงชัดวาให
อํานาจฝายปกครองออกคําส่ังบังคับใหบุคคลประเภทใดกระทําอะไร หรือหามมิใหกระทําการอะไร
ในกรณีใดและเพื่อประโยชนอะไร  สําหรับหลักประกันการลงโทษทางวินัยในเร่ืองการรองขอ
ความเปนธรรม ใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังลงโทษทางวินัยของกํานัน ผูใหญบาน มีการบัญญัติไวเอง
โดยเฉพาะในเร่ือง การรองทุกข  มิไดนําหลักประกันการลงโทษทางวินัยของขาราชการพลเรือน 
ที่มีการบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ในเรื่องการอุทธรณ 
มาบังคับใช ทําใหหลักประกันในเร่ืองการลงโทษทางวินัยของกํานัน ผูใหญบาน คือ การรองทุกข 
ซ่ึงมิไดมีการปรับปรุงแกไขมาต้ังแตป พ.ศ.2486 มีหลักประกันความเปนธรรมต่ํากวาการอุทธรณ
ของขาราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และต่ํากวาการ
อุทธรณคําส่ังทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  จึงไมเปนไป
ตามแนวคิดการปฏิรูประบบราชการในเร่ืองหลักเอกภาพ ท่ีมีหลักการวาระบบวินัย อุทธรณ และ
รองทุกขของเจาหนาท่ีของรัฐ ตองมีลักษณะท่ัวไป ใชบังคับกับเจาหนาท่ีของรัฐทุกคน ทุกประเภท 
อยางเทาเทียมกัน เพื่อใหการดําเนินการทางวินัยเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน ไมกอใหเกิดความลักล่ัน
ในการใชบังคับ   กับไมเปนไปตามหลักยุติธรรมท่ีมีหลักการวา ระบบวินัย อุทธรณ และรองทุกข
ของเจาหนาท่ีของรัฐ ตองเปนไปดวยความยุติธรรม เจาหนาท่ีของรัฐผูถูกกลาวหาจะตองไดรับ
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ความคุมครองสิทธิอันพึงมีในการดําเนินการทางวินัย81   จึงสมควรท่ีจะตองวิเคราะหถึงสภาพ
ปญหาในเร่ืองวินัยและการรองทุกขของกํานัน ผูใหญบานเพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาให
สอดคลองกับแนวคิดการปฏิรูประบบราชการและสถานภาพของกํานัน ผูใหญบาน ในปจจุบัน 
โดยสามารถจําแนกปญหาและแนวทางแกไขปญหาไดดังน้ี 
 
4.1  ปญหาในการดําเนินการทางวินัยกับกํานัน ผูใหญบาน และแนวทางแกไขปญหา 
 การดําเนินการทางวินัยกับกํานัน ผูใหญบาน กําหนดใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน ซ่ึงปจจุบันไดแกพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาใช
บังคับแกกํานัน ผูใหญบาน โดยอนุโลม ซ่ึงกฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองวินัยจะมีความเก่ียวพันกัน โดยเร่ิม
ตั้งแตบทบัญญัติท่ีเปนสารบัญญัติท่ีกําหนดเปนขอปฏิบัติและขอหาม กับกําหนดวากรณีใดเปน
ความผิดวินัยอยางไมรายแรง กรณีใดเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และกําหนดกระบวนการทางวินัย
ท่ีวาดวยวิธีการและข้ันตอนการตรวจสอบ ตลอดจนการอุทธรณและการรองทุกขเอาไว ท้ังนี้ บทบัญญัติ
วาดวยเร่ืองวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 จากการศึกษาพบวามี
ปญหาในเรื่องตัวบทบัญญัติมีความซํ้าซอนหรือบัญญัติไวไมแตกตางกัน ปญหาความไมชัดเจน
ของตัวบทบัญญัติ และปญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติท่ีไมมีผลในทางปฏิบัติ82 ซ่ึงทําใหเกิดปญหาทั้งตอ
ผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการสอบสวน  ในการนําไปบังคับใชกรณีจะปรับขอเท็จจริงเขากับ
ขอกฎหมาย  เพื่อพิจารณาความผิดทางวินัยโดยสามารถสรุปปญหาได ดังน้ี 
 
 4.1.1  ปญหาความซํ้าซอนของบทบัญญัติของกฎหมาย 
  เม่ือพิจารณาตามบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2535 จะพบวามีปญหาความซํ้าซอนหรือการบัญญัติเกี่ยวกับความผิดทางวินัยไวไมแตกตางกัน 
ไดแก กรณีตามมาตรา 82 วรรคสอง กับมาตรา 95 ซ่ึงบัญญัติไววา 
  มาตรา 82 วรรคสอง “หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีราชการของ
ตนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน” 
  เม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตราน้ีจะเห็นวามีองคประกอบความผิด 2 ขอคือ  
 1.  มีอํานาจหนาที่ราชการ คือ เปนผูซึ่งดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่ราชการ โดยคําวา

                                             
 81 สํานักงาน ก.พ.  เลมเดิม.  หนา 18-19. 
 82 สํานักงาน ก.พ.  เลมเดิม.  หนา 9-10. 
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หนาที่ราชการในท่ีนี้ หมายถึงราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
  2.  ทําการหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน โดยอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจ
หนาท่ีนั้น ไมวาทางตรงหรือทางออม คําวา ประโยชน ในท่ีนี้ หมายความถึงส่ิงท่ีเปนผลดีหรือเปนคุณ
หรือผลท่ีไดตามตองการ ประโยชน อาจเปนทรัพยสินเงินทองหรือการอ่ืนใดท่ีเปนผลไดตาม
ตองการโดยมิจําเปนตองเปนทรัพยสิน เชน ประโยชนในการไดสิทธิบางอยางหรือไดรับบริการ
พิเศษ เปนตน 
  มาตรา 95 “ขาราชการพลเรือนตองไมกระทําการหรือยอมใหผู อ่ืนกระทําการหา
ผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเท่ียงธรรม หรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการ
ของตน” 
  เม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตราน้ีจะเห็นวามีองคประกอบความผิด 2 ขอ คือ 
  1.   มีหนาท่ีราชการที่จะตองปฏิบัติ   ซ่ึงหนาที่ราชการก็คือการมีอํานาจหนาท่ีราชการ
ตามความในมาตรา 82 วรรคสอง 
  2.  กระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเท่ียงธรรม 
หรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน คําวา ประโยชน ในท่ีนี้ หมายความถึง 
ประโยชนตามความในมาตรา 82 วรรคสอง เชนกัน 
  ดังนั้น เม่ือพิจารณาบทบัญญัติใน 2 มาตราดังกลาว จะเห็นวาตามมาตรา 82 วรรคสอง 
ผูกระทําความผิดทางวินัยตามมาตราน้ีจะตองมีหนาท่ีราชการ และเม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 95 
ความที่วา “...ไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความ
เที่ยงธรรม...” จะเกิดข้ึนไดก็เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูนั้นอันอาจทําใหเส่ือมเสีย
ความเที่ยงธรรม เชนกัน จึงเห็นไดวาตามบทบัญญัติของท้ัง 2 มาตรานี้ บัญญัติข้ึนมาเพื่อบังคับใช
กับผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีราชการและกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาผลประโยชน จากการที่ตน
มีหนาที่ราชการนั้น โดยเมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงคของการบัญญัติทั้ง 2 มาตรานี้ จะเห็นวามี
วัตถุประสงคเดียวกันคือเพื่อเปนขอกําหนดใหกํานัน ผูใหญบานตองปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยสุจริต
และเท่ียงธรรม ดังนั้น เม่ือมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางวินัยอันครบองคประกอบท้ัง 2 
มาตรานี้ จึงเปนการกอใหเกิดปญหาทั้งตอผูบังคับบัญชาหรือคณะกรรมการสอบสวนในการ
ปรับขอเท็จจริงเขากับขอกฎหมาย โดยในบางครั้งก็มีการปรับบทความผิดวาเปนความผิดท้ัง 2 
มาตรา เนื่องจากไมสามารถแยกไดวาเปนความผิดตามมาตราใดมาตราหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงเปนการ
ไมถูกตอง เนื่องจากตัวบทบัญญัติท้ัง 2 มาตราน้ี มีวัตถุประสงค จุดมุงหมายเดียว เม่ือปรับบทความผิด
วาเปนการกระทําความผิด  2  มาตรา ก็จะมีผลตอแนวคิดในการพิจารณาระดับโทษ เนื่องจาก
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ผูที ่กระทําความผิด 2 มาตรา จะทําใหมีผลตอแนวคิดวาระดับการกระทํายอมจะรุนแรงกวาผูท่ี
กระทําความผิดเพียงมาตราเดียว  และจะไมเปนไปตามแนวคิดตามหลักการปฏิรูปราชการในเร่ือง 
หลักโปรงใส และหลักความยุติธรรม กับหลักการลงโทษทางวินัย  ท่ีกําหนดไววากฎหมายวาดวยเร่ือง
วินัยและการรักษาวินัย จะตองเขียนเปนลายลักษณอักษร ดวยถอยคําท่ีชัดเจน ไมคลุมเครือ ตอง
เปนไปดวยความยุติธรรมและการส่ังลงโทษทางวินัยจะตองใหเหมาะสมกับความผิด 
  นอกจากนั้นในเร่ืองปญหาความซํ้าซอนบทบัญญัติของกฎหมาย เม่ือพิจารณาความใน
มาตรา 83 ถึง มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ก็พบวามีความ
ซํ้าซอนอยูเชนกัน ดังนี้ 
  มาตรา 83 “ขาราชการพลเรือนสามัญตองต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดีหรือ
ความกาวหนาแกราชการ” 
  มาตรา 84 “ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส 
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ” 
  มาตรา 85 “ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไมใหเสียหายแกราชการ” 
  เมื่อพิจารณาบทบัญญัติทั้ง 3 มาตรานี้จะเห็นวาเปนขอกําหนดใหกํานัน ผูใหญบาน 
ตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ
ทางราชการ ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล  เพื่อให
เกิดผลดีแกทางราชการ ไมใหเสียหายแกทางราชการ   และจะตองไมประมาทเลินเลอในการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ ซ่ึงเนื้อหา วัตถุประสงคของบทบัญญัติท้ัง 3 มาตราน้ี เม่ือพิจารณาแลวจะเห็นวามี
วัตถุประสงคเดียวกันคือ ตองการใหกํานัน ผูใหญบาน ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดีดวย
ความอุตสาหะและตามกฎหมาย  ดังนั้นเม่ือมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางวินัยอัน
ครบองคประกอบท้ัง  3 มาตรา นี้ จึงเปนการกอใหเกิดปญหาท้ังตอผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการ
สอบสวนในการปรับขอเท็จจริงเขากับขอกฎหมาย ในการพิจารณาความผิดทางวินัย เชนเดียวกัน
กับกรณีตามมาตรา 82 วรรคสองและมาตรา 95  
 
 4.1.2  ปญหาความไมชัดเจนของตัวบทบัญญัติของกฎหมาย   
  ปญหาความไมชัดเจนของตัวบทบัญญัติมีปรากฏในมาตรา 102 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 กําหนดใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยไมรายแรงแก
ผูใตบังคับบัญชา ตามวิธีการท่ีผูบังคับบัญชาเห็นสมควร คําวา “เห็นสมควร” นี้หมายความวาอยางไร 
ผูบังคับบัญชาตองแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือไม หรือการสอบสวนของผูบังคับบัญชาตอง
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แจงขอกลาวหา หรือสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบหรือไม หรือจะ
ใชสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริงมาใชลงโทษผูกระทําผิดกรณีความผิดไมรายแรงไดหรือไม หรือการ
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัย แตกตางจากการส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง
อยางไร เปนตน กอใหเกิดปญหาตอท้ังกรรมการสอบสวน หรือผูบังคับบัญชาในการจะพิจารณาวาจะ
ดําเนินการสอบสวนอยางไร เพื่อใหชอบดวยกฎหมายและเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539 เนื่องจากคําส่ังลงโทษทางวินัยถือไดวาเปนคําสั่งทางปกครอง นอกจากนี้
ความไมชัดเจนของบทบัญญัติกฎหมาย ถือไดวาเปนการบัญญัติกฎหมายไมสอดคลองกับหลักการ
กฎหมายปกครองท่ีตองมีลักษณะแนนอนและชัดเจนดวย 
 
 4.1.3  ปญหาเก่ียวกับบทบัญญัติของกฎหมายท่ีไมมีผลในทางปฏิบัติ 
  บทบัญญัติดังกลาวนี้ไดแก มาตรา 86 ซ่ึงบัญญัติไววา “ขาราชการพลเรือนสามัญตอง
ถือวาเปนหนาท่ีพิเศษท่ีจะสนใจหรือรับทราบความเคล่ือนไหวอันอาจเปนภยันตรายตอประเทศชาติ
และตองปองกันภยันตรายซ่ึงจะบังเกิดแกประเทศชาติจนเต็มความสามารถ”  จะเห็นไดวาการกระทํา
ท่ีอาจเปนความผิดวินัยตามมาตรานี้ นอกจากจะไมชัดเจนและปรับบทความผิดยากแลว ยังมี
ลักษณะเปนบทบัญญัติท่ีฟุมเฟอย เพราะเปนขอกําหนดความผิดทางวินัยท่ีเกินเลยออกไปจากขอบ
อํานาจของกํานัน ผูใหญบาน ซ่ึงถือไดวาเปนขอกําหนดใหกํานัน  ผูใหญบานมีหนาที่พิเศษ
กวางขวางมาก ไมเปนการยุติธรรมแกบรรดากํานัน ผูใหญบาน   ท้ังยังเปนการกระทําท่ีมีลักษณะ
เปนนามธรรม83 ถือไดวาเปนการบัญญัติกฎหมายไมสอดคลองกับหลักกฎหมายปกครองที่ตองมี
ลักษณะแนนอนและชัดเจน 
  กรณีตัวอยางปญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยกับกํานัน ผูใหญบาน 
  กรณีตัวอยางที่ 1 คดีหมายเลขดําที่ 294/2546 คดีหมายเลขแดงที่ 60/2547 ของศาล
ปกครองขอนแกน เร่ือง คดีพิพาทเกี่ยวกับการออกคําส่ังทางปกครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
  อําเภอ ธ. ไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณี นาย น. ซึ่งเปน
ผูใหญบาน มีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติด คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงไดตรวจสอบขอมูล
ในทางลับ ไดแก สถานีตํารวจภูธรอําเภอ ธ. กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 235 และสอบสวน
พยานบุคคลคือ นาย น. กํานัน ผูชวยผูใหญบาน นาย ส. ราษฎร และจาสิบตํารวจ ร. รวมทั้ง
เอกสารรายงานพฤติการณผูมีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติดสถานีตํารวจภูธรอําเภอ ธ. เอกสารวิทยุราชการ
ทหาร คณะกรรมการเห็นวา นาย น. มีสวนพัวพันและเกี่ยวของกับยาเสพติด ถือไดวาเปนการ

                                             
 83 สํานักงาน ก.พ.  เลมเดิม.  หนา 10-15. 
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ประพฤติตนท่ีไมเหมาะสมกับตําแหนงผูใหญบาน ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของรัฐ มีหนาท่ีปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง ท่ีไมใหกํานัน 
ผูใหญบาน  แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน เขาไปมีสวนเก่ียวของกับยาเสพติด เห็นควรเสนอ
จังหวัด พ. ส่ังใหออกจากตําแหนง เนื่องจากบกพรองในทางความประพฤติหรือความสามารถไมเหมาะสม
กับตําแหนง ตามมาตรา 14 (7) แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457 
นายอําเภอ ธ. พิจารณาและมีความเห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง จึงได
รายงานจังหวัด พ. จังหวัด พ. พิจารณาแลวเห็นชอบดวยกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและอําเภอ ธ. จึงไดมีคําส่ังให นาย น. ออกจากตําแหนงผูใหญบาน ตั้งแตวันท่ีออกคําส่ัง  
และไดแจงสิทธิอุทธรณตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ให นาย น. 
ทราบดวย นาย น. ไดยื่นอุทธรณตอ จังหวัด พ. โดยอางวา ไมเคยยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ไมเคยบกพรอง
ในหน า ท่ี ก ารงาน  และไ ด ป ฏ ิบ ัต ิต า ม คํ า สั ่ง ผู บ ัง ค ับ บ ัญ ช า โ ด ย เ ค ร ง ค ร ัด ม า ต ล อด  
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวใหยกอุทธรณ 
  ศาลพิเคราะหแลวเห็นวาตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี
พระพุทธศักราช 2457 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2486 (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2532 และ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2535 บัญญัติวา “ผูใหญบานตองออกจากตําแหนง
ดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้... (7) ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหออกจากตําแหนงเม่ือไดสอบสวนเห็น
วาบกพรองในทางความประพฤติหรือความสามารถไมเหมาะสม...กับตําแหนง...” มาตรา 61 ทวิ 
บัญญัติวา วรรคหน่ึง “กํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบล ตองรักษาวินัยโดยเครงครัดเสมอ 
ผูใดฝาฝนใหถือวาผูนั้นตองไดรับโทษ” วรรคสอง “วินัยและโทษวินัยใหใชกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม...” พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2538 มาตรา 3 
บัญญัติวา “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตางๆ  ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัตินี้เวนแตในกรณีท่ีกฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเร่ืองใดไว
โดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑท่ีประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวา
หลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้...” มาตรา 30 บัญญัติวา “ในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองอาจ
กระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาท่ีตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ
และมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน” วรรคสองบัญญัติวา “ความในวรรคหน่ึงมิ
ใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้ (1) เม่ือมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะ
กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ (2) เม่ือจะ
มีผลทําใหระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําส่ังทางปกครองตองลาชาออกไป (3) 
เม่ือเปนขอเท็จจริงท่ีคูกรณีนั้นเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง (4) เม่ือโดยสภาพเห็นได
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ชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได (5) เม่ือเปนมาตรการบังคับทางปกครอง (6) 
กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” วรรคสามบัญญัติวา “หามมิใหเจาหนาท่ีใหโอกาสตามวรรคหน่ึง 
ถาจะกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ” และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติใหคําส่ังทางปกครอง
ในกรณีดังตอไปนี้ เปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา 30 วรรคสอง (6) คือ (1) การบรรจุ การแตงต้ัง 
การเล่ือนข้ันเงินเดือน การพักงาน หรือส่ังใหออกจากงานไวกอน หรือการใหพนจากตําแหนง (2) 
การแจงผลการสอบหรือการวัดผลความรูหรือความสามารถของบุคคล (3) การไมออกหนังสือ
เดินทางสําหรับการเดินทางไปตางประเทศ (4) การไมตรวจลงตราหนังสือเดินทางของคนตางดาว 
(5) การไมออกใบอนุญาตหรือการไมตอใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว (6) การส่ังใหเนรเทศ 
  ขอเท็จจริงในคดีนี้รับฟงไดวา คณะกรรมการไดสรุปขอเท็จจริงและเสนอความเห็นตอ
นายอําเภอ ธ. วา ผูฟองคดีมีสวนเกี่ยวของและพัวพันกับยาเสพติด โดยคณะกรรมการไมไดให
โอกาส นาย น. ไดทราบขอเท็จจริงท่ีคณะกรรมการรวบรวมไดดังกลาวอยางเพียงพอ ท้ังไมไดให
โอกาสแก นาย น. ในการโตแยงพยานหลักฐานของคณะกรรมการดังกลาว แลวนายอําเภอ ธ. ก็ไดมี
ความเห็นรายงานจังหวัด พ. และจังหวัด พ. ก็ไดมีคําส่ังให นาย น. ออกจากตําแหนงดังกลาวแม
จังหวัด พ. จะอางวา นาย น. ไดทราบขอเท็จจริงแลว โดยไดมารายงานตัวทําพันธะสัญญาลงวันท่ี 
13 กุมภาพันธ 2546 ตอนายอําเภอ  ธ. พันธะสัญญาดังกลาวก็ไดกระทํากอนท่ีจะมีการตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว ท้ังหนังสือพันธะสัญญาดังกลาวก็ไมมีขอความตอนใด
ท่ีระบุชัดแจงวา นาย น. ยอมรับวาเปนผูเกี่ยวของกับยาเสพติด แตบันทึกถอยคํา (ปค.14) ลงวันท่ี 13 
กุมภาพันธ 2546 ท่ี นาย น. ไดใหไวในวันท่ีมารายงานตัวทําพันธะสัญญา นาย น. ใหถอยคํายืนยัน
วาไมเคยเกี่ยวของกับยาบา ไมวาจะเปนการเสพ การคา และการผลิต จึงถือไดวาการออกคําส่ังให 
นาย น. พนจากตําแหนงผูใหญบานเปนการออกคําส่ังโดยไมไดใหโอกาสแก นาย น. ท่ีจะไดทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอ และมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน ตามนัยมาตรา 30  
วรรคหน่ึง  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงเปนคําส่ังท่ีออกโดยไมได
ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดไว คําส่ังดังกลาวจึงเปนคําส่ังท่ีไมชอบดวย
กฎหมาย พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังจังหวัด พ. โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ีมีคําส่ังดังกลาว 
  กรณีตัวอยางท่ี 2 คดีหมายเลขดําท่ี 84/2545 คดีหมายเลขแดงท่ี 64/2546 ของศาลปกครอง
ขอนแกน เร่ือง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําผิดโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย (ขอใหเพิกถอนคําส่ังปลดผูใหญบานและกํานันออกจากตําแหนง) 
  อําเภอ ว. ไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีมีการรองเรียนวา 
นาย ท. ซ่ึงเปนผูใหญบานและกํานันตําบล ล. กับเปนประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
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ล. โดยตําแหนงตามบทเฉพาะกาลในมาตรา 95 วรรคหา แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ .ศ . 2537 ไดรายงานอันเปนเท็จเกี่ยวกับการเลือกประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการเสนอความเห็นตอนายอําเภอ ว. วา 
นาย  ท .  มีความบกพรองในการปฏิบัติหนาท่ีและความประพฤติ รายงานอันเปนเท็จตอ
ผูบังคับบัญชามีความผิดตามคํารองจริงควรใหพนจากตําแหนงประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล ล. นาย ท. ไดมีหนังสือขอลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล ล. ตอนายอําเภอ ว. ตอมามีผูรองเรียนตอจังหวัด ข. ใหไล นาย ท. ออกจาก
ตําแหนงกํานันตําบล ล. จังหวัด ข. จึงไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย โดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา 61 ทวิ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช 2457 
ประกอบกับมาตรา  102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ .ศ .  2535 ให
คณะกรรมการทําการสอบสวนผูฟองคดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 
(พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยการ
สอบสวนพิจารณา ในมูลกรณีกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาอัน
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง และฐานประพฤติช่ัวอยางรายแรง ตามมาตรา 90 
วรรคสอง และมาตรา 98 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
คณะกรรมการสอบสวนไดทําบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหา (แบบ สว.2) นาย ท. ลงนาม
รับทราบและไดทําการสอบสวนจนแลวเสร็จจึงทํารายงานการสอบสวนเสนอตอจังหวัด ข. วา นาย 
ท. ไดกระทําความผิดวินัยอยางรายแรงฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายแกราชการอยางรายแรง และฐานประพฤติช่ัวอยางรายแรง จังหวัด ข. จึงไดมีคําส่ังปลดนาย ท. 
ออกจากตําแหนงกํานันและผูใหญบาน ตามมาตรา 61 ทวิ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 
พระพุทธศักราช 2457 นาย ท. ไดมีหนังสือรองทุกขคําส่ังลงโทษดังกลาวโดยย่ืนตอนายอําเภอ ว.  เม่ือ
ไดมีการสงคํารองทุกขของ นาย ท.  ตามลําดับไปถึงกรมการปกครอง ไดมีการตรวจพบวา
คณะกรรมการสอบสวนวินัยมิไดเรียก นาย ท. มารับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ี
สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ 15 (แบบ สว.3) กรมการปกครองจึงไดมีหนังสือให จังหวัด ข. แจง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยใหทําบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ี
สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ 15 ของ กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540)  ให นาย ท. ไดรับทราบและ
ใหโอกาส นาย ท. ไดช้ีแจงและนําสืบแกขอกลวหาคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไดจัดทําบันทึก
การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ตามขอ 15 (แบบ สว.3) สง
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ นาย ท. ลงนามรับทราบ และคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยได
ทําการสอบสวนพยานบุคคลเพิ่มเติม   กรมการปกครองพิจารณาแลวเห็นวาคําส่ังลงโทษปลดนาย 
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ท. ออกจากตําแหนงกํานันตําบล ล. และผูใหญบาน เหมาะสมแลว คํารองทุกขของ นาย ท. ฟงไมขึ้น
เห็นควรยกคํารองทุกขปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งไดร ับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยมีคําส่ังยกคํารองทุกขของนาย ท. 
  ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา ขอเท็จจริงในคดีนี้คูกรณีรับกันท้ังสองฝายวาคณะกรรมการ
สอบสวนมิไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตามขอ 15 (แบบ สว.3) 
ของกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) ให นาย ท. ทราบซ่ึงถือเปนข้ันตอนลําดับท่ีกําหนดข้ึนไวเพื่อ
มุงคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาใหสามารถเขาใจขอกลาวหาไดอยางกระจางชัดเจน และแสวงหา
พยานหลักฐานมาหักลางหรือนําสืบแกขอกลาวหาไดอยางถูกตองตรงประเด็น อันจะทําใหได
ขอเท็จจริงท่ีครบถวนถูกตอง เพื่อประกอบการพิจารณาออกคําส่ังลงโทษทางวินัย เม่ือคณะกรรมการ
สอบสวนมิไดดําเนินการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาให นาย ท. 
ผูถูกกลาวหาทราบ จึงถือวาการสอบสวนมิไดดําเนินการใหถูกตองตามรูปแบบข้ันตอนหรือวิธีการ
อันเปนสาระสําคัญท่ีกฎหมายกําหนดไว คําส่ังของ จังหวัด ข. ท่ีลงโทษปลดนาย ท. ออกจากตําแหนง
กํานันและผูใหญบาน เกิดจากกระบวนการสอบสวนที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงเปนคําส่ังท่ีไมชอบดวย
กฎหมาย  ท้ังนี้การจัดทําบันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาสงให 
นาย ท. ไดทราบและใหโอกาสนาย ท. ไดช้ีแจงและนําสืบแกขอกลาวหาภายหลัง จังหวัด ข. ไดมี
คําสั่งลงโทษปลด นาย ท. ออกจากตําแหนงไปแลว มิไดมีผลทําใหคําสั่งลงโทษฉบับเดิมท่ี
ไมชอบดวยกฎหมายน้ัน กลับกลายเปนคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายข้ึนมาไดแตอยางใด 
  พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ัง จังหวัด ข. เร่ืองปลดผูใหญบานและกํานันออกจากตําแหนง 
โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ีคดีถึงท่ีสุดเปนตนไป 
 
 4.1.4  แนวทางในการแกไขปญหา 
  การดําเนินการทางวินัยกับกํานัน ผูใหญบาน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 
พระพุทธศักราช 2457 ไดกําหนดไวในหมวดท่ี 4 วาดวยลักษณะปกครองตําบล  ตอน 5  การประชุมกํานัน  
ผูใหญบาน  กรรมการตําบล  กรรมการหมูบาน แพทยประจําตําบล และวินัยของกํานัน ผูใหญบาน 
แพทยประจําตําบล และผูชวยผูใหญบาน ในมาตรา 61 ทวิ และมาตรา 61 ตรี เทานั้น โดยกําหนดไว
วากํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล ผูชวยผูใหญบาน ตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใด
ฝาฝนใหถือวาผูนั้นกระทําผิดตองไดรับโทษ โดยวินัยและโทษผิดวินัยใหใชกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม และกําหนดอํานาจการลงโทษไววา  กํานันมีอํานาจลงโทษ
ภาคทัณฑผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน นายอําเภอมีอํานาจลงโทษลดอันดับเงินเดือนไมเกินหนึ่ง
อันดับ  ตัดเงินเดือนโดยเทียบในฐานะเปนผูบังคับบัญชาช้ันหัวหนาแผนกกับผูกระทําผิดช้ันเสมียน
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พนักงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และลงโทษภาคทัณฑ  กํานัน 
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน และแพทยประจําตําบล สําหรับขาหลวงประจําจังหวัดซ่ึงก็คือผูวาราชการ
จังหวัดในปจจุบัน มีอํานาจลงโทษกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน และแพทยประจําตําบลใน
ทุกสถาน ในกรณีการลดอันดับและตัดเงินเดือนใหเทียบขาหลวงประจําจังหวัดในฐานะเปน
ผูบังคับบัญชาช้ันหัวหนากอง และกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล เปนช้ัน
เสมียนพนักงานตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
  ดังนั้นเมื่อพบวาบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 
ในสวนท่ีเกี่ยวเร่ืองวินัย การรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยท่ีบัญญัติไวในหมวด 4  และหมวด 5 
ซ่ึงวาดวยเรื่องขอกําหนดตางๆ ท่ีกําหนดขึ้นเพื่อเปนแบบแผนใหขาราชการพลเรือนท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ราชการยึดถือปฏิบัติตาม  โดยมีการออกขอกําหนดใหถือปฏิบัติและหามปฏิบัติ  กําหนดโทษของ
การฝาฝน เพื่อควบคุมความประพฤติของขาราชการพลเรือนใหอยูในระเบียบ แบบแผน ซ่ึงจะทําให
การปฏิบัติงานหรือการดําเนินการของหนวยงานราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุด มีปญหาในเรื่อง ปญหาความซํ้าซอน ปญหาความไมชัดเจน และปญหาไมมีผลในทางปฏิบัติ
ของบทบัญญัติของกฎหมาย โดยเม่ือนํามาบังคับใชกับกํานัน ผูใหญบาน ก็มีปญหาเฉกเชนเดียวกัน 
และสถานภาพของกํานัน ผูใหญบาน ก็มิไดเปนขาราชการพลเรือน ประกอบกับกํานัน ผูใหญบาน มาจาก
การเลือกของราษฎร มิไดมาจากการคัดเลือก การสอบแขงขัน ดังเชนขาราชการพลเรือน  ดังนั้น
บทบัญญัติในเรื่องวินัยของกํานัน ผูใหญบาน ซึ่งหมายความถึงขอบังคับตางๆ ที่กําหนดขึ้นเพื่อ
เปนแบบแผนใหกํานัน ผูใหญบาน ยึดถือปฏิบัติ จึงควรมีการกําหนดขึ้นเอง เพื่อใหสอดคลอง
เหมาะสมกับสถานภาพ การปฏิบัติหนาที่ราชการของกํานัน ผูใหญบาน และทําใหการดําเนินการ
ทางวินัยกับกํานัน ผูใหญบาน เปนไปตามหลักความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น โดยการแกไขเพ่ิมเติมใน
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช 2457 กําหนดใหความผิด โทษทางวินัย 
และการดําเนินการทางวินัย กับกํานัน ผูใหญบาน เปนหมวดหนึ่งในพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช 2457 ซ่ึงขอกําหนดเหลานี้ถือไดวาเปนกฎหมายปกครอง จึงควรมี
การบัญญัติใหสอดคลองกับแนวคิดในเร่ืองกฎหมายปกครอง กลาวคือ บทบัญญัติกฎหมาย ตองมี
ความแนนอน ชัดเจน คือ จะตองบัญญัติใหแจงชัดวาใหกํานัน ผูใหญบาน กระทําอะไรหรือหามมิให
กระทําอะไร และการบัญญัติกฎหมายจะตองสามารถดําเนินการใหเกิดผลตามท่ีฝายนิติบัญญัติประสงคจะ
ใหเกิดข้ึนไดจริงๆ ในทางปฏิบัติ ซ่ึงท้ังนี้ การบัญญัติอาจจะพิจารณาจากบทบัญญัติวินัย การรักษาวินัย 
และการดําเนินการทางวินัยของกฎหมายขาราชการพลเรือน เปนตนแบบ แตแกไขปรับปรุงใหสอดคลอง
กับสถานภาพการปฏิบัติหนาที่ราชการของกํานัน ผูใหญบาน ทั้งนี้ บทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค
จุดมุงหมายซํ้าซอนกันก็ใหยุบรวมเปนมาตราเดียวกัน บทบัญญัติที่ไมมีความชัดเจนก็บัญญัติใหมี
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ความชัดเจนแนนอน และบทบัญญัติท่ีไมมีผลในทางปฏิบัติก็ควรจะยกเลิกบทบัญญัติดังกลาวเสีย
โดยขอกําหนดเกี่ยวกับเร่ืองฐานความผิดและโทษทางวินัยของกํานัน ผูใหญบาน นั้นเม่ือพิจารณา
จากฐานความผิดและโทษทางวินัยของขาราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2535 เปนตนแบบ(ภาคผนวก) แลวสามารถที่จะกําหนดฐานความผิดและโทษทางวินัยกํานัน 
ผูใหญบานได ดังนี้ 
  1.  กํานัน ผูใหญบาน ตองสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย84 
  2.  กํานัน ผูใหญบาน ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยและเท่ียงธรรม 
       หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนโดยทางตรง
หรือทางออมหาประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืน และจะตองไมกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทํา
ใหเสียความเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน 
       การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดรับประโยชนท่ีมิควรได อันเปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการซ่ึงมีผลทําใหเกิดความเสียหายแก
ราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง และใหลงโทษไลออกจากราชการ 
     ในกรณีที่มีการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามวรรคสาม ซึ่งไมกอใหเกิดความ
เสียหายแกราชการอยางรายแรง ผูมีอํานาจส่ังลงโทษจะส่ังลงโทษตํ่ากวาไลออกจากราชการก็ได85 
  3.  กํานัน ผูใหญบาน ตองสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และตองต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี
ราชการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการและมติคณะรัฐมนตรีใหเกิดผลดีหรือความกาวหนา
แกราชการ ดวยความอุตสาหะ เอาใจใสและระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ 
      การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการหรือปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง86 
  4.  กํานัน ผูใหญบาน ตองรักษาความลับของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐ 
        การเปดเผยความลับของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐอันเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง87 

                                             
 84 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535,  มาตรา 81. 
 85 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535,  มาตรา 82 ,มาตรา 95. 
 86 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535,  มาตรา 82 - 85. 
 87 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535,  มาตรา 87. 

DPU



 86 

  5.  กํานัน ผูใหญบาน ตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังในหนาท่ีราชการ
โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเล่ียง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตาม
คําส่ังนั้นจะกอใหเกิดความเสียหายแกราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือไมเปนการรักษาประโยชน
ของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐ จะเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพ่ือใหผูบังคับบัญชาทบทวน
คําส่ังนั้นก็ได และเม่ือไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูอยู
ใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 
       การขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังในหนาท่ีราชการ
โดยชอบดวยกฎหมาย และระเบียบของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐ อันเปนเหตุใหเสียหายแก
ราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง88 
  6.  กํานัน ผูใหญบาน ตองปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิใหเปนการกระทําการขาม
ผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเปนผูส่ังใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปน
พิเศษช่ัวคร้ังคราว89 
  7.  กํานัน ผูใหญบาน ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความ
ซ่ึงควรแจง ถือเปนการรายงานเท็จ 
      การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐเปนความผิดวินัยอยางรายแรง90 
  8.  กํานัน ผูใหญบาน ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการหรือหนวยงานของรัฐ จะละท้ิง
หรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการไมได 
      การละทิ้งหนาที่หรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรอันเปนเหตุ
ใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง91 
  9.  กํานัน ผูใหญบาน ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําการอยางใด
ท่ีเปนการกล่ันแกลงกัน และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางผูรวมปฏิบัติราชการ92 
  10.  กํานัน ผูใหญบาน ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะห
แกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาท่ีของตนโดยไมชักชา และดวยความสุภาพเรียบรอย หามมิให
ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ 

                                             
 88 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535,  มาตรา 88. 
 89 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535,  มาตรา 89. 
 90 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535,  มาตรา 90. 
 91 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535,  มาตรา 92. 
 92 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535,  มาตรา 93. 
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      การดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรงเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง93 
  11.  กํานัน ผูใหญบาน ตองไมเปนกรรมการผูจัดการหรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มี
ลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท เวนแตเปนการปฏิบัติราชการหรือ
ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา94 
  12.  กํานัน ผูใหญบาน ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
วาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการดวย95 
  13.  กํานัน ผูใหญบาน ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนง
หนาท่ีราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย โดยไมกระทําการใดๆ อันไดช่ือวาเปนผูประพฤติเส่ือมเสีย 
      การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษท่ีหนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงท่ีสุดใหจําคุก หรือไดรับโทษท่ีหนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติเส่ือมเสียอยางรายแรง เปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง96 
  14.  กํานัน ผูใหญบาน ผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยในสวนนี้ 
ผูนั้นกระทําผิดวินัย จักตองไดรับโทษทางวินัย 
      โทษทางวินัยมี 4 สถาน คือ 
   (1)  ภาคทัณฑ 
   (2)  ตัดเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง 
   (3)  ปลดออก 
   (4)  ไลออก97 
  15.  การดําเนินการทางวินัยแกกํานัน ผูใหญบาน ใหยึดหลักความเปนกลาง ความเปนธรรม 
ความเปนอิสระ ความโปรงใส และใหมีการสอบสวนเพ่ือใหไดความจริงและยุติธรรม 
   การสอบสวนใหกระทําโดยการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน ข้ึนสอบสวน และจะ
กระทําไดตอเม่ือมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยเทานั้น โดยมีขอกลาวหาและหลักฐาน

                                             
 93 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535,  มาตรา 94. 
 94 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535,  มาตรา 96. 
 95 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535,  มาตรา 97. 
 96 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535,  มาตรา 98. 
 97 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535,  มาตรา 100. 
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สมควรวามีการกระทําผิดวินัย หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาหรือตอผูมีหนาท่ีสืบสวนสอบสวน
หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของราชการ หรือมีการกลาวหาเปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชา
ของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําผิดอาญา เวนแตความผิดท่ี
ไดกระทําโดยประมาทท่ีไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ98 
   ในกรณีที่มีขอเท็จจริงเบื้องตนปรากฏชัดเจนอยูแลว ผูบังคับบัญชาจะสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนโดยไมตองทําการสืบสวนกอนก็ได99 
   หลักเกณฑการสอบสวนและพิจารณาการสอบสวนใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
 
4.2  ปญหาในเร่ืองการรองทุกขของกํานัน ผูใหญบานและแนวทางในการแกไขปญหา 
  หลักประกันของกํานัน ผูใหญบาน ท่ีถูกลงโทษทางวินัย ในเร่ืองการรองทุกข เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบกับหลักประกันของขาราชการพลเรือน ท่ีถูกลงโทษทางวินัย ในเรื่องการอุทธรณ จะ
พบวาการรองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน นั้น มีหลักประกันความเปนธรรมต่ํากวาการอุทธรณของ
ขาราชการพลเรือน ทําใหเกิดปญหาวากํานัน ผูใหญบาน ท่ีถูกลงโทษทางวินัย ไดรับความเปนธรรม
นอยกวาขาราชการพลเรือนท่ีถูกลงโทษทางวินัย ซ่ึงสามารถท่ีจะจําแนกปญหาการรองทุกขของ
กํานัน ผูใหญบาน และแนวทางในการแกไขปญหาได ดังน้ี 
 
 4.2.1  ปญหาการใชคําวา การรองทุกข ในการรองขอความเปนธรรมของกํานัน ผูใหญบาน ท่ี
ถูกลงโทษทางวินัย 
  การรองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน เม่ือพิจารณาถึงการรองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน 
ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 61 ทวิ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช 2457 
ซ่ึงหมายความถึงการท่ีกํานัน ผูใหญบาน ผูถูกลงโทษทางวินัย รองขอใหผูมีอํานาจหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดไว ไดยกเร่ืองข้ึนใหพิจารณาใหมใหเปนไปในทางท่ีเปนคุณแกผูรอง เปนการรองขอ
ความเปนธรรมกรณีท่ีกํานัน ผูใหญบาน ถูกลงโทษทางวินัย เม่ือพิจารณาจากการบัญญัติมาตรา 61 ทวิ 
แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ. 2457 ซ่ึงบัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 15 แหง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2486  ใหนําเรื่องวินัยและโทษวินัยของ
ขาราชการพลเรือนมาบังคับใชโดยอนุโลม จะพบวาการรองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน ตาม

                                             
 98 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535,  มาตรา 102. 
 99 สํานักงาน ก.พ.  เลมเดิม. หนา 46-50. 
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พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 นั้นมีความหมายเดียวกันกับการรองทุกขของ
ขาราชการพลเรือน ท่ีถูกลงโทษทางวินัย ตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับป 
พ.ศ.2485 ซ่ึงปจจุบันตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  ไดกําหนดให
ขาราชการพลเรือนที่ถูกลงโทษทางวินัยสามารถรองขอความเปนธรรมโดยการอุทธรณคําสั่ง
ลงโทษทางวินัย  ดังนั้นการรองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน ท่ีถูกลงโทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช 2457 จึงมีความหมายเดียวกันกับการอุทธรณคําส่ังของ
ขาราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 แตเนื่องจากการรอง
ทุกขของกํานัน ผูใหญบาน มิไดมีการแกไขเพ่ิมเติมดังเชนของขาราชการพลเรือน การรองขอความเปน
ธรรมของกํานัน ผูใหญบาน ท่ีถูกลงโทษทางวินัย จึงยังคงใชคําวาการรองทุกขอยูจนถึงปจจุบัน และ
มีความหมายตางจากคําวาการรองทุกขของขาราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ท่ีกําหนดไวเปนหลักประกันในเร่ืองการสรางขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติราชการใหแกขาราชการ  โดยเม่ือขาราชการเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาท่ีปฏิบัติตอ
ตนโดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย หรือมีความคับของใจอันเกิดจากการ
ปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอตนในกรณีตามที่กฎหมายกําหนดไว ขาราชการผูนั้นก็สามารถใช
สิทธิรองทุกขเพื่อขอใหแกไขความคับของใจได  เวนแตกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหสิทธิอุทธรณไว
แลว ก็จะใชสิทธิรองทุกขมิได 
  เมื่อพิจารณาถึงคําวา การรองทุกข ตามหลักการบริหารงานบุคคลที่นักวิชาการไดให
คํานิยามไวอาจสรุปไดวา หมายถึงการรองขอความเปนธรรมในเร่ืองตางๆ ท่ีทําใหลูกจางเกิด
ความรูสึกไมพึงพอใจตอฝายจัดการ เพ่ือใหขจัดหรือแกไขความไมพึงพอใจหรือความทุกขความ
เดือดรอนนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับสภาพการจางหรือขอตกลงการจาง เชน 
สภาพแวดลอมในการทํางานไมดี  เงินเดือนคาจางต่ํา หรือไมไดรับการพิจารณาเล่ือนตําแหนง 
เปนตน ดังนั้น  ความหมายของการรองทุกขตามหลักการบริหารงานบุคคลจึงมีลักษณะท่ีคอนขางกวาง
และครอบคลุมในทุกๆ เร่ืองท่ีทําใหลูกจางรูสึกไมพึงพอใจก็มีสิทธิรองทุกขได 
  สําหรับความหมายของคําวา การอุทธรณ เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มีนักวิชาการไดใหความหมายไววา คือ กระบวนการควบคุมตรวจสอบ
คําส่ังทางปกครองภายในองคกรฝายปกครอง  ซ่ึงองคกรผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณมีอํานาจ
ในการตรวจสอบท้ังความชอบดวยกฎหมายและความเหมาะสมในเน้ือหาของการใชอํานาจดุลพินิจ 
(ถาเจาหนาท่ีฝายปกครองชั้นตนมีอํานาจใชดุลพินิจตามกฎหมายดวย) ของเจาหนาที่ฝายปกครอง
ผูออกคําส่ังนั้น ในกรณีท่ีกฎหมายเฉพาะเร่ืองมิไดบัญญัติข้ันตอนของการควบคุมตรวจสอบคําส่ังทาง
ปกครองภายในฝายปกครองไว หรือในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองน้ันมิไดออกโดยผูมีอํานาจสูงสุดใน
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กระทรวงหรือหนวยงานเทียบเทากระทรวง (รัฐมนตรี)  หากผูรับคําส่ังทางปกครองไมเห็นดวยกับ
คําส่ังนั้นไมวาจะเปนการรับฟงขอเท็จจริง การตีความขอกฎหมาย   การปรับบทกฎหมาย หรือการใช
อํานาจดุลพินิจ ผูรับคําส่ังนั้นยอมมีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณโตแยงคัดคานเปนหนังสือตอเจาหนาท่ี
ผูทําคําส่ังนั้น100   การอุทธรณหรือการโตแยงคําส่ังทางปกครองน้ันมีหลักการเบ้ืองตนท่ีสําคัญ คือ 
หากมีกฎหมายเฉพาะท่ีใหอํานาจในการออกคําส่ังทางปกครองนั้น กําหนดวิธีการอุทธรณ หรือการ
โตแยงคําส่ังทางปกครองเปนการเฉพาะ  ผูอุทธรณก็ตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายเฉพาะนั้นกําหนดไว 
(มาตรา 3) แมวาข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมายเฉพาะจะมีหลักเกณฑท่ีประกันความ
เปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการทางปกครองตํ่ากวาท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  ก็ตาม 
  ดังนั้น การรองขอความเปนธรรมของกํานัน ผูใหญบาน ท่ีถูกลงโทษทางวินัยจึงมี
ปญหาตั้งแตการใชคําวา การรองทุกข เนื่องจากตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2535 ท่ีบังคับใชในปจจุบัน ไดกําหนดใหขาราชการพลเรือนท่ีถูกลงโทษทางวินัยใชสิทธิ
อุทธรณคําส่ังลงโทษดังกลาว สวนการรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2535 ก็เปนการรองขอความเปนธรรมในกรณีอ่ืนซึ่งมิใชกรณีถูกลงโทษทางวินัย ประกอบกับ
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มีการกําหนดใหผูท่ีถูกฝายปกครอง
กระทําการอันเปนการกระทบสิทธิใชสิทธิอุทธรณคําส่ังทางปกครองน้ันได จึงทําใหการรองขอ
ความเปนธรรมของกํานัน ผูใหญบาน ท่ีถูกลงโทษทางวินัย ท่ีใชคําวา การรองทุกข ไมสอดคลองกับ
สภาพการณในปจจุบัน ทําใหเกิดความสับสน เขาใจผิดท้ังตอผูบังคับบัญชาหรือตอคณะกรรมการ
สอบสวนที่ดําเนินการสอบสวนกํานัน ผูใหญบาน เนื่องจากบุคคลดังกลาวนี้มีสถานภาพเปนขาราชการ
พลเรือน และคุนเคยกับคําวาการอุทธรณคําส่ังกรณีถูกลงโทษทางวินัย 
 
 4.2.2  ปญหาในเร่ืองสิทธิในการรองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน 
  การรองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน ตามมาตรา 61 ทวิ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ทองที่ พระพุทธศักราช 2457 กําหนดใหกํานัน ผูใหญบาน ท่ีเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมจากการ
ถูกลงโทษทางวินัยปลดออก หรือไลออก เทานั้นท่ีจะสามารถรองทุกขตอกระทรวงมหาดไทยได แต
หากเปนกรณีถูกลงโทษทางวินัยไมรายแรง คือ ภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ไมมี
กฎหมาย หรือระเบียบ กําหนดใหสามารถรองทุกขได ตางจากการอุทธรณของขาราชการพลเรือนท่ี
มีสิทธิอุทธรณไดทั้งกรณีถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง คือ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือ

                                             
100 กมลชัย รัตนสกาววงศ. เลมเดิม.  หนา 317-318. 
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ลดข้ันเงินเดือน และกรณีถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง คือ ปลดออกหรือไลออก เพ่ือใหขาราชการ
พลเรือนท่ีถูกลงโทษสามารถมีหนทางแสวงหาความยุติธรรมตามกระบวนการของกฎหมาย และเปน
หลักประกันความเปนธรรมแกขาราชการพลเรือนที่ถูกลงโทษทางวินัย โดยผูบังคับบัญชา
จะตองใชดุลพินิจในการสั่งลงโทษทางวินัยโดยชอบดวยกฎหมายและเหมาะสมกับกรณี
ความผิด กับจะเปนการถวงดุลอํานาจของผูบังคับบัญชา และทั้งนี้สิทธิของกํานัน ผูใหญบาน ผู
รองทุกข ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี  พระพุทธศักราช 2457  ก็มิไดมีการกําหนดไว
โดยชัดเจนดังเชนขาราชการพลเรือนที่กําหนดไวชัดเจนวา ขาราชการพลเรือนผูอุทธรณมีสิทธิใน
การขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวน   มีสิทธิในการยื่นคําแถลงการณเปนหนังสือหรือขอ
แถลงการณดวยวาจา มีสิทธิในการอุทธรณไดอีก มีสิทธิในการถอนอุทธรณ และมีสิทธิในการ
คัดคานกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ ทําใหกํานัน ผูใหญบาน ท่ีถูกลงโทษทางวินัยและมีความ
ประสงคจะรองทุกขแตเม่ือไมมีการกําหนดเกี่ยวกับสิทธิของกํานัน ผูใหญบาน ผูรองทุกข ไวชัดเจน 
ทําใหกํานัน ผูใหญบาน ท่ีตองการจะรองทุกขไมทราบขั้นตอนวิธีดําเนินการเขียนคํารองทุกข 
การยื่นคํารองทุกข หรือรายละเอียดตางๆ ซ่ึงจะดําเนินการใหถูกตอง เปนเหตุใหตองเสียสิทธิใน
เร่ืองการรองทุกขไป 
 
 4.2.3  ปญหากําหนดเวลาในการยื่นคํารองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน 
  การยื่นคํารองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน ท่ีถูกลงโทษทางวินัย  จะตองยื ่นภายใน
กําหนดเวลา 15 วัน นับแตวันรับทราบคําส่ังลงโทษ   ตางจากการอุทธรณของขาราชการพลเรือน ท่ีถูก
ลงโทษทางวินัยสามารถยื่นไดภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแตวันทราบคําส่ังลงโทษ จะเห็นไดวา
ระยะเวลาที่กําหนดใหกํานัน ผูใหญบาน ยื่นคํารองทุกขภายใน 15 วัน  นับแตวันรับทราบคําสั่ง
ลงโทษ นั้น ส้ันเกินไป ทําใหกํานัน ผูใหญบาน ท่ีถูกลงโทษปลดออกหรือไลออกจากตําแหนง ซ่ึง
ปฏิบัติงานอยูสวนภูมิภาคและโดยสวนมากเปนการปฏิบัติหนาท่ีราชการตามที่นายอําเภอหรือหนวยงาน
ราชการสั่งการ ทําใหอาจขาดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเร่ืองท่ีตนถูกลงโทษทางวินัยหรือบางคร้ัง
อาจทราบวาสามารถจะดําเนินการยื่นคํารองทุกขได แตไมทราบวากฎหมายกําหนดระยะเวลาใหยื่น
คํารองทุกขไวภายในระยะเวลา 15 วันนับแตวันรับทราบคําส่ังลงโทษ ทําใหไมมีเวลาตระเตรียม
พยานหลักฐานในการยื่นคํารองทุกขเพื่อหักลางขอกลาวหา โดยแมวาบางคร้ังอาจจะยื่นคํารองทุกข
ไดทันภายในกําหนดเวลา 15 วัน แตเม่ือไมมีเวลาตระเตรียมพยานหลักฐานเพื่อเปนขอตอสูแกขอ
กลาวหาตามคําสั่งลงโทษทางวินัย ก็อาจทําใหคํารองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน ดังกลาว ไม
สามารถรับฟงเพื่อหักลางแกขอกลาวหาก็จะถูกยกคํารองทุกขในที่สุด หรือบางครั้งก็อาจทํา
ใหไมสามารถยื่นคํารองทุกขไดทันตามกําหนดเวลา ซ่ึงก็จะเปนเหตุใหกํานัน ผูใหญบาน ท่ีถูก
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ลงโทษทางวินัยเสียสิทธิในการยื่นฟองตอศาลปกครอง เนื่องจากกํานัน ผูใหญบาน ท่ีถูกลงโทษทาง
วินัยหากจะใชสิทธิฟองคดีปกครองจะตองมีการยื่นคํารองทุกขและพิจารณาคํารองทุกข โดย
กระทรวงมหาดไทยกอน หากกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวกํานัน ผูใหญบาน ผูยื่นคํารองทุกข
ไมพอใจผลการพิจารณา ถึงจะสามารถใชสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองตอไปได ตามนัยมาตรา 42 
แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ท่ีบัญญัติไววา “ผูใด
ไดรับความเดือดรอนเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได อันเนื่องจาก
กระทําหรืองดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือมีขอโตแยง
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา 9  และการ
แกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายหรือยุติขอโตแยงนั้นตองมีคําบังคับตามท่ี
กําหนดในมาตรา 72 ผูนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง” วรรคสองบัญญัติวา “ในกรณีท่ีมีกฎหมาย
กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเร่ืองใดไวโดยเฉพาะ 
การฟองคดีในเร่ืองนั้นจะกระทําไดตอเม่ือมีการดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการดังกลาวและไดมี
การส่ังการตามกฎหมายนั้น หรือมิไดมีการส่ังการภายในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาท่ีกฎหมาย
นั้นกําหนด”  
 
 4.2.4  ปญหากระบวนการพิจารณาคํารองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน 
  การพิจารณาคํารองทุกขของกํานัน  ผูใหญบาน เม่ือนายอําเภอไดรับคํารองทุกขแลว 
ภายในกําหนดเวลา 15 วัน นายอําเภอก็จะเสนอตอไปใหผูวาราชการจังหวัด เมื่อผูวาราชการ
จังหวัดไดรับเร่ือง ก็จะพิจารณาเสนอตอไปใหกระทรวงมหาดไทยพรอมกับคําช้ีแจง (ถามี) เม่ือเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบไดรับเร่ืองก็จะพิจารณาสํานวนการสอบสวนดําเนินการทางวินัยในดานความถูกตอง
เหมาะสม ในการส่ังลงโทษท้ังเร่ืองขอกฎหมาย ขอเท็จจริง แลวสรุปเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา  เมื่อพิจารณาแลวมีอํานาจ
ใหยกคํารองทุกขหรือเพิกถอนคําสั่งการลงโทษหรือลดโทษ สวนการพิจารณาคําอุทธรณของ
ขาราชการพลเรือน ซ่ึงถูกลงโทษทางวินัยไมรายแรง ก็จะยื่นตอประธาน อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม 
หรือ อ.ก.พ.กระทรวง แลวแตกรณี เวนแตกรณีท่ีผูอุทธรณถูกนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจาสังกัดหรือ
ปลัดกระทรวง หรือผูบังคับบัญชา ซ่ึงส่ังการตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรี หรือ มติ อ.ก.พ.กระทรวง เปน
ผูสั่งลงโทษ กฎหมายกําหนดให ก.พ. เปนผูพิจารณา สวนขาราชการพลเรือนที่ถูกลงโทษทาง
วินัยอยางรายแรง  ไมวาจะเปนผูบังคับบัญชาระดับใดเปนผูสั่งลงโทษ  ก็ใหยื่นตอ ก.พ. โดยตรง 
ทั้งนี้ ขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณโดย อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง มีข้ันตอน
ปฏิบัติโดยสรุปดังนี้ กลาวคือ เม่ือประธาน อ.ก.พ. ไดรับคําอุทธรณก็จะสงเร่ืองใหเจาหนาท่ี
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ผูรับผิดชอบดําเนินการ เจาหนาท่ีก็จะขอสํานวนการดําเนินการทางวินัยมาตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสมในการส่ังลงโทษ ท้ังในดานขอกฎหมายและขอเท็จจริงแลวทําการสรุปเสนอ อ.ก.พ. พิจารณา 
ในการพิจารณาของ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง อาจจะใหสิทธิผูอุทธรณในการยื่น
คําแถลงการณเปนหนังสือหรือขอแถลงการณดวยวาจา เม่ือ อ.ก.พ. พิจารณาพยานหลักฐานตางๆ  
แลวก็จะลงมติโดยถือเสียงขางมากเปนเกณฑ ถาคะแนนเสียงเทากันประธานมีสิทธิออกเสียงไดอีก 1 
เสียง เพื่อช้ีขาด และแจงผลการพิจารณาใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือ โดยมีอํานาจยกอุทธรณ ยก
โทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษ ซ่ึงหากเปนกรณีมีมติยกโทษ ลดโทษ ผูอุทธรณไมมีสิทธิท่ีจะอุทธรณไดอีก 
แตหากเปนกรณียกอุทธรณหรือเพิ่มโทษ ผูอุทธรณยังมีสิทธิท่ีจะอุทธรณไดอีกถาเดิม อ.ก.พ.จังหวัด 
หรือ อ.ก.พ.กรม เปนผูพิจารณาอุทธรณแลวมีมติเพิ่มโทษ ก็ใหอุทธรณอีก ตอ อ.ก.พ.กระทรวง ถา 
อ.ก.พ.กระทรวง ส่ังเพิ่มโทษ ก็ใหอุทธรณตอ ก.พ. แตถาการพิจารณานั้นปรากฏวามีมติใหเพิ่มโทษถึง
ปลดออก  หรือไลออก  ก็ใหอุทธรณตอ  ก.พ. ไดเลย 
  ท้ังนี้ หากเปนกรณีขาราชการพลเรือนถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง ไมวาจะเปน
ผูบังคับบัญชาระดับใดเปนผูส่ังลงโทษ ก็ใหยื่นโดยตรงตอ ก.พ. ซ่ึง ก.พ. จะต้ังอนุกรรมการวิสามัญ
ข้ึนคณะหนึ่งเรียกวา อ.ก.พ.วิสามัญ เกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกข ซึ ่งประกอบดวย
กรรมการ ก.พ. และขาราชการพลเรือนผูไดรับเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎ ก.พ. ของจํานวนอนุกรรมการท้ังหมด สวนอนุกรรมการท่ีเหลือเปนผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ ซ่ึง
ไดรับการเสนอช่ือแตงต้ัง การลงมติถือเสียงขางมากเปนเกณฑแตมติท่ีเพิ่มโทษนั้น กฎหมายมิไดให
สิทธิผูอุทธรณท่ีจะอุทธรณไดอีกและถือมติของ อ.ก.พ.นี้เปนมติของ ก.พ. และสํานักงาน ก.พ. จะ
รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ โดย ก.พ.นี้ ไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาส่ังการตอไป หาก
นายกรัฐมนตรีเห็นดวยก็จะใหสํานักงาน ก.พ. แจงคําส่ังของนายกรัฐมนตรีพรอมท้ังความเห็น ก.พ. 
ไปใหกระทรวงดําเนินการตามคําส่ังนายกรัฐมนตรี และแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูอุทธรณ
ทราบ แตถาไมเห็นดวยนายกรัฐมนตรีก็จะสงเร่ืองให ก.พ. พิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง เม่ือ ก.พ. พิจารณา
แลวจะรายงานนายกรัฐมนตรีอีกคร้ัง ในครั้งนี้ หากนายกรัฐมนตรียังคงไมเห็นดวยกับความเห็นของ 
ก.พ.  ก.พ. ก็จะรายงานคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด ผลการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรีถือ
เปนท่ีสุด กระทรวง ทบวง กรม ตองดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
  จากปญหาดังท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา หลักประกันตามกฎหมายในการใหความ
เปนธรรมแกกํานัน ผูใหญบาน ซ่ึงถูกลงโทษทางวินัย คือ การรองทุกข บัญญัติใหความเปนธรรมแก
กํานัน ผูใหญบาน นอยกวาการอุทธรณของขาราชการพลเรือน ท้ังเร่ืองสิทธิในการรองทุกข สิทธิ
ของผูรองทุกข กําหนดเวลาในการยื่นคํารองทุกข และกระบวนการพิจารณาคํารองทุกข 
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 4.2.5  แนวทางในการแกไขปญหา 
  การรองขอความเปนธรรมของกํานัน ผูใหญบาน ท่ีถูกลงโทษทางวินัย ในเร่ืองการรองทุกข
ควรมีการแกไข ดังนี้  
  1)  กรณีใชคําวาการรองทุกข 
   การรองขอความเปนธรรมของกํานัน ผูใหญบาน ท่ีถูกลงโทษทางวินัย ท่ีใชคําวา 
"การรองทุกข" ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช 2457
ควรมีการแกไขปรับปรุงเปนคําวา “การอุทธรณ” เพ่ือใหมีความสอดคลองกับการรองขอความเปน
ธรรมของขาราชการพลเรือนท่ีถูกลงโทษทางวินัย ซ่ึงใชคําวา "การอุทธรณ" ตามท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เพื่อเปนการแกไขปญหาความเขาใจผิดท้ังตอ
ผูบังคับบัญชา คณะกรรมการสอบสวน และบุคคลโดยท่ัวไป ท่ีมักเขาใจวาเปนการรองขอความเปน
ธรรมคนละประเภทกัน และสอดคลองกับการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เนื่องจากคําส่ังลงโทษทางวินัยถือวาเปน
คําส่ังทางปกครอง  
 
  2)  กรณีท่ีกํานัน ผูใหญบาน มีสิทธิรองทุกข 
   กําหนดใหการรองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน ท่ีถูกลงโทษทางวินัยตามมาตรา 61 ทวิ 
แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช พ.ศ. 2457 สามารถรองทุกขไดท้ังคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง คือ ภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง และคําส่ังลงโทษ
ทางวินัยอยางรายแรงคือ ปลดออก หรือไลออก เชนเดียวกันกับสิทธิของขาราชการพลเรือน
ผูถูกลงโทษทางวินัย และสิทธิของกํานัน ผูใหญบาน ผูรองทุกข   ตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองท่ี  พระพุทธศักราช 2457 ควรจะไดมีการกําหนดไวใหชัดเจนเชนเดียวกับขาราชการ
พลเรือนที่กําหนดไววาขาราชการพลเรือนผูอุทธรณมีสิทธิในการขอตรวจหรือคัดรายงานการ
สอบสวน มีสิทธิในการยื่นคําแถลงการณเปนหนังสือ หรือขอแถลงการณดวยวาจา มีสิทธิใน
การอุทธรณไดอีก มีสิทธิในการถอนอุทธรณ และมีสิทธิในการคัดคานกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ 
ตามหลักการของกฎหมายปกครองท่ีกําหนดวา  กฎหมายตองมีลักษณะท่ัวไป คือ กฎหมายตองมีผล
ใชบังคับเปนการท่ัวไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดย
เฉพาะเจาะจงเทานั้นตามหลักความเสมอภาค ดังนั้น เม่ือมีการบัญญัติใหนํากฎหมายเกี่ยวกับวินัย
และโทษทางวินัยมาบังคับใชกับกํานัน ผูใหญบาน ก็ตองมีการบัญญัติในเรื่องสิทธิของการรองขอ
ความเปนธรรมไดเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน และเพื่อใหเปนไปตามแนวคิดการปฏิรูปราชการ
ตามหลักเอกภาพ  ท่ีมีสาระสําคัญวาระบบวินัย  อุทธรณ และรองทุกข ของเจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีตองมี
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ลักษณะท่ัวไป ใชบังคับกับเจาหนาท่ีของรัฐทุกคน ทุกประเภทอยางเทาเทียมกัน เพ่ือใหการดําเนินการ
ทางวินัยเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน ไมกอใหเกิดความลักลั่นในการใชบังคับ และเปนไปตาม
หลักการยุติธรรม ซ่ึงมีสาระสําคัญวาระบบวินัย อุทธรณ และรองทุกขของเจาหนาท่ีของรัฐ ตอง
เปนไปดวยความยุติธรรม เจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหาจะตองไดรับการคุมครองสิทธิอันพึงมี
ในการดําเนินการทางวินัย  
 
  3) กําหนดเวลาในการยื่นคํารองทุกข 
   กําหนดเวลาการยื่นคํารองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน ท่ีถูกลงโทษทางวินัย  ควรจะมี
การแก ไขให สามารถยื ่นได ภายในกําหนดเวลา  30  ว ัน  นับแต ว ันทราบคํา สั ่งลงโทษ 
เชนเดียวกับขาราชการพลเรือน เพื่อใหกํานัน ผูใหญบาน ผูถูกลงโทษทางวินัยสามารถท่ีจะมีเวลา
ตระเตรียมพยานหลักฐานเพื่อหักลางขอกลาวหา และเมื่อมีการพิจารณาคํารองทุกข ก็ถือเปนการ
ตรวจสอบภายในขององคกรฝายปกครองกอน โดยหากพบวาเปนความผิดพลาดไมถูกตองของการ
ออกคําส่ังลงโทษทางวินัยขององคกรฝายปกครองเ องก็จะไดมีการแกไขใหถูกตองเสียกอน เปนการลด
จํานวนคดีท่ีจะข้ึนสูศาลได 
 
  4)  กระบวนการพิจารณาคํารองทุกข 
   กระบวนการพิจารณาคํารองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน ควรกําหนดมีรูปแบบเปน
คณะกรรมการ โดยเทียบเคียงกับของขาราชการพลเรือนท่ีมีรูปแบบเปน อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม 
หรือ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี แตเนื่องจากตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 
พระพุทธศักราช 2457  ไดกําหนดไวใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 
จึงควรปรับปรุงเปล่ียนแปลงอํานาจการลงโทษของกํานัน ผูใหญบานดวย โดยใหนายอําเภอมีอํานาจใน
การลงโทษทางวินัยกับกํานัน ผูใหญบานไดท้ังความผิดวินัยอยางรายแรงและไมรายแรง เพื่อใหมี
การจัดต้ังคณะกรรมการในระดับจังหวัดสําหรับพิจารณาคํารองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน ท่ีถูกลงโทษ
ทางวินัยกอน เสร็จแลวถึงจะมีการจัดสงไปใหคณะกรรมการในระดับกระทรวง โดยการพิจารณา
ของคณะกรรมการกระทรวงมหาดไทยใหถือวาถึงท่ีสุดในช้ันฝายปกครอง ซ่ึงหลักการพิจารณาใน
รูปแบบคณะกรรมการนี้ถือไดวาเปนไปตามหลักการขององคกรกลุม ท่ีการตัดสินใจและการแสดง
เจตนามีความซับซอนกวาองคแสดงเจตนาขององคกรเดี่ยว ทําใหมีความละเอียด รอบคอบ ในการ
พิจารณา และจะกอใหเกิดความยุติธรรมแกผูถูกลงโทษทางวินัยมากกวาการพิจารณาโดยบุคคล
เพียงคนเดียว และในการกําหนดรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยคํารองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน 
ก็ควรกําหนดโดยเทียบเคียงกับหลักกระบวนวิธีพิจารณาในช้ันเจาหนาท่ีฝายปกครองของประเทศ
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ฝร่ังเศส ท่ีอาศัยหลักการไมมีสวนไดเสียคือกรรมการจะตองไมมีสวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออม
ในเร่ืองท่ีพิจารณา หลักการรับฟงขอเท็จจริงคือกอนท่ีคณะกรรมการจะวินิจฉัยคํารองทุกขจะตองรับฟง
ขอเท็จจริงจากผูมีสวนไดเสียหรือผูท่ีเกี่ยวของกอน และหลักการใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครอง
คือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตองประกอบดวยขอกฎหมาย ขอเท็จจริง อันเปนหลักหรือเปนฐาน
ของคําวินิจฉัยนั้น และท้ังนี้คณะกรรมการในระดับจังหวัดควรกําหนดใหมีตัวแทนของกํานัน 
ผูใหญบาน เชน ประธานชมรมกํานัน ผูใหญบาน ระดับจังหวัดรวมเปนคณะกรรมการ สวนในระดับ
กระทรวงก็ควรกําหนดใหนายกสมาคมกํานัน ผูใหญบาน แหงประเทศไทยรวมเปนคณะกรรมการ 
ซึ่งจะทําใหเกิดความเปนธรรมและความยุติธรรมแกกํานัน ผูใหญบานท่ีถูกลงโทษทางวินัยมากข้ึน
กวาเปนอยูในปจจุบัน 
   ท้ังนี้ ในเร่ืองการดําเนินการทางวินัยและการรองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน ควรมี
การบัญญัติแกไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช 2457 ประกอบ
กับการออกกฎกระทรวงมหาดไทย 
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บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
   
5.1  บทสรุป 
 กํานัน ผูใหญบาน มิใชขาราชการพลเรือนแตถือเปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเปนคนกลาง
ประสานระหวางราษฎรกับทางราชการ และเปนผูมีสวนสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานของ
หนวยราชการสําเร็จลุลวงตามนโยบายของรัฐบาลและความตองการของราษฎร  ดังนั้น เพื่อให
กํานัน ผูใหญบาน ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา คือ นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กับเพื่อใหการประพฤติปฏิบัติตนของกํานัน ผูใหญบาน เปนท่ี
เช่ือถือ ศรัทธาของราษฎร และเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการ จึงไดมีการกําหนดให
นําเร่ืองวินัยและโทษผิดวินัย มาบังคับใชกับกํานัน ผูใหญบาน โดยคําวาวินัย หมายความถึง กฎ 
ระเบียบ แบบแผน แนวทาง ขอบังคับตางๆ ท่ีกําหนดข้ึนเพื่อเปนแบบแผนใหบุคคลท่ีอยูในองคกร
ยึดถือปฏิบัติ โดยมีการออกกฎหรือระเบียบกําหนดการอันถือปฏิบัติ และหามปฏิบัติ กําหนดโทษ
ของการฝาฝน เพื่อควบคุมความประพฤติของบุคคลท่ีอยูในองคกรใหอยูในระเบียบแบบแผน ซ่ึงจะ
ทําใหการปฏิบัติงานหรือการดําเนินการขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุด โดยบทบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองวินัยถือไดวาเปนกฎหมายท่ีใหอํานาจฝายปกครองกระทําการ ซ่ึง
กฎหมายดังกลาวนี้จะตองมีลักษณะสําคัญ 5 ประการ ประกอบกัน คือ กฎหมายตองมีลักษณะท่ัวไป 
กฎหมายตองมีความแนนอนชัดเจน กฎหมายตองไมมีผลใชบังคับยอนหลัง กฎหมายตองไมขัดหรือ
แยงตอหลักความไดสัดสวน และกฎหมายจะตองไมกระทบกระเทือนตอสารัตถะของสิทธิและเสรีภาพ 
โดยวินัยถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญและจําเปนในการบริหารงานบุคคลของผูบังคับบัญชา และ
วินัยมีความสําคัญกับเปนปจจัยท่ีสรางความสําเร็จใหแกบุคคล สังคมและประเทศชาติ ทําใหสังคม
และประเทศชาติเกิดความสงบสุขเรียบรอยและความเจริญกาวหนา จนถึงกับมีคํากลาววา “ไมมี
สังคมใด หรือประเทศใดท่ีเจริญกาวหนาโดยปราศจากคนในสังคมหรือคนในชาติท่ีมีวินัย” แตโดย
ท่ีวินัยและโทษผิดวินัยของกํานัน ผูใหญบาน ไดกําหนดใหใชกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนโดยอนุโลม ซ่ึงผูเขียนเห็นวาบทบัญญัติวาดวยเร่ืองวินัยของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 มีปญหาอยูหลายประการ กลาวคือ ปญหาความซ้ําซอนของบทบัญญัติของ
กฎหมาย คือ กรณีตามมาตรา 82 วรรคสอง กับมาตรา 95 ซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ีจะเกิดเปนความผิด
ทางวินัยไดก็เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูนั้น อันอาจทําใหเส่ือมเสียความเท่ียงธรรม
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เชนกัน และกรณีตามมาตรา 83 ถึงมาตรา 85 ซ่ึงเปนเร่ืองเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการตามขอกําหนด 
ใหเจาหนาท่ีของรัฐตองต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดีดวยความอุตสาหะและตามกฎหมายท่ี
มีการบัญญัติไว โดยมีความหมายในทํานองเดียวกัน ปญหาความไมชัดเจนของตัวบทบัญญัติ 
มีปรากฏในมาตรา 102 วรรคสอง ที่กําหนดใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยไมรายแรง
แกผูใตบังคับบัญชาตามท่ีวิธีการที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควร ซ่ึงคําวา “เห็นสมควร” ไมแนชัดวา
หมายความวาผูบังคับบัญชาตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือไม หรือการสอบสวนของ
ผูบังคับบัญชาตองแจงขอกลาวหาหรือสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหา
ทราบหรือไม หรือจะใชสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริงมาใชลงโทษผูกระทําผิดกรณีความผิดไมรายแรง
ไดหรือไม เปนตน และปญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติท่ีไมมีผลในทางปฏิบัติ ไดแก มาตรา 86 ซ่ึงบัญญัติ
ไววา “ขาราชการพลเรือนสามัญตองถือวาเปนหนาท่ีพิเศษท่ีจะสนใจหรือรับทราบความเคล่ือนไหว
อันอาจเปนภยันตรายตอประเทศชาติและตองปองกันภยันตรายซ่ึงจะบังเกิดแกประเทศชาติจนเต็ม
ความสามารถ” จะเห็นไดวาการกระทําท่ีอาจจะเปนความผิดวินัยตามมาตราน้ี นอกจากจะไมชัดเจน
และปรับบทความผิดยากแลวยังมีลักษณะเปนบทบัญญัติท่ีฟุมเฟอย เพราะเปนขอกําหนดความผิด
ทางวินัยท่ีเกินเลยออกไปจากขอบอํานาจของกํานัน ผูใหญบาน จากปญหาดังกลาวนี้ทําใหเกิดความ
ยุงยากแกผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการสอบสวนในการปรับขอเท็จจริงเขากับขอกฎหมาย และ
ไดเกิดปญหาข้ึนในทางปฏิบัติแลว ตามคําพิพากษาของศาลปกครองขอนแกน ในคดีหมายเลขดําท่ี 
294/2546 คดีหมายเลขแดงท่ี 60/2547 ซ่ึงศาลเห็นวาการออกคําส่ังใหผูใหญบานพนจากตําแหนง 
โดยไมไดใหโอกาสแกผูใหญบานท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ และมีโอกาสไดโตแยงและ
แสดงพยานหลักฐานของตนตามนัยมาตรา 30 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายและพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว 
และคําพิพากษาของศาลปกครองขอนแกน ในคดีหมายเลขดําท่ี 85/2545 คดีหมายเลขแดงท่ี 
64/2546 ซ่ึงศาลเห็นวาการท่ีคณะกรรมการสอบสวนมิไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ี
สนับสนุนขอกลาวหาใหผูใหญบานและกํานันทราบ ถือวาการสอบสวนมิไดดําเนินการใหถูกตอง
ตามรูปแบบข้ันตอนหรือวิธีการอันเปนสารสําคัญท่ีกฎหมายกําหนดไว คําส่ังของจังหวัดท่ีลงโทษ
ปลดผูใหญบานและกํานันออกจากตําแหนงเกิดจากกระบวนการสอบสวนท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 
จึงเปนคําส่ังท่ีไมชอบดวยกฎหมาย การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา
ใหผูใหญบานและกํานันไดทราบ และใหโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาภายหลังจังหวัดไดมี
คําส่ังลงโทษปลดผูใหญบานและกํานันออกจากตําแหนงไปแลว มิไดมีผลทําใหคําส่ังลงโทษฉบับเดิม
ท่ีไมชอบดวยกฎหมายน้ันกลับกลายเปนคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายข้ึนมาไดแตอยางใด และพิพากษา
ใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาว 

DPU



 99 

 นอกจากนี้หลักประกันในเร่ืองการลงโทษทางวินัยกับกํานัน ผูใหญบาน จะตองเปนไป
ตามหลักประกันตามระบบคุณธรรม ซ่ึงเปนหลักประกันข้ันพื้นฐานท่ีจะใหความคุมครองและความ
เปนธรรมแกกํานัน ผูใหญบาน เพื่อใหเกิดความม่ันใจวาจะไมถูกกล่ันแกลงใหไดรับความไมเปนธรรม 
จะไมถูกลงโทษโดยปราศจากความผิด และการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาเปนไปโดยชอบ
ดวยกฎหมาย และดวยความยุติธรรม โดยใหกํานัน ผูใหญบาน ผูถูกลงโทษทางวินัยสามารถรองขอ
ความเปนธรรมเพื่อใหผูมีอํานาจตามกฎหมายยกเรื่องของตนข้ึนทบทวนใหมในทางท่ีเปนคุณ ซ่ึงตาม
มาตรา 61 ทวิ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช 2457 กําหนดใหกํานัน 
ผูใหญบาน ท่ีถูกลงโทษทางวินัยปลดออก หรือไลออกจากตําแหนงสามารถใชสิทธิรองทุกขได โดย
การรองทุกขคําส่ังลงโทษทางวินัยของกํานัน ผูใหญบาน มีปญหาต้ังแตการใชถอยคํา เนื่องจากกรณี
ท่ีขาราชการพลเรือนถูกลงโทษทางวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
กําหนดใหขาราชการพลเรือนดังกลาวใชสิทธิอุทธรณ จึงอาจกอใหเกิดความสับสนแกผูบังคับบัญชา
ของกํานัน ผูใหญบาน ท่ีเปนขาราชการพลเรือน เพราะในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 ก็กําหนดเร่ืองการรองทุกขของขาราชการพลเรือนไวเชนกัน แตเปนเร่ืองเกี่ยวกับการ
บริหารงาน ซ่ึงมิใชกรณีการดําเนินการทางวินัย และการรองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน เม่ือเทียบ
กับการอุทธรณของขาราชการพลเรือน พบวามีหลักประกันความเปนธรรมนอยกวา จึงไมเปนไป
ตามแนวคิดในการปฎิรูประบบราชการตามหลักเอกภาพ ท่ีมีหลักการวาระบบ วินัย อุทธรณ และ
รองทุกข ของเจาหนาท่ีของรัฐตองมีลักษณะท่ัวไปใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐทุกคนทุกประเภท
อยางเทาเทียมกัน กลาวคือ กํานัน ผูใหญบาน ที่ถูกลงโทษทางวินัย สามารถรองทุกขไดเฉพาะ
คําส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรง คือคําส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก เทานั้น สวนคําส่ังลงโทษ
ทางวินัยอยางไมรายแรงคือ คําสั่งลงโทษภาคทัณฑ และตัดเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง 
ไมสามารถใชสิทธิรองทุกขได และมิไดกําหนดสิทธิของกํานัน ผูใหญบาน ผูรองทุกขไวโดยชัดเจน 
สวนขาราชการพลเรือนผูถูกลงโทษทางวินัยสามารถอุทธรณไดท้ังคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 
คือคําส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก และท้ังคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง คือคําส่ังลงโทษ
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน และกําหนดไวใหขาราชการผูอุทธรณมีสิทธิในการขอตรวจ
หรือคัดรายงานการสอบสวน มีสิทธิในการย่ืนคําแถลงการณ มีสิทธิในการอุทธรณไดอีก มีสิทธิใน
การถอนอุทธรณ และมีสิทธิในการคัดคานกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ และในสวนกําหนดเวลาใน
การยื่นคํารองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน ท่ีถูกลงโทษทางวินัยกําหนดใหยื่นคํารองทุกขภายใน
กําหนดเวลา 15 วัน นับแตวันไดรับทราบคําสั่งการลงโทษ ตางจากกําหนดเวลายื่นอุทธรณของ
ขาราชการพลเรือนท่ีถูกลงโทษทางวินัย ท่ีกําหนดใหยื่นอุทธรณไดภายในกําหนดเวลา 30 วันนับแต
วันทราบคําส่ัง และการพิจารณาคํารองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน ก็กระทําโดยปลัดกระทรวง
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มหาดไทย ซ่ึงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย แตเพียงผูเดียว ตางจากการ
พิจารณาคําอุทธรณของขาราชการพลเรือน ท่ีกระทําโดยรูปแบบคณะกรรมการ อ.ก.พ.จังหวัด อ.
ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 
 การดําเนินการทางวินัยกับกํานัน ผูใหญบาน ท่ีกําหนดใหนําวินัยและโทษผิดวินัยของ
ขาราชการพลเรือนมาใชโดยอนุโลม โดยท่ีบทบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองวินัยของขาราชการพลเรือนนั้น 
มีปญหาอยูหลายประการ คือ ปญหาความซับซอน ปญหาความไมชัดเจน และปญหาไมมีผลในทาง
ปฏิบัติของบทบัญญัติของกฎหมาย ผูเขียนเห็นวาในเร่ืองวินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทาง
วินัยกับกํานัน ผูใหญบาน ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญยิ่งเนื่องจากจะเปนการจํากัดสิทธิของกํานัน ผูใหญบาน 
และเปนเคร่ืองมือในการควบคุมบังคับบัญชากํานัน ผูใหญบาน ควรมีการแกไขเพิ่มเติมโดยกําหนด
ข้ึนเองเปนหมวดหนึ่งในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457 (ผูเขียน
ไดยกรางเปนหลักการไวในภาคผนวก) เพราะโดยสถานภาพของกํานัน ผูใหญบาน มิไดมีฐานะเปน
ขาราชการพลเรือนและมาจากการเลือกต้ังของราษฎร โดยขอกําหนดเกี่ยวกับเรื่องวินัยของกํานัน 
ผูใหญบาน ใหพิจารณาเทียบเคียงกับบทบัญญัติในเรื่องวินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทาง
วินัยของกฎหมายขาราชการพลเรือนเปนตนแบบ แตใหยุบรวมบทบัญญัติท่ีมีวัตถุประสงค จุดมุงหมาย 
ซํ้าซอนกัน เปนมาตราเดียวกัน บทบัญญัติท่ีไมมีความชัดเจนก็บัญญัติใหมีความชัดเจนแนนอน 
และยกเลิกบทบัญญัติท่ีไมมีผลในทางปฏิบัติ โดยกําหนดใหบทบัญญัติวาดวยเร่ืองวินัยและโทษทาง
วินัยของกํานัน ผูใหญบาน มีความสอดคลองเหมาะสมกับสถานภาพของกํานัน ผูใหญบาน สําหรับ
การรองขอความเปนธรรมของกํานัน ผูใหญบาน ท่ีถูกลงโทษทางวินัยก็ใหใชคําวา “การอุทธรณ” 
แทนคําวา “การรองทุกข” กําหนดสิทธิของกํานัน ผูใหญบาน ผูรองทุกข ไวใหชัดเจนวามีสิทธิ
อะไรบาง กําหนดเวลาในการยื่นคํารองทุกขก็ใหยื่นไดภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีรับทราบคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยและกระบวนพิจารณาคํารองทุกข ก็ควรกําหนดเปนรูปแบบคณะกรรมการกับให
เปล่ียนแปลงอํานาจการลงโทษกํานัน ผูใหญบาน ดวยโดยกําหนดใหนายอําเภอมีอํานาจในการ
ลงโทษทางวินัยกํานัน ผูใหญบาน ไดท้ังกรณีความผิดวินัยอยางรายแรงและอยางไมรายแรง เพื่อให
มีการจัดต้ังคณะกรรมการในระดับจังหวัดสําหรับพิจารณาคํารองทุกขของกํานัน ผูใหญบาน ท่ีถูกลงโทษ
ทางวินัยกอน เสร็จแลวจึงจะมีการจัดสงไปใหคณะกรรมการในระดับกระทรวง โดยคณะกรรมการ
ควรกําหนดใหมีตัวแทนของกํานัน ผูใหญบาน เชน นายกสมาคมกํานัน ผูใหญบาน แหงประเทศ
ไทย  ประธานชมรมกํานัน  ผูใหญบาน  ระดับจังหวัด  รวมเปนคณะกรรมการ  ซ่ึงจะทําให
หลักประกันความเปนธรรมของกํานัน ผูใหญบาน ที่ถูกลงโทษทางวินัยเปนไปตามหลักความ
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ยุติธรรมคือความถูกตองตามตัวบทกฎหมาย ความถูกตองตามสภาพความเปนจริง ความเทาเทียม
กันไมมีอภิสิทธ์ิหรือสิทธิพิเศษแกบุคคลใด และความรวดเร็วในการทําใหเกิดความถูกตอง มาก
ท่ีสุด 
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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ.2535 
ภูมิพลอดุลเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ.2535 
เปนปท่ี 47 ในรัชกาลปจจุบัน 

หมวด 4 
วินัยและการรักษาวินัย 

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

 มาตรา 80 ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัยตามท่ีบัญญัติเปนขอหามและขอปฏิบัติ
ไวในหมวดนี้ โดยเครงครัดอยูเสมอ 
 มาตรา 81 ขาราชการพลเรือนสามัญตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาจักรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ 
 มาตรา 82 ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ดวยความซ่ือสัตยสุจริต
และเท่ียงธรรม 
 หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีราชการของตน ไมวาจะโดยทางตรง
หรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 
 การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนได
ประโยชนท่ีมิควรได เปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการและเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 มาตรา 83 ขาราชการพลเรือนสามัญตองต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดีหรือ
ความกาวหนาแกราชการ 
 มาตรา 84 ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส 
ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ 
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 การประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 มาตรา 85 ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการ 
 การปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง 
 มาตรา 86 ขาราชการพลเรือนสามัญตองถือวาเปนหนาท่ีพิเศษท่ีจะสนใจและรับทราบ
เหตุการณเคล่ือนไหว อันอาจเปนภยันตรายตอประเทศชาติ และตองปองกันภยันตรายซ่ึงจะบังเกิด
แกประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
 มาตรา 87 ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาความลับของทางราชการ 
 การเปดเผยความลับของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง 
 มาตรา 88 ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังใน
หนาท่ีราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเล่ียง แตถา
เห็นวาการปฏิบัติตามคําส่ังนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของ
ทางราชการ จะเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้นก็ได และ
เม่ือไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตอง
ปฏิบัติตาม 
 การขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ซ่ึงส่ังในหนาท่ีราชการ
โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
เปนความผิดอยางรายแรง 
 มาตรา 89 ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทําการขาม
ผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเปนผูส่ังใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปน
พิเศษช่ัวคร้ังคราว 
 มาตรา 90 ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงาน
โดยปกปดขอความซ่ึงควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 
 การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง 
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 มาตรา 91 ขาราชการพลเรือนสามัญตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียม
ของทางราชการ และจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนตามขอบังคับท่ี ก.พ. กําหนด 
 มาตรา 92 ขาราชการพลเรือนสามัญตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการจะละทิ้งหรือ
ทอดท้ิงหนาท่ีราชการมิได 
 การละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการ โดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแก
ราชการอยางรายแรง หรือละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดย
ไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 มาตรา 93 ขาราชการพลเรือนสามัญตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและ
ไมกระทําการอยางใดท่ีเปนการกล่ันแกลงกัน และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวาง
ขาราชการดวยกันและผูปฏิบัติราชการ 
 มาตรา 94 ขาราชการพลเรือนสามัญตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม 
และใหการสงเคราะหแกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาท่ีของตนโดยไมชักชา และดวย
ความสุภาพเรียบรอย หามมิใหดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ 
 การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรงเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง 
 มาตรา 95 ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหา
ผลประโยชน อันอาจทําใหเสียความเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน 
 มาตรา 96 ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมเปนกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการหรือดํารง
ตําแหนงอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกันในหางหุนสวนหรือบริษัท 
 มาตรา 97 ขาราชการพลเรือนสามัญตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ และในการปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการดวย 
 มาตรา 98 ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาท่ีราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย โดยไมกระทําการใดๆ อันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว 
 การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุกโดย
คําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกหรือใหรับโทษท่ีหนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
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 มาตรา 99 ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย 
ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซ่ึง
มีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
 การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ใหกระทําโดยการปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดี การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจหรือการอ่ืนใดในอันท่ีจะเสริมสรางและ
พัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มีวินัย 
 การปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย  ใหกระทําโดยการเอาใจใส
สังเกตการณและขจัดเหตุท่ีอาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัย ในเร่ืองอันอยูในวิสัยท่ีจะดําเนินการ
ปองกันตามควรแกกรณีได 
 เม่ือปรากฏกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย โดย
มีพยานหลักฐานในเบ้ืองตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที 
 เม่ือมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหา หรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการพลเรือน
สามัญผูใดกระทําผิดโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา
ในเบ้ืองตน วากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลท่ีควร
กลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเร่ืองได ถาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ให
ดําเนินการทางวินัยทันที 
 การดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทํา
ผิดวินัย ใหดําเนินการตามท่ีบัญญัติไวในหมวด 5 
 ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีตามมาตราน้ี และตามหมวด 5 หรือปฏิบัติหนาท่ี
โดยไมสุจริต ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 
 มาตรา 100 ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทาง
วินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย จักตองรับโทษทางวินัย เวนแตมีเหตุ
อันควรงดโทษตามท่ีบัญญัติไวในหมวด 5 
 โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 

(1) ภาคทัณฑ 
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดข้ันเงินเดือน 
(4) ปลดออก 
(5) ไลออก 
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 มาตรา 101 การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญใหทําเปนคําส่ัง วิธีการออกคําส่ังเกี่ยวกับ
การลงโทษ ใหเปนไปตามระเบียบท่ี ก.พ. วางไว ผูส่ังลงโทษตองส่ังลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด 
และมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสะจริตหรือลงโทษผูท่ีไมมีความผิด ในคําส่ังลงโทษ
ใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดตามมาตราใด 
 
 

หมวด 5 
การดําเนินการทางวินัย 

  
 มาตรา 102 การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือนสามัญ ซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควร
กลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหสอบสวนเพื่อใหความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา 
 การดําเนินการตามวรรคหน่ึง ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงให
ดําเนินการตามวิธีการท่ีผูบังคับบัญชาเห็นสมควร ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ใหแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวน และในการสอบสวนน้ีตองแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได 
ท้ังนี้ เพื่อใหผูถูกกลาวหาช้ีแจงและนําสืบแกขอกลาวหา เม่ือดําเนินการแลวถาฟงไดวาผูถูกกลาวหา
ไดกระทําผิดวินัยก็ใหเนินการตามมาตรา 103 หรือมาตรา 104 แลวแตกรณี ถายังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหา
กระทําผิดวินัยจึงจะยุติเร่ืองได 
 การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 52 
เปนผูส่ังแตงต้ัง 
 ในกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงตางระดับกันกับผูถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรงรวมกัน ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 52 สําหรับผูถูกกลาวหาท่ีมีตําแหนงใน
ระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการตามวรรคสามได 
 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
วรรคสองสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญในทุกกระทรวง ทบวง กรม 
 ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนผูถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามวรรคสอง ในเร่ืองท่ีไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหา
ตามมาตรา 114(4) หรือมาตรา 115 และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกลาวไดสอบสวนไว
แลว คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองจะนําสํานวนการสอบสวนตามมาตราดังกลาวมาใชเปน
สํานวนการสอบสวน และทําความเห็นเสนอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน โดยถือวาไดมีการ
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สอบสวนตามวรรคสองแลวก็ได แตทั ้งนี ้ต องแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ี
สนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผูถูกกลาวหาทราบโดยจะระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได และตองให
โอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย 
 หลักเกณฑและวิธีการท่ีเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา กรณีท่ีตองแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนตามวรรคสองใหเปนไปตามท่ีกาํหนดในกฎ ก.พ. 
 ในกรณีท่ีเปนกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. จะดําเนินการทาง
วินัยโดยไมสอบสวนก็ได 
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รางบทบัญญัตวิาดวยเรื่องวินยัและการดําเนนิการทางวินยั 
ของกํานนั ผูใหญบาน 

 
  1.  กํานัน ผูใหญบาน ตองสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
  2.  กํานัน ผูใหญบาน ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยและเท่ียงธรรม 
       หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนโดยทางตรง
หรือทางออมหาประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืน และจะตองไมกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทํา
ใหเสียความเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน 
       การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดรับประโยชนท่ีมิควรได อันเปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการซ่ึงมีผลทําใหเกิดความเสียหายแก
ราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง และใหลงโทษไลออกจากราชการ 
     ในกรณีที่มีการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามวรรคสาม ซึ่งไมกอใหเกิดความ
เสียหายแกราชการอยางรายแรง ผูมีอํานาจส่ังลงโทษจะส่ังลงโทษตํ่ากวาไลออกจากราชการก็ได 
  3.  กํานัน ผูใหญบาน ตองสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และตองต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี
ราชการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการและมติคณะรัฐมนตรีใหเกิดผลดีหรือความกาวหนา
แกราชการ ดวยความอุตสาหะ เอาใจใสและระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ 
      การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการหรือปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
  4.  กํานัน ผูใหญบาน ตองรักษาความลับของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐ 
       การเปดเผยความลับของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐอันเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
  5.  กํานัน ผูใหญบาน ตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังในหนาท่ีราชการ
โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเล่ียง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตาม
คําส่ังนั้นจะกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ หรือหนวยงานของรัฐหรือไมเปนการรักษา
ประโยชนของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐ  จะเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อให
ผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้นก็ได และเม่ือไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันให
ปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 
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       การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาท่ี
ราชการโดยชอบดวยกฎหมาย และระเบียบของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐ อันเปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
  6.  กํานัน ผูใหญบาน ตองปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิใหเปนการ กระทําการขาม
ผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเปนผูส่ังใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปน
พิเศษช่ัวคร้ังคราว 
  7.  กํานัน ผูใหญบาน ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความ
ซ่ึงควรแจง ถือเปนการรายงานเท็จ 
      การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
  8.  กํานัน ผูใหญบาน ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการหรือหนวยงานของรัฐ จะละท้ิง
หรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการไมได 
      การละทิ้งหนาที่หรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรอันเปนเหตุ
ใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
  9.  กํานัน ผูใหญบาน ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําการอยางใด
ท่ีเปนการกล่ันแกลงกัน และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางผูรวมปฏิบัติราชการ 
  10.  กํานัน ผูใหญบาน ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการ
สงเคราะหแกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาท่ีของตนโดยไมชักชา และดวยความสุภาพเรียบรอย 
หามมิใหดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ 
      การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
  11.  กํานัน ผูใหญบาน ตองไมเปนกรรมการผูจัดการหรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มี
ลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท เวนแตเปนการปฏิบัติราชการหรือไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
  12.  กํานัน ผูใหญบาน ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
และในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวา
ดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการดวย 
  13.  กํานัน ผูใหญบาน ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนง
หนาท่ีราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย โดยไมกระทําการใดๆ อันไดช่ือวาเปนผูประพฤติเส่ือมเสีย 
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      การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษท่ีหนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงท่ีสุดใหจําคุก หรือไดรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติเส่ือมเสียอยางรายแรง 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
  14.  กํานัน ผูใหญบาน ผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยในสวนนี้ 
ผูนั้นกระทําผิดวินัย จักตองไดรับโทษทางวินัย 
      โทษทางวินัยมี 4 สถาน คือ 
   (1)  ภาคทัณฑ 
   (2)  ตัดเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง 
   (3)  ปลดออก 
   (4)  ไลออก 
  15.  การดําเนินการทางวินัยแกกํานัน ผูใหญบาน ใหยึดหลักความเปนกลาง ความเปนธรรม 
ความเปนอิสระ ความโปรงใส และใหมีการสอบสวนเพ่ือใหไดความจริงและยุติธรรม 
   การสอบสวนใหกระทําโดยการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ขึ้นสอบสวน และ
จะกระทําไดตอเมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยเทานั้น โดยมีขอกลาวหาและ
หลักฐานสมควรวามีการกระทําผิดวินัย หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาหรือตอผูมีหนาท่ีสืบสวน
สอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของราชการ หรือมีการกลาวหาเปนหนังสือโดย
ผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําผิดอาญา 
เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทท่ีไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ 
   ในกรณีที่มีขอเท็จจริงเบื้องตนปรากฏชัดเจนอยูแลว ผูบังคับบัญชาจะสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนโดยไมตองทําการสืบสวนกอนก็ได 
   หลักเกณฑการสอบสวนและพิจารณาการสอบสวนใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
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