
ปญหากระบวนการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นุชนาถ  ประทีปธีรานันต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 

พ.ศ. 2554 

DPU



Problems in the Hearing Appeal Procedure of the Merit System 
Protection Commission (MSPC) 

 
 
 
 
 
 
 
 

NUCHANAT  PRATEEPTERANUN 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of Master of Laws 

Department of Law 
Graduate School, Dhurakij Pundit University 

2011 

DPU



 ซ

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดยอ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคในการศึกษาปญหากระบวนการพิจารณาอุทธรณ
ของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เพื่อหาแนวทางเสริมสรางกระบวนการพิจารณา
อุทธรณดังกลาวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเปนธรรม 
 วิธีการศึกษาเปนการวิจัยเอกสารโดยการคนควาและรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของ เชน 
หนังสือ บทความ คําพิพากษาหรือคําส่ังศาลและงานวิจัยแลวนํามาใชเปนขอมูลในการวิเคราะหเชิง
คุณภาพ 
 จากการศึกษาพบวาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได 
กําหนดใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการทางวินัยเทานั้น 
ไมวาจะเปนการดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง หรือดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง โดยเร่ิม
ตั้งแตเม่ือมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการผูใดกระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชา 
มีหนาท่ีตองรายงานใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุทราบโดยเร็ว เม่ือผูบังคับบัญชา ซ่ึงมี
อํานาจส่ังบรรจุไดรับรายงานแลว ใหรีบดําเนินการหรือส่ังใหดําเนินการสืบสวน เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาตอไป และหากผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ พิจารณาแลวเห็นวาผูใต 
บังคับบัญชากระทําผิดวินัยจะตองพิจารณาส่ังลงโทษตามความรายแรงแหงกรณีความผิด ซ่ึงโทษ
ทางวินัยมี 5 สถานคือ โทษวินัยอยางไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน และโทษ
วินัยอยางรายแรง ไดแก ปลดออก และไลออก โดยท่ีผูบังคับบัญชาระดับตนไมมีอํานาจดําเนินการ
ทางวินัยอยางไมรายแรง หรือการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง และอํานาจในการส่ังลงโทษทาง
วินัย ซ่ึงคําส่ังลงโทษทางวินัยเปนคําส่ังทางปกครอง ผูบังคับบัญชาจะส่ังลงโทษทางวินัยไดจะตอง
ดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดไว รวมท้ังการส่ังลงโทษจะตองเปนผูบังคับบัญชาท่ี
กฎหมายใหอํานาจไว ตลอดจนการส่ังลงโทษจะตองอยูภายในขอบอํานาจท่ีกฎหมายกําหนดไว 
และเม่ือดําเนินการทางวินัยแลวใหรายงานการดําเนินการทางวินัยตอคณะอนุกรรมการสามัญ
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ประจํากระทรวง (อ.ก.พ. กระทรวง) ของผูถูกดําเนินการทางวินัยสังกัดอยูหรือ ก.พ. แลวแตกรณี 
เพื่อพิจารณาโดยไมตองรายงานใหผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปเพื่อพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ 
กล่ันกรองการดําเนินการทางวินัยวาถูกตองเหมาะสมหรือไม อยางไร นอกจากนั้นกฎหมายได
กําหนดหลักประกันความเปนธรรมไวสอดคลองกับหลักนิติรัฐ โดยใหขาราชการที่ถูกลงโทษทาง
วินัยมีสิทธิอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง และอยางรายแรงตอ ก.พ.ค. ผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณเพื่อจะไดนําเร่ืองของตนมาพิจารณาทบทวนและใหความเปนธรรมแกตน แต 
ก.พ.ค. มีขอจํากัดบางประการในเร่ืองอํานาจการพิจารณาอุทธรณ กลาวคือ หากเห็นวาการส่ัง
ลงโทษยังไมเหมาะสมจะส่ังเพิ่มโทษไมได เวนแตเปนกรณีท่ีไดรับแจงจาก ก.พ. ในการพิจารณา
รายงานการดําเนินการทางวินัย ตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 วาสมควรเพ่ิมโทษจึงจะมีคําวินิจฉัยเพ่ิมโทษได แตเนื่องจาก ก.พ.ค. มีระยะเวลาในการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน โดยไมมีกฎหมายบัญญัติใหท้ังสององคกรมี
ความสัมพันธเช่ือมโยงใหการพิจารณาไปในแนวทางเดียวกัน หรือรอผลการพิจารณารายงานการ
ดําเนินการทางวินัยของ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณีแตอยางใด ซ่ึงหาก ก.พ.ค. เห็นควร
เพิ่มโทษผูอุทธรณ แตการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยยังไมแลวเสร็จ จึงยังไมมี
ความเห็นของ ก.พ.ใหเพิ่มโทษประกอบการพิจารณา เปนเหตุให ก.พ.ค. ไมสามารถเพิ่มโทษผู
อุทธรณจึงตองมีมติยกอุทธรณ และถาตอมาภายหลังมีการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัย
แลวมีมติใหเพ่ิมโทษ ในกรณีเชนนี้ผูถูกลงโทษจะตองไปอุทธรณคําส่ังเพ่ิมโทษตอ ก.พ.ค. อีกคร้ัง
หนึ่งกอนท่ีจะนําคดีไปฟองศาลปกครอง ซ่ึงเปนความผิดกรณีเดียวกัน แตตองอุทธรณตอองคกร
เดียวกันถึงสองคร้ัง เปนเหตุใหไมสอดคลองกับหลักการพิจารณาอุทธรณ กลาวคือ ผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณ ตรวจสอบขอเท็จจริงไดท้ังขอเท็จจริงและขอกฎหมายและอาจยกเลิกเพิกถอนหรือ
เปล่ียนแปลงคําส่ังไมวาจะเปนการเพิ่มภาระหรือลดภาระไดจากเหตุผลความชอบดวยกฎหมายหรือ
ความเหมาะสมของคําส่ังทางปกครอง 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ จึงขอเสนอแนะวา ก.พ.ค. เปนองคกรพิจารณาอุทธรณ ซ่ึงเปน
องคกรฝายบริหารท่ีมีความอิสระ ควรมีอํานาจหนาท่ีเปนไปตามหลักท่ัวไปในการพิจารณาอุทธรณ 
กลาวคือ ให ก.พ.ค. มีอํานาจพิจารณาเพ่ิมโทษไดโดยไมตองมีความเห็นของ ก.พ. ประกอบการ
พิจารณา และควรกําหนดกระบวนการรายงานวาถามีการอุทธรณตอ ก.พ.ค.แลว องคกรท่ีพิจารณา
รายงานการดําเนินการทางวินัยไมตองพิจารณาแลว และเม่ือ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยเปนประการใด 
ใหผูบังคับบัญชาผูอุทธรณรายงานองคกรพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยทราบตอไป 
เพื่อใหกระบวนการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยและการพิจารณาอุทธรณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเปนธรรม 
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ABSTRACT  
 

 The thesis aims at studying the problems in the hearing appeal procedure of Merit 
System Protection Commission (MSPC) in order to explore the possible directions to strengthen 
the hearing appeal procedure to be more effective, promptly and fair. 
 The documentary research methodology has been used to collect the relevant details 
from various sources for instance text books, articles, judgments or judicial orders and also other 
researches in this field. Having accumulated all necessary information, the qualitative analysis has 
been applied to analyze the information.  
 The study finds out that the Civil Service Act B.E. 2551 states that only the super-
vising official who has the authority to make an instatement order  is entitled for the disciplinary 
proceedings either it is a non-gross disciplinary breach or gross breaches of disciplines. The 
procedure commences when the there is an allegation or a case of suspicion that a civil servant 
has committed the breach of discipline. By law, the supervising official who is under the duty has 
to quickly report this matter to the supervising official who has the authority to make an 
instatement order as soon as possible. Having been informed, the supervising official who has the 
authority to make an instatement order has to expeditiously carry out the investigation process so 
that the information can then be used for the future procedure. Moreover, if the supervising 
official who has the authority to make an instatement order finds the sufficient merit that the 
subordinate has committed the disciplinary breach; the supervising official has to order a 
punishments to the subordinate depending on a particular offence. There are 5 disciplinary 
punishments whereas 3 punishments for the non-gross disciplinary breach:  written reprimand, 
Deduction of salary, Reduction of salary and 2 disciplinary punishments for the gross breaches of 
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discipline: Dismissal and Expulsion. The ordinary supervising official has no authority to undergo 
both the non-gross disciplinary and gross disciplinary procedures as well as they are not entitled 
to order the disciplinary punishments.  
 Furthermore, the disciplinary punishments order is the administrative order so that the 
authorized supervising official needs to obey the legal procedure. As a result, the punishment has 
to be commenced by the authorized officer only and within the scope of law. Once the 
disciplinary proceeding is confirmed, the supervising official has to report the ongoing procedure 
to Ministry civil service sub-commission where the alleged officer is currently posted. However, 
in some cases, the report may need to be sent to the Civil Service commission directly without the 
approval from their respective higher level supervising official according to the existing law is 
already harmonized between the fairness principles along with the rule of law. Consequently, the 
silver servant who has received either gross breach of disciplinary or non-gross breach of dis-
cipline punishments has the right to submit their appeal to the Merit System Protection 
Commission (MSPC) so that the reconsideration of the case can be put in place along with the 
fairness and check and balance principle to ensure that the alleged person is treated fairly.  
 The Merit System Protection Commission (MSPC) has a limitation on the appeal 
consideration since the commission can not impose the heavier punishment unless it is notified by 
the civil servant commission (CSC) under section 104 of the Civil Service Act B.E. 2551 if and 
only if  the heavier punishment is appropriate. The Merit System Protection Commission (MSPC) 
then has a power to make a ruling for a heavier punishment.  
 Moreover, the Merit System Protection Commission (MSPC) has to complete the 
appeal consideration within 120 days. With no legislation allying the procedures conducted by 
these two commissions, the ruling of an appeal by the Merit System Protection Commission 
(MSPC) may not be in the same direction with the result from the disciplinary proceeding. In 
addition, the Act only gives the deadline of 120 days for the Merit System Protection Commi-
ssion (MSPC) to consider the appeal without stating that the  Merit System Protection Commis-
sion (MSPC) should or should not wait for the result from disciplinary proceeding conducted by 
the Civil Service Commission or Ministry Civil Service Sub-Commission. As a result, if the   
Merit System Protection Commission (MSPC) agrees to levies a heavier punishment but the 
notification from the Civil Service Commission or Ministry Civil Service Sub-Commission has 
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not yet completed, due to section 104, the Merit System Protection Commission (MSPC) cannot 
impose a heavier punishment and will have to dismiss the appeal. Subsequently, if the Civil 
Service Commission or Ministry Civil Service Sub-Commission later considers that the heavier 
punishment should be imposed, the punished person has to first appeal to the Merit System 
Protection Commission (MSPC) before their case is filed at the Administrative Court. Conse-
quently, the punished person has to appeal the same offence to the same commission twice. This 
shows the inconsistence with the appeal consideration principle where the authorized person who 
carry out the appeal should be entitled to verify facts and regulations before making their lawful 
and appropriate consideration. 
 To sum up, based on the thesis, I suggest that the Merit System Protection Commi-
ssion (MSPC) which is the independent organization with the role to consider the appeal should 
be entitled to consider the appeal in general. In other words, the Merit System Protection 
Commission (MSPC) should be able to consider and impose the heavier punishment without the 
notification from the Civil Service Commission. Moreover, the law should clarify the appeal 
procedure in the way that if the appeal has been submitted to the Merit System Protection 
Commission (MSPC), the Civil Service Commission or Ministry Civil Service Sub-Commission 
who have undergo the disciplinary procedure should terminate their ongoing case. Last but not 
least, once the Merit System Protection Commission (MSPC)‘s consideration is finalized, the 
supervising officer of the appellant should report to the disciplinary commission  so that further 
step can be put in place. Having applied all these, the disciplinary proceeding and the hearing 
appeal procedure will then be more effective, promptly and fair. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 การบริหารงานบุคคล เปนเร่ืองสําคัญท่ีจะทําใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลใหประเทศชาติมีความม่ันคง ประชาชนมีความผาสุก สราง 
ภาพพจนช่ือเสียงท่ีดีของระบบราชการ การบริหารงานบุคคลจะตองดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบแบบแผน ธรรมเนียม นโยบายหรือมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงบุคคลท่ีมีหนาท่ีราชการ
จะตองปฏิบัติใหประสานสอดคลองกันอยางเปนระบบ โดยจะตองมีกฎเกณฑ ขอบังคับ หรือแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีกําหนดไวใหปฏิบัติตามหลักการบริหารงานบุคคลท่ีดี ในทางราชการตองคํานึงถึงระบบ
คุณธรรม (Merit System) ซ่ึงประกอบดวย หลักความเสมอภาค หลักความสามารถ หลักเปนกลาง
ทางการเมือง และหลักท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งคือ หลักประกันความม่ันคงในอาชีพราชการ หมายถึง  
การใหหลักประกันความเปนธรรมแกขาราชการที่จะไมถูกลงโทษหรือกล่ันแกลงใหออกจาก
ราชการโดยไมมีความผิด และถาเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมในเร่ืองใดก็มีสิทธิอุทธรณหรือ
รองทุกขได ซ่ึงเปนการกําหนดหลักประกันความเปนธรรมในดานกฎหมายใหแกขาราชการ 
สอดคลองกับหลักนิติรัฐ กลาวคือ ในการกระทําของฝายปกครองจะกระทําการใดๆ ท่ีกระทบ 
กระเทือนตอสิทธิเสรีภาพหรือประโยชนอันชอบธรรมของเอกชนก็ตอเม่ือกฎหมายใหอํานาจและ
ตองกระทําการดังกลาวภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไวเทานั้น1 โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทํา
ทางปกครองของฝายปกครองในการดําเนินการทางวินัยขาราชการที่ผูบังคับบัญชาไดกระทําตอ
ผูใตบังคับบัญชาก็อยูภายใตหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองเชนเดียวกัน 
และส่ิงท่ีผูบังคับบัญชานํามาใชในการอางวามีอํานาจเหนือผูใตบังคับบัญชาเพื่อใชควบคุมความ
ประพฤติของผูใตบังคับบัญชา คือ การดําเนินการทางวินัย และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 มี 2 กรณี ซ่ึงเปนกรณีการดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง และกรณีการ
ดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง และหากผูบังคับบัญชาเห็นวาผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
ผูบังคับบัญชาจะตองส่ังลงโทษทางวินัยตามความรายแรงแหงกรณีความผิด ซ่ึงพระราชบัญญัติ

                                                 
1  วรพจน  วิศรุตพิชญ ก (2540).  หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง.  หนา 27-28. 

DPU



 2

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กําหนดโทษทางวินัยมี 5 สถาน2 ไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงิน 
เดือน ลดเงินเดือน ปลดออกและไลออก 
 โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหผูบังคับ 
บัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ เปนผูมีอํานาจดําเนินการทางวินัยเทานั้นไมวาจะเปนการดําเนินการทาง
วินัยอยางไมรายแรง หรือการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง โดยเร่ิมต้ังแตเม่ือมีการกลาวหาหรือมี
กรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการผูใดกระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีตองรายงานใหผูบังคับ 
บัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุทราบโดยเร็ว เมื่อผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุไดรับรายงานแลว 
ใหรีบดําเนินการหรือส่ังใหดําเนินการสืบสวน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตอไป3 รวมท้ัง
การส่ังลงโทษทางวินัยก็เปนอํานาจของผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ โดยท่ีผูบังคับบัญชา
ระดับตนไมมีอํานาจดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง หรือดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
รวมท้ังอํานาจในการส่ังลงโทษทางวินัย และเม่ือดําเนินการทางวินัยแลวใหรายงานการดําเนินการ
ทางวินัยตอคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง (อ.ก.พ. กระทรวง) ของผูถูกดําเนินการทาง
วินัยสังกัดอยู หรือ ก.พ. แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาโดยไมตองรายงานใหผูบังคับบัญชาระดับเหนือ
ข้ึนไปเพ่ือพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ กล่ันกรองการดําเนินการทางวินัยวา ถูกตองเหมาะสม
หรือไม อยางไร 
 นอกจากน้ี การที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีบัญญัติ
ถึงสภาพสิทธิและหนาท่ีของขาราชการ ไดกําหนดหลักประกันความเปนธรรมไวโดยใหขาราชการ
ท่ีถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกส่ังใหออกจากราชการบางกรณีแลวเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม 
มีสิทธิท่ีจะอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ คือ คณะกรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรม (ก.พ.ค.) เพื่อใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดนําเร่ืองของตนมาพิจารณาทบทวนใหม
เพื่อใหความเปนธรรมแกตน แต ก.พ.ค. มีขอจํากัดบางประการในเร่ืองอํานาจการพิจารณาอุทธรณ 
คือ การพิจารณาอุทธรณ หากเห็นวาการส่ังลงโทษยังไมเหมาะสมจะส่ังเพ่ิมโทษไมได เวนแตเปน
กรณีท่ีไดรับแจงจาก ก.พ.ในการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัย ตามมาตรา 104 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 วาสมควรเพ่ิมโทษ จึงจะมีคําวินิจฉัยเพ่ิมโทษ
ได4 แตเนื่องจาก ก.พ.ค. มีระยะเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน และ
ไมมีกฎหมายบัญญัติใหรอผลการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยของ อ.ก.พ.กระทรวง 
หรือ ก.พ.แลวแตกรณีแตอยางใด ซ่ึงหาก ก.พ.ค. เห็นควรเพิ่มโทษผูอุทธรณ แตการพิจารณารายงาน

                                                 
2  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 88.   
3  พระราชบัญญัติระเบียบขาขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 90 และ มาตรา 91.  
4  กฎ ก.พ.ค.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 86. 
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การดําเนินการทางวินัยยังไมแลวเสร็จ จึงยังไมมีความเห็นของ ก.พ. ใหเพิ่มโทษประกอบการ 
พิจารณาอุทธรณ เปนเหตุให ก.พ.ค. ไมสามารถเพ่ิมโทษผูอุทธรณ จึงตองมีมติยกอุทธรณ และถา
ตอมามีการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยแลวมีมติใหเพ่ิมโทษ ในกรณีเชนนี้ผูถูกลงโทษ
จะตองไปอุทธรณคําส่ังเพิ่มโทษตอ ก.พ.ค. อีกคร้ังหนึ่งกอนท่ีจะนําคดีไปฟองศาลปกครอง ซ่ึงเปน
ความผิดกรณีเดียวกันแตตองอุทธณตอองคกรเดียวกันถึงสองคร้ัง เปนเหตุใหไมสอดคลองกับ
หลักการพิจารณาอุทธรณ 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาข้ันตอนตามกฎหมายในการดําเนินการทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ 
 1.2.2 เพื่อศึกษากระบวนการและวิธีพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ.2551 
 1.2.3 เพื่อศึกษาปญหาทางกฎหมาย และปญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย
และการอุทธรณ 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุดําเนินการทางวินัยและส่ังลงโทษผูใตบังคับบัญชา  
ซ่ึงจะตองรายงานการดําเนินการทางวินัยให อ.ก.พ. กระทรวง ซ่ึงผูถูกดําเนินการทางวินัยสังกัดหรือ 
ก.พ. แลวแตกรณี วาการดําเนินการทางวินัยถูกตองตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกําหนดไวหรือไม และ
การส่ังลงโทษเหมาะสมกับกรณีความผิดหรือไม หากขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นไมเห็นดวยกับ
คําส่ังลงโทษจะตองยื่นอุทธรณคําส่ังลงโทษตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ และผูมีอํานาจอุทธรณ
ควรท่ีจะตรวจสอบคําส่ังลงโทษไดทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย รวมท้ังผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณควรมีอํานาจในการเพ่ิมโทษได หากเห็นวาการลงโทษดังกลาวยังไมเหมาะสม 
วิทยานิพนธฉบับนี้จึงมุงศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาอุทธรณ คําส่ังลงโทษทางวินัยของ
ขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อใหเกิดความชัดเจน เหมาะสม และมีความเปนธรรม รวมท้ังเปน
แนวทางในการแกไขกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือนตอไป 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธนี้ไดกําหนดขอบเขตการศึกษากระบวนการพิจารณา
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยเฉพาะขาราชการพลเรือนสามัญ ของคณะกรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรมเทานั้น 
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1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
 เปนการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ในแงการวิเคราะหปญหาทาง
กฎหมาย ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทําทางปกครอง 
เชน หลักความยุติธรรมทางธรรมชาติ หลักความเปนกลาง หลักการตรวจสอบ หรือควบคุมการ
กระทําทางปกครอง และเง่ือนไขความสมบูรณของคําส่ังทางปกครอง รวมท้ังศึกษากฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการวิเคราะห (Analytical method) 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบข้ันตอนตามกฎหมายในการดําเนินการทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ
อยางถูกตอง เหมาะสม และมีความเปนธรรม 
 1.6.2 ทําใหทราบกระบวนการและวิธีพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 
 1.6.3 เม่ือศึกษาแลวจะทําใหทราบแนวทาง ข้ันตอนการดําเนินการทางวินัย กระบวนการและ
วิธีพิจารณาอุทธรณในการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยมีขอบกพรองและสมควรแกไขอยางไร 
เพื่อใหความเกิดความถูกตอง เหมาะสมและมีความเปนธรรมแกขาราชการพลเรือนสามัญ 
ผูถูกลงโทษทางวินัย 
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บทที่ 2 
วิวัฒนาการและหลกัการที่เกี่ยวของในการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณ 

 
 ในประเทศท่ีปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา “หลักนิติรัฐ”            
เปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของราษฎรจากการใชอํานาจตามอําเภอใจขององคกรตางๆ ของรัฐ 
ดังนั้น หลักนิติรัฐเปนหลักท่ีวาดวยความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีของรัฐกับราษฎร หรือความ 
สัมพันธระหวางเจาหนาท่ีของรัฐดวยกัน จะตองเปนความสัมพันธภายใตกฎหมาย ถาองคกร
เจาหนาท่ีของรัฐองคกรใดจะเขาไปกลํ้ากรายหรือรุกลํ้าสิทธิเสรีภาพของราษฎรคนใดคนหนึ่ง 
องคกรเจาหนาท่ีของรัฐองคกรนั้น จะตองมีกฎหมายใหอํานาจตนกระทําการเชนนั้น จึงเกิดหลักท่ี
สําคัญของกฎหมายปกครองที่วา “ไมมีกฎหมาย ไมมีอํานาจ” ซ่ึงเปนหลักพ้ืนฐานสําหรับการใช
อํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐในประเทศท่ีมีหลักนิติรัฐ เพื่อท่ีจะใหการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ราษฎรเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ หากบุคคลใดเห็นวาตนถูกองคกรเจาหนาท่ีของรัฐลวงละเมิด
เสรีภาพโดยไมชอบดวยกฎหมาย จะตองมีสิทธิโตแยงคัดคานการกระทําขององคกรเจาหนาท่ีของ
รัฐท่ีตนเห็นวาขัดตอกฎหมายท่ีมีผลบังคับ หรือสิทธิท่ีจะอุทธรณหรือรองทุกข การกระทําท่ีไมชอบ
ดวยกฎหมายได ซ่ึงจะตองมีการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคกร
เจาหนาท่ีของรัฐ หากพบวาการกระทําใดขององคกรเจาหนาท่ีของรัฐไมชอบดวยกฎหมาย จะตอง
ดําเนินการแกไขหรือเพิกถอนการกระทํานั้น1 โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทําทางปกครองของฝาย
ปกครองในการดําเนินการทางวินัยขาราชการที่ผูบังคับบัญชาไดกระทําตอผูใตบังคับบัญชาก็อยู
ภายใตหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองเชนเดียวกัน และเม่ือมีกรณีท่ี
ผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษทางวินัยผูใตบังคับบัญชา หากขาราชการผูถูกลงโทษทางวินัยไมพอใจ
หรือไมเห็นดวยก็มีสิทธิท่ีจะอุทธรณคําส่ังลงโทษดังกลาวตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณเพื่อ
ตรวจสอบการกระทําของฝายปกครองช้ันตน ซ่ึงเปนระบบการตรวจสอบหรือควบคุมการกระทํา
ของฝายปกครอง โดยองคกรภายในฝายปกครอง และหากขาราชการผูถูกลงโทษไมพอใจในผลการ
พิจารณาอุทธรณ ก็ยังมีสิทธินําคดีไปฟองตอศาลปกครองไดตอไป ซ่ึงเปนระบบการตรวจสอบหรือ
ควบคุมการกระทําทางปกครองโดยองคกรภายนอกฝายปกครอง และประเทศไทยไดมีการ

                                                 
1  วรพจน  วิศรุตพิชญ ข (2540).  “นิติรัฐ” หลักการพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญเสรีประชาธิปไตยใน

ขอความคิดและหลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชน.  หนา 1-7. 
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ประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนมาหลายฉบับแลว ซ่ึงกฎหมายดังกลาวได
บัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย และสิทธิอุทธรณหรือรองทุกข เพื่อเปนหลักประกันความ
ม่ันคงและความเปนธรรมแกขาราชการ 
 
2.1 วิวัฒนาการของกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย และการอุทธรณในประเทศไทย 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน ไดมีการประกาศใชตั้งแต พ.ศ. 2471 จนถึง 
พ.ศ. 2551 ซ่ึงทุกฉบับไดบัญญัติในเร่ืองการลงโทษทางวินัยแกขาราชการไว แตมีเพียงบางฉบับท่ี
ไดบัญญัติถึงสิทธิในการอุทธรณคําส่ัง เพื่อใหขาราชการมีหลักประกันความเปนธรรม โดยมี
วิวัฒนาการดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 
    พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดโทษทางวินัย 4 สถาน คือ ตําหนิโทษเปนลายลักษณ              
อักษร ตัดเงินเดือน ลดตําแหนงหรือลดข้ัน และไลออก สําหรับตําแหนงท่ีเทียบช้ันเจากรมข้ึนไป
ตองไดรับพระบรมราชานุญาตกอน สําหรับตําแหนงตํ่ากวานั้นเปนอํานาจของเจากระทรวง2 แตใน
พระราชบัญญัติฉบับนี้มิไดมีบทบัญญัติใหผูถูกลงโทษมีสิทธิอุทธรณหรือมีสิทธิใดๆ ในการรองขอ
ความเปนธรรมได 
 2) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2476 
  พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดโทษทางวินัย 4 สถาน ซ่ึงโทษทางวินัยอยางไม
รายแรง คือ ตําหนิโทษเปนลายลักษณอักษร ตัดเงินเดือน และลดข้ันเงินเดือน เม่ือผูบังคับบัญชาใช
อํานาจส่ังลงโทษแลว จะตองรายงานไปยังผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปตามลําดับ และผูบังคับบัญชา
เหนือข้ึนไปมีอํานาจท่ีจะส่ังเปล่ียนแปลงระดับโทษ โดยสามารถส่ังเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ 
ไดภายในกําหนด 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับรายงาน ถาพิจารณาไมแลวเสร็จ สามารถขยายเวลาไดอีก
ไมเกิน 3 คร้ังๆ ละไมเกิน 15 วัน และตองแสดงเหตุผลท่ีขอขยายเวลาไวดวย ซ่ึงการรายงานดังกลาว
ตองรายงานไปถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวง และเม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงพิจารณาส่ังการอยาง
ใดแลว ใหรายงานไปยัง ก.พ.3 ซ่ึงผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจลงโทษ ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ปลัดกระทรวง ทบวง อธิบดี หัวหนากอง หัวหนาแผนก หัวหนาสวนราชการท่ีต่ํากวาหัวหนาแผนก 
สวนโทษทางวินัยอยางรายแรงมีสถานเดียว คือ ไลออก ซ่ึงกระทรวงเจาสังกัดจะตองรายงาน ก.พ. 
เพื่อขออนุมัติ และเม่ือ ก.พ. อนุมัติแลว จึงใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงส่ังไลออกได4 

                                                 
2  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2471, มาตรา 36-39. 
3  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2476, มาตรา 51. 
4  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2476, มาตรา 50. 
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    สําหรับเร่ืองการอุทธรณ พระราชบัญญัตินี้ไดบัญญัติใหผูถูกลงโทษมีสิทธิอุทธรณ
ได โดยใหอุทธรณไปยังผูบังคับบัญชาเหนือผูส่ังข้ึนไปตามลําดับถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวง และคํา
วินิจฉัยของรัฐมนตรีนี้ใหถือวาเปนท่ีสุด5 ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนพระราชบัญญัติฉบับแรกท่ี
ใหสิทธิแกผูถูกลงโทษท่ีสามารถอุทธรณคําส่ังลงโทษได แตยังไมครอบคลุมทุกกรณี กลาวคือ กรณี
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูส่ังลงโทษไลออกจากราชการโดยไดรับอนุมัติจาก ก.พ. แลวไม
สามารถอุทธรณได 
 3) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2479 
     พระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดกําหนดโทษทางวินัย 5 สถาน ซ่ึงโทษทางวินัยอยางไม
รายแรง คือ ภาคทัณฑ ตําหนิโทษ ตัดเงินเดือน เม่ือผูบังคับบัญชาใชอํานาจส่ังลงโทษแลว จะตอง
รายงานไปยังผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปตามลําดับ และผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปมีอํานาจท่ีจะส่ัง 
เปล่ียนแปลงระดับโทษ โดยสามารถส่ังเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษไดภายในกําหนด 30 วัน นับ
แตวันไดรับรายงาน ถาพิจารณาไมแลวเสร็จสามารถขยายเวลาไดอีกไมเกิน 2 คร้ังๆ ละไมเกิน  
15 วัน และตองแสดงเหตุผลท่ีขอขยายเวลาไวดวย ซ่ึงการรายงานดังกลาวตองรายงานไปตามลําดับ
จนถึงเจากระทรวง และเม่ือเจากระทรวงส่ังการอยางใดแลวใหรายงานไปยัง ก.พ.6 ผูบังคับบัญชาท่ี
มีอํานาจลงโทษ ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวง ปลัดกระทรวง อธิบดี หัวหนากอง หัวหนาแผนก 
หัวหนาสวนราชการท่ีต่ํากวาหัวหนาแผนก สวนโทษทางวินัยอยางรายแรง คือ ปลดออก และไลออก 
ซ่ึงกระทรวงเจาสังกัดจะตองรายงาน ก.พ. เพ่ือสอบสวนพิจารณา เม่ือ ก.พ. สอบสวนพิจารณาแลว
เห็นสมควรใหแจงกระทรวงเจาสังกัดเพื่อส่ังการตอไป7 
  สําหรับเร่ืองการรองขอความเปนธรรมในกรณีท่ีถูกลงโทษ ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับ
นี้ไดกําหนดใหผูมีสิทธิรองทุกขไดตามวิธีการท่ีบัญญัติไวในกฎ ก.พ. วาดวยการรองทุกข แตถา
ปรากฏวาการรองทุกขเปนความเท็จ ใหถือเปนความผิดวินัย8 สวนกฎ ก.พ. วาดวยการรองทุกขได
กําหนดใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาเหนือผูส่ังลงโทษข้ึนไปช้ันหนึ่ง โดยทําเปนคํารองมีสําเนา
ถูกตองหนึ่งฉบับยื่นตอผูบังคับบัญชาเหนือตนภายใน 5 วัน นับแตวันทราบคําส่ัง และผูท่ีไดรับ 
คํารองทุกขใหสงคํารองทุกขพรอมดวยคําช้ีแจงของตนไปยังผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปตามลําดับ
ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับ ซ่ึงผูบังคับบัญชาจะตองพิจารณาคํารองทุกขใหแลวเสร็จภายใน  
15 วัน นับแตวันไดรับคํารองทุกข ถาพิจารณาไมแลวเสร็จ สามารถขยายเวลาไดไมเกิน 2 คร้ังๆ ละ

                                                 
5  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2476, มาตรา 56. 
6  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2479, มาตรา 59-61. 
7  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2479, มาตรา 56. 
8  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2479, มาตรา 64. 
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ไมเกิน 7 วัน และตองแสดงเหตุผลท่ีขอขยายเวลาไวดวย ถาผลการพิจารณาคํารองทุกขยืนตามคําส่ัง
ผูบังคับบัญชาเดิม หรือลดโทษ จะอุทธรณตอไปอีกไมได แตถาเพิ่มโทษมีสิทธิอุทธรณตอผูบังคับ 
บัญชาเหนือข้ึนไปไดอีกช้ันหนึ่งภายใน 7 วัน นับแตวันทราบคําส่ังและถือคําวินิจฉัยอุทธรณในคร้ัง
นี้เปนท่ีสุด  
 4)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2482 
  พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดโทษทางวินัย 5 สถาน คือ ภาคทัณฑ ตําหนิโทษ  
ตัดเงินเดือน ปลดออก และไลออก ซ่ึงกรณีความผิดวินัยอยางรายแรง ถาผูกระทําผิดเปนขาราชการ
ช้ันพิเศษและช้ันเอกใหกระทรวงเจาสังกัดรายงาน ก.พ. ถาเปนขาราชการช้ันโทและช้ันตรีให
กระทรวงเจาสังกัดรายงานคณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม (อ.ก.พ. กรม) ถาเปนขาราชการช้ัน
จัตวาในสวนภูมิภาค ใหจังหวัดรายงานคณะอนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด (อ.ก.พ. จังหวัด) เพื่อ
สอบสวนพิจารณา และเม่ือ ก.พ. อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด สอบสวนและ
พิจารณาแลวเห็นสมควรลงโทษปลดออก หรือไลออก ก็ใหแจงไปยังผูบังคับบัญชาแลวแตกรณีเพื่อ
ส่ังการตอไป9 สวนกรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรง เม่ือผูบังคับบัญชาไดส่ังลงโทษแลวใหรายงาน
ผูบังคับบัญชาเหนือตนเทานั้น10 โดยมิไดบัญญัติใหผูบังคับบัญชาเหนือผูส่ังลงโทษนี้มีอํานาจ
เปล่ียนแปลงหรือแกไขคําส่ังลงโทษได 
  สําหรับการรองขอความเปนธรรมในกรณีถูกลงโทษทางวินัย ซ่ึงไดบัญญัติไวใน
มาตรา 66 โดยมีหลักเกณฑและวิธีการไวเชนเดียวกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2479 
 5) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2485 
    พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดโทษทางวินัยไว 5 สถาน คือ ภาคทัณฑ ตัดเงิน 
เดือน ลดอันดับเงินเดือน ปลดออก และไลออก ซ่ึงกรณีความผิดวินัยอยางรายแรง ผูบังคับบัญชา
ตองต้ังคณะกรรมการสอบสวนอยางนอย 3 คน ดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน 
30 วัน นับแตวันต้ังเร่ืองกลาวหา และขยายเวลาไดอีกไมเกิน 2 คร้ังๆ ละไมเกิน 15 วัน และตอง
แสดงเหตุผลที่ขอขยายเวลาไวดวย เม่ือดําเนินการสอบสวนเสร็จแลวใหรายงานใหเจากระทรวง           
ทําความเห็นไปยัง ก.พ. และเม่ือ ก.พ. พิจารณาแลวเห็นสมควรใหปลดออกหรือไลออก จึงใหเจา
กระทรวงส่ังการตอไป สวนกรณีโทษทางวินัยอยางไมรายแรงใหผูบังคับบัญชาดําเนินการไดตาม
อํานาจ แลวสงรายงานการลงโทษเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงเจากระทรวง และใหเจา

                                                 
9  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2482, มาตรา 58-59. 
10  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2482, มาตรา 61-63. 
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กระทรวงรายงานตอไปยัง ก.พ. ซ่ึงผูบังคับบัญชาเหนือผูท่ีส่ังลงโทษมีอํานาจเพิ่มโทษ ลดโทษหรือ
ยกโทษได11 
  สําหรับการรองขอความเปนธรรมในกรณีถูกลงโทษทางวินัย ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับ
นี้ไดกําหนดใหมีสิทธิรองทุกขได แตถาปรากฏวาการรองทุกขเปนความเท็จ ใหถือวาเปนความผิด
วินัยโดยกําหนดใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาเหนือผูส่ังลงโทษข้ึนไปช้ันหนึ่ง ภายใน 15 วัน นับแต
วันทราบคําส่ัง ผูบังคับบัญชาผูไดรับคํารองทุกขสงคํารองทุกขดังกลาวพรอมดวยคําช้ีแจงของตนถา
มีไปยังผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปตามลําดับภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับคํารองทุกข และให
ผูบังคับบัญชาเหนือผูส่ังลงโทษพิจารณาวินิจฉัยคํารองทุกขใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันท่ี
ไดรับคํารองทุกข หากพิจารณาไมแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาวสามารถขยายเวลาไดไมเกิน 2 คร้ังๆ 
ละไมเกิน 7 วัน และตองแสดงเหตุผลท่ีขอขยายเวลาไวดวย ถาหากขยายเวลาแลวแตก็ยังพิจารณาไม
แลวเสร็จจะขยายเวลาตอไปอีกไดเม่ือไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง12 
  ผลการพิจารณาคํารองทุกข ถาผูพิจารณาคํารองทุกขวินิจฉัยใหลงโทษยืนตามคําส่ัง
ผูบังคับบัญชาเดิม หรือเบากวาจะอุทธรณตอไมได (การรองทุกขคร้ังท่ีสองน้ีกฎหมายใชคําวา
อุทธรณแทนคําวารองทุกข) แตถาผูพิจารณาคํารองทุกขวินิจฉัยส่ังใหเพิ่มโทษ ผูถูกลงโทษมีสิทธิ
อุทธรณตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปไดอีกช้ันหนึ่งภายใน 7 วัน นับแตวันทราบคําส่ัง และคํา
วินิจฉัยอุทธรณคร้ังหลังนี้ถือเปนท่ีสุด13 นอกจากน้ี พระราชบัญญัตินี้ยังไดบัญญัติใหรองทุกขดวย
ตนเองเทานั้น หามรองทุกขแทนผูอ่ืน หามลงช่ือรวมกัน หรือเขาไปรองทุกขพรอมกันหลายคน 
หามประชุมกันเพื่อหารือเร่ืองท่ีจะรองทุกข และหามรองทุกขกอนเวลาลวงไปแลว 24 ช่ัวโมง นับ
แตท่ีมีเหตุจะตองรองทุกข14  
  พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดใหสิทธิขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
สามารถรองขอความเปนธรรมไดโดยการรองทุกขตอผูบังคับบัญชา แตกรณีท่ีขาราชการถูกลงโทษ
ทางวินัยอยางรายแรง คือ ปลดออก หรือไลออก ซ่ึงตองให ก.พ. พิจารณาแลวเห็นควร ผูบังคับบัญชา
จึงดําเนินการส่ังลงโทษไดนั้น กฎหมายมิไดบัญญัติใหมีสิทธิรองขอความเปนธรรม จึงไมสามารถ
อุทธรณหรือรองทุกขไดเชนเดียวกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2476 พระราช 
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2479 และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2482 

                                                 
11 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2485, มาตรา 61-62, มาตรา 64-65 และมาตรา 69-70. 
12 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2485, มาตรา 71-74. 
13 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2485, มาตรา 75. 
14 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2485, มาตรา 76. 
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 6) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2495 
    พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดโทษทางวินัยไว 6 สถาน คือ ภาคทัณฑ ตัดเงิน 
เดือน ลดข้ันเงินเดือน ใหออก ปลดออก และไลออก ซ่ึงกรณีความผิดวินัยอยางรายแรง ผูบังคับ 
บัญชาตองตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยมีแนวปฏิบัติเชนเดียวกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2485 เวนแตผูบังคับบัญชาจะส่ังลงโทษไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจาก 
อ.ก.พ. กระทรวง มิใช ก.พ. สวนกรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรง มีแนวปฏิบัติเชนเดียวกับ      
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2485 
  สําหรับการรองขอความเปนธรรมในกรณีถูกลงโทษทางวินัย ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับ
นี้ไดกําหนดใหมีสิทธิท่ีจะอุทธรณได กรณีท่ีถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง มีสิทธิอุทธรณได
โดยมีวิธีการและข้ันตอนเชนเดียวกับการรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2485 แตในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไดใหสิทธิแกขาราชการท่ีถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง
สามารถใชสิทธิอุทธรณไดดวย โดยกําหนดใหผูถูกรัฐมนตรีเจาสังกัดไลออก หรือปลดออก มีสิทธิ
ท่ีจะอุทธรณคําส่ังของรัฐมนตรีเจาสังกัดตอนายกรัฐมนตรี และใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังได
ตามท่ีเห็นสมควร คําส่ังของนายกรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด15 สวนคําส่ังลงโทษใหออก ในเร่ืองมีมลทิน
หรือมัวหมองกรณีท่ีถูกสอบสวน หยอนความประพฤติหรือบกพรองในหนาท่ี หรือตองจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดสําหรับความผิดท่ีเปนลหุโทษ หรือความผิดท่ีมีกําหนดช้ันลหุโทษ หรือความผิดอัน
ไดกระทําโดยประมาทซ่ึงกฎหมายไมไดบัญญัติใหสิทธิอุทธรณไว 
  พระราชบัญญัติฉบับนี้เปนพระราชบัญญัติฉบับแรกท่ีใหสิทธิแกขาราชการท่ีถูก
ลงโทษทางวินัยมีสิทธิรองขอความเปนธรรมได โดยการอุทธรณคําส่ังลงโทษท้ังกรณีท่ีถูกลงโทษ
ทางวินัยอยางรายแรงและโทษทางวินัยอยางไมรายแรง ซ่ึงกรณีความผิดวินัยอยางรายแรงอุทธรณ
ตอนายกรัฐมนตรีไดเพียงคร้ังเดียว ดังนั้น กรณีท่ีนายกรัฐมนตรีส่ังเพิ่มโทษหรือลดโทษเปนความ 
ผิดวินัยอยางไมรายแรงซ่ึงยังเปนการถูกลงโทษอยูก็ตาม ก็ไมสามารถอุทธรณไดอีก เนื่องจาก
กฎหมายบัญญัติใหคําส่ังของนายกรัฐมนตรีเปนท่ีสุด สวนกรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรง 
สามารถอุทธรณไดอีกคร้ังหนึ่ง ถาผลการพิจารณาอุทธรณในคร้ังแรกส่ังเพิ่มโทษ โดยมีหลักเกณฑ
เชนเดียวกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2485 
 7) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 
  พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดโทษทางวินัยไว 6 สถาน และไดกําหนดหลักเกณฑ           
การลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงกับการอุทธรณคําส่ังลงโทษไวเชนเดียวกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2495 สวนกรณีความผิดวินัยอยางรายแรง ผูบังคับบัญชาจะตอง
                                                 

15 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2495, มาตรา 99. 
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แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนดแลวจึงจะพิจารณาส่ัง
ลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก ไดตามแตกรณีโดยความเห็นชอบของ อ.ก.พ. กระทรวง 
สําหรับขาราชการชั้นพิเศษลงมาในราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยความเห็นชอบ
ของ อ.ก.พ. ภาค16 ขาราชการชั้นจัตวาในราชการบริหารสวนภูมิภาค เม่ือผูบังคับบัญชาไดส่ัง
ลงโทษไปแลวจะตองรายงานการลงโทษเสนอตามลําดับจนถึงเจากระทรวงท่ีผูถูกลงโทษสังกัด 
และรายงานไปยัง ก.พ. ดวย สวนกรณีความผิดวินัยอยางรายแรง ถารัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัด กระทรวง 
หรืออธิบดี  แลวแตกรณี เห็นวาควรลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก ซ่ึงเปนความเห็นขัดแยง 
กับความเห็นของ อ.ก.พ. ภาค ก็ใหนําสํานวนเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา แลวใหผูมีอํานาจ
ดังกลาวส่ังลงโทษตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวงเห็นสมควร สวนเร่ืองมีมลทิน หรือมัวหมอง หยอนความ 
ประพฤติหรือบกพรองในหนาท่ี หรือตองโทษจําคุกก็ไดกําหนดไวในเร่ืองการใหออกจากราชการ 
ซ่ึงมิใชโทษทางวินัย 
  การรองขอความเปนธรรมในกรณีถูกลงโทษทางวินัย ซ่ึงตามพระราชบัญญัตินี้ได
กําหนดใหมีสิทธิอุทธรณได แตถาปรากฏวาการอุทธรณเปนความเท็จ ใหถือวาเปนความผิดวินัยในการ
ยื่นอุทธรณแยกเปน 2 กรณี ดังนี้ 
   (1) กรณีถูกลงโทษในความผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหอุทธรณตอผูบังคับบัญชา
ของผูถูกลงโทษ ซ่ึงมีอํานาจเหนือผูส่ังลงโทษข้ึนไปช้ันหนึ่ง โดยทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผู
อุทธรณยื่นตอผูบังคับบัญชาเหนือตนภายใน 15 วัน นับแตวันทราบคําส่ัง และใหผูท่ีรับอุทธรณสง
อุทธรณพรอมดวยคําช้ีแจงของตน (ถามี) ไปยังผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต
วันท่ีไดรับหนังสืออุทธรณ และใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 
นับแตวันท่ีไดรับหนังสืออุทธรณ ถาพิจารณาไมแลวเสร็จใหขยายเวลาไดไมเกิน 2 คร้ังๆ ละไมเกิน 
15 วัน โดยตองแสดงเหตุผลท่ีขอขยายเวลาไวดวย และหากยังพิจารณาไมเสร็จจะขอขยายเวลาได
อีกตอเม่ือไดรับอนุมัติจากกระทรวง 
   ผลการพิจารณาอุทธรณวินิจฉัยใหลงโทษยืนตามคําส่ังผูบังคับบัญชาเดิมหรือ 
เบากวาผูถูกลงโทษจะอุทธรณตอไปไมได แตถาวินิจฉัยส่ังเพ่ิมโทษก็มีสิทธิอุทธรณตอผูบังคับ 
บัญชาเหนือข้ึนไปไดอีกช้ันหนึ่ง โดยยื่นอุทธรณตอผูบังคับบัญชาเหนือตนตามลําดับภายใน 15 วัน 
นับแตวันทราบคําส่ังคําวินิจฉัยอุทธรณในช้ันนี้เปนท่ีสุด 
     ขาราชการจะอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น หามอุทธรณแทนคนอ่ืน หาม     
ลงช่ือรวมกัน และหามอุทธรณกอนเวลาลวงไปแลว 24 ช่ัวโมง นับแตเวลาท่ีมีเหตุจะตองอุทธรณ
เกิดข้ึน 
                                                 

16 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2497, มาตรา 19. 
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  (2) กรณีถูกลงโทษในความผิดวินัยอยางรายแรง กรณีผูวาราชการภาคส่ังลงโทษให
ออก ปลดออก หรือไลออก ใหยื่นอุทธรณตอปลัดกระทรวงภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําส่ังโดย 
ใหปลัดกระทรวงเสนอเร่ืองให อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาและส่ังการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ถา  
อ.ก.พ. กระทรวง มีมติยืนตามคําส่ังลงโทษ เพิ่มโทษ หรือลดโทษ แตยังเปนโทษในความผิดวินัย
อยางรายแรงผูถูกลงโทษจะอุทธรณตอไปมิได และกรณีท่ีผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษตามมติ อ.ก.พ.
กระทรวง ในคร้ังแรก ใหยื่นอุทธรณตอนายกรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําส่ัง และให 
ก.พ.พิจารณาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาส่ังการไดตามท่ีเห็นสมควร คําส่ังของนายกรัฐมนตรี
ใหเปนท่ีสุด 
     พระราชบัญญัติฉบับนี้เปนพระราชบัญญัติฉบับท่ีสองท่ีใหสิทธิขาราชการ
สามารถอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยได ท้ังท่ีเปนโทษวินยัอยางรายแรงและไมรายแรง โดยกําหนด
ตัวบุคคลและองคกรผูพิจารณาไวโดยละเอียดกวาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2495 ซ่ึงเปนวิวัฒนาการจากผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณจากบุคคลคนเดียวมาเปนรูปของคณะ 
กรรมการ ทําใหความเปนธรรมยิ่งข้ึน 
 8) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 
    พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดโทษทางวินัยไว 6 สถาน ซ่ึงโทษวินัยอยางไม
รายแรง คือ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน ใหผูบังคับบัญชามีอํานาจดําเนินการทาง
วินัยกับผูใตบังคับบัญชา ถาเห็นวาผูนั้นกระทําผิดวินัยท่ีจะตองไดรับโทษและอยูในอํานาจของตนท่ี
จะลงโทษได ใหส่ังลงโทษได แตถาเห็นวาผูนั้นควรจะตองไดรับโทษสูงกวาท่ีตนมีอํานาจส่ังลงโทษ
ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาของผูกระทําผิดวินัยเหนือข้ึนไป เพื่อพิจารณาส่ังลงโทษตามควรแก
กรณี สวนโทษทางวินัยอยางรายแรง คือ ใหออก ปลดออก หรือไลออก สําหรับโทษทางวินัยอยาง
รายแรงใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ จะตองดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด เม่ือผูบังคับบัญชาพิจารณาผลการสอบสวนแลวเห็นวา
ขาราชการผูนั้นกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง ก็มีอํานาจส่ังลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก
ได โดยไมตองไดรับอนุมัติหรือความเห็นชอบจาก อ.ก.พ. หรือ ก.พ. ตอมาไดมีประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับท่ี 19 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2520 กําหนดใหเสนอเร่ืองสอบสวนกรณีนี้ให อ.ก.พ. 
กระทรวง หรือ อ.ก.พ. จังหวัด แลวแตกรณีพิจารณา และใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษตามมติ อ.ก.พ.
ดังกลาว นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติเร่ืองการส่ังใหขาราชการออกจากราชการที่ไมใชโทษทางวินัยไว
ดวย เชน การส่ังใหออกจากราชการเพราะประพฤติตนไมเหมาะสม หยอนความสามารถ การใหออก
จากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน การส่ังใหออกจากราชการเพราะขาด
คุณสมบัติ หรือการส่ังใหออกจากราชการเพราะไมผานการทดลองปฏิบัติราชการ เปนตน ซ่ึงจะ 
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ตองดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนดวยเชนกันในบางกรณี และเม่ือผูบังคับบัญชาไดส่ัง
ลงโทษ ส่ังใหออกจากราชการหรือดําเนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไปแลว ให
รายงานการลงโทษ การส่ังใหออกจากราชการ หรือการดําเนินการทางวินัยนั้นตอผูบังคับบัญชา
ระดับเหนือข้ึนไป และผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป มีอํานาจเปล่ียนแปลงระดับโทษโดยมีอํานาจส่ัง
ลงโทษ ลดโทษ หรือยกโทษตามควรแกกรณี ท้ังนี้ ผูถูกลงโทษทางวินัย และผูถูกส่ังใหออกจาก
ราชการดังกลาวท่ีไมใชโทษทางวินัย มีสิทธิอุทธรณไดหากเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม ดังนั้น 
สิทธิในการอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้มี 3 กรณี ดังนี้ 
   (1) อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง17 ผูถูกลงโทษจะตองอุทธรณ
ภายใน 15 วัน นับแตวันทราบคําส่ัง ถาผูบังคับบัญชาในระดับตํ่ากวาอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด
เปนผูส่ังลงโทษ ใหอุทธรณตออธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ถาอธิบดีหรือผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูส่ังลงโทษใหอุทธรณตอปลัดกระทรวง ถาปลัดกระทรวงเปนผูส่ังลงโทษใหอุทธรณ
ตอรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือถารัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูส่ังลงโทษ ใหอุทธรณตอนายกรัฐมนตรี โดย
ทําเปนหนังสือยื่นตอผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูส่ังลงโทษ และใหผูบังคับบัญชานั้นสงหนังสืออุทธรณ
พรอมดวยสํานวนการพิจารณาโทษและคําช้ีแจงของตน (ถามี) ไปยังผูบังคับบัญชาผูพิจารณา
อุทธรณภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสืออุทธรณ ผูบังคับบัญชาพิจารณาอุทธรณพิจารณา
วินิจฉัยส่ังการใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสืออุทธรณและสํานวนการพิจารณา
โทษ หากผูพิจารณาอุทธรณพิจารณาแลวเห็นวาการส่ังลงโทษสมควรแกความผิดแลวก็ใหส่ังยก
อุทธรณ หรือถาเห็นวาการส่ังลงโทษนั้นไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็ใหส่ังเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือ
ยกโทษตามควรแกกรณี ถาผูพิจารณาอุทธรณส่ังยกอุทธรณหรือส่ังลดโทษ ผูถูกลงโทษจะอุทธรณ
ตอไปอีกไมได แตถาส่ังเพิ่มโทษ ผูถูกลงโทษมีสิทธิอุทธรณไดอีกช้ันหนึ่ง 
   (2) อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรงและอุทธรณคําส่ังใหออกจาก
ราชการ18 ใหอุทธรณตอ ก.พ. ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําส่ัง โดยจะยื่นหนังสืออุทธรณตอ 
ก.พ. โดยตรงหรือจะยื่นหนังสืออุทธรณตอผูบังคับบัญชาเดิมก็ได ในกรณีท่ียื่นหนังสืออุทธรณตอ
ผูบังคับบัญชาเดิมใหดําเนินการเชนเดียวกับการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
นอกจากนั้น ผูอุทธรณจะยื่นคําแถลงการณเปนหนังสือหรือขอแถลงการณดวยวาจาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของ ก.พ. ก็ไดกอนท่ี ก.พ. จะวินิจฉัยอุทธรณเสร็จ 
 

                                                 
17 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518, มาตรา 104 และ ก.พ. ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2518). 
18 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518, มาตรา 105 และ  ก.พ. ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2518). 
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     ก.พ. เปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ถาเห็นวาการส่ังลงโทษหรือการส่ังใหออก
จากราชการ สมควรแกกรณีใหส่ังยกอุทธรณ แตถาเห็นวาการส่ังดังกลาวยังไมถูกตองเหมาะสมให
ส่ังเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ หรือเปล่ียนแปลงคําส่ังได และใหนายกรัฐมนตรีส่ังการใหเปน 
ไปตามมติ ก.พ.โดยผูอุทธรณไมสามารถอุทธรณไดอีกช้ันหนึ่ง ตอมาพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2522 บัญญัติให ก.พ. พิจารณาแลวรายงานนายกรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาส่ังการ ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไมเห็นดวยกับมติของ ก.พ. และ ก.พ. พิจารณาความเห็น
ของนายกรัฐมนตรีแลว ยังยืนตามมติเดิมให ก.พ. รายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย และ
ใหกระทรวง ทบวง กรม ดําเนินการตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรี หรือมติคณะรัฐมนตรี และใหถือเปน
ท่ีสุด 
 

   พระราชบัญญัติฉบับนี้ เปนพระราชบัญญัติฉบับแรกท่ีไดกําหนดหลักเกณฑการ
อุทธรณและการพิจารณาอุทธรณไวอยางละเอียด และใหความเปนธรรมในการใชสิทธิอุทธรณ
มากกวาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับท่ีผานมา และไดมีการแกไขเพิ่มเติมในเร่ือง
การอุทธรณเม่ือ พ.ศ. 2522 นอกจากนี้ ยังไดบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของผูอุทธรณในการท่ีจะขอตรวจ
หรือคัดรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนได แตบันทึกถอยคําพยานบุคคลหรือ
พยานเอกสารอื่น ใหอยูในดุลพินิจของผูส่ังลงโทษหรือส่ังใหออกจากราชการท่ีจะอนุญาตหรือไมก็
ได โดยใหพิจารณาถึงประโยชนในทางการรักษาวินัยของขาราชการ เหตุผลและความจําเปนตาม
ควรแกกรณี และยังไดบัญญัติถึงการใชสิทธิอุทธรณ ใหทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือของผูอุทธรณ
โดยจะอุทธรณแทนคนอ่ืนหรือมอบหมายใหคนอ่ืนอุทธรณแทนตนไมได 
 9) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
  พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดโทษทางวินัยไว 5 สถาน ซ่ึงโทษทางวินัยอยางไม
รายแรงคือ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดข้ันเงินเดือน ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามวิธีการที่
เห็นสมควร ในกรณีมีการกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง สําหรับโทษทางวินัยอยาง
รายแรง คือ ปลดออก และไลออก โดยโทษปลดออกนี้มีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเชนเดียวกับการ
ลาออกจากราชการ ซ่ึงเปนอํานาจของผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจส่ังบรรจุแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรง ใหรายงานการดําเนินการทางวินัย หรือการสอบสวน หรือการส่ังให
ออกจากราชการตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิบดี โดยผูบังคับบัญชาระดับเหนือมีอํานาจ
เปล่ียนแปลงการส่ังลงโทษได ไมวาจะเปนการส่ังยุติเร่ือง งดโทษ ส่ังลงโทษ เพิ่มโทษ ลดโทษ ตาม
ควรแกกรณี ท้ังนี้ ตองมิใชเปนการดําเนินการตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ  
อ.ก.พ. จังหวัด และการส่ังลงโทษหรือเพิ่มโทษเปนสถานโทษท่ีหนักข้ึนตองไมเกินอํานาจของตน 
ถาเกินอํานาจของตนก็ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาของผูนั้นตามลําดับ เพื่อใหพิจารณาดําเนินการ
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ตามควรแกกรณี แตถาในกรณีท่ีอธิบดีท่ีไดรับรายงานแลวมีความเห็นแยงกับความเห็นของ 
ผูวาราชการจังหวัดหรือความเห็นหรือมติ อ.ก.พ.จังหวัด ก็ใหสงเร่ืองให อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา 
  การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรง และโทษทางวินัยอยางไมรายแรง ให
อุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําส่ัง ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณกรณีโทษวินัยอยางไม
รายแรง คือ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง แลวแตกรณี สวนโทษทางวินัยอยาง
รายแรง คือ ก.พ. 
  การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง มาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติฉบับ
นี้บัญญัติไว ดังนี้ 
   (1) การอุทธรณคําส่ังของผูบังคับบัญชาในราชการบริหารสวนภูมิภาคท่ีต่ํากวาผูวา
ราชการจังหวัด ใหอุทธรณตอ อ.ก.พ. จังหวัด และให อ.ก.พ. จังหวัด เปนผูพิจารณาอุทธรณ เม่ือ  
อ.ก.พ. จังหวัด มีมติเปนประการใด ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
   (2) การอุทธรณคําส่ังของผูบังคับบัญชาในราชการบริหารสวนกลางท่ีต่ํากวาอธิบดี 
ใหอุทธรณตอ อ.ก.พ. กรม และให อ.ก.พ. กรม เปนผูพิจารณาอุทธรณ เม่ือ อ.ก.พ. กรม มีมติเปน
ประการใด ใหอธิบดีส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
   (3) การอุทธรณคําส่ังของผูวาราชการจังหวัด หรืออธิบดี ใหอุทธรณตอ อ.ก.พ.
กระทรวงเจาสังกัด และให อ.ก.พ. กระทรวง เปนผูพิจารณา เม่ือ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติเปนประการใด 
   (4) การอุทธรณคําส่ังของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือปลัดกระทรวง 
หรือคําส่ังของผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรี หรือตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง
ใหอุทธรณตอ ก.พ. เมื่อ ก.พ. มีมติเปนประการใด ใหสํานักงาน ก.พ. รายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาส่ังการ ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไมเห็นดวยกับมติ ก.พ. ใหสํานักงาน ก.พ. รายงานตอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา เม่ือมีมติเปนประการใด ใหสํานักงาน ก.พ. แจงใหผูอุทธรณทราบเปน
หนังสือ พรอมท้ังแจงใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของทราบ หรือดําเนินการตามมติดังกลาว 
   การยื่นหนังสืออุทธรณจะตองยื่นพรอมสําเนาถูกตองหนึ่งฉบับ ถายื่นดวย
ตนเองผูถูกลงโทษอาจจะยื่นตอผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูส่ังลงโทษ และใหผูบังคับบัญชาผูนั้นสง
หนังสืออุทธรณ พรอมดวยสํานวนการพิจารณาโทษและคําช้ีแจงของตน (ถามี) ไปยังประธาน
อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี ภายใน 7 วัน นับแตวันไดรับ
หนังสืออุทธรณ หรือผูถูกลงโทษจะยื่นหนังสืออุทธรณโดยตรงตอประธาน อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ.
กรม อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. โดยตรงก็ได นอกจากน้ี ยังสามารถย่ืนอุทธรณทางไปรษณีย โดย
ถือวันท่ีท่ีทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝากเปนหลักฐานฝากสง หรือวันท่ีท่ีทําการไปรษณีย  
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ตนทางประทับตรารับท่ีซองหนังสือเปนวันสงหนังสืออุทธรณ สําหรับการอุทธรณคําส่ังลงโทษให
อุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนผูอ่ืนหรือมอบหมายใหผูอ่ืนอุทธรณแทนไมได 
    สิทธิของผูอุทธรณ 
  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 16 
(พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยการ
อุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ ไดกําหนดใหผูอุทธรณมีสิทธิดําเนินการได ดังนี้ 
   (1) สิทธิในการยื่นคําแถลงการณเปนหนังสือหรือแถลงการณดวยวาจา19 ในการ 
อุทธรณ ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในช้ันพิจารณาของ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. 
กรม อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี ใหแสดงความประสงคไวในหนังสืออุทธรณ หรือจะ
ทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยื่นหรือสงหนังสือขอแถลงการณดวยวาจานั้นตอ อ.ก.พ. หรือ 
ก.พ. โดยตรง ภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ 
     คําแถลงการณเปนหนังสือหรือแถลงการณดวยวาจา หมายถึง ขอความ 
หรือคํากลาวท่ีแสดงช้ีแจงเหตุผลและความจําเปนสวนตัวในการกระทําผิด ความไมเขาใจ  
ความรูเทาไมถึงการณ หรือการท่ีไดพยายามแกไขหรือชดใชความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหทางราชการแลว 
รวมท้ังช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพเหตุการณในขณะกระทําผิดเพื่ออางอิงพยานหลักฐานตางๆ อัน
เปนคุณแกตนเองเพื่อขอความเห็นใจจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
   (2) สิทธิในการขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวน20 ในการอุทธรณ ผูจะอุทธรณ
มีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน หรือของผูสอบสวนก็ได 
สวนการขอตรวจ หรือคัดบันทึกถอยคําบุคคล พยานหลักฐานอ่ืน หรือเอกสารที่เกี่ยวของ ใหอยูใน
ดุลพินิจของผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษท่ีจะอนุญาตหรือไม โดยใหพิจารณาถึงประโยชนในการ
รักษาวินัยของขาราชการ ตลอดจนเหตุผลและความจําเปนเปนเร่ืองๆ ไป 
   สิทธิประโยชนในขอนี้ เพื่อใหความเปนธรรมแกผูอุทธรณ ในการอุทธรณ
แสดงเหตุผลหักลางท่ีถูกส่ังลงโทษ และอางหรือนําพยานหลักฐานมาหักลางพยานหลักฐานฝาย     
ผูส่ังลงโทษไดโดยเหมาะสม รวมท้ังอุทธรณไดตรงประเด็นกับกรณีท่ีถูกส่ังลงโทษ ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอผูอุทธรณและผูพิจารณาอุทธรณ 

                                                 
19 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2540) วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ, ขอ 3 วรรคสาม. 
20 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2540) วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ, ขอ 4. 
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   (3) สิทธิในการคัดคานผูพิจารณาอุทธรณ21 ในการอุทธรณ ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคาน
อนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ หรือกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้ 
     ก. รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยท่ีผูอุทธรณถูกลงโทษ 
     ข. มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยท่ีผูอุทธรณถูกลงโทษ 
     ค. มีสาเหตุโกรธเคืองผูอุทธรณ 
     ง. เปนผูกลาวหาหรือเปนผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ หรือเปนคูสมรส บุพการี 
ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดา หรือมารดากับผูกลาวหาหรือผูบังคับบัญชา 
ผูส่ังลงโทษ 
   เมื่อผูอุทธรณใชสิทธิคัดคานดังกลาว ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 15 ท่ีกําหนดไววา ถาคณะกรรมการท่ีมีอํานาจ
พิจารณาทางปกครองคณะใดมีผูถูกคัดคานในระหวางท่ีกรรมการท่ีถูกคัดคานตองออกจากท่ีประชุม 
ใหถือวาคณะกรรมการคณะน้ันประกอบดวยกรรมการทุกคนท่ีไมถูกคัดคาน และถาท่ีประชุมมีมติ
ใหกรรมการผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาท่ีตอไปดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการที่
ไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีตอไปได มติดังกลาวใหกระทําโดยลงคะแนนลับและ
ใหเปนท่ีสุด 
  (4) สิทธิในการอุทธรณหรือรองทุกขไดอีก22 ในกรณีผูอุทธรณถูกส่ังลงโทษ
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน ซ่ึงไดอุทธรณคําส่ังแลว และผลการพิจารณาอุทธรณ
ปรากฏวาไดถูกส่ังเพิ่มโทษ ผูนั้นก็มีสิทธิอุทธรณคําส่ังเพิ่มโทษตอ ก.พ. ไดอีก หรือกรณีผลการ
พิจารณาอุทธรณ ปรากฏถูกส่ังใหออกจากราชการ ผูอุทธรณมีสิทธิรองทุกขไดอีกเชนกัน 
  (5) สิทธิในการถอนอุทธรณ23 ในการอุทธรณ ผูอุทธรณจะขอถอนอุทธรณกอนท่ี 
อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเสร็จ
ส้ินก็ได โดยทําเปนหนังสือยื่นหรือสงตรงตอ อ.ก.พ. หรือ ก.พ. เม่ือไดถอนอุทธรณแลวการพิจารณา 
ใหเปนอันระงับ 
  การพิจารณาอุทธรณ24 ในการอุทธรณ เม่ือ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. 
กระทรวง หรือ ก.พ. ไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ แลวมีความเห็นดังนี้ 

                                                 
21 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2540) วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ, ขอ 5. 
22 กฎ ก.พ.ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2540) วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ, ขอ 16. 
23 กฎ ก.พ.ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2540) วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ, ขอ 9. 
24 กฎ ก.พ.ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2540) วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ, ขอ 13 และขอ 17. 
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  (1) ถาเห็นวาการส่ังลงโทษถูกตองและเหมาะสมกับความผิดแลว ใหมีมติยกอุทธรณ 
  (2) ถาเห็นวาการส่ังลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับคามผิด และเห็นวาผู
อุทธรณไดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง แตควรไดรับโทษหนักข้ึน ใหมีมติใหเพิ่มโทษเปนสถาน
โทษหรืออัตราโทษท่ีหนักข้ึน 
    (3)  ถาเห็นวาการส่ังลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวาผู
อุทธรณไดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ควรไดรับโทษเบาลง ใหมีมติใหลดโทษเปนสถานโทษ
หรืออัตราโทษท่ีเบาลง 
    (4)  ถาเห็นวาการส่ังลงโทษไมถูกตองหรือเหมาะสมกับความผิด และเห็นวาผู
อุทธรณไดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ซ่ึงเปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอย และมีเหตุอันควรงด
โทษ ใหมีมติใหส่ังงดโทษโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือ หรือวากลาวตักเตือนก็ได 
    (5)  ถาเห็นวาการส่ังลงโทษไมถูกตองและเห็นวาการกระทําของผูอุทธรณ ไมเปน
ความผิดวินัยหรือพยานหลักฐานยังฟงไมไดวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัย ใหมีมติยกโทษ 
    (6)  ถาเห็นวาขอความในคําส่ังลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ใหมีมติใหแกไข
เปล่ียนแปลงขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม 
    (7)  ถาเห็นวาการส่ังลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด และเห็นวากรณี
มีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหมีมติใหแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
หรือส่ังใหออกจากราชการ 
    (8)  ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใด เพื่อใหมีความถูกตองตาม
กฎหมายและมีความเปนธรรม ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี 
     ในกรณีท่ีมีผู ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดท่ีไดกระทํารวมกัน และเปน
ความผิดในเร่ืองเดียวกัน โดยมีพฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน เม่ือผูถูกลงโทษคนใดคน
หนึ่งใชสิทธิอุทธรณคําส่ังลงโทษดังกลาว และผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณ แมผูถูกลงโทษ
คนอ่ืนจะไมไดใชสิทธิอุทธรณ หากพฤติการณของผูไมไดใชสิทธิอุทธรณเปนเหตุในลักษณะคดี 
อันเปนเหตุเดียวกับกรณีของผูอุทธรณแลว ใหมีมติใหผูท่ีไมไดใชสิทธิอุทธรณไดรับการพิจารณา
การลงโทษ ใหมีผลในทางท่ีเปนคุณเชนเดียวกับผูอุทธรณดวย 
 10) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
  พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใชบังคับในปจจุบัน โดยมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 26 
มกราคม 2551 ยกเวนในสวนบทบัญญัติในลักษณะ 4 ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ 5 
ขาราชการพลเรือนในพระองค จะมีผลใชบังคับตอเม่ือไดมีการจัดตําแหนงขาราชการพลเรือน 
เขาประเภทตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ซ่ึงในสวนนี้บท 
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บัญญัติเร่ืองวินัย การอุทธรณ และรองทุกข รวมอยูดวย โดยในบทบัญญัติดังกลาวเร่ิมมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 
  บทบัญญัติในหมวด 9 วาดวยการอุทธรณนี้ เปนบทบัญญัติท่ีมีการเปล่ียนแปลง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปล่ียนแปลงองคกรพิจารณาจากเดิมท่ีกําหนดใหเปนอํานาจของ อ.ก.พ.
จังหวัด อ.ก.พ. กรม  อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. โดยเฉพาะในกรณีท่ี ก.พ. เปนผูพิจารณาอุทธรณ 
เม่ือพิจารณามีมติแลวจะตองรายงานมติและความเห็นไปเพื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ กรณี
นายกรัฐมนตรีไมเห็นดวยกับมติของ ก.พ. และ ก.พ. ยืนยันตามมติเดิม บทบัญญัติตามพระราช 
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 กําหนดให  ก.พ. รายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา              
วินิจฉัย ซ่ึงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เปล่ียนมาเปนกําหนดใหคณะ 
กรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เปนผูพิจารณาเพียงองคกรเดียว เม่ือพิจารณามีมติเปน
ประการใด ถือเปนท่ีสุด มีรายละเอียดพอสังเขป ดังน้ี 
  พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดโทษทางวินัย 5 สถาน ซ่ึงโทษทางวินัยอยางไม
รายแรง คือ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน สําหรับโทษทางวินัยอยางรายแรง คือ ปลดออก 
และไลออก โดยโทษปลดออกนี้มีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเชนเดียวกับการลาออกจากราชการ 
ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุเทานั้นท่ีมีอํานาจดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง และอยาง
รายแรง 
  ผูมีสิทธิอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้ คือ ขาราชการที่ถูกส่ังลงโทษทางวินัยอยาง
ไมรายแรง และอยางรายแรง หรือผูถูกส่ังใหออกจากราชการบางกรณีตามมาตรา 110(1) (3) (5) (6) 
(7) และ (8)25 
 เหตุท่ีถูกส่ังใหออกจากราชการและมีสิทธิอุทธรณ ดังนี้ 
 1) เจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาท่ีราชการของตนไดโดยสมํ่าเสมอ (มาตรา 110 (11)) 
 2) เปนผูขาดคุณสมบัติท่ัวไป หรือเปนผูมีลักษณะตองหาม ไดแก (มาตรา 110 (3)) 
    (1) ไมมีสัญชาติไทย 
  (2) ไมเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขดวยความบริสุทธ์ิใจ 
  (3) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
                      (4) เปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
    (5) เปนบุคคลลมละลาย 

                                                 
25  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 114. 
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    (6) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความ 
ผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 3) เปนผูท่ีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับ 
อันเปนท่ีพอใจของทางราชการ (มาตรา 110 (5)) 
 4) เปนผูหยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ บกพรองในหนาท่ี
ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการ ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะ
เปนการเสียหายแกราชการ (มาตรา 110 (6))  
 5) เปนผูถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา 93 และผลการสอบสวน
ไมไดความแนชัดพอท่ีจะฟงลงโทษตามมาตรา 97 วรรคหน่ึง แตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูก
สอบสวน ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ (มาตรา 110 (7)) 
 6) เปนผูตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดท่ีไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือตองโทษจําคุกโดยคําส่ังของศาล ซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูก
ลงโทษปลดออกหรือไลออก (มาตรา 110 (8)) 
 ผูมีสิทธิอุทธรณจะมอบหมายใหทนายความ หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลวทําการ
อุทธรณแทนได ดวยเหตุจําเปนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้26 
 1) เจ็บปวยจนไมสามารถอุทธรณดวยตนเองได 
 2) อยูในตางประเทศและคาดหมายไดวาไมอาจอุทธรณดวยตนเองไดทันเวลาที่กําหนด 
 3) มีเหตุจําเปนอยางอ่ืนท่ี ก.พ.ค. หรือองคคณะวินิจฉัยอุทธรณเห็นสมควร 
 ผูมีสิทธิอุทธรณใหทําเปนหนังสือถึงประธาน ก.พ.ค. และตองอุทธรณภายใน 30 วัน 
นับแตวันรับทราบหรือถือวาทราบคําส่ังท่ีเปนเหตุแหงการอุทธรณ หรือกรณีผูมีสิทธิอุทธรณตาย 
ทายาทอุทธรณแทนไดโดยยื่นอุทธรณภายใน 90 วัน นับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําส่ังท่ีเปนเหตุ
แหงการอุทธรณ หรือ 1 ปนับแตวันท่ีถูกส่ังลงโทษหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ27 
 ผูอุทธรณอาจถอนอุทธรณได กอนองคคณะวินิจฉัยมีคําวินิจฉัยอุทธรณ28 

 การออกจากราชการของผูอุทธรณ ไมเปนเหตุใหยุติการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ และ
ในกรณีท่ีผูอุทธรณถึงแกความตายกอนการวินิจฉัยอุทธรณใหรอการวินิจฉัยอุทธรณนั้นออกไป
จนกวาทายาทผูจัดการมรดก หรือผูรับสิทธิของผูนั้นจะมีคําขอเขามาแทนท่ีผูอุทธรณนั้น29 

                                                 
26 กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 24. 
27 กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 29.  
28 กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 33. 
29 กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 35. 
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 การยื่นคําคัดคาน และการพิจารณาคําคัดคานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ 
 ผูอุทธรณอาจคัดคานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณได ถากรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูนั้นมี
กรณีดังตอไปนี้30 
 1) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยท่ีผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการกระทําท่ีผู
อุทธรณถูกส่ังใหออกจากราชการ 
 2) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยท่ีผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการกระทําท่ีผูถูก
อุทธรณถูกส่ังใหออกจากราชการ 
 3) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ 
 4) เปนผูกลาวหา หรือเปนหรือเคยเปนผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ หรือส่ังใหออกจาก
ราชการ 
 5) เปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยหรือการส่ังใหออกจากราชการท่ีผู
อุทธรณถูกลงโทษหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ 
 6) มีความเก่ียวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 
อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูอุทธรณ 
 ผูอุทธรณตองทําคําคัดคานเปนหนังสือยื่นตอประธาน ก.พ.ค. ภายใน 7 วัน นับแตวัน
รับทราบคําส่ังต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ 
 กรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูท่ีถูกคัดคานตองงดการปฏิบัติหนาที่ไว จนกวาประธาน 
ก.พ.ค. จะไดมีการชี้ขาดในเร่ืองการคัดคานนั้นแลว 
 หากประธาน ก.พ.ค. เห็นวามิไดเปนไปตามคําคัดคานและมีเหตุผลสมควรท่ีจะใหผูท่ี
ถูกคัดคานปฏิบัติหนาท่ีตอไป ใหประธาน ก.พ.ค. นําเร่ืองเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ค. เพื่อ
พิจารณามีมติใหกรรมการวินิจฉัยอุทธรณปฏิบัติหนาท่ีตอไป ถาท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการท่ีไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีตอไป มติดังกลาวให
กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับแลวใหเปนท่ีสุด 
 ในกรณีท่ีประธาน ก.พ.ค. เห็นวา คําคัดคานฟงข้ึน หรือมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะฟงไดวา
หากใหผูท่ีถูกคัดคานปฏิบัติหนาท่ีตอไปอาจทําใหการพิจารณาไมไดความจริงและความยุติธรรม 
ใหมีคําส่ังใหผูท่ีถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณในเรื่องนั้น แลวแจงใหผูคัดคาน
ทราบ 
 
 

                                                 
30 กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 39. 
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 กรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูใดเห็นวาตนมีกรณีอันอาจถูกคัดคาน ใหแจงประธาน ก.พ.ค. 
และถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
 ในกรณีท่ีประธาน ก.พ.ค. เห็นวา ควรใหกรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูท่ีขอถอนตัวปฏิบัติ
หนาท่ีตอไป ใหนําเร่ืองเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ค. เพื่อพิจารณามีมติใหกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณปฏิบัติหนาท่ีตอไป ถาท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการท่ีไม
ถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีตอไปได มติดังกลาวใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับแลว
ใหเปนท่ีสุด 
 การที่กรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูท่ีถูกส่ังใหงดการปฏิบัติหนาท่ีหรือกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณผูท่ีขอถอนตัวเพราะกรณีอันอาจถูกคัดคาน ยอมไมกระทบถึงการกระทําใดๆ ท่ีไดกระทํา 
ไปแลว แมวาจะไดดําเนินการหลังจากท่ีไดมีการยื่นคัดคานนั้น31 
 
2.2 หลักการท่ัวไปในการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณ 
 ขาราชการทุกคนจะตองปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ แบบแผน และความประพฤติท่ี
ทางราชการไดกําหนดไว ซ่ึงมีท้ังขอหามและขอควรปฏิบัติ ซ่ึงเรียกวา วินัยขาราชการโดยขอหาม
หรือขอควรปฏิบัติไดบัญญัติตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เนื่องจาก
การลงโทษทางวินัยเปนมาตรการอยางหนึ่งในการควบคุมความประพฤติของขาราชการ ซ่ึงเปน
มาตรการในการบังคับ แตมิไดมีจุดมุงหมายในทางท่ีจะตอบโต หรือแกแคน แตมุงหมายเพ่ือความ
ศักดิ์สิทธ์ิของกฎหมาย หรือระเบียบ และเพื่อแกไขการหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามระเบียบท่ีมีอยู เพ่ือ
รักษามาตรฐานความประพฤติ และสมรรถภาพของขาราชการ เพื่อจูงใจใหขาราชการไดปรับปรุง
ตนเองใหมีประสิทธิภาพ 
 เม่ือมีการรองเรียนกลาวหาขาราชการผูหนึ่งผูใดกระทําผิดวินัย หรือกรณีผูบังคับบัญชา
ตรวจพบวาผูใตบังคับบัญชากระทําผิด รวมท้ังการดําเนินการทางวินัยที่ เกิดข้ึนจากมติคณะ 
กรรมการ ป.ป.ช. ซ่ึงผูบังคับบัญชาจะส่ังลงโทษทางวินัยได จะตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกฎหมาย
กําหนดไว รวมท้ังการส่ังลงโทษก็จะตองเปนผูบังคับบัญชาท่ีกฎหมายใหอํานาจไว ตลอดจนการส่ัง
ลงโทษจะตองอยูภายในขอบอํานาจท่ีกฎหมายกําหนดไว หรืออีกนัยหนึ่งการกระทําของฝาย
ปกครองตองชอบดวยกฎหมาย เพราะหากการกระทําทางปกครองไมชอบดวยกฎหมายจะสงผลให
คําส่ังลงโทษไมชอบดวยกฎหมาย คําส่ังลงโทษทางวินัยจึงเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา 5 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เม่ือคําส่ังลงโทษทางวินัยเปนคําส่ังทาง
ปกครองซึ่งมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 2 สวน ไดแก สวนท่ีเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยจะตองมี
                                                 

31  แหงกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 42. 
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กฎหมายบัญญัติวากระทําอยางไรเปนความผิดวินัย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ จะตองมีขอกําหนดของ
วินัยขาราชการพลเรือนสามัญ และอีกสวนหนึ่งเปนการใชดุลพินิจในการส่ังลงโทษ 
 ขาราชการผูใดท่ีถูกลงโทษทางวินัยแลวเห็นวา ตนไมไดรับความเปนธรรมก็มีสิทธิ
อุทธรณคําส่ังลงโทษ เพื่อใหองคกรท่ีมีอํานาจการพิจารณาอุทธรณไดยกเร่ืองท่ีตนถูกลงโทษทาง
วินัยข้ึนทบทวนใหมในทางท่ีเปนคุณแกตน และเพ่ือเปนหลักประกันความเปนธรรม ซ่ึงขอบเขต
ของการทบทวนคําส่ังทางปกครอง โดยมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 ไดบัญญัติวา ในการพิจารณาอุทธรณใหเจาหนาท่ีพิจารณาทบทวนคําส่ังทางปกครองได
ไมวาจะเปนปญหาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําส่ังทางปกครองและ
อาจมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําส่ังไปในทางใด ท้ังนี้ ไมวาจะเปน
การเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใชดุลพินิจแทนในเร่ืองความเหมาะสมของการทําคําส่ังทางปกครอง
หรือมีขอกําหนดเง่ือนไขอยางไรก็ได เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติกฎหมายดังกลาวจะเห็นไดวา ผูมี
อํานาจพิจารณาอุทธรณมีขอบเขตในการทบทวนคําส่ังทางปกครองไดอยางกวางขวาง กลาวคือ 
สามารถทบทวนคําส่ังทางปกครองไดท้ังปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย รวมท้ังความเหมาะสม
ของการทําคําส่ังทางปกครอง ตลอดจนผูพิจารณาอุทธรณสามารถเปล่ียนแปลงคําส่ังทางปกครอง
นั้นไปในทางไมวาจะเปนการเพิ่มภาระหรือการลดภาระหรือมีขอกําหนดเปนเง่ือนไขอยางไรก็ได 
 การอุทธรณถือเปนหลักประกันความม่ันคงในการดํารงสถานภาพและความเปนธรรม
แกขาราชการตามระบบคุณธรรม เพื่อใหขาราชการท่ีถูกลงโทษมีชองทางแสวงหาความยุติธรรม
ตามกระบวนการท่ีกฎหมายกําหนด และเปนการถวงดุลอํานาจของผูบังคับบัญชา32  
 
2.3 ระบบตรวจสอบหรือควบคุมการกระทําของฝายปกครอง 
 การตรวจสอบหรือควบคุมฝายปกครองใหปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปโดยถูกตอง หรือโดย
ชอบดวยกฎหมาย เพื่อใหผูท่ีไดรับผลกระทบตอสิทธิมีหลักประกันในการท่ีจะไดรับความเปน
ธรรมจากการกระทําของเจาหนาท่ีฝายปกครอง มาตรการในการตรวจสอบหรือควบคุมการกระทําของ
ฝายปกครอง อาจจําแนกไดเปน 2 ระบบใหญๆ ไดแก33 
 ระบบการตรวจสอบหรือควบคุมโดยองคกรภายในฝายปกครอง 
 ระบบการตรวจสอบหรือควบคุมโดยองคกรภายนอกฝายปกครอง 

                                                 
32 สุธาทิพย  นาคาบดี.  (2536).  การอุทธรณคําสั่งลงโทษขาราชการพลเรือน.  หนา 21-22. 
33 วรพจน  วิศรุตพิชญ ก (2540).  หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง.  หนา 76-79.  
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 ในท่ีนี้จะขอกลาวถึงดุลพินิจฝายปกครองกอนท่ีจะไปทความเขาใจกับระบบการ
ตรวจสอบหรือควบคุมการกระทําของฝายปกครอง เนื่องจากคําวา “ดุลพินิจ”34 คือ การมีสิทธิท่ีจะ
เลือกไดจนบางคร้ังเขาใจวาจะเลือกอยางไรก็ได ซ่ึงในทางกฎหมายแมจะยอมใหฝายปกครองมี
อํานาจดุลพินิจเลือกท่ีจะตัดสินใจได แตการตัดสินใจก็ตองอยูภายใตกรอบของกฎหมาย เพื่อ
ปองกันไมใหมีการใชอํานาจดุลพินิจตามอําเภอใจ 
 1)  ลักษณะของอํานาจท่ีกฎหมายใหแกฝายปกครอง 
  กฎหมายใหอํานาจแกเจาหนาท่ีฝายปกครองในการปฏิบัติงาน 2 ลักษณะ คือ อํานาจ
ผูกพัน และอํานาจดุลพินิจ 
    (1)  อํานาจผูกพัน คือ อํานาจท่ีกฎหมายใหแกเจาหนาท่ีฝายปกครอง โดยบัญญัติ
บังคับไวลวงหนาวา เม่ือมีขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีไดกําหนดไวเกิดข้ึน เจาหนาท่ีฝาย
ปกครองจะตองออกคําส่ังทางปกครองท่ีมีเนื้อความตามที่กําหนดไว โดยไมมีเสรีภาพในการเลือก
ปฏิบัติ เชน การขอใบอนุญาต หากผูยื่นคําขอมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกฎหมายกําหนด เจาหนาท่ีฝาย
ปกครองจะตองออกใบอนุญาตให 
   (2)  อํานาจดุลพินิจ คือ อํานาจท่ีกฎหมายใหแกเจาหนาท่ีฝายปกครองตัดสินใจเลือก
ผลอยางใดอยางหน่ึงท่ีเหมาะสมได ซ่ึงเรียกวา ดุลพินิจ ท่ีจะเลือกมาตรการที่กฎหมายกําหนดให
เหมาะสมกับขอเท็จจริงในกรณีนั้นๆ  
 2)  ความหมายของดุลพินิจของฝายปกครอง35 
    ดุลพินิจของฝายปกครอง หมายถึง การที่เจาหนาท่ีฝายปกครองมีความสามารถท่ีจะ
ตัดสินใจออกคําส่ังทางปกครองอยางใดอยางหน่ึงตามท่ีกฎหมายบัญญัติเปดทางใหออกได เพื่อ
ดําเนินการใหบรรลุเจตนารมณ หรือความมุงหมายของกฎหมาย 
    แตในกรณีท่ีผูตรากฎหมายไมอาจบัญญัติกฎหมายใหมีผลท่ีแนนอนได เพราะ
ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนมีรายละเอียดปลีกยอย การบัญญัติกฎหมายไวตายตัวก็อาจนํามาซ่ึงความไม
เสมอภาคได เพราะขอเท็จจริงท่ีตางกันหากปฏิบัติดวยกฎเกณฑเดียวกัน ยอมเปนส่ิงท่ีไมเสมอภาค 
ดังนั้น ผูตรากฎหมายจึงจําเปนท่ีจะตองตรากฎหมายมอบอํานาจดุลพินิจใหแกฝายปกครอง เพ่ือให
ฝายปกครองใชดุลพินิจประกอบการออกคําส่ังทางปกครองใหสอดคลองกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน 
เชน กรณีการกําหนดโทษทางวินัยท่ีจะลงแกขาราชการที่กระทําผิดวินัย ซ่ึงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 88 ไดกําหนดโทษทางวินัยวามี 5 สถาน คือ ภาคทัณฑ ตัด 
เงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไลออก 
                                                 

34 มานิตย  จุมปา.  (2546).  คูมือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง.  หนา 404. 
35  แหลงเดิม.  หนา 407. 
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    โดยมาตรา 96 และมาตรา 97 ไดวางหลักเกณฑประกอบการใชดุลพินิจในการ
ลงโทษทางวินัย ซ่ึงแยกการลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงกับอยางรายแรง ดังนี้ 
   (1) กรณีกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 
   มาตรา 96 บัญญัติวา “ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางไม
รายแรง ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือ
ลดเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด  
     ในกรณีมีเหตุอันควรลดหยอน จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ไดแต
สําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย 
     ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทํา
ทัณฑบนเปนหนังสือ หรือวากลาวตักเตือนก็ได 
     การลงโทษตามมาตราน้ี ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 จะมี
อํานาจส่ังลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดไดเพียงใด ใหเปนไปตามท่ี
กําหนดในกฎ ก.พ.” 
    (2) กรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
   มาตรา 97 บัญญัติวา “ภายใตบังคับวรรคสอง ขาราชการพลเรือนสามัญใด
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอัน
ควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษลงตํ่ากวาปลดออก 
     ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนหรือผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน ตาม
มาตรา 93 วรรคหนึ่ง หรือผูมีอํานาจตามมาตรา 94 เห็นวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 สงเร่ืองให อ.ก.พ. จังหวัด  
อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซ่ึงผูถูกกลาวหาสังกัดอยู แลวแตกรณีพิจารณา เม่ือ อ.ก.พ. ดังกลาว
มีมติเปนประการใด ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไป
ตามน้ัน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
   ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ไมใชอํานาจตาม
มาตรา 93 วรรคหน่ึง มาตรา 94 หรือมาตราน้ี ใหผูบังคับบัญชาตามมาตรา 57 ระดับเหนือข้ึนไปมี
อํานาจดําเนินการตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง มาตรา 94 หรือมาตรานี้ได 
   ผูใดถูกลงโทษปลดออก ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูนั้นลาออก
จากราชการ” 
   การท่ีกฎหมายใหอํานาจดุลพินิจแกเจาหนาท่ีฝายปกครอง เพื่อใหเจาหนาท่ีฝาย
ปกครองปรับใชอํานาจของตนใหสอดคลองและยืดหยุนเหมาะสมกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะ
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เร่ือง อํานาจดุลพินิจจึงไมใชเจาหนาท่ีฝายปกครองใชอํานาจตามอําเภอใจ เพื่อปองกันการใช
ดุลพินิจไปในทางท่ีไมชอบ จึงตองมีการควบคุมการใชดุลพินิจ 
   การควบคุมการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีฝายปกครอง จําแนกเปน 2 ระบบใหญ  ๆ                    
คือ การควบคุมโดยองคกรภายในฝายปกครอง และควบคุมโดยองคกรภายนอกฝายปกครอง ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 

 2.3.1 การควบคุมโดยองคกรภายในฝายปกครอง 
 การควบคุมโดยองคกรภายในฝายปกครองเปนระบบการควบคุมแบบแกไข ระบบการ
ควบคุมแบบแกไขนั้น หมายความวา มีการออกคําส่ังทางปกครองไปแลว และคําส่ังทางปกครอง    
ดังกลาวไปกระทบตอสิทธิบุคคล การแกไขหรือการเยียวยาภายในฝายปกครองจึงแยกออกเปน        
3 ระบบ คือ36 
 1) การควบคุมโดยผูมีอํานาจเหนือ 
 2) การอุทธรณภายในฝายปกครอง 
 3) การควบคุมโดยคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1)  การควบคุมโดยผูมีอํานาจเหนือ 
    อาจแยกผูมีอํานาจเหนือออกเปนผูบังคับบัญชา และผูกํากับดูแล 
    การควบคุมแบบบังคับบัญชา เปนการควบคุมท่ีเกิดมาจากหลักการรวมอํานาจ 
(Centralization) ซ่ึงการแบงองคกรฝายปกครองตามหลักการรวมอํานาจ หมายถึง การจัดระเบียบ     
บริหารราชการสวนกลาง (กระทรวง ทบวง กรม) และการจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
(จังหวัด อําเภอ) ความสัมพันธระหวางฝายบริหารหรือรัฐมนตรีกับเจาหนาท่ีของกระทรวงนั้นๆ ยอม    
อยูภายใตความสัมพันธลักษณะของการบังคับบัญชา และในขณะเดียวกันความสัมพันธภายใน
ระหวางเจาหนาท่ีของรัฐระดับสูงกับเจาหนาท่ีของรัฐในระดับตํ่ากวาขององคกรฝายปกครอง
ดังกลาวยอมมีความสัมพันธในลักษณะของการบังคับบัญชา ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา
กับผูใตบังคับ บัญชานั้นเปนเร่ืองอํานาจท่ัวไป จะมีกฎหมายหรือไม ไมใชสาระสําคัญ ยกเวนกรณีการ
ลงโทษการกระทําท่ีไปกระทบสิทธิในสถานภาพพื้นฐาน และมีขอบเขตการควบคุมไดท้ังความชอบ
ดวยกฎหมาย และการควบคุมความเหมาะสม ถาหากเห็นวาการกระทําใดของผูใตบังคับบัญชาไม
ชอบดวยกฎหมาย หรือชอบดวยกฎหมายแตไมเหมาะสม ผูบังคับบัญชามีอํานาจยกเลิก เพิกถอน 

                                                 
36  บรรเจิด  สังคะเนติ.  (2548).  หลักกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมฝายปกครอง.  หนา 81-82. 
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หรือแกไขเปล่ียนแปลงการกระทํานั้นได ผูบังคับบัญชาอาจใชอํานาจควบคุมการกระทําของ
ผูใตบังคับบัญชาโดยพลการ หรือมีผูรองเรียนข้ึนมาก็ได 
 สวนอํานาจกํากับดูแล เปนลักษณะของความสัมพันธท่ีเกิดมาจากหลักกระจายอํานาจ 
(Decentralization) กลาวคือ ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับองคกรกระจายอํานาจท้ังหลาย ซ่ึงอาจ
แยกออกเปนองคกรกระจายอํานาจทางพื้นท่ี ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหลาย และองคกร
กระจายอํานาจทางกิจการ ไดแก รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และองคกรวิชาชีพ ดังนั้น ความสัมพันธ 
ระหวางรัฐบาลกับองคกรกระจายอํานาจท้ังหลาย ยอมมีความสัมพันธในลักษณะของการกํากับดูแล
อํานาจในการควบคุมกํากับดูแลมีฐานมาจากกฎหมายบัญญัติเสมอ ตองเปนไปตามกรอบท่ีกําหนด
ไวโดยกฎหมาย จึงมีขอบเขตการควบคุมไดเฉพาะความชอบดวยกฎหมาย โดยพิจารณาไดเพียงวา 
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบ ไมมีอํานาจท่ีจะไปส่ังใหแกไขเปล่ียนแปลงใดๆ ถาเห็นวาการกระทํานั้น
ไมชอบดวยกฎหมายก็ใหเพิกถอนการกระทํานั้น เชน ผูวาราชการจังหวัด และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของรางเทศบัญญัติท่ีสภาตางๆ จัดทําข้ึน 
หรือกรณีกรุงเทพมหานครประกาศประกวดราคาซื้อเคร่ืองกําจัดขยะมูลฝอยขนาด 1,000 ตันตอวัน      
มีบริษัท ก. เสนอราคาถูกตองตามเง่ือนไขทุกประการ คณะกรรมการเปดซองใหความเห็นชอบเสนอ
ใหบริษัท ก. เปนบริษัทท่ีไดรับการพิจารณา โดยประกาศกรุงเทพมหานคร ขอ 18 มีขอสงวนสิทธิ
ไวใหกรุงเทพมหานครใชดุลพินิจเลือกรับราคาของผูใดผูหนึ่งหรือไมก็ได หรือจะยกเลิกการประกวด
ราคาเสียก็ได ซ่ึงทายท่ีสุดกรุงเทพมหานครเลือกท่ีจะยกเลิกการประกวดราคา แตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเปนผูกํากับดูแลกรุงเทพมหานครไมเห็นดวย โดยไดหารือไปยังคณะกรรมการ
กฤษฎีกาวาจะส่ังการใหกรุงเทพมหานครเปล่ียนแปลงคําส่ังไดหรือไม ท่ีประชุมใหญคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเห็นวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกาวลวงเขาไปส่ังการกรุงเทพมหานครไมได  
ถากรุงเทพมหานครไมไดกระทําการอันเปนขัดตอกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี37 เปนตน 
 2)  การอุทธรณภายในฝายปกครอง 
  การอุทธรณนั้นเปนระบบการควบคุมภายในท่ีสําคัญอีกเร่ืองหนึ่ง ความมุงหมายของ
การอุทธรณเพื่อคุมครองสิทธิของประชาชน เพื่อใหฝายปกครองควบคุมตนเองอีกคร้ังหนึ่งกอนท่ีเร่ือง
เหลานั้นจะออกไปสูองคกรภายนอก เพ่ือความรอบคอบโดยบุคลหรือองคกรท่ีมีสถานะสูงกวาเขามา
ตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง และเพื่อลดภาระคดีของศาล 

                                                 
37 แหลงเดิม.  หนา 97.  อางถึงในบันทึกคณะกรรมการรางกฎหมาย เรื่อง อํานาจของผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกับการสั่งยกเลิกการประกวดราคา ตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2529 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2528 
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  การพิจารณาเร่ืองการอุทธรณในระบบกฎหมายไทย อาจแยกเปน 
  (1) การอุทธรณตามกฎหมายเฉพาะ 
  (2) การอุทธรณตามกฎหมายกลาง (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  (1) การอุทธรณตามกฎหมายเฉพาะ 
   การอุทธรณตามกฎหมายเฉพาะ หมายถึง ระบบการอุทธรณตามท่ีพระราชบัญญัติ             
แตละฉบับไดกําหนดเง่ือนไขในการอุทธรณไวเปนการเฉพาะตามพระราชบัญญัตินั้นๆ ซ่ึงการ 
อุทธรณตามกฎหมายเฉพาะเปนการอุทธรณท่ีไมนําหลักเกณฑตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ     
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใชบังคับ ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว38 เชน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 114 บัญญัติวา “ผูใด 
ถูกส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา 110 (1) (3) (5) (6) (7) 
และ (8) ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค. ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําส่ัง 
   การอุทธรณและการพิจารณาการวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎ ก.พ.ค.” 
   จากบทบัญญัติกฎหมายดังกลาวผูมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค. มีดังนี้ 
   ก. ผูท่ีถูกส่ังลงโทษทางวินัย ไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก 
ไลออก ตามมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
   ข. ผูท่ีถูกส่ังใหออกจากราชการดวยเหตุดังตอไปนี้  
    -  เจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาท่ีราชการของตนไดโดยสมํ่าเสมอ (มาตรา 110 
(1)) 
    - เปนผูขาดคุณสมบัติท่ัวไปหรือเปนผูมีลักษณะตองหาม ไดแก (มาตรา 
110 (3)) 
     1. ไมมีสัญชาติไทย 
       2. ไมเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธ์ิใจ 

                                                 
38 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 3 บัญญัติวา วิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองตามกฎหมายตางๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี เวนแตในกรณีที่กฎหมายใด  กําหนดวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไวโดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรม หรือมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติราชการไมตํ่ากวาหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี   

 ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงที่กําหนดในกฎหมาย 
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     3. เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
       4. เปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไว
กอน 
       5. เปนบุคคลลมละลาย 
     6. เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ 
      - เปนผู ท่ีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ (มาตรา 110 (5)) 
      -  เปนผูท่ีหยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการบกพรอง
ในหนาท่ีราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการ ถาใหผูนั้นรับราชการ
ตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ (มาตรา 110 (6)) 
        -  เปนผูถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามมารา 93 และ
ผลการสอบสวนไมไดความแนชัดพอท่ีจะฟงลงโทษตามมาตรา 97 วรรคหน่ึง แตมีมลทินหรือ 
มัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ (มาตรา 110 (7)) 
      -  เปนผูตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดท่ี
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือตองโทษจําคุกโดยคําส่ังของศาล ซ่ึงยังไมถึงกับ
จะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก (มาตรา 110 (8)) 
                        การอุทธรณตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 52 “ผูขอรับใบ 
อนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ และผูไดรับคําส่ังจากเจาพนักงานทองถ่ิน ตาม 
พระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดภายในสามสิบ
วันนับแตวันทราบคําส่ัง 
     การอุทธรณตามวรรคหน่ึงใหทําเปนหนังสือและยื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
ผูออกคําส่ังดังกลาว และใหเจาพนักงานทองถ่ินจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของ
ท้ังหมดไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายในสามสิบวันท่ีไดรับอุทธรณ” 
     การอุทธรณตามกฎหมายเฉพาะ จึงเปนข้ันตอนการดําเนินการท่ีคูกรณีจะตอง
ดําเนินการตามกฎหมายน้ันๆ กอนท่ีจะนําคดีข้ึนสูศาล หากไมอุทธรณภายในเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนดก็อาจจะหมดสิทธิท่ีจะดําเนินคดีในศาลตอไป การอุทธรณตามกฎหมายเฉพาะโดยหลัก
ท่ัวไปแลว กรณีใดท่ีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวก็ยอมเปนไปตามกฎหมายน้ันๆ กรณีท่ีกฎหมาย
เฉพาะมิไดบัญญัติเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไว กรณีนี้ยอมนําหลักท่ัวไปตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
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ปกครองใชบังคับ ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 44 วรรคสาม ท่ีบัญญัติวา “การอุทธรณไมเปนเหตุให
ทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครอง เวนแตจะมีการส่ังใหทุเลาการบังคับตามมาตรา 56 วรรค
หนึ่ง” กลาวคือ เวนแตกฎหมายเฉพาะน้ันๆ จะไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน เชน มาตรา 52 วรรคหก  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดวา “ในระหวางอุทธรณหามมิใหผูอุทธรณ
หรือเจาพนักงานทองถ่ินกระทําการใดแกอาคารอันเปนมูลกรณีแหงการอุทธรณ เวนแตอาคารนั้น
จะเปนภยันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสินหรือมีลักษณะซ่ึงไมอาจรอได”39   
     ตัวอยาง 
     นายอําเภอมีอํานาจพิจารณาอุทธรณคําส่ังพักหนาท่ีกํานัน ผูใหญบานไดหรือไม 
(ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เร่ืองเสร็จท่ี 280/2541)40 จังหวัดเพชรบูรณ
ไดหารือกรณีอําเภอหลมสักมีคําส่ังพักหนาท่ีนาย อ. กํานันตําบลบานโสก และผูใหญบานหมูท่ี 1 
ตําบลบานโสก อําเภอหลมสัก ตั้งแตวันท่ี 25 กรกฎาคม 2540 เนื่องจากนาย อ. ถูกฟองคดีอาญา ซ่ึง
หากอยูในตําแหนงจะเปนการเสียหายตอราชการ และตอมา นาย อ. อุทธรณคําส่ังพักหนาท่ีโดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 สรุปความไดวา การที่ตนถูก
ฟองเนื่องมาจากถูกกล่ันแกลง โดยท่ีจริงแลวตนไมไดกระทําผิดตามฟอง และสัญญาวาหากไดกลับ
เขารับหนาท่ีจะทําหนาท่ีดวยความระมัดระวังยิ่งข้ึน ซ่ึงนายอําเภอหลมสักไดพิจารณาคําอุทธรณ
ของนาย อ. ประกอบขอมูลดานตางๆ แลวเห็นดวยกับคําอุทธรณท้ังหมด และเห็นวาหากใหนาย อ. 
กลับเขารับหนาท่ีจะไมกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการแตอยางใด อําเภอหลมสักจึงไดมี
หนังสือลงวันท่ี 9 กันยายน 2540 ถึงผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณแจงผลการพิจารณาอุทธรณคําส่ัง
อําเภอหลมสัก ของนาย อ. โดยขอใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาส่ังการใหนาย อ. กลับเขารับ
หนาท่ี รวมท้ังไดรับเงินคาตอบแทนในระหวางพัก แตผูวาราชการจังหวัดเห็นวากรณียังมีปญหา จึง
ไดหารือคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวเห็นวา ตาม
มาตรา 61 ทวิ วรรคสาม (2) แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ. 2457 ไดบัญญัติให
อํานาจนายอําเภอท่ีจะส่ังพักหนาท่ีกํานัน ผูใหญบาน ไดในกรณีท่ีกํานัน ผูใหญบาน ถูกฟองคดี 
อาญา เวนแตเปนคดีความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ถา
นายอําเภอเห็นวา หากกํานัน ผูใหญบานยังคงอยูในตําแหนงตอไป จะเปนการเสียหายแกราชการ
และเม่ือนายอําเภอไดมีคําส่ังพักหนาท่ีแลว นายอําเภอมีหนาท่ีรายงานผูวาราชการจังหวัดเพ่ือทราบ  
 

                                                 
39  บรรเจิด  สิงคะเนติ.  เลมเดิม.  หนา 102 -103. 
40  แหลงเดิม.  หนา 104-106 อางถึงในรวมความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (พ.ศ. 

2543-พ.ศ. 2545) สํานักงานกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2547) หนา 129.  
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ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดอาจจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับคําส่ังของนายอําเภอก็ได จากบทบัญญัติ
ดังกลาวจึงตองพิจารณาวาคําส่ังของนายอําเภอในกรณีดังกลาวยังมีเง่ือนไข กลาวคือ ผูวาราชการ
จังหวัดอาจจะมีความเห็นเปนอยางอ่ืนได ฉะนั้น กรณีนาย อ. อุทธรณตอนายอําเภอเพ่ือใหยกเลิก
คําส่ังพักหนาท่ีเพื่อมีผลใหตนไดกลับเขารับราชการโดยอุทธรณตอนายอําเภอซ่ึงเปนผูออกคําส่ังพัก
หนาท่ีไดหรือไมนั้น ในประเด็นนี้ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเห็นวา เม่ือคําส่ังพัก
หนาท่ีของนายอําเภอยังมีลักษณะเปนคําส่ังท่ีมีเง่ือนไข และโดยมาตรา 61 ทวิ วรรคสาม (2) แหง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พุทธศักราช 2457 บัญญัติวา “...การส่ังใหกลับเขารับหนาท่ี
ตลอดจนการวินิจฉัยวาควรจะจายเงินเดือนระหวางพักไดหรือไม ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผู
พิจารณาส่ังอนุโลมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน” ฉะนั้น การพิจารณาอุทธรณคําส่ัง
พักหนาท่ีของนาย อ. ซ่ึงจะมีผลใหนาย อ. กลับเขารับหนาท่ีไดหรือไมนั้น จึงเปนอํานาจของผูวา
ราชการจังหวัด ท้ังนี้ โดยอนุโลมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
  (2)  การอุทธรณตามกฎหมายกลาง 
   การอุทธรณตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หรือกฎหมายกลาง เปน
กรณีท่ีนํามาใชในกรณีท่ีกฎหมายปกครองเฉพาะมิไดบัญญัติเร่ืองการอุทธรณไวเปนการเฉพาะ ซ่ึงตาม
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 42 วรรคสองบัญญัติ
วา  “ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายใน
เร่ืองใดไวโดยเฉพาะ การฟองคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทําไดตอเม่ือมีการดําเนินการตาม
ข้ันตอนและวิธีการดังกลาว และไดมีการส่ังการตามกฎหมายนั้น หรือมิไดมีการส่ังการภายในเวลา
อันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด” ซ่ึงจากบทบัญญัติดังกลาวถือเปนหลักการบังคับ
ใหอุทธรณกอนท่ีจะนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 
   การอุทธรณตามกฎหมายกลาง คือ การอุทธรณตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ตามมาตรา 44 บัญญัติวา “ภายใตบังคับมาตรา 48 ในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองใดไมได
ออกโดยรัฐมนตรี และไมมีกฎหมายกําหนดข้ันตอนอุทธรณภายในฝายปกครองเปนการเฉพาะ  
ใหคูกรณีอุทธรณคําส่ังทางปกครองนั้น โดยยื่นตอเจาหนาท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีตนไดรับแจงคําส่ังดังกลาว” กลาวคือ คําส่ังทางปกครองท่ีไมจําเปนตองอุทธรณกอนนํา
คดีไปฟองศาลปกครอง ไดแก คําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยรัฐมนตรี กับคําส่ังทางปกครองของ
บรรดาคณะกรรมการตางๆ เนื่องจากคําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยรัฐมนตรี ความมุงหมายของการ
อุทธรณเพ่ือใหเจาหนาท่ีของรัฐท่ีอยูในฐานะท่ีสูงกวาผูออกคําส่ังทางปกครองไดมีโอกาสพิจารณา
ทบทวนคําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยเจาหนาท่ีอยูภายใตการควบคุมของตนอีกคร้ังหนึ่ง ดังนั้น 
รัฐมนตรีเปนเจาหนาท่ีสูงสุดในกระทรวงน้ันๆ แลว การอุทธรณคําส่ังโดยรัฐมนตรีไมอาจบรรลุความ
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มุงหมายของการอุทธรณไดดวยเหตุนี้จึงไดบัญญัติใหคําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยรัฐมนตรีไมตอง
อุทธรณแตอยางใด สวนคําส่ังทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการตางๆ ตามมาตรา 48 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ถาจะอุทธรณตองอุทธรณตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา แตปจจุบันมาตรา 48 ถูกยกเลิกตาม
มาตรา 87 ของกฎหมายฉบับเดียวกัน ซ่ึงมาตรา 87 กําหนดวา เม่ือใดมีการจัดต้ังศาลปกครองข้ึนแลว 
บทบัญญัติมาตรา 48 ใหเปนอันยกเลิก เปนเหตุใหคําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยคณะกรรมกา
ท้ังหลาย ถากฎหมายเฉพาะไมไดบัญญัติใหอุทธรณสามารถนําคดีไปฟองศาลปกครองไดทันที 
   ขอบอํานาจของผูมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณ 
   ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 46 บัญญัติวา 
“ในการพิจารณาอุทธรณ ใหเจาหนาท่ีพิจารณาทบทวนคําส่ังทางปกครองไดไมวาจะเปนปญหา
ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําส่ังทางปกครอง และอาจมีคําส่ังเพิกถอน
คําส่ังทางปกครองเดิมหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังไปในทางใด ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการเพิ่มภาระหรือลดภาระ
หรือใชดุลพินิจแทนในเร่ืองความเหมาะสมของการทําคําส่ังทางปกครองหรือมีขอกําหนดเปนเง่ือนไข
อยางไรก็ได” กลาวคือ ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตรวจสอบไดท้ังขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และ
อาจยกเลิกเพิกถอนไดจากเหตุผลความชอบดวยกฎหมายหรือความเหมาะสมของคําส่ังทางปกครอง 
 3) ควบคุมโดยคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท 
  คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทเปนลักษณะองคกรกลุมท่ีเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน จึง
เขามาตรวจสอบโดยอาศัยลักษณะความเช่ียวชาญกอนท่ีจะออกไปสูองคกรภายนอก โดยมีขอบเขต
การควบคุมตรวจสอบไดท้ังความชอบดวยกฎหมายและความเหมาะสม เชน คณะกรรมการวินิจฉัย
การเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เปนตน 
    จากท่ีกลาวมาแลวขางตนเปนการควบคุมโดยองคกรภายในฝายปกครอง และหากผูท่ี
ไดรับผลกระทบจากการออกคําส่ังทางปกครองของเจาหนาท่ีฝายปกครอง เห็นวา คําส่ังทางปกครอง
ดังกลาวเปนคําส่ังท่ีมิชอบดวยกฎหมาย ก็สามารถไปฟองตอศาลปกครองใหเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองดังกลาวได แตผูท่ีไดรับผลกระทบจากคําส่ังทางปกครองจะมีการใชสิทธิอุทธรณโตแยง
คําส่ังดังกลาวกอน ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
มาตรา 42 วรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายในเร่ืองใดไวโดยเฉพาะการฟองคดีปกครองในเร่ืองนั้นจะกระทําไดตอเม่ือ
มีการดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการดังกลาว และไดมีการส่ังการตามกฎหมายน้ันหรือมิไดมีการ
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ส่ังการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาท่ีกฎหมายนั้นกําหนด” หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเปนการ
ควบคุมโดยองคกรภายนอกฝายปกครอง โดยจะกลาวในรายละเอียดดังนี้ 
 2.3.2 การควบคุมโดยองคกรภายนอกฝายปกครอง 
 การควบคุมโดยองคกรภายนอกฝายปกครอง ไดแก การควบคุมโดยการเมือง การ
ควบคุมโดยองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และการควบคุมโดยองคกรตุลาการ ซ่ึงในท่ีนี้จะขอกลาว
เฉพาะเกี่ยวกับการควบคุมโดยองคกรตุลาการ 
 การควบคุมโดยองคกรตุลาการหรือศาลนั้น เปนกรณีท่ีกฎหมายใหเอกชนคนใดคน
หนึ่ง ซ่ึงไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําทางปกครอง มีสิทธิฟองขอใหศาลพิพากษาวาการ
กระทําทางปกครองท่ีมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพหรือประโยชนอันชอบธรรมของตนนั้น เปนการ
กระทําท่ีมิชอบดวยกฎหมาย และขอใหเพิกถอนการกระทํานั้น หรือขอใหไมใชการกระทํานั้นบังคับ
แกกรณีของตน และ/หรือขอใหบังคับใหฝายปกครองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกตนแลวแตกรณี  
 ความสําคัญของการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองโดย
องคกรตุลาการ เนื่องจากการควบคุมโดยองคกรตุลาการใหหลักประกันแกเอกชนไดดีกวาระบบ
อ่ืนๆ ดังนั้น จึงถือกันวาประเทศใดที่ไมมีระบบการควบคุมการกระทําของฝายปกครองโดยศาล 
แมวาประเทศน้ันจะมีการควบคุมฝายปกครองระบบอ่ืนๆ อยูแลวก็ตาม ไมใชรัฐเสรีประชาธิปไตยท่ี
แทจริง เหตุผลท่ีสนับสนุนความเห็นดังกลาวมีดังตอไปนี้41 
 1)  ศาลหรือองคกรตุลาการมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีไมตกอยูภายใต
อิทธิพล ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ท้ังขององคกรทางการเมืองอันไดแกรัฐสภาและรัฐบาล 
และของฝายปกครอง ความเปนอิสระของศาลนี้ยอมเปนหลักประกันแกเอกชนวากรณีพิพาท
ระหวางตนกับฝายปกครอง จะไดรับการพิจารณาโดย “คนกลาง” ท่ีปราศจากอคติลําเอียงจริงๆ การ
ควบคุมการกระทําของฝายปกครองระบบอ่ืนๆ ไมอาจใหหลักประกันเชนนี้ไดดีเทากับการควบคุม
โดยศาล 
 การควบคุมโดยองคกรภายในฝายปกครอง ไมวาจะเปนการควบคุมบังคับบัญชาหรือ
การกํากับดูแลก็ตาม องคกรผูมีหนาท่ีควบคุมลวนแตตกอยูภายใตอํานาจบังคับบัญชาของนายก 
รัฐมนตรีดวยกันท้ังส้ิน ดังนั้น จึงไมอาจจะขจัดความเคลือบแคลงสงสัยในความมีอคติลําเอียงให
หมดส้ินไปได ความนาเคลือบแคลงสงสัยนี้ ปรากฏชัดเจนมากในกรณีของการควบคุมบังคับบัญชา 
โดยปกติแลวองคกรฝายปกครองตางๆ มักจะใชอํานาจหนาท่ีกฎหมายใหแกตนออกคําวินิจฉัยส่ัง
การไปตาม “แนวปฏิบัติการ (Guide-line) ท่ีผูบังคับบัญชาช้ันสูงของตนกําหนดใหไวในหนังสือ 
                                                 

41  Gilles  PEPIN.  (1969).  Les tribunaux administratifs et la constitution.  pp. 20-23   
อางถึงใน วรพจน วิศรุตพิชญ ก เลมเดิม.  หนา 79-82. 
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เวียน (Circulaire) เสมอ แมแนวปฏิบัติไมใชกฎหมายอันองคกรฝายปกครองจะใชบังคับแกเอกชน
ได ซ่ึงแนวปฏิบัติมีฐานะเพียง “ขอแนะนํา” (Recommendation) จากผูบังคับบัญชาเทานั้น องคกร
ฝายปกครองจะใชอํานาจที่กฎหมายใหแกตน ออกคําวินิจฉัยส่ังการผิดแผกแตกตางไปจากแนวปฏิบัติ
ก็ได แตเนื่องจากผูบังคับบัญชามีอํานาจใหคุณใหโทษแกผูใตบังคับบัญชาของตนได ดังนั้น ในทาง
ปฏิบัติแลวองคกรฝายปกครองจึงมักจะถือและปฏิบัติตาม “แนวปฏิบัติ” อยางเครงครัด แมวาแนว
ปฏิบัตินั้นจะไมชอบดวยกฎหมายก็ตาม องคกรฝายปกครองสวนใหญแลวจะใหความสําคัญและถือ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติยิ่งกวากฎหมายเสียอีก ดวยเหตุนี้เม่ือไดรับคํารองเรียนจากเอกชนวาคําวินิจฉัย
ส่ังการขององคกรฝายปกครองช้ันตนไมชอบดวยกฎหมายหรือไมเหมาะสม ผูบังคับบัญชาของ
องคกรฝายปกครองช้ันตนจึงมักจะวินิจฉัยยืนยันคําวินิจฉัยส่ังการของผูใตบังคับบัญชาของตน 
เพราะคําวินิจฉัยส่ังการนั้นเปนไปตามแนวปฏิบัติท่ีตนไดกําหนดข้ึน การควบคุมบังคับบัญชาจึงถูก
มองวาเปนกรณีท่ีใหบุคคลวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีตนเองมีสวนไดเสียขัดกับหลัก Nemo in propria 
causa judex 

 การควบคุมโดยรัฐสภา ซ่ึงแมจะเปนการควบคุมโดยองคกรภายนอกฝายปกครอง และ
เปนอิสระจากฝายปกครองผูถูกควบคุม ก็ไมอาจใหหลักประกันท่ีม่ันคงแกเอกชนไดเชนกัน ท้ังนี้ 
เพราะในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยทางผูแทนในปจจุบัน พรรคการเมืองมีบทบาทสูงมาก 
และในระบบรัฐสภานั้นสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายขางมากในสภากับคณะรัฐมนตรีลวนแต 
เปนสมาชิกพรรคการเมืองเดียวกัน และนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีตางๆ แทจริงแลวก็คือผูนําของ
พรรคการเมืองนั้นนั่นเอง ดังนั้น จึงไมอาจคาดหวังไดวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายขางมากใน
สภาจะกระตือรือรนวิพากษวิจารณคณะรัฐมนตรีซ่ึงเปนผูนําของตน ในรูปแบบของการตั้งกระทูถาม 
หรือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจ สวนการควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายคานนั้นก็เปนท่ีทราบกันดีอยูแลววาไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ เพราะ
เปนฝายขางนอย 

 2) เม่ือราษฎรไดยื่นคําฟองอยางถูกตอง ศาลมีหนาท่ีตองพิจารณาและพิพากษาคดีเสมอ 
จะปฏิเสธไมพิจารณาพิพากษาคดีไมได ดังนั้นราษฎรจึงไดรับหลักประกันทุกขหรือความเดือดรอน
ของตนหากมีอยูจริงจะไดรับการขจัดปดเปาในเวลาอันสมควร 

 3) วิธีพิจารณาคดีของศาลเปนไปอยางเปดเผย เปดโอกาสใหสาธารณชนเขาฟงการ
พิจารณาได และเปดโอกาสใหคูความท้ังสองฝายนําพยานหลักฐานตางๆ มาสนับสนุนขออาง 
ขอเถียงของตนและหักลางขออางขอเถียงของฝายตรงกันขามไดอยางเต็มท่ี การเปดโอกาสให
สาธารณชนเขาฟงการพิจารณาไดยอมเปนหลักประกันแกเอกชนวา ศาลจะไมใชอํานาจไปตาม
อําเภอใจเพราะอยูในสายตาของสาธารณชนอยูตลอดเวลา 
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 4) ศาลตองใหเหตุผลประกอบคําพิพากษาของตนเสมอ การบังคับใหศาลตองแสดง
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีเปนมูลเหตุจูงใจใหวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทไปในทางใดทางหน่ึง ให
ปรากฏแกคูความและสาธารณชนโดยท่ัวไปเชนนี้ ยอมเปนหลักประกันแกเอกชนวาศาลจะไม
พิพากษาคดีตามอําเภอใจไดเปนอยางดีเชนกัน ท้ังนี้เพราะเปนการบังคับใหผูพิพากษาตองไตรตรอง
ใครครวญใหรอบคอบวาคําพิพากษาของตนมีเหตุผลท่ีวาวิญูชนรับฟงไดหรือไม และใหพิพากษา
คดีไปในทางท่ีมีเหตุผลอันวิญูชนรับฟงไดเทานั้น 

 การควบคุมโดยองคกรภายในฝายปกครอง มีวัตถุประสงคใหฝายปกครองควบคุมตนเอง
กอนท่ีเร่ืองตางๆ จะออกไปสูภายนอกองคกร เพื่อใหเกิดความรอบคอบโดยใหองคกรท่ีมีสถานะสูง
กวาเขามาตรวจสอบ และการควบคุมโดยองคกรภายนอกฝายปกครอง เชน ศาลปกครอง ซ่ึงจะสงผล
ในทางออมใหเจาหนาท่ีฝายปกครองใชอํานาจดวยความระมัดระวัง อันอาจทําใหการกระทําทาง
ปกครองสอดคลองกับกฎหมายยิ่งข้ึน เพราะเจาหนาท่ีฝายปกครองยอมตระหนักและคาดหมายไดวา 
หากใชอํานาจขัดตอกฎหมายแลวตนอาจถูกฟองตอศาลปกครองได42 
 
2.4  หลักประกันของขาราชการพลเรือน 
 2.4.1 หลักประกันตามระบบคุณธรรม 
   หลักประกันตามระบบคุณธรรม เปนหลักประกันข้ันพื้นฐานท่ีใหความคุมครอง และ
ความเปนธรรมแกบุคคลท่ีประกอบอาชีพเปนขาราชการ หลักของระบบคุณธรรมมีหลักการที่
สําคัญ 4 ประการ43 ไดแก 
  1) หลักความเสมอภาค (Equality of opportunity) คือ การเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปท่ี
มีคุณสมบัติตรงตามประกาศเขาสอบแขงขัน เพื่อทําการคัดเลือกโดยเทาเทียมกัน ไมมีการแบง 
ช้ันวรรณะ ศาสนา เพศ แตอยางใด และกําหนดแนวทางการพิจารณาจายคาตอบแทนแกผูปฏิบัติ 
งาน โดยการปฏิบัติงานชนิดเดียวกันหรือคลายคลึงกันจะไดรับคาตอบแทนเทาเทียมกัน 
  2) หลักความสามารถ (Competence) เปนหลักในการพิจารณาความรู ความสามารถ
ของผูปฏิบัติงานเปนสําคัญ โดยการคัดเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถเหมาะสมกับ
ตําแหนงใหเขามารับราชการ และสนับสนุนใหมีการเล่ือนเงินเดือน เล่ือนตําแหนงตามความ 
สามารถในการปฏิบัติหนาท่ีราชการเพ่ือความกาวหนาตอไป 

                                                 
42  วรพจน  วิศรตพิชญ ก แหลงเดิม.  หนา 43-45. 
43  เกศินี  หงสนันท.  (ม.ป.ป).  วิวัฒนาการของระบบราชการไทย.  หนา 10.  อางถึงใน สุธาทิพย  นาคา

บดี.  เลมเดิม.  หนา 16-17. 
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  3) หลักความม่ันคง (Security of tenure) เปนหลักประกันความม่ันคงแกขาราชการ 
เพ่ือใหขาราชการมีขวัญและกําลังใจท่ีดี และตราบใดท่ีขาราชการยังมีความรู ความสามารถปฏิบัติ
ราชการเปนประโยชนตอชาติ ก็จะไมถูกใหออกจากราชการไมวาเหตุผลสวนตัวหรือเหตุผลทาง
การเมือง นอกจากน้ัน ยังมีขอกําหนดเก่ียวกับเวลาการปฏิบัติราชการ การเกษียณอายุราชการ และ
สวัสดิการตางๆ เพื่อใหขาราชการมีความม่ันคงและม่ันใจในการประกอบอาชีพ 
  4) หลักความเปนกลางทางการเมือง (Political Neutrality) เพื่อใหขาราชการปฏิบัติงาน
โดยไมตองกังวลถึงอํานาจทางการเมืองท่ีจะเขามาแทรกแซง และปองกันการใชตําแหนงหนาท่ี
ราชการเพ่ือประโยชนในทางการเมือง 
 2.4.2 หลักประกันในดานกฎหมาย 
  หลักประกันความม่ันคงและความเปนธรรมในสถานภาพของขาราชการ เพื่อให
ขาราชการมีความม่ันใจในการปฏิบัติราชการวาจะไมถูกกล่ันแกลง หรือถูกส่ังใหออกจากราชการ
หรือถูกส่ังลงโทษโดยไมชอบธรรม ดังนั้น พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
จึงไดกําหนดหลักประกันตามกฎหมายใหแกขาราชการ ดังนี้ 
  2.4.2.1 การรองทุกข44 (Grievance) เปนวิธีการอยางหนึ่งของกระบวนการพนักงาน
สัมพันธ (Employee relations process) ในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีจุดประสงคท่ีจะ
ใหขาราชการมีทางรองขอใหแกไข หรือแกไขความคับของใจในการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอ
ตน 
     ตามมาตรา 122 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
กําหนดวา ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอ
ตนของผูบังคับบัญชา และเปนกรณีท่ีไมอาจอุทธรณตามหมวด 9 การอุทธรณได ผูนั้นมีสิทธิรอง
ทุกขไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไว 
     1) จุดประสงคของการรองทุกข 
      (1) เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางผูบังคับบัญชากับผูอยูใตบังคับบัญชา 
          (2) เพื่อใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรม
หรือความคับของใจของผูใตบังคับบัญชา 
        (3) เพื่อใหขาราชการมีทางระบายอารมณ 
        (4) เพ่ือใหมีกลไกตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาให
เปนไปโดยถูกตอง เปนธรรมและเหมาะสม 
                                                 

44 ประวีณ ณ นคร.  (2551)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พรอมดวยสรุป
สาระสําคัญและอธิบายรายมาตรา.  หนา 162-163. 
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        (5) เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมในการบริหารงานบุคคลของ            
ผูบังคับบัญชา ซ่ึงจะเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ 
       2) เหตุแหงการรองทุกข 
      การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา ซ่ึงทําใหเกิดความคับของ
ใจอันเปนเหตุแหงการรองทุกข ซ่ึงจะตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้ 
      (1) ไมชอบดวยกฎหมาย ไมวาจะเปนการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติโดยไมมี
อํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ีไมถูกตองตามกฎหมาย หรือไมถูกตองตามรูปแบบข้ันตอน หรือ
วิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไวสําหรับการนั้น หรือโดยไมสุจริต 
      (2)  เปนการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางข้ันตอน
โดยไมจําเปน หรือสรางภาระใหเกิดข้ึนเกินสมควร 
             (3)  เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ 
             (4)  ประวิงเวลา หรือหนวงเหนี่ยวการดําเนินการบางอยางอันเปนเหตุใหเสีย
สิทธิ หรือไมไดรับสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดในเวลาอันสมควร 
             (5)  ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติอันใดท่ีไมเปนตามระบบคุณธรรม ตามมาตรา 42 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
       3) ผูมีอํานาจพิจารณาเร่ืองรองทุกข 
      (1) ก.พ.ค. มีอํานาจเร่ืองรองทุกขสําหรับกรณี45 
       ก. เหตุรองทุกขเกิดจากรัฐมนตรี 
       ข. เหตุรองทุกขเกิดจากปลัดกระทรวง 
       ค. เหตุรองทุกขเกิดจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีข้ึนตรงตอนายก 
รัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี 
      (2) ผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป สําหรับกรณีอ่ืนนอกจาก (1) ใหรองทุกข
ตอผูบังคับบัญชาดังนี้46 
       ก. ในกรณีท่ีเหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาในราชการบริหาร   
สวนภูมิภาคที่ต่ํากวาผูวาราชการจังหวัด ใหรองทุกขตอผูวาราชการจังหวัด และใหผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข  

                                                 
45  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 123 วรรคสอง. 
46  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 123 วรรคหน่ึง และกฎ ก.พ.ค. วาดวย

การรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. 2551, ขอ 20. 
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       ข. ในกรณีท่ีเหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาในราชการ
บริหารสวนกลางที่ต่ํากวาอธิบดี ใหรองทุกขตออธิบดี และใหอธิบดีมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข 
       ค. ในกรณีท่ีเหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูวาราชการจังหวัด หรืออธิบดีให
รองทุกขตอปลัดกระทรวง ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของผูรองทุกข และใหปลัดกระทรวงเปนผูมีอํานาจ
วินิจฉัยรองทุกข  
       4) การวินิจฉัยคํารองทุกข 
      ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขมีอํานาจ ดังนี้47  
      (1) ไมรับเร่ืองรองทุกข 
      (2) ยกคํารองทุกข 
      (3) ใหแกไขหรือยกเลิกคําส่ัง 
      (4) ใหเยียวยาความเสียหาย 
      (5) ใหดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม 
     คําวินิจฉัยนั้นใหเปนท่ีสุด และในกรณีท่ีผูรองทุกขไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยเร่ือง
รองทุกข มีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครองตอไป48 

  2.4.2.2 การอุทธรณ49 (Appeal) เปนวิธีการอยางหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม (Justice 
process) ในระบบการบริหารงานบุคคล ซ่ึงมีจุดประสงคท่ีจะใหขาราชการผูถูกลงโทษทางวินัยหรือ
ถูกส่ังใหออกจากราชการ รองขอใหผูมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดไวได ยกเร่ืองข้ึนพิจารณาใหม
ใหเปนไปในทางที่เปนคุณแกผูรอง 
      องคกรท่ีมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้ คือ คณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ซ่ึงมีหนาท่ีพิทักษระบบคุณธรรม 
     การอุทธรณเปนกระบวนการในการบริหารงานบุคคลในระบบคุณธรรมท่ีสําคัญ
ประการหนึ่ง เพื่อเปนหลักประกันความเปนธรรมและความม่ันคงในอาชีพแกขาราชการ ทําให
ผูบังคับบัญชาเพิ่มความระมัดระวังในการพิจารณาดําเนินการส่ังลงโทษ หรือส่ังใหออกจากราชการ
ซ่ึงจะไดกลาวในรายละเอียดในหัวขอตอไป 

                                                 
47  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 124  และกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรอง

ทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. 2551, ขอ 25. 
48  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. 2551, ขอ 25 และขอ 56  

ขอ 25 และขอ 56. 
49  ปวีณ  ณ นคร.  เลมเดิม.  หนา 56. 
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2.5 หลักการดําเนินการทางวินัยและการวินิจฉัยอุทธรณ 
 เม่ือมีกรณีขาราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย เจาหนาท่ีฝายปกครองผูมีอํานาจก็
จะตองมีการสืบสวนหรือสอบสวนซ่ึงเปนกระบวนการเพื่อพิสูจนความผิดของผูถูกกลาวหาวามีการ
กระทําท่ีเปนการฝาฝนขอหามหรือมิไดกระทําการตามบทบัญญัติทางวินัยหรือไม และถาหากพบวา
มีการกระทําผิดจริงก็จะนําไปสูการลงโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา ดังนั้น การสืบสวน การสอบสวน 
และการส่ังลงโทษทางวินัยจะตองชอบดวยกฎหมาย โดยจะตองดําเนินการสอบสวนตามหลักเกณฑ
และวิธีการตามท่ีกฎหมายกําหนด เพราะการลงโทษขาราชการเปนคําส่ังทางปกครองซ่ึงเปนการ
กระทบสิทธิประโยชนของตัวขาราชการท่ีถูกกลาวหา และเม่ือผูถูกลงโทษทางวินัยเห็นวาตนไมได
รับความเปนธรรมก็มีสิทธิอุทธรณคําส่ังลงโทษดังกลาวได เพ่ือใหผูมีอํานาจพิจารณาทบทวนใหม 
ซ่ึงเปนหลักประกันสิทธิแกขาราชการ ดังนั้น การพิจารณาเร่ืองดังกลาวจึงตองเปนไปตามหลักการ 
ท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 1) หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ 
 2) หลักการพิจารณาโดยองคกรเดี่ยวและองคกรกลุม 
 3) เง่ือนไขเกี่ยวกับการเจาหนาท่ีผูออกคําส่ังทางปกครอง 
 4) หลักความเปนกลาง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.5.1 หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ เปนหลักคุมครองสิทธิ เสรีภาพและประโยชนอันพึง
คาดหมายไดข้ันพื้นฐานท่ีผูใดจะมาจํากัดสิทธิเสรีภาพดังกลาวไปมิได เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไว
โดยชัดแจง ซ่ึงประกอบดวยหลักการท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 
 1) หลักบุคคลไมอาจเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในคดีของตนเอง (nemo judex in causasua) 
หรือหลักปราศจากอคติ (freedom from bias) 
          หลักนี้เปนหลักท่ีองคกรเจาหนาท่ีของรัฐผูมีหนาท่ีวินิจฉัยกรณีพิพาทท่ีมีสวน            
ไดเสียในกรณีพิพาทท่ีตนจะวินิจฉัยช้ีขาดนั้น ไมอาจจะวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีพิพาทดังกลาวได 
เพราะจะทําใหเกิดความไมยุติธรรม เนื่องจากถือวาเปนการวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีพิพาทของตนเอง 
ดังนั้น ตามหลักนี้ ผูมีสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชนอันพึงคาดหมายไดโดยชอบธรรมของเขาอาจถูก
กระทบกระเทือนจากการกระทําหรือคําวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรเจาหนาท่ีของรัฐจึงมีสิทธิท่ีจะให
กรณีพิพาทของเขาไดรับการพิจารณาจากองคกรเจาหนาท่ีของรัฐผูมีหนาท่ีวินิจฉัยกรณีพิพาทท่ีเปน
ธรรมและไมมีสวนไดเสียหรือมีอคติในกรณีพิพาทนั้นๆ อาจแยกพิจารณาไดเปนการมีสวนไดเสีย
ทางการเงินในผลของคําวินิจฉัยและสถานการณท่ีอาจทําใหเกิดอคติ (likelinood of bias) สวนได
เสียทางการเงินท่ีจะทําใหขาดคุณสมบัติตองเปนสวนไดเสียทางการเงินโดยตรงไมวาจะมากหรือ

DPU



 40 

นอย และในกรณีการพิจารณาวินิจฉัยกระทําโดยองคกรกลุม การมีสวนไดเสียทางการเงินของ
กรรมการเพียงคนเดียว ก็มีผลทําใหคําวินิจฉัยของกลุมขัดกับหลักการนี้ แมวาความมีอคตินี้ไมนาจะ
กระทบกระเทือนตอเสียงขางมากก็ตาม ท้ังนี้ เพราะสาธารณชนไมอาจทราบไดวากรรมการผูมีสวน
ไดเสียนั้นมีอิทธิพลตอกรรมการอ่ืนๆ เพียงใด50 สวนสถานการณท่ีอาจทําใหเกิดอคตินั้นมีหลาย
ประการ เชน ความสัมพันธสวนตัวระหวางเจาหนาท่ีปกครองหรือผูวินิจฉัยคดีกับบุคคลที่เขามา
เกี่ยวของกับการวินิจฉัยหรือการมีความคิดเห็นลวงหนาตอประเด็นท่ีมีการวินิจฉัย โดยเคยวินิจฉัย
ประเด็นท่ีจะวินิจฉัยมาแลว หรือเปนผูรองเรียนกลาวหาเอง ซ่ึงยอมทําใหไมสามารถท่ีจะวินิจฉัยคดี
ไดอยางเปนกลาง สวนการแสดงความคิดเห็นลวงหนาตอประเด็นท่ีจะวินิจฉัย ถาไดทําอยางชัดแจง
ตอสาธารณชนวาจะวินิจฉัยอยางไร หรือจะรับฟงขอเท็จจริงอยางไร จะทําใหไมสามารถวิเคราะห
ไดอยางเปนกลาง51 
 2) หลักฟงความอีกฝายหนึ่ง (Audi Alteram Partem) 
  หลักนี้เปนหลักการที่วา องคกรเจาหนาท่ีของรัฐผูมีหนาท่ีวินิจฉัยกรณีพิพาทจะตอง
ฟงความอีกฝายหน่ึงในการวินิจฉัยกรณีพิพาท ซ่ึงหลักนี้ไดขยายไปวาองคกรเจาหนาท่ีของรัฐผูมี
หนาท่ีวินิจฉัยกรณีพิพาทจะตองฟงความจากคูความท้ังสองฝาย และจะตองใหคูความอีกฝายหนึ่ง
หรือท้ังสองฝาย ซ่ึงสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชนพึงคาดหมายไดโดยชอบธรรมของเขาอาจจะไดรับ
ความเสียหายจากการกระทําขององคกรเจาหนาท่ีของรัฐมีโอกาสที่จะกระทําการปองกันสิทธิ 
เสรีภาพ หรือประโยชนอันพึงคาดหมายของตนไดอยางเต็มท่ี กลาวคือ องคกรเจาหนาท่ีของรัฐจะ 
ตองฟงขอเท็จจริงจากบุคคลท่ีถูกกระทบสิทธิดวยวาจาหรือโดยทําเปนหนังสือ นอกจากนี้องคกร
เจาหนาท่ีของรัฐจะตองรับฟงพยานหลักฐานตางๆ ท่ีสามารถพิสูจนขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนได และ 
ยังอาจหาพยานหลักฐานไดเอง หรือใหผูเช่ียวชาญวินิจฉัยใหได แตตองใหโอกาสบุคคลท่ีไดรับ
ผลรายจากพยานหลักฐานนั้นคัดคานพยานหลักฐานได องคกรเจาหนาท่ีของรัฐมีอํานาจท่ีจะจํากัด
จํานวนพยานบุคคลไดถาเห็นวามากเกินความจําเปนในการพิสูจนขอเท็จจริง และการพิสูจน 
ไมจําเปนตองบอกกลาวถึงแหลงขอมูลหรือคําใหการของพยาน หรือช่ือพยาน หากเห็นวาจะเปน
อันตรายหรือทําใหเสียประโยชนตอสวนรวม52 

                                                 
50  T.C. Hartley and J.A.C. Griffith.  (1981).  Government and Law.  p. 346 อางถึงใน สุธาทิพย  

นาคาบดี.  เลมเดิม.  หนา 70. 
51  ประสิทธิ์  อัจฉริยสกุลชัย.  (2531).  การประกันสิทธิตามขอเรียกรองของหลักความยุติธรรมตาม

ธรรมชาติในกฎหมายปกครองไทย.  หนา 34-36. 
52  H.W.R.Wade.  (1982).  Administrative Law.  p. 484. อางถึงใน สุธาทิพย  นาคาบดี.  เลมเดิม.   

หนา 71-72. 
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  สําหรับกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) วาดวยการสอบสวนพิจารณาก็วางอยูบน
หลักปราศจากอคติ และหลักฟงความอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
   (1) หลักปราศจากอคติ 
     การคัดคานกรรมการสอบสวนท่ีมีอคติหรืออาจมีอคติในเร่ืองท่ีสอบสวนได
กําหนดไวในกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) ขอ 8 วรรคหนึ่ง กําหนดวา 
    “ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสอบสวน ถาผูนั้นมีเหตุ
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
   ก. รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการตามเร่ืองท่ีกลาวหา 
   ข. มีประโยชนไดเสียในเร่ืองท่ีสอบสวน 
     ค. มีสาเหตุโกรธเคืองผูถูกกลาวหา 
   ง. เปนผูกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดา 
มารดาหรือรวมบิดา หรือมารดาของผูถูกกลาวหา  
   จ. มีเหตุอ่ืนซ่ึงอาจทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรม” 
    (2) หลักฟงความอีกฝายหนึ่ง 
     การสอบสวนตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) มีหลักประกันสิทธิของผูถูก
กลาวหา ซ่ึงเปนไปตามหลักฟงความอีกฝายหนึ่ง ดังน้ี 
   ก. สิทธิท่ีจะไดรับการแจงคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
    กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) ขอ 5 กําหนดวา 
    “เม่ือมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว  ใหผู ส่ังแตงต้ังคณะ  
กรรมการสอบสวนดําเนินการดังตอไปนี้ 
    - แจงคําส่ังใหผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็ว โดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือ
และวันท่ีรับทราบไวเปนหลักฐาน...” 
    การกําหนดใหผูถูกกลาวหาไดรับสิทธิท่ีจะไดรับการแจงคําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนไวก็เพื่อใหผูถูกกลาวหาไดรับทราบวาตนเองไดถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรงในเร่ืองอะไร จะไดมีเวลาเตรียมตัวใหการหรือหาพยานหลักฐานนําสืบแกขอ
กลาวหาไดอยางเต็มท่ี 
   ข. สิทธิท่ีจะไดรับการแจงและอธิบายขอกลาวหา 
      กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) ขอ 14 วรรคหนึ่ง กําหนดวา “เม่ือได
พิจารณาเร่ืองท่ีกลาวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามขอ 6 แลวใหคณะกรรมการสอบสวน
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เรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาท่ีปรากฏตามเร่ืองท่ีกลาวหาใหทราบวาผูถูก
กลาวหาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร...” 
    สิทธิท่ีผูถูกกลาวหาจะไดรับการแจงและอธิบายขอกลาวหานั้น กําหนดไว
เพื่อใหผูถูกกลาวหาจะไดทราบและเขาใจวาตนเองถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไร จะเตรียมตัว          
แกขอกลาวหาไดอยางเต็มท่ี 
   ค. สิทธิท่ีจะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 
    กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) ขอ 15 วรรคหนึ่ง กําหนดวา “เม่ือได
ดําเนินการตามขอ 14 แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาวามีพยาน 
หลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร และเปนความผิดวินัย
กรณีใด มาตราใด... แลวใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาพบเพ่ือแจงขอกลาวหาโดย
ระบุขอกลาวหาท่ีปรากฏตามพยานหลักฐานวาเปนความผิดกรณีใด มาตราใด ... และสรุปพยาน 
หลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานท่ี และการกระทําท่ีมีลักษณะ
เปนการสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได” 
     สิทธิท่ีผูถูกกลาวหาจะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา
ไดถูกกําหนดไวเพ่ือท่ีผูถูกกลาวหาจะไดทราบวาขอกลาวหาวาตนเองกระทําผิดวินัยอยางรายแรง     
นั้นมีเหตุผลสนับสนุนอยางไร จะไดเตรียมตัวแกขอกลาวหา ตลอดจนนําพยานหลักฐานมาสืบ 
แกขอกลาวหาหรือทําลายน้ําหนักพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาไดอยางถูกตองตรงประเด็น 
   ง. สิทธิท่ีจะใหถอยคําหรือช้ีแจงแกขอกลาวหาโดยสมัครใจ 
    กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2528) ขอ 14 วรรคหนึ่ง กําหนดวา “...ใหคณะ 
กรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาท่ีปรากฏตามเร่ืองท่ีกลาวหาให
ทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร...” 
     ขอ 4 วรรคสาม กําหนดวา “...ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวา
ไดกระทําการตามท่ีถูกกลาวหรือไม อยางไร” 
     ขอ 15 วรรคหน่ึง กําหนดวา “...ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหา 
มาพบเพื่อแจงขอกลาวหาโดยระบุขอกลาวหาท่ีปรากฏตามพยานหลักฐานวามีความผิดกรณีใด มาตรา
ใด...” 
    ขอ 15 วรรคสามกําหนดวา “เม่ือดําเนินการแลว ใหคณะกรรมการสอบสวน 
ถามผูถูกกลาวหาวาจะยื่นคําช้ีแจงแกขอกลาวหาเปนหนังสือหรือไม ถาผูถูกกลาวหาประสงคจะยื่นคํา
ช้ีแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสผูถูกกลาวหายื่นคําช้ีแจงภายในเวลาอันสมควร
... และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาท่ีจะใหถอยคําเพิ่มเติมรวมท้ังนําสืบแกขอกลาวหาดวย ในกรณีท่ีผู
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ถูกกลาวหาไมประสงคจะยื่นคําช้ีแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหผูถูก
กลาวหาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว” 
    ขอ 17 กําหนดวา “ผูถูกกลาวหาซ่ึงไดยื่นคําช้ีแจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหา
ไวแลวมีสิทธิยื่นคําช้ีแจงเพิ่มเติม หรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมตอคณะกรรมการ
สอบสวนกอนการสอบสวนแลวเสร็จ 
           เม่ือการสอบสวนแลวเสร็จและยังอยูระหวางการพิจารณาของผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือผูบังคับบัญชาคนใหมตามขอ 29 ผูถูกกลาวหาจะยื่นคําช้ีแจงตอบุคคล
ดังกลาวก็ได ในกรณีเชนนี้ใหรับคําช้ีแจงนั้นรวมไวในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณา
ดวย” 
    ในการสอบสวนทางวินัย ผูถูกกลาวหาไดรับสิทธิที่จะใหถอยคําหรือช้ีแจงแก 
ขอกลาวหาไดโดยสมัครใจ จะใหถอยคําหรือช้ีแจงอยางใดๆ ก็ได หรือจะไมยอมใหถอยคําใดๆ เลยก็ได 
ตลอดจนสามารถจะใหถอยคําหรือช้ีแจงไดดวยวาจาและโดยเปนหนังสือ ท้ังในขณะท่ีอยูระหวางการ
สอบสวนหรือภายหลังการสอบสวนเสร็จแลว แตยังไมมีการส่ังวาจะลงโทษหรือไม เพ่ือใหโอกาสแก 
ผูถูกกลาวหาท่ีจะไดตอสูคดีไดอยางเต็มท่ี ดังนั้น คณะกรรมการสอบสวนจะกระทําการลอลวง ขูเข็ญ  
ใหสัญญาหรือกระทําการใดเพ่ือจูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคําอยางใดๆ ไมได ตามขอ 20 แหงกฎ ก.พ. 
ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) 
   จ. สิทธิในการอางพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหา 
    กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) ขอ 15 วรรคส่ี กําหนดวา “การนําสืบแกขอ
กลาวหาผูถูกกลาวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอางพยานหลักฐานแลวขอใหคณะกรรมการ
สอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได” 
    การกําหนดใหผูถูกกลาวหามีสิทธิในการอางพยานหลักฐานหรือนําพยาน 
หลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาก็เพื่อใหผูถูกกลาวหามีโอกาสตอสูคดีไดอยางเต็มท่ี แตอยางไรก็ตามใน
กรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา การสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําใหการสอบสวนลาชาโดย
ไมจําเปน หรือมิใชพยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ จะงดการสอบสวนพยานหลักฐานนั้นก็ได แต
ตองเปนบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจําวันท่ีมีการสอบสวน ตามขอ 23 แหงกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 
(พ.ศ. 2540) ซ่ึงในลักษณะดังกลาวก็จะไมขัดตอหลักการฟงความอีกฝายหนึ่ง 
      กลาวโดยสรุป ไดมีการนําหลักความยุติธรรมมาใชในกระบวนการสอบสวน 
คือ มีการแจงขอกลาวหาพรอมกับขอเท็จจริงประกอบขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ เพื่อให
โอกาสแกผูถูกกลาวหาท่ีจะตอสูแกขอกลาวหาไดอยางเต็มท่ีโดยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร และ
เม่ือทําการสอบสวนแลว ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาก็จะพิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการจริง
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ตามขอกลาวหาหรือไม ควรลงโทษเพียงใด โดยมีเหตุผลและพยานหลักฐานสนับสนุนคําวินิจฉัย 
ส่ังการท่ีไดกระทําไป ซ่ึงวิธีการนี้ คือ หลักการรับฟงความอีกฝายหนึ่ง นอกจากน้ัน กฎหมายยังได
กําหนดในเรื่องการใหสิทธิผูถูกสอบสวนทางวินัยจะคัดคานกรรมการสอบสวนคนใดคนหน่ึงหรือ
หลายคนท่ีตนเห็นวาจะไมสามารถพิจารณาสอบสวนไดอยางเปนกลาง เพราะเหตุท่ีเปนผูรูเห็น
เหตุการณหรือมีประโยชนไดเสียในเร่ืองท่ีสอบสวน หรือมีเหตุโกรธเคืองกับตน เปนตน ซ่ึงก็คือ
หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติท่ีวา บุคคลไมอาจเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในคดีของตนเอง หรือหลัก
ปราศจากอคติ 
    นอกจากนี้กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  พ.ศ. 2551  
ก็วางอยูบนหลักปราศจากอคติ และหลักฟงความอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
   (1) หลักปราศจากอคติ 
   การคัดคานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณท่ีมีอคติหรืออาจมีอคติในเร่ืองวินิจฉัย
อุทธรณไดกําหนดไวในกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551 
ขอ 39 วรรคหนึ่ง กําหนดวา “ผูอุทธรณอาจคัดคานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณได ถากรรมการวินิจฉัย
อุทธรณผูนั้นมีกรณีดังตอไปนี้ 
   ก. รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยท่ีผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการกระทํา
ท่ีผูอุทธรณถูกส่ังใหออกจากราชการ 
    ข. มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยท่ีผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการกระทําท่ีผู
อุทธรณถูกส่ังใหออกจากราชการ 
   ค. มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ 
   ง. เปนผูกลาวหาหรือเปน หรือเคยเปนผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ หรือส่ังให
ออกจากราชการ 
   จ. เปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยหรือการส่ังใหออกจาก
ราชการท่ีผูอุทธรณถูกลงโทษหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ 
   ฉ. มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (1) (2) (3) 
หรือ (4) อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูอุทธรณ 
   (2) หลักฟงความอีกฝายหนึ่ง 
   กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551 มี
หลักประกันความเปนธรรม ซ่ึงเปนไปตามหลักฟงความอีกฝายหนึ่ง ในข้ันตอนการแสวงหา
ขอเท็จจริง 4 ข้ันตอน 
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    ก. คําอุทธรณ ตามขอ 27 วรรคหน่ึง กําหนดวา “การอุทธรณตองทําเปนหนังสือ    
ถึงประธาน ก.พ.ค. โดยใชถอยคําสุภาพ และมีสาระสําคัญดังตอไปนี้...” 
   ข. คําแกอุทธรณ ตามขอ 51 วรรคหน่ึง กําหนดวา “...ใหคูกรณีในอุทธรณทํา
คําแกอุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันรับทราบคําส่ัง...” 
   ค. คําคัดคานคําแกอุทธรณ ตามขอ 55 วรรคสอง กําหนดวา “ถาผูอุทธรณ
ประสงคจะคัดคานคําแกอุทธรณ ใหทําคําคัดคานคําแกอุทธรณยื่นตอกรรมการเจาของสํานวน
ภายใน 15 วนั นับแตวันท่ีไดรับสําเนาคําแกอุทธรณ 
   ง. คําแกอุทธรณเพิ่มเติม ตามขอ 57 วรรคหนึ่ง กําหนดวา “ใหกรรมการ
เจาของสํานวนสงสําเนาคําคัดคานคําแกอุทธรณของผูอุทธรณใหแกคูกรณีในอุทธรณ เพ่ือยื่นคําแก
อุทธรณเพิ่มเติมตามจํานวนท่ีกําหนดภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับสําเนาคําคัดคานคําแกอุทธรณ
หรือภายในระยะเวลาที่กําหนด” 
   กลาวโดยสรุป หลักความยุติธรรมตามธรรมชาตินี้ ไดถูกนํามาใชเปนหลักใน
การพิจารณาอุทธรณดวย กลาวคือ ผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษขาราชการผูใดไดอยูในองคคณะท่ี
พิจารณาอุทธรณ ก็จะไมสามารถพิจารณาอุทธรณรายน้ัน รวมท้ังใหคูกรณีท่ีอุทธรณทําคําแก
อุทธรณ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมอยางแทจริง 
   การพิจารณาเร่ืองดังกลาวใชหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติเพียงอยางเดียวยัง
ไมเพียงพอท่ีจะทําใหเกิดความเปนธรรมในการพิจารณาได จึงตองใชการพิจารณาโดยองคกรเดี่ยว 
และองคกรกลุมเง่ือนไขเกี่ยวกับเจาหนาท่ีผูออกคําส่ังทางปกครอง และการพิจารณาตามหลัก 
ความเปนกลาง ซ่ึงจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป 
 2.5.2 หลักการพิจารณาโดยองคกรเดี่ยวและองคกรกลุม 
 องคกรของรัฐมีอํานาจหนาท่ีตางๆ เพื่อดําเนินภารกิจของรัฐ โดยปกติจะตองจัดต้ังโดย
กฎหมาย สวนจะเปนกฎหมายในระดับใดนั้น ข้ึนอยูกับสถานะขององคกร ถาองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ี
กระทบตอสิทธิหนาท่ีของประชาชนจะตองจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติ แตถาเปนการจัดระเบียบภายใน
องคกรหรือหนวยงานของรัฐ อาจจัดต้ังโดยกฎหมายลําดับรอง หรือระเบียบทางบริหารก็ได ซ่ึงองคกร
ของรัฐแบงออกไดหลายประเภทแลวแตเกณฑท่ีจะนํามาพิจารณา ในท่ีนี้ขอแบงประเภทองคกรของ
รัฐดังตอไปนี้53 
   1)  องคกรเดี่ยว และองคกรกลุม 
      2)  องคกรเอกเทศ และองคกรรวม 
 3)  องคกรสูงสุด และองคกรลําดับรอง 
                                                 

53 สมยศ เช้ือไทย.  (2536).  หลักกฎหมายเบื้องตน.  หนา 179-185. 
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 โดยจะขอกลาวเฉพาะรายละเอียดขององคกรเดี่ยวและองคกรกลุม ดังนี้ 
 องคกรเดี่ยว  ประกอบดวยสมาชิกเพียงคนเดียว การแสดงเจตนาขององคกรเด่ียวจะไม
ซับซอนสามารถตัดสินใจและแสดงเจตนาโดยบุคคลคนเดียว ไมตองรวมตัดสินใจกับองคกรอ่ืน 
เพียงแตพิจารณาเฉพาะขอบเขตอํานาจหนาท่ีขององคกรนั้น เชน ประมุขของรัฐ นายกรัฐมนตรี ปลัด 
กระทรวง อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด เปนตน 
 องคกรกลุม ประกอบดวยสมาชิกหลายคน การตัดสินใจและการแสดงเจตนามีความ
ซับซอนกวาองคกรเดี่ยว เชน รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือการจัดองคกรลําดับรองลงมา ท่ีอยูในรูป
คณะกรรมการตางๆ เปนตน 
 หลักเกณฑการพิจารณาการตัดสินใจและการแสดงเจตนาขององคกรกลุมชอบดวยกฎหมาย
หรือไมดังตอไปนี้ 
 1) องคประกอบ การจัดต้ังองคกรกลุมจะตองมีกฎหมายกําหนดจํานวนสมาชิกของ
องคกรกลุมวามีจํานวนเทาใด เชน คณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอีกไมเกิน 35 คน หรือสภาผูแทนราษฎรประกอบ 
ดวยสมาชิก จํานวน 480 คน หรือวุฒิสภา ประกอบดวยสมาชิก จํานวน 150 คน เปนตน โดยหลัก
แลวมติขององคกรกลุมจะชอบดวยกฎหมายตอเม่ือมีองคประกอบครบถวนในขณะประชุมมติเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่ง หากสมาชิกขององคกรกลุมตายหรือลาออกก็ตองดําเนินการตามวิธีการที่กฎหมาย
กําหนดใหมีสมาชิกครบถวนตามองคประกอบท่ีกฎหมายกําหนดไวกอนจึงจะดําเนินการประชุมมี
มติได และถาหากเห็นวาจะเปนปญหาในการปฏิบัติโดยเฉพาะองคกรกลุมท่ีประกอบดวยสมาชิก
จํานวนมาก หรือวิธีการเขาสูตําแหนงท่ีซับซอน เชน การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภา ซ่ึงในกรณีดังกลาว ไดบัญญัติเปนขอยกเวนใหประชุมได แมสมาชิกขององคกรกลุมนั้น 
ยังไมครบตามองคประกอบก็ตาม แตตองมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 95 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 
 2) องคประชุม การแสดงเจตนาหรือมีมติใดๆ ขององคกรกลุมจะตองเกิดข้ึนจากการ
ประชุมปรึกษาหรือแลกเปล่ียนเหตุผลซ่ึงกันและกันในบรรดาสมาชิกขององคกรกลุม เพราะการ
จัดต้ังองคกรกลุม ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกจํานวนหนึ่งนั้นมุงหมายท่ีจะใหมีการแลกเปล่ียนเหตุผล
ซ่ึงกันและกันตามหลักการของประชาธิปไตย และเช่ือวาหลังจากแลกเปล่ียนเหตุผลซ่ึงกันและกันมี
ความคิดเห็นที่ถูกตองรวมกัน ดวยเหตุนี้กอนการประชุมจะตองมีหนังสือเรียกประชุม ระบุวัน เวลา 
และสถานท่ีท่ีจะประชุม และเร่ืองท่ีบรรจุเปนระเบียบวาระท่ีจะพิจารณาไปถึงสมาชิกองคกรกลุม
ทุกคน การไมเรียกประชุมหรือใชมติโดยหนังสือเวียนถามสมาชิกองคกรกลุมทีละคน แลวนํา
ผลรวมเปนมติยอมเปนมติท่ีไมชอบ หรือมีการประชุมโดยไมแจงใหสมาชิกบางคนไดทราบก็ถือวา
เปนการประชุมท่ีไมชอบเชนกัน 
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 การประชุมและการเรียกประชุมท่ีถูกตอง จะตองมีสมาชิกเขารวมประชุมครบองค
ประชุม กลาวคือ ครบจํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงโดยปกติจะไมเต็มตามจํานวนท้ังหมดหรือ
ครบองคประชุม เพราะสมาชิกขององคกรกลุมมีจํานวนมากยากท่ีจะใหมาประชุมทุกคนตาม
จํานวนท่ีกําหนดไวเปนองคประชุมได กฎหมายจึงกําหนดจํานวนสมาชิกข้ันตํ่าท่ีเขารวมประชุมท่ี
สามารถมีมติหรือแสดงเจตนาใหมีผลทางกฎหมายได จํานวนสมาชิกข้ันตํ่าขององคกรกลุมท่ีเขา
รวมประชุมนี้เรียกวา “องคประชุม” 
 องคประชุม โดยปกติกฎหมายจะกําหนดจํานวนองคประชุมไววามีจํานวนเทาใด เชน 
เกินกวากึ่งหนึ่ง ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของสมาชิกท้ังหมด มีกรณียกเวนเทานั้นท่ีกําหนดไวเทากับ
องคประกอบ แตถาไมไดกําหนดไวใหเปนไปตามหลักประชาธิปไตยท่ัวไปท่ีวาจะตองมีสมาชิกเขา
รวมประชุมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 
 นอกจากนั้นยังมีหลักท่ัวไปวาผูมีสวนไดเสียในเร่ืองท่ีประชุม ไมสามารถอยูในท่ี
ประชุมได เพราะอาจจะทําใหสมาชิกองคกรกลุมไมกลาอภิปรายแสดงเหตุผลหรือตัดสินใจโดย
อิสระได ดังนั้น มติของท่ีประชุมก็ดี สมาชิกซ่ึงมีสวนไดเสียในผลของการลงมติรวมอยูดวย ยอมไม
ชอบดวยกฎหมาย 
 3) องคมติ หมายถึง มติท่ีประชุมท่ีมีผูมาประชุมครบองคประชุม และจะตองมีคะแนน
เสียงครบตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด โดยปกติจะกําหนดไวตามจํานวนคะแนนเสียงขางมาก ซ่ึงมี 
2 ลักษณะ คือ คะแนนเสียงขางมากธรรมดา หมายถึง คะแนนเกินกวากึ่งหนึ่งของผูรวมประชุม หรือ
เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด เรียกวา “มติธรรมดา” และคะแนนเสียงขางมากพิเศษ 
หมายถึง เกินกวากึ่งหนึ่งอีกจํานวนหน่ึง เชน 2 ใน 3 หรือ 3 ใน 4 ของผูรวมประชุม หรือของจํานวน
สมาชิกท้ังหมด เรียกวา “มติพิเศษ” และในบางกรณีกฎหมายอาจกําหนดใหมีมติเปนเอกฉันท คือ มี
คะแนนเสียงสอดคลองกันหมดทุกคน  

 
องคมต ิ องคประชุม องคประกอบ 

มติธรรมดา 
มติพิเศษ 

มติเอกฉันท 

           มากกวา  
               หรือ  
            ท้ังหมด 

           มากกวา       
                 หรืหรือ  

เห็นพองท้ังหมด 
 

   

1 
2 
1 
2 

2 
3 

3 
4 

2 
3 

3 
4 

1 
2 
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 องคกรบริหารงานบุคคลสวนใหญ จะเปนประเภทองคกรเด่ียว (เจาหนาท่ีผูดํารง
ตําแหนง) กับองคกรกลุม (คณะกรรมการ) ซ่ึงองคกรบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน
สามัญ ไดแก คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม  ก.พ. อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ.
จังหวัด เปนตน 
 องคกรพิจารณาดานวินัย อุทธรณและรองทุกข รวมท้ังผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ัง 
บรรจุ มีอํานาจออกคําส่ังทางปกครอง และคําส่ังดังกลาวจะกระทบสิทธิของขาราชการได การจัดทํา
คําส่ังทางปกครองจึงตองมีความเปนกลาง อันเปนพื้นฐานสําคัญของความซ่ือสัตย สุจริต และเท่ียง
ธรรม ซ่ึงเปนมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ประกอบกับคําส่ังทางปกครองเปนคําส่ังท่ีไมมีวิธี
พิจารณา จึงไดมีการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนตางๆ สําหรับการดําเนินงานทาง ปกครอง 
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองตามขั้นตอน การบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถรักษาประโยชนสาธารณะและอํานวยความเปนธรรมได โดยมีพระราช 
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เปนกฎหมายท่ีกําหนดกลไกกระบวนการใชอํานาจ
ของฝายปกครอง ซ่ึงตามมาตรา 12 บัญญัติวา “คําส่ังทางปกครองจะตองกระทําโดยเจาหนาที่ซ่ึงมี
อํานาจหนาท่ีในเร่ืองนั้น” จากบทบัญญัติดังกลาวจะขอกลาวถึงเจาหนาท่ีและคําส่ังทางปกครอง 
ดังนี้ 
 1) เจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจพิจารณาทางปกครอง 
  การเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาท่ี เพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครองมี 2 ฝาย  
คือ “เจาหนาท่ี” กับ “คูกรณี” 
  เจาหนาท่ี หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใชอํานาจหรือไดรับ
มอบอํานาจใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดตามกฎหมาย ไมวา
จะเปนการจัดตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไมก็ตาม54 
  คูกรณี หมายความวา  ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับ
ของคําส่ังทางปกครอง และผูซ่ึงไดเขามาในกระบวนพิจารณาทางปกครอง เนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูก
กระทบกระเทือนจากผลของคําส่ังทางปกครอง55 
  เจาหนาท่ี  ซ่ึงอาจเปนผูดํารงตําแหนงหรือคณะกรรมการก็ได โดยไดรับมอบหมายให
ใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการพิจารณาทางปกครองเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ในฐานะผูออกคําส่ังทาง
ปกครอง ผูเสนอแนะใหออกคําส่ังทางปกครอง หรือผูอนุมัติ หรือใหความเห็นชอบในการออกคําส่ัง 
ทางปกครอง 
                                                 

54  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 5. 
55  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 5. 

DPU



 49 

 2) คําส่ังทางปกครอง หมายความวา 
   (1)  การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ีมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึน    
ระหวางบุคคลในอันท่ีจะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิ
หรือหนาท่ีของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว เชน การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การ
วินิจฉัยอุทธรณ การรับรองและการรับจดทะเบียน แตไมรวมถึงการออกกฎ 
   (2) การอื่นท่ีกําหนดในกฎกระทรวง56 
 2.5.3 เงื่อนไขเกี่ยวกับเจาหนาท่ีผูออกคําส่ังทางปกครอง 
 รายละเอียดของเง่ือนไขเกี่ยวกับเจาหนาท่ีผูออกคําส่ังทางปกครองมีสาระสําคัญ 2 ประการ 
คือ 
 1)   เง่ือนไขเกี่ยวกับองคกร (เจาหนาท่ี) ผูออกคําส่ังทางปกครอง 
  เจาหนาท่ีผูออกคําส่ังทางปกครอง จะตองเปนเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้นๆ 
ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ 
ออกคําส่ัง ไดแก 
  (1) เจาหนาท่ีผูทรงอํานาจในการออกคําส่ัง คือ เจาหนาท่ีท่ีกฎหมายฉบับท่ีใหอํานาจ
ออกคําส่ัง ระบุใหเปนผูมีอํานาจออกคําส่ังทางปกครอง อาจเปนผูดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งหรือ
คณะกรรมการก็ได 
   (2) เจาหนาท่ีผูรับมอบอํานาจในการออกคําส่ัง คือ เจาหนาท่ีผูทรงอํานาจมอบหมาย
ใหเจาหนาท่ีอ่ืนใชอํานาจแทนตนได เรียกวา เจาหนาท่ีผูรับมอบอํานาจ หรือผูปฏิบัติราชการแทนตาม 
มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
    หลักเกณฑการมอบอํานาจ มี 3 ประการ คือ 
    ก. ตองมีกฎหมายอนุญาตใหมอบอํานาจไดไวอยางชัดเจน 

                                                 
56 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 5 และโปรดดูกฎกระทรวงฉบับที่ 

12 (พ.ศ. 2543)  ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งกําหนดใหการ
ดําเนินการของเจาหนาที่ ดังตอไปน้ี เปนคําสั่งทางปกครอง 

 1. การดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาหรือใหสิทธิประโยชนในกรณีดังตอไปน้ี 
      (1) การสั่งรับหรือไมรับการเสนอขาย รับจาง แลกเปล่ียน ใหเชา ซื้อ เชา หรือใหสิทธิประโยชน 
      (2) การอนุมัติสั่งซื้อ จาง แลกเปลี่ยน เชา ขาย ใหเชา หรือใหสิทธิประโยชน 
      (3) การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคําเสนอหรือการดําเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
      (4) การสั่งใหเปนผูทิ้งงาน 
 2. การใหหรือไมใหทุนการศึกษา. 
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   ข. กฎหมายจะกําหนดวา เจาหนาท่ีใดบางอาจเปนผูรับมอบอํานาจได หากมอบ
อํานาจใหแกบุคคลอื่นนอกเหนือจากท่ีกฎหมายระบุไว ถือวาการมอบอํานาจนั้นไมชอบดวยกฎหมาย 
   ค. การมอบอํานาจตองทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว เชน ทําเปนหนังสือหรือ
ทําเปนคําส่ัง เปนตน 
 2) หลักเกณฑเกี่ยวกับการดํารงอยูทางกฎหมาย และการดําเนินงานของเจาหนาท่ีผูออก
คําส่ังทางปกครอง  
    เจาหนาท่ีผูออกคําส่ังทางปกครองตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีเจาหนาท่ี 3 ประเภท คือ 
  (1) บุคคลธรรมดา คือ บรรดาผูดํารงตําแหนงตางๆ หรือท่ีเรียกวาองคกรเดี่ยว 
     (2) คณะบุคคล คือ คณะกรรมการตางๆ หรือบางกรณีอาจเรียกวา สภา เชน สภา
มหาวิทยาลัย และคณะรัฐมนตรี หรือเรียกวา องคกรกลุม 
    (3) นิติบุคคล ไมสามารถออกคําส่ังไดโดยตรง ตองกระทําผานผูบริหารนิติบุคคล
นั้น เปนการออกคําส่ังในนามของนิติบุคคล เชน กฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพย กําหนดใหอํานาจ
สํานักงาน ก.ล.ต. 
  ดังนั้น ในทางปฏิบัติจะเห็นวาเจาหนาท่ีผูออกคําส่ังทางปกครอง จะมีอยูเฉพาะบุคคล
และคณะบุคคลเทานั้น หลักเกณฑการออกคําส่ังทางปกครองของผูทรงอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
มี 2 ประเภท ดังนี้ 
 1) ผูดํารงตําแหนง (องคกรเดี่ยว) มีหลักเกณฑ 3 ประการ 
   (1) บุคคลท่ีออกคําส่ังในเร่ืองใด ตองไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีมีอํานาจ     
หนาท่ีออกคําส่ังทางปกครองในเร่ืองนั้น 
   (2) บุคคลนั้นตองออกคําส่ังในระหวางท่ีตนดํารงตําแหนงดังกลาว 
   (3) ตองมีความเปนกลาง กรณีท่ีมีเหตุใดๆ เกี่ยวกับผูออกคําส่ังท่ีจะทําใหการออก
คําส่ังมาใชบังคับโดยไมเปนกลาง ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เปนเหตุใหคําส่ังทางปกครองดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย 
 2) คณะกรรมการ (องคกรกลุม) มีหลักเกณฑ 6 ประการ คือ 
    (1) คณะกรรมการท่ีมีอํานาจหนาท่ีออกคําส่ังทางปกครองในเร่ืองใดก็ตาม จะตองมี
องคประกอบครบจํานวนท่ีกฎหมายกําหนดจึงจะออกคําส่ังทางปกครองได คณะกรรมการจะเร่ิมตนใช
อํานาจออกคําส่ังทางปกครองไดตอเม่ือไดมีการแตงต้ังประธาน และกรรมการครบจํานวนท่ีกฎหมาย
กําหนดไว แมจะไดมีการแตงต้ังประธาน และกรรมการเปนจํานวนมากพอที่จะเปนองคประชุมแลว 
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คณะกรรมการนั้นก็ยังไมอาจจะใชอํานาจออกคําส่ังทางปกครองได ในหลักเกณฑแรกมี 2 ปญหา 
คือ 
     ก. สําหรับกรณีท่ีไดมีการแตงต้ังประธาน และกรรมการในคณะกรรมการครบ
จํานวนท่ีกฎหมายกําหนดแลว คณะกรรมการคณะน้ันสามารถออกคําส่ังทางปกครองไดตามกฎหมาย 
แตถาการแตงต้ังคณะกรรมการบางคนรวมท้ังประธาน เปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุให
ประธานกรรมการหรือกรรมการคนน้ันตองพนจากตําแหนงไปในภายหลัง ตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 19 กําหนดวา “ถาปรากฏภายหลังวาเจาหนาท่ีหรือ
กรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือ
การแตงต้ังไมชอบดวยกฎหมายอันเปนเหตุใหผูนั้นตองพนจากตําแหนง การพนจากตําแหนงเชนวานี้
ไมกระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาท่ี” 
     ข. เม่ือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจหนาท่ีออกคําส่ังทางปกครองพนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระดวยเหตุ ตาย ลาออก หรืออาจจะตกเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ในภายหลังการพนจากตําแหนงกรรมการก็จะตองมีการแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางใหครบ
จํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว และในระหวางท่ียังไมมีการแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนงท่ีวาง 
กรรมการที่เหลืออยูจะประชุมพิจารณาเร่ืองและออกคําส่ังทางปกครองได ถาหากวากรรมการที่เหลืออยู
มีจํานวนมากพอที่จะเปนองคประชุมได 
  (2) การใชอํานาจออกคําส่ังทางปกครองของคณะกรรมการจะตองกระทําโดยท่ีประชุม 
การท่ีกฎหมายมอบหมายใหคณะกรรมการคณะใดคณะหนึ่งใชอํานาจออกคําส่ังทางปกครองมาใช
บังคับ เนื่องจากกฎหมายมีเจตนารมณท่ีจะใหบรรดาบุคคลท่ีประกอบกันข้ึนเปนคณะกรรมการได
รวมกันแสดงความคิดเห็นท้ังในปญหาขอเท็จจริง ขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนั้น คือ เร่ืองท่ีจะตอง
ออกคําส่ังทางปกครองและรวมกันตัดสินใจออกคําส่ังทางปกครอง ภายหลังจากท่ีไดอภิปรายเหตุผล
สนับสนุน การประชุมจะตองเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย ถามีการประชุมจริงแตการประชุมนั้น
เปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย ก็ตองถือวามติท่ีประชุมไมชอบดวยกฎหมาย 
   (3) การประชุมคณะกรรมการจะตองมีกรรมการมาประชุมครบองคประชุม ตามที่กฎหมาย
เฉพาะท่ีจัดต้ังคณะกรรมการแตละฉบับจะกําหนดเรื่ององคประชุมแตกตางกันออกไป กฎหมาย 
บางฉบับก็ไดกําหนดไววา ตองมีกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง บางฉบับท่ีกําหนดไมนอยกวาหนึ่งใน
สาม หรือสองในสามแลวแตกรณี ในกรณีกฎหมายไมไดกําหนดจํานวนเทาใดจึงจะครบองคประชุม   
ซ่ึงตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ขอ 79 วรรคหนึ่ง ไดกําหนดไววา 
การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งจึงเปนองคประชุม 
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  (4) การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาของท่ีประชุมคณะกรรมการตองมีคะแนนเสียงครบ
จํานวนท่ีกฎหมายกําหนด กฎหมายท่ีจัดต้ังคณะกรรมการแตละคนจะกําหนดไววา การวินิจฉัยช้ีขาด
ของท่ีประชุมตองมีคะแนนเสียงอยางนอยเทาใด เชน อาจกําหนดการลงมติของที่ประชุมใหถือคะแนน
เสียงขางมาก หรือคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงหากถือคะแนนเสียง 
   (5) กรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจหนาท่ีออกคําส่ังทางปกครอง ตองหามไมให
เขาประชุมพิจารณาออกคําส่ังทางปกครองในเร่ืองท่ีตนมีสวนไดเสีย ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจหนาท่ี
ออกคําส่ังทางปกครอง ถามีสวนไดเสียในเร่ืองใดกรรมการผูนั้นจะตองถอนตัวจากการเขาประชุม และ
ถามีกรรมการที่มีสวนไดเสียเขาประชุมดวย มติท่ีประชุมจะไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  กําหนดวา ภายใตบังคับมาตรา 15 วรรคสอง การประชุมของ
คณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยกวากึ่งหนึ่ง จึงเปนองคประชุม โดยมาตรา 15  
วรรคสอง กําหนดวา ถาคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผูถูกคัดคาน ในระหวาง
ท่ีกรรมการผูถูกคัดคานตองออกจากท่ีประชุมใหถือวาคณะกรรมการคณะน้ันประกอบดวยกรรมการ 
ทุกคนท่ีไมถูกคัดคาน เชน คณะกรรมการมี 11 คน ถูกคัดคาน 3 คน ถือวาคณะกรรมการคณะน้ันมี 8 คน 
ถากรรมการมาประชุม 4 คน ก็ถือวาไมนอยกวากึ่งหนึ่งก็ครบองคประชุม 
 จากท่ีกลาวมาแลววาองคกรพิจารณาดานวินัย อุทธรณและรองทุกขท่ีมีอํานาจในการออก
คําส่ังทางปกครอง และเง่ือนไขเกี่ยวกับเจาหนาท่ีผูออกคําส่ังทางปกครอง ไมวาจะเปนองคกรเดี่ยว  
(ผูดํารงตําแหนง) หรือองคกรกลุม (คณะกรรมการ) ซ่ึงมีเง่ือนไขสําคัญประการหนึ่งท่ีจะเปนเหตุให
คําส่ังทางปกครองนั้นไมชอบดวยกฎหมาย คือ เร่ืองของความเปนกลางของเจาหนาท่ีผูออกคําส่ังทาง
ปกครอง ซ่ึงตอไปนี้จะกลาวถึงแนวความคิดของหลักความเปนกลางในระบบกฎหมายไทย และสรุป
แนวความคิดหลักความเปนกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.5.4 หลักความเปนกลาง 
 หลักความเปนกลาง (Impartiality) เปนหลักการสําคัญประการหนึ่งในการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน เปนการใหหลักประกันความเสมอภาคของการใชกฎหมายอยางเทาเทียมกัน 
โดยศาลและเจาหนาท่ีของรัฐฝายปกครอง ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดให
การรับรองไวตามมาตรา 30 วรรคหน่ึง บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน” จากหลักการดังกลาวประชาชนมีสิทธิเรียกรองอยางเทาเทียมกัน
ตอศาล และเจาหนาท่ีของรัฐฝายปกครองใหมีความเปนกลางใชดุลพินิจอยางปราศจากขอบกพรอง
ใดๆ หรือปราศจากอคติความลําเอียง ซ่ึงเปนหลักการที่จะควบคุมมิใหศาล และเจาหนาท่ีของรัฐใช
อํานาจตามอําเภอใจ เพราะการพิจารณาวินิจฉัยขององคกรดังกลาวยอมมีผลกระทบตอประชาชน 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรของรัฐฝายปกครองมีอํานาจออกคําส่ังท่ีกระทบตอสิทธิของประชาชนได 
ดังนั้น การพิจารณาเร่ืองใดๆ และการจัดทําคําส่ังทางปกครองจะตองอาศัยความเปนกลางอันเปน
พื้นฐานสําคัญของความซื่อสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม ซ่ึงเปนมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม 
เพราะหากขาดคุณธรรมขอนี้การใหความเปนธรรมจะเปนส่ิงท่ีเปนไปไดยากยิ่ง 
 ความเปนกลางเปนนามธรรม (Abstract) เปนส่ิงซ่ึงอยูภายในจิตใจของมนุษยทุกคน เปน
หลักของความมีเหตุผล และหลักของความเสมอภาค ซ่ึงเปนหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติหรือ
หลักกฎหมายท่ัวไป  ไดแก หลักการรับฟงคูกรณี และหลักบุคคลไมอาจเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในคดีของ
ตนเอง หรือหลักปราศจากอคติ อันมีรากฐานมาจากความตองการใหสาธารณชนมีความเช่ือม่ันและ
ม่ันใจในความเปนธรรม และยังเปนหลักการสําคัญท่ีสามารถอุดชองวางของการพิจารณาวินิจฉัยคดี 
หรือออกคําส่ังทางปกครอง แมจะไมมีกฎหมายบัญญัติไวก็ตาม 
 กฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนเกี่ยวกับความเปนกลาง เพื่อเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพหรือ         
เปนหลักประกันสิทธิของประชาชนท่ีอาจถูกกระทบกระเทือน ซ่ึงมีท้ังพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา   
ความเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยคดีของตุลาการ เร่ืองการคัดคานผูพิพากษา และพระราช 
บัญญัติเกี่ยวกับฝายปกครอง ไดแก การวินิจฉัยของเจาหนาท่ีฝายปกครองที่มีลักษณะเปนคําส่ังกึ่ง
ตุลาการ เชน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคณะกรรมการ
กฤษฎีกา พ.ศ. 2522 เปนตน และการวินิจฉัยของเจาหนาท่ีฝายปกครองที่มีลักษณะเปนคําส่ังทาง
ปกครอง คือ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติดังกลาว
กําหนดใหฝายปกครองตองถือหลักความเปนกลางในกระบวนพิจารณาออกคําส่ังทางปกครอง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชอํานาจดุลพินิจในการออกคําส่ังทางปกครอง อันมีผลกระทบตอประชาชน
เปนจํานวนมาก โดยศาลมิอาจกาวลวงเขาไปตรวจสอบความเหมาะสมได 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดกําหนดกรณีเจาหนาท่ีฝาย
ปกครองมีสวนไดเสีย หรืออาจจะขาดความเปนกลางไวในมาตรา 13 และมาตรา 16 โดยมาตรา 13 
เปนเร่ืองความสัมพันธสวนตัวกับคูกรณี ซ่ึงเปนกรณีความไมเปนกลางโดยสภาพภายนอก สวน
มาตรา 16 เปนเร่ืองพฤติการณอ่ืน เปนกรณีท่ียังคลุมเครือ ขาดความชัดเจนในเนื้อหาสาระวา
พฤติการณใดหรือกรณีใด อันเปนเหตุซ่ึงถือไดวามีสภาพรายแรงท่ีอาจทําใหการพิจารณาวินิจฉัย
ทางปกครองไมเปนกลาง ซ่ึงเปนกรณีความไมเปนกลางโดยสภาพภายใน เพราะเปนส่ิงท่ีอยูภายใน
จิตใจของบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนไดเสีย การขัดแยงกันแหงผลประโยชน หรือการมี
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) การมีอคติ เปนตน 
 ผลของการกระทําทางปกครองท่ีผูกระทําขาดความเปนกลาง การนั้นไมชอบดวยกฎหมาย
แตกฎหมายมิไดกําหนดมาตรการเอาไววา เจาหนาท่ีผูพิจารณาบุคคลดังกลาวควรไดรับผลของการ
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กระทําโดยมิชอบน้ีอยางไร ซ่ึงมาตรา 16 วรรคสอง ไดกําหนดเปนหลักการวา ถาผูนั้นเห็นวาตนมี
กรณีอ่ืน หรือพฤติการณท่ีถือไดวามีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปน
กลาง ตองหยุดการพิจารณาเร่ืองไวกอน และแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหนึ่ง หรือ
ประธานกรรมการทราบ เพื่อจะไดมีคําส่ังหรือมติวาผูนั้นมีอํานาจในการพิจารณาทางปกครอง
หรือไม แนวคิดท่ีกฎหมายดังกลาวกําหนดไวนั้น เพื่อใหเจาหนาท่ีฝายปกครองผูนั้นตองแจง
ขอเท็จจริง ซ่ึงเปนไปตามหลักความโปรงใสของหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แตหลักการน้ี
กฎหมายเปดชองใหผูบังคับบัญชาหรือคณะกรรมการใชดุลพินิจในการพิจารณาออกคําส่ังหรือมีมติ 
และใหถือเปนท่ีสุด คูกรณีไมอาจอุทธรณตอไปได 

1) เจาหนาท่ีฝายปกครองท่ีมีอคติหรือมีสวนไดเสีย 
    หลักความเปนกลาง คือ หลักความไมมีอคติหรือมีสวนไดเสียของเจาหนาท่ีฝาย
ปกครอง เพราะเจาหนาท่ีฝายปกครองที่มีอคตินั้นไมอาจที่จะวินิจฉัยไดอยางเปนกลาง แบงออกเปน 2 
ประเภท ดังนี้  
    (1) การมีสวนไดเสียทางการเงินในผลของคําวินิจฉัย 
     การมีสวนไดเสียทางการเงินในผลของคําวินิจฉัยทําใหเจาหนาท่ีฝายปกครอง 
ไมอาจท่ีจะพิจารณาและวินิจฉัยไดอยางเปนกลาง ดังนั้น เจาหนาท่ีฝายปกครองที่มีสวนไดเสีย
ทางการเงินจึงขาดคุณสมบัติท่ีจะเปนผูพิจารณาและวินิจฉัย แมจะเปนเพียงเล็กนอยก็ตาม ในกรณีท่ี
องคกรท่ีพิจารณาและวินิจฉัยเปนองคกรกลุม การมีสวนไดเสียทางการเงินของเจาหนาท่ีฝายปกครอง
เพียงคนเดียวจะทําใหคําวินิจฉัยขององคกรกลุมนั้น ขัดตอหลักความเปนกลาง ถึงแมวาความมีอคติ 
ไมนาจะกระทบกระเทือนตอเสียงขางมากขององคกรก็ตาม เนื่องจากสาธารณชนไมสามารถรูไดวา
เจาหนาท่ีฝายปกครองท่ีมีสวนไดเสียทางการเงินมีอิทธิพลตอเจาหนาท่ีอ่ืน  ๆเพียงใด ซ่ึงอาจเปนเหตุให
สาธารณชนเกิดความสงสัยในการพิจารณาและวินิจฉัย ศาลอังกฤษไดบังคับใชหลักการมีสวนไดเสีย
ทางการเงินวา เจาหนาท่ีฝายปกครองท่ีมีสวนไดเสียทางการเงินนั้นมีอคติ โดยศาลไมตองพิจารณาวา
เจาหนาท่ีฝายปกครองนั้นไดเกิดอคติข้ึนจริง  ๆจากการมีสวนไดเสียทางการเงินหรือไม 
   (2) สถานการณท่ีทําใหเห็นวาอาจจะเกิดอคติ 
   สถานการณท่ีทําใหเห็นวาอาจจะเกิดอคติมีหลายประการ เชน ความสัมพันธทาง
สวนตัวระหวางเจาหนาที่ฝายปกครองกับบุคคลท่ีเขามาเกี่ยวของในการวินิจฉัย ความสัมพันธระหวาง
เจาหนาท่ีฝายปกครองกับประเด็นท่ีจะวินิจฉัย และการมีความคิดเห็นลวงหนาตอประเด็นท่ีจะวินิจฉัยวา
จะวินิจฉัยอยางไร สถานการณเหลานี้อาจจะทําใหเจาหนาท่ีฝายปกครองไมเหมาะสมท่ีจะเปน 
ผูพิจารณาและวินิจฉัย เพราะเจาหนาท่ีฝายปกครองผูปฏิบัติหนาท่ีมีหนาท่ีขัดแยงกันหรือหนาท่ีท่ีไป
ดวยกันไมได 

DPU



 55 

     ความสัมพันธทางสวนตัวระหวางเจาหนาท่ีฝายปกครองกับบุคคลท่ีเขามา
เกี่ยวของในการพิจารณาและวินิจฉัยท่ีอาจจะกอใหเกิดอคติ เชน ความเปนญาติพี่นอง ความเปน
เพื่อนหรือเปนศัตรูกัน การเปนหุนสวนในการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธเปนนายจางและลูกจาง 
รวมท้ังกรณีท่ีเจาหนาท่ีฝายปกครองไดเคยวินิจฉัยประเด็นท่ีจะวินิจฉัยมาแลวหรือเปนผูถูกกลาวหา
หรือผูรองเรียนในประเด็นท่ีจะวินิจฉัย ไมสามารถท่ีจะวินิจฉัยไดอยางเปนกลาง องคกรท่ีทําหนาท่ี
วินิจฉัยเพื่อลงโทษทางวินัยมีหลายองคกรและเจาหนาท่ีฝายปกครองบางคนเปนสมาชิกขององคกร
ท่ีทําหนาท่ีกลาวหาและทําหนาท่ีวินิจฉัย ทําใหเกิดความยุงยากในการพิจารณาวาอคติอาจจะเกิดข้ึน
หรือไม ศาลอังกฤษไดเคยวินิจฉัยวา เจาหนาท่ีฝายปกครองท่ีเปนสมาชิกขององคกรท่ีมีหนาท่ี
กลาวหาหรือรองเรียนไมอาจเปนผูวินิจฉัยในประเด็นท่ีกลาวหาได แมเจาหนาท่ีฝายปกครองผูนั้น
จะไมไดเขารวมการพิจารณาเพื่อทําขอกลาวหาก็ตาม เพราะเจาหนาท่ีฝายปกครองที่เปนสมาชิกของ
องคกรท่ีทําหนาท่ีกลาวหามีแนวโนมท่ีจะสนับสนุนคําวินิจฉัยขององคกรนั้น แตตอมาศาลอังกฤษได
วินิจฉัยวา เจาหนาท่ีฝายปกครองท่ีเปนสมาชิกขององคกรท่ีทําหนาท่ีกลาวหาแตไมไดเขารวม
พิจารณาเพื่อทําขอกลาวหา สามารถท่ีจะเปนผูพิพากษาและวินิจฉัยขอกลาวหานั้นได ศาลอังกฤษได
ลดความเครงครัดของหลักเจาหนาท่ีฝายปกครองไมอาจท่ีจะเปนผูกลาวหาและผูวินิจฉัยใน
ขณะเดียวกันได ดังนั้น ในการพิจารณาวาเจาหนาท่ีฝายปกครองท่ีเปนท้ังผูถูกกลาวหาและผูวินิจฉัย
อาจมีอคติหรือไม จึงตองพิจารณาถึงความสําคัญหรือบทบาทของเจาหนาท่ีฝายปกครองผูนั้นในการ
ทําขอกลาวหา 
 2) ความไมเปนกลาง แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้57 
   (1) ความไมเปนกลางโดยสภาพภายนอก 
     มาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีดังนี้ 
   ก. เจาหนาท่ีเปนคูกรณีเอง คือ เจาหนาท่ีกับคูกรณีเปนบุคคลคนเดียวกัน ซ่ึงถือ
วารายแรงท่ีสุด เชน ในการยื่นขออนุญาตต้ังโรงงาน ผูยื่นขออนุญาตกับเจาหนาท่ีผูมีอํานาจอนุญาต
เปนบุคคลคนเดียวกัน 
   ข. เจาหนาท่ีเปนคูหม้ันหรือคูสมรสของคูกรณี เพราะการรวมเปนครอบครัว
เดียวกันหรือจะรวมเปนครอบครัวเดียวกัน อาจทําใหเกิดความลําเอียงไดงาย 
   ค. เจาหนาท่ีเปนญาติของคูกรณี ไดแก 
    - บุพการี คือ ผูสืบสายโลหิตสายตรงข้ึนไปไมวาจะกี่ช้ัน นับตั้งแต พอ แม ปู 
ยา ตา ยาย ทวด ซ่ึงการนับตามหลักบุพการีนี้จะนับท้ังหมดไมวาจะกําเนิดโดยการสมรสที่ชอบดวย
กฎหมายหรือไม  
                                                 

57  ชัยวัฒน  วงศวัฒนาศาสต.  (2540).  กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.  หนา 242-244. 
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      - ผูสืบสันดาน คือ ผูสืบสายโลหิตสายตรงลงมาไมวาจะก่ีช้ัน นับต้ังแต 
ลูก หลาน เหลน ล่ือ ซ่ึงการนับตามหลักผูสืบสันดานจะนับท้ังหมดไมวาจะกําเนิดโดยการสมรสท่ี
ชอบดวยกฎหมายหรือไม 
    - ญาติดานพี่นอง นับไดภายในสามช้ัน พี่นอง คือ ผูเกิดในครอบครัวจากพอ
แมเดียวกัน ไมวาพอแมจะสมรสโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม เพราะเปนกรณีของพอแมคน
เดียวกัน 
    - ญาติดานลูกพี่ลูกนอง นับไดภายในสามช้ัน ลูกพี่ลูกนอง คือ ลูกของผูเปนพี่
หรือนองของพอหรือแม ไดแก ลูกของลูก ปา นา อา ซ่ึงนับกันตามขอเท็จจริง 
           - ญาติเกี่ยวกันทางแตงงาน นับไดภายในสองช้ัน 
     ง. เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทน หรือตัวแทนของ
คูกรณี เนื่องจากบุคคลดังกลาวเคยชวยทําการงานและรักษาประโยชนใหแกกันมากอน ยอมมีความ
ใกลชิดและอาจลําเอียง ซ่ึงผูแทนโดยชอบธรรม คือ ผูปกครองที่ดูแลผูเยาว ผูอนุบาล คือ ผูดูแลคน
ไรความสามารถ ผูพิทักษ คือ ผูดูแลคนเสมือนไรความสามารถ ผูแทน คือ ผูซ่ึงมีสิทธิหนาท่ีโดย
กฎหมายท่ีจะทําการแทนบุคคลอ่ืน เชน นิติบุคคล สวนตัวแทน คือ ผูท่ีเขากระทําการใดแทนผูอ่ืน
โดยสิทธิหนาท่ีเกิดข้ึนโดยความสัมพันธทางสัญญาตัวแทน 
   จ. เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี 
    - เจาหนี้หรือลูกหนี้ เนื่องจากมีผลประโยชนท่ีจะเรียกรองหรือจะตองให 
แกกัน ซ่ึงทําใหเกิดความสัมพันธทางใจอาจไมประสงคกระทําการใดเพ่ือใหอีกฝายขุนเคือง หรือ
เพื่อใหตนไดรับประโยชนจากมูลหนี้ หรือเพื่อใหอีกฝายหนึ่งพอใจเพื่อท่ีตนจะไดรับการผอนปรน
การชําระหนี้ 
    - นายจาง ตามมาตรา 13 (5) บัญญัติไวชัดแจง แตกรณีลูกจางมิไดบัญญัติไว 
ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวยิ่งเปนลูกจางก็ยิ่งเกรงใจนายจางมากกวาท่ีนายจางจะเกรงใจลูกจาง 
     ฉ.  กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
   (2) ความไมเปนกลางโดยสภาพภายใน 
     ความไมเปนกลางโดยสภาพภายใน คือ ความไมเปนกลางตามความเปนจริง  
เนื้อแทของกฎหมายตองการใหเจาหนาท่ีมีความเปนกลางในการดําเนินงาน เพ่ือการดําเนินงานจะ
เปนไปตามวัตถุประสงคของประโยชนสวนรวมโดยไมมีการบิดเบือนไปทางอื่น โดยนําอคติธรรม 
4 ของพุทธศาสนามาเปนฐานวิเคราะหวา ความเปนกลางในการพิจารณาจะตองกระทําไปโดย
ปราศจาก 
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     ก. ฉันทาคติ คือ ลําเอียงเพราะชอบ ไมวาจะเปนการชอบเพราะเหตุใด เชน ชอบพอ 
เพื่อหวังในลาภ 
     ข. โทสาคติ คือ ลําเอียงเพราะชัง ไมวาจะเปนการชังเพราะเหตุใด เชน เปนศัตรู
หรือหวังประโยชนแลวไมได 
   ค. ภยาคติ คือ ลําเอียงเพราะกลัว ไมวาจะเปนเหตุจากคูความหรือบุคคล 
ภายนอก หวั่นไหวโดยกลัววาจะมีภัยแกตน 
   ง. โมหาคติ คือ ลําเอียงเพราะหลงหรือผิดพลาดเพราะติดยึดในความเขลา 
เพราะความเขาใจผิด จะประสงคใหเกิดผลตามความเช่ือของตนจนไมรูจักแยกแยะวาส่ิงใดเปน
ประโยชนและไมเปนประโยชน เชน การตัดสินใจลวงหนาเกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยไมรับฟง
ขออางหรือเหตุผลของคูพิพาท 
   (3)  ผลการฝาฝนหลักเร่ืองความเปนกลาง 
     ความเปนกลางถือวาเปนเร่ืองสําคัญ การพิจารณาเร่ืองใดก็ตามโดยบุคคลท่ีไมมี
ความเปนกลาง ยอมทําใหกระบวนการพิจารณานั้นมิชอบ มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดวา การกระทําใดๆ ของเจาหนาท่ีกอนหยุดการพิจารณา
เพราะตระหนักวาตนมีปญหาในเร่ืองความเปนกลางหรือถูกคัดคานวาไมมีความเปนกลางนั้นยอม
ไมเสียไป ตามบทบัญญัตินี้เปนเพียงรองรับการพิจารณาที่ดําเนินการมาเทานั้นวาไมตองกลับไป
เร่ิมตนใหม เพราะการดําเนินการมายังไมเสร็จส้ินยุติเปนคําส่ังทางปกครอง ผลความเปนกลางจึงยัง
ไมมีผลกระทบตอผูใด และไดมีการเปล่ียนแปลงเจาหนาท่ีผูมีปญหาความไมเปนกลางออกไปแลว 
หากเจาหนาท่ีคนใหมไมมีปญหาในเร่ืองความเปนกลางอีกเร่ืองก็คงดําเนินไปจนมีคําส่ังทาง
ปกครองเปนปกติได แตถามีการฝาฝนหลักความเปนกลางโดยไมมีการเปล่ียนตัวเจาหนาท่ี และการ
พิจารณาดําเนินการไปจนเสร็จส้ินและมีคําส่ังทางปกครองแลว ผลการฝาฝนหลักความเปนกลาง    
ก็จะตองเพิกถอนคําส่ังทางปกครองดังกลาว 
 ขอยกเวนบทบังคับเร่ืองความไมเปนกลาง มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดไว 2 ประการ คือ 
 1)  ในกรณีเรงดวน หากปลอยใหลาชาไปจะเสียหายตอประโยชนสาธารณะหรือสิทธิ
ของบุคคลจะเสียหายโดยไมมีทางแกไขได 
 2)  ไมมีเจาหนาท่ีอ่ืนปฏิบัติหนาท่ีแทน เชน ผูดํารงตําแหนงมีคนเดียวและไมมีตําแหนง
ผูชวยที่จะมอบหมายได หรือไมอาจหาเจาหนาท่ีคนอ่ืนมาทําแทนในขณะน้ันได หรือเปนตําแหนงท่ี
มีผูชวยแตผูชวยเกิดไมอยู และไมอาจหาเจาหนาท่ีคนอ่ืนมาทําแทนในขณะน้ันได 
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 ตามท่ีไดกลาวขางตนแลวจะเห็นวา การดําเนินการทางวินัยและการวินิจฉัยอุทธรณ 
ตองเปนไปตามหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ หลักการพิจารณาโดยองคกรเดี่ยวและองคกร 
กลุม เง่ือนไขเจาหนาท่ีผูออกคําส่ังทางปกครอง และหลักความเปนกลางนอกจากน้ีแลวยังจะตอง   
มีองคกรท่ีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ซ่ึงเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลท่ีมีความเปน
อิสระจากฝายบริหาร เพื่อใหการพิจารณาดําเนินการทางวินัยและการวินิจฉัยอุทธรณเปนไปดวย
ความยุติธรรม ปราศจากอคติและการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญเปนไปตาม
ระบบคุณธรรม โดยเดิมตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับตางๆ ทุกฉบับจนถึง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 บัญญัติใหบทบาทหนาท่ีในการพิทักษระบบ
คุณธรรมเปนของ ก.พ. ซ่ึงถือกันวาเปน “Watch-dog of merit system” ทําให ก.พ. มีบทบาทเกี่ยว 
กับการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญ ดังนี้ 
 1) บทบาทในดานนิติบัญญัติ ไดแก การออกกฎ ก.พ. ระเบียบและหลักเกณฑ วิธีการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 2) บทบาทในดานบริหาร ไดแก การเปนผูจัดการงานบุคคลของฝายบริหาร 
 3) บทบาทในดานตุลาการ ไดแก การตีความ การวินิจฉัยปญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองการลงโทษขาราชการพล
เรือน การพิจารณาเร่ืองอุทธรณ และการรองทุกขของขาราชการพลเรือนสามัญ 
 บทบาทของ ก.พ. ดังกลาว ทําใหถูกมองวา ก.พ. เปนผูเผด็จการในการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการพลเรือน อีกท้ังทําให ก.พ. มีลักษณะเหมือนคนสวมหมวก 3 ใบ คือ เม่ือทํา
หนาท่ีเปนผูจัดการงานบุคคลของฝายบริหาร ก็สวมหมวกใบหนึ่งซ่ึงเปนใบที่เปนลูกมือของฝาย
บริหาร เม่ือทําหนาท่ีตรวจสอบเร่ืองการลงโทษขาราชการและพิจารณาเร่ืองการอุทธรณหรือการ
รองทุกข ก็สวมหมวกอีกใบหนึ่ง ซ่ึงเปนใบที่เปนผูกํากับฝายบริหาร สวนเม่ือทําหนาท่ีเปนผูออกกฎ 
ระเบียบ และหลักเกณฑวิธีการบริหารงานบุคคลก็สวมหมวกอีกใบหนึ่ง ซ่ึงเปนใบท่ีเปนตัวของ
ตัวเองบาง ไมเปนตัวของตัวเองบาง คือ บางเร่ืองก็กําหนดไดเอง บางเร่ืองตองขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีกอน สภาพการณเชนนี้ทําให ก.พ. ซ่ึงเปนผูใตกํากับของฝายบริหาร ไมสามารถทํา
หนาท่ีเปนผูพิทักษระบบคุณธรรมใหสมบูรณได58 ดังนั้น พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 จึงไดบัญญัติใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ซ่ึงในท่ีนี้จะขอกลาวถึงองคกร 
พิทักษระบบคุณธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศไทย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
                                                 

58  ปวีณ  ณ นคร.  เลมเดิม.  หนา 6-7. 
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2.6 องคกรพิทักษระบบคุณธรรม 
 2.6.1 คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของสหรัฐอเมริกา (U.S. Merit Systems Protection 
Board)59 
   องคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลของสหรัฐอเมริกาเกิดข้ึนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2427 
(Pendleton Act of 1883) โดยมุงแกปญหาระบบอุปถัมภ (Spoiled System) อันเกิดจากขาราชการ
การเมือง โดยจัดต้ังองคกรในรูปคณะกรรมการช่ือ Civil Service Commission (CSC) เปนอิสระจาก
ฝายบริหาร มีหนาท่ีผดุงการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหเปนไปตามระบบคุณธรรม ในข้ันแรก
ของการจัดต้ัง CSC สวมบทบาทท่ีขัดแยงกันเอง คือ เปน “ผูแทนขาราชการ” และ “ผูพิทักษระบบ
คุณธรรม” 
  ตอมาในป พ.ศ. 2521 เพื่อแกปญหาความขัดแยงในบทบาทและการทับซอนของ
ผลประโยชน (Conflict of Interest-CSC เปนท้ังผูออกกฎ ผูบังคับใชกฎ และผูตีความวินิจฉัยช้ีขาด) 
รัฐสภาสหรัฐอเมริกา จึงไดตรากฎหมาย Civil Service Reform Act of 1978 (CSRA) แยก CSC ออก 
เปนหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีบทบาทหนาท่ีแตกตางกัน ถวงดุลซ่ึงกันและกัน ไดแก 
  1) Office of Personnel Management (OPM) ทําหนาท่ีเปนผูจัดการฝายบุคคลของ
รัฐบาล 
  2) Federal Labor Relation Authority ทําหนาท่ีเปนคณะอนุญาโตตุลาการ ดานแรงงาน
สัมพันธ 
  3) Special Counsel (SC) ทําหนาท่ีเปนผูพิทักษระบบคุณธรรม โดยมีบทบาทเสมือน
อัยการ 
  4) Merit Systems Protection Board (MSPB) ทําหนาท่ีเปนผูพิทักษระบบคุณธรรม 
โดยมีบทบาทเปนเสมือนตุลาการ 
  ในท่ีนี้จะกลาวถึงเพียงคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของสหรัฐอเมริกา นั่นคือ 
U.S. Merit Systems Protection Board หรือเรียกโดยยอวา MSPB 
  พันธะกิจของ MSPB  
  MSPB มีหนาท่ีรักษาสมดุลระหวางผลประโยชนสาธารณะและสิทธิประโยชนของ
เจาหนาท่ีของรัฐดวยการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบราชการ เพื่อใหสังคมเกิดความเช่ือม่ันวา

                                                 
59  สํานักงาน ก.พ.  (2549).  หลักและแนวคิด นโยบาย และทิศทางการบริหารคน.  หนา 132-150.  อางถึงใน 

ปลันธน  กาทอง.  (2553).  องคกรพิทักษระบบคุณธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีการ
อุทธรณและการรองทุกข.  หนา 31-34. 
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การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐปลอดจากความอยุติธรรม ไดแก ปลอดจากการกล่ันแกลงทาง
การเมือง และปลอดจากพฤติกรรมท่ีมิชอบ 
  อํานาจหนาท่ีของ MSPB  
  1) รับฟงและวินิจฉัยคํารองของเจาหนาท่ีของรัฐเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เชน คํารองเกี่ยวกับคําส่ังแตงต้ังโยกยาย หรือคํารองเกี่ยวกับคําส่ังทางปกครอง 
  2) วินิจฉัยคดีท่ี Special Counsel เปนผูฟองกรณีมีการกระทําทางการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีตองหามและท่ีขัดกับกฎหมาย Hatch Act 
  3) ทบทวนกฎระเบียบท่ีออกโดย Office of Personnel Management วาสอดคลองกับ
หลักการของระบบคุณธรรมหรือไม 
  4) จัดทํารายงานเสนอประธานาธิบดีและรัฐสภา วาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของรัฐเปนไปตามหลักการของระบบคุณธรรม ปลอดจากการพฤติกรรมตองหามหรือไม ประการใด 
  5) ออกหมายเรียกใหบุคคลมาเปนพยาน มาใหการ สงเอกสารหรือหลักฐานเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 
  6) ส่ังใหหนวยงานของรัฐใหความคุมครองผูใหการหรือพยาน 
  7) ส่ังใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐถือปฏิบัติตามคําส่ังหรือมติของ MSPB 
  รูปแบบและองคประกอบของ MSPB 
  MSPB เปนองคกรอิสระกึ่งตุลาการในสังกัดฝายบริหาร จัดต้ังในรูปคณะกรรมการ 
ประกอบดวยกรรมการปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 3 คน คือ ประธาน รองประธาน และกรรมการ ซ่ึง
ประธานกรรมการนอกจากมีหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยคดีแลว ยังเปนหัวหนาคณะผูบริหาร (Chief 
Executive) รับผิดชอบบริหารหนวยงาน เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานดวย โดยมีหัวหนา
คณะเจาหนาท่ี (Chief of Staff) เปนผูชวย สวนรองประธานกรรมการและกรรมการมีหนาท่ีพิจารณา 
วินิจฉัยคดีความเทานั้น โดยประธานาธิบดีเปนผูแตงต้ังกรรมการตามขอเสนอแนะท่ีผานความ
เห็นชอบจากวุฒิสภา คณะกรรมการตองประกอบดวยกรรมการจากสองพรรคการเมือง และหาม
แตงต้ังกรรมการเกินกวาสองคนจากพรรคการเมืองเดียวกัน และหามกรรมการดํารงตําแหนงอ่ืนใน
ราชการ  เวนแตตําแหนงท่ีตองเปนไปตามกฎหมายหรือตําแหนงท่ีแตงต้ังตามคําส่ังของ
ประธานาธิบดี กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนง 7 ป และเปนไดเพียงวาระเดียว และคาบเวลาการ
ดํารงตําแหนงเหล่ือมกัน เพื่อใหกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระไมพรอมกัน 
  โครงสรางของ MSPB 
  ปจจุบัน MSPB มีเจาหนาท่ีประมาณ 230 คน รับผิดชอบดูแลคํารองของเจาหนาท่ีของ
รัฐประมาณ 1.8 ลานคน ซ่ึงในจํานวนดังกลาวเปนตุลาการวินิจฉัยคดี (Administrative Law Judge) 
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61 คน และนิติกรผูชวย (Legal Assistant) 40 คน MSPB มีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุงวอชิงตันดีซี และ
มีสํานักงานภาค 5 ภาค 
  เร่ืองท่ีสามารถฟองรองตอ MSPB 
  MSPB จะรับพิจารณาคํารองหรืออุทธรณไวพิจารณา มี 2 กรณี คือ 
  1) เปนเร่ืองท่ีอยูในขอบเขตอํานาจตามกฎหมาย 
  2) ผูยื่นคํารองหรืออุทธรณตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด 
  การยื่นคํารองตอ MSPB 
  1) การยื่นคํารองโดยเจาหนาท่ีของรัฐเปนผูยื่นคํารองดวยตนเอง โดยจัดทําเปนลาย
ลักษณอักษรยื่นตอสํานักงานภาคของ MSPB ท่ีตั้งอยูในเขตพื้นท่ีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติ
ราชการอยูในขณะเกิดเหตุแตตองสงภายใน 30 วัน นับแตวันรับทราบคําส่ัง 
  2) การยื่นคํารองโดย Special Counsel ในกรณีเปนเร่ืองเกี่ยวกับพฤติกรรมดานบุคคลท่ี
ตองหามซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐสามารถรองขอให Special Counsel เปนผูฟองรองแทน และหาก Special  
Counsel ไมดําเนินการฟองรองแทนใหเจาหนาท่ีของรัฐดังกลาวมีสิทธิยื่นฟอง MSPB โดยตรงได 
ตาม “Whistleblower Protection Act 1989” 
  กระบวนการพิจารณาคํารอง 
  เม่ือสํานักงานภาคของ MSPB ไดรับคํารองแลว จะมอบหมายใหตุลาการศาลปกครอง
เปนผูพิจารณาคดี โดยใชกระบวนการพิจารณาไตสวนท่ีผูถูกฟองคดีหรือหนวยงานของรัฐมีหนาท่ี
หาพยานหลักฐานมาหักลางขอหาตามคํารอง มีการไตสวน รับฟงคําช้ีแจงของผูรองแลว จึงจะ
พิจารณาตัดสินคดี และหากคูกรณีไมอุทธรณคําตัดสินช้ีขาดภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีทราบผลถือ
วาคําตัดสินนั้นถึงท่ีสุด และในกรณีท่ีมีการอุทธรณเร่ืองก็จะเขาสูกระบวนการพิจารณาของ MSPB 
ณ กรุงวอชิงตัน มติของ MSPB ถือเปนส้ินสุดในกระบวนการของฝายบริหาร เจาหนาท่ีของรัฐ 
  ผูไมพอใจผลการตัดสิน สามารถยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณ (United States Court of 
Appeals for the Federal Circuit) ได 
 2.6.2 คณะกรรมการพิทักษคุณธรรมของออสเตรเลีย60 (The Public Service and Merit Prote- 
ction Commission) เรียกโดยยอวา PSMPC มีบทบาทสําคัญในการสรางหลักประกันวา คานิยมของ
ระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการ และเจาหนาท่ีรัฐท่ีไดนําไปใชโดยหนวยงาน หรือการจาง
งาน ตองอยูบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม การปฏิบัติงาน และการเล่ือน 
 
                                                 

60  สํานักงานกฎหมาย.  (ม.ป.ป.).  ระบบพิทักษคุณธรรมออสเตรเลีย.  10 พฤศจิกายน 2553, จาก  
http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID-CAT0002188.      
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ตําแหนงท่ีเปนธรรม เพื่อสงเสริมใหงานบริการสาธารณะสัมฤทธ์ิผล มีประสิทธิภาพ โดยเนนใน
เร่ืองการใหบริการประชาชนเปนหลัก โดยใหคําแนะนําและใหแนวทางการปฏิบัติงานแกหนวยงาน
ตางๆ หนวยงานปฏิบัติตาม 
  อํานาจหนาท่ีของ PSMPC  
 1) ใหคําแนะนําแกรัฐบาลในดานงานบริการสาธารณะ 
 2) บริหารจัดการและอํานวยการเพื่อใหเกิดการเขาใจบทกฎหมายท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะ 
The Public Service Act 1999 และบทกฎหมายอ่ืนๆ ที่บัญญัติตามมาเพ่ือใหเปนไปตาม The PS Act 
1999 
 3) ใหคําแนะนําแกหัวหนาหนวยงานและผูบังคับบัญชาในหนวยงานของรัฐบาลตางๆ 
เกี่ยวกับแผนการดําเนินงานการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานองคกร 
 4)  สงเสริมสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวกับ public service  
ในเร่ืองคานิยม (Values) เร่ืองประมวลความประพฤติ (Code of Conduct) และเร่ืองนโยบายความ
หลากหลายในการจางงาน (Workplace diversity)  
 5) ควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหในประเด็น แนวโนม และเปล่ียนแปลงปรับปรุง
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 6) เปนผูนําในเร่ืองบริการสาธารณะ และใหบริการเปนการท่ัวไปในระดับชาติเกี่ยวกับ
เร่ืองการพัฒนาและการฝกอบรม เพื่อใหสอดคลองกับความตองการในสถานการณปจจุบัน 
 7) ตรวจสอบความถูกตอง กรณีผลการปฏิบัติงานของ agencies ท่ีกระทบกับ public 
service employees ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการทํางาน 
 8) ประเมิน ทํารายงาน และเผยแพรตอสาธารณะเกี่ยวกับการดําเนินการในเร่ือง public 
service 
 9) ดําเนินการเพื่อใหคนท่ัวไปสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับสภาพ และองคประกอบใน
เร่ืองการใหบริการสาธารณะ 
 โครงสรางของ PSMPC มีคณะกรรมการ 3 คน คือ 
 1) The Public Service Commissioner 
 2) The Deputy Public Commissioner 
 3) The Merit Protection Commissioner (The MPC) 
 Employees สามารถรองขอให The MPC ดําเนินกิจการพิจารณาทบทวน (review) การ
กระทําของหนวยงานตนสังกัดของตนในกรณีตอไปนี้ 
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 1) กรณีไมพอใจผลการ review ตามกระบวนการภายในของหนวยงานตนสังกัด 
 2) กรณีไดรับแจงจากหัวหนาหนวยงานตนสังกัดวา การดําเนินการท่ีไดทําไปแลวไม
สามารถ review ตามกระบวนการภายในตนสังกัดได 
 3) กรณีตองการ review คําตัดสินของหนวยงานตนสังกัดวา employee ละเมิด The 
Code of Conduct หรือกรณีท่ีตองการ review การลงโทษ employee โดยหนวยงานตนสังกัดฐาน
ละเมิด Code of Conduct และกรณีอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไวในกฎหมาย 
 หลังจากไดรับเร่ืองรองเรียนแลว The MPC ก็จะมอบหมายใหบุคคลหรือคณะบุคคล
พิจารณาเร่ืองรองเรียนดังกลาว และเม่ือไดพิจารณาเสร็จส้ินแลว The MPC ก็จะรายงานผลการ
พิจารณาไปยังหัวหนาหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 หาก The MPC เห็นวาการกระทําของหนวยงานที่ถูกกลาวหาอาจถือไดวาเปนการ
กระทําท่ีไมสมเหตุผลแลว The MPC ก็จะใหคําแนะนําเพื่อใหหนวยงานตนสังกัด ดําเนินการดังนี้ 
 1)  ดําเนินการพิจารณาทบทวนเร่ืองดังกลาวใหมอีกคร้ัง หรือเปล่ียนแปลงแกไขคํา 
ตัดสินเดิม 
 2) เปล่ียนแปลงกฎ หรือข้ันตอนการปฏิบัติเดิม 
 3) ดําเนินการอ่ืนท่ีเหมาะสม 
 The MPC ไมสามารถบังคับใหหนวยงาน agency ปฏิบัติตามผลการพิจารณาตัดสินของ 
The MPC อยางไรก็ตาม หากหนวยงาน agency ไมปฏิบัติตามคําตัดสินของ The MPC นั้น The 
MPC ก็อาจรายงานผลดังกลาวตอรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือตอรัฐสภา เพื่อใชดุลพินิจดําเนินการ
ท่ีเหมาะสมตอไป 
 หาก employee ไมพอใจผลคําตัดสินของ The MPC หรือผลการดําเนินการของ agency 
สามารถอุทธรณในขอกฎหมายไปยังศาลยุติธรรมได 
 Review of Promotion Decision 
 Employees สามารถรองตอ The MPC เพื่อใหมีการ review เร่ืองการพิจารณาความชอบ 
(promotion) โดยคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งท่ีแตงตั้งโดย The MPC ท่ีมีชื่อวา Promotion Review 
Committee of promotion decisions (The PRC) หลังจากท่ีคณะกรรมการไดมีคําตัดสินก็จะมีการ
รายงานผลการตัดสินดังกลาวใหกับหัวหนาหนวยงาน และหัวหนาหนวยราชการจะตองปฏิบัติตาม
คําตัดสินของ The PRC หากคูกรณีไมพอใจคําตัดสินของ The PRC ก็สามารถอุทธรณไปยังศาล
ยุติธรรมเพ่ือพิจารณาทบทวนคําตัดสินได (Judicial Review) 
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 Whistleblowing 
 กรณีท่ีมีการรองเรียนผูอ่ืนเกี่ยวกับการละเมิด The Code of Conduct (Whistleblowing 
report) และไมพอใจผลการสืบสวนสอบสวน และการตัดสินของหนวยงานตนสังกัด หนวยงานตน
สังกัดจะตองมีขอกําหนดในเร่ืองวิธีการใหผูรองเรียนเร่ืองดังกลาวตอ The MPC ได 
 ขอสังเกต 
 หนาท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ือง review เปนของหนวยงานท่ีมี 
ช่ือวา Client Service Team 
 ออสเตรเลียไมแยกหนวยงานที่รับผิดชอบดานการพิทักษระบบคุณธรรมใหเปนอิสระ
ตางหากอีกหนวยงานหนึ่งดังเชน สหรัฐอเมริกา แตรวมงานดานนี้ไวในหนวยงานเดียวกันกับ
หนวยงานบริหารบุคคลแลวเรียกช่ือหนวยงานนี้รวมกันวา The Public and Merit Protection Com-
mission (PSMPC) โดย PSMPC นั้น จะเนนดานการเปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําแกหนวยงาน
ของรัฐ มากกวาจะเนนเร่ืองการออกกฎเพื่อบังคับใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตาม หรือเรียกวาคอย
เปนพี่เล้ียงในการดําเนินงาน แตคําตัดสินนั้นไมเด็ดขาดและไมผูกพันหนวยงานของรัฐ เชน MSPB 
ของสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตามผูท่ีเกี่ยวของยังสามารถอุทธรณคําตัดสินของ PSMC ในเร่ืองท่ี
เกี่ยวกับ Merit Protection ไปยังศาลยุติธรรมเชนเดียวกับของสหรัฐอเมริกา 
 2.6.3 คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของประเทศไทย 
  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 บัญญัติใหมีคณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เปนองคกรกึ่งตุลาการ อิสระจากฝายบริหาร 
  ท่ีมาของ ก.พ.ค. กฎหมายไดกําหนดใหใชวิธีคัดเลือกโดยใหมีคณะกรรมการคัดเลือก
กรรมการ ก.พ.ค. ประกอบดวย61 
  1) ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนประธานกรรมการ 
  2) รองประธานศาลฎีกาท่ีไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกา 1 คน เปนกรรมการ 
  3) กรรมการ ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิ 1 คน ซ่ึงไดรับเลือกโดย ก.พ. เปนกรรมการ 
  4) เลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ 
  คุณสมบัติของ ก.พ.ค. มีดังนี้62 
  1) มีสัญชาติไทย 
  2) มีอายุไมต่ํากวา 45 ป 
  3) มีคุณสมบัติอ่ืนอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
                                                 

61  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 26. 
62  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 25. 
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    (1) เปนหรือเคยเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
คณะกรรมการขาราชการครู คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ 
     (2) เปนหรือเคยเปนกรรมการกฤษฎีกา 
    (3) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลอุทธรณ หรือ
เทียบเทาหรือตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองช้ันตน 
    (4) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอัยการพิเศษประจําเขตหรือ
เทียบเทา 
    (5) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง หรือเทียบ 
เทาตามท่ี ก.พ.กําหนด 
     (6) เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขาวิชานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 
เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา 
และดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารย แตในกรณีท่ีดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารยตองดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
  กรรมการ ก.พ.ค. ตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 63 
  1)  เปนขาราชการ 
  2)  เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
  3) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการ
บริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
  4)  เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
  5)  เปนกรรมการในองคกรกลางบริหารงานบุคคลในหนวยงานของรัฐ 
  6)  ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอ่ืนหรือดํารงตําแหนงหรือประกอบการใดๆ หรือ
เปนกรรมการในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดในพระราช
กฤษฎีกา 
  ก.พ.ค. สามารถแตงต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณไดดวย64 
 
 
                                                 

63  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 27. 
64  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 36. 
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  ก.พ.ค. มีวาระการดํารงตําแหนงหกป นับแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง 
และใหดํารงตําแหนงเพียงวาระเดียว65 
  ก.พ.ค. มีอํานาจดังนี้66 
  1)  กํากับ ดูแลใหการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการพลเรือนเปนไปตามระบบ
คุณธรรมท่ีบัญญัติไวในมาตรา 42 ดังตอไปนี้ 
     (1)  การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตองคํานึงถึง
ความรู ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเปนธรรมและประโยชนของทางราชการ 
     (2)  การบริหารทรัพยากรบุคคลตองคํานึงถึงผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพของ
องคกร และลักษณะของงานโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
     (3) การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนตําแหนง และการใหประโยชนอ่ืนแก
ขาราชการตองเปนไปอยางเปนธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และจะ
นําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได 
     (4) การดําเนินการทางวินัยตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 
     (5) การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมือง 
  2) เสนอแนะตอ ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน เพ่ือให ก.พ. หรือองคกร
กลางบริหารงานบุคคลอ่ืน ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
สวนท่ีเกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม 
  3) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ตามมาตรา 114 
  4) พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข ตามมาตรา 123 
  5) พิจารณาเร่ืองการคุมครองระบบคุณธรรม มาตรา 126 
  6) ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎ ก.พ.ค.เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
  7) แตงต้ังบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ี ก.พ.ค. กําหนด เพื่อ
เปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณหรือเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ 
  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให ก.พ.ค. และกรรมการวินิจฉัยอุทธรณเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา67 

                                                 
65  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 29. 
66  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 31. 
67  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 117. 

DPU



 67 

  เม่ือ ก.พ.ค. วินิจฉัยอุทธรณแลว ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ ตองดําเนินการ
ใหเปนไปตามคําวินิจฉัยภายใน 30 วัน นับแตวันท่ี ก.พ.ค. มีคําวินิจฉัย หากผูบังคับบัญชาผูใดไม
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัย ใหถือวาเปนการจงใจละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความ
เสียหายแกบุคคลอ่ืน และในกรณีท่ีผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ใหฟอง
คดีตอศาลปกครองสูงสุดภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.68 
  ในสวนเกี่ยวกับการพิจารณาเร่ืองรองทุกข ก.พ.ค. จะรับพิจารณาเร่ืองท่ีขาราชการรอง
ทุกข กรณีมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของปลัดกระทรวง รัฐมนตรี
เจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี และเม่ือ ก.พ.ค. วินิจฉัยเร่ืองรองทุกขประการใด ผูบังคับบัญชา
ดังกลาวตองดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้น69 
  สวนในกรณีท่ีผูรองทุกขไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ใหฟองคดีตอศาล
ปกครองช้ันตน70 
  สถานภาพของ ก.พ.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เปน
องคกรกึ่งตุลาการ ซ่ึงอิสระจากฝายบริหาร มีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดเร่ืองตามหนาท่ีและส่ังการให
หัวหนาสวนราชการปฏิบัติตามไดโดยไมตองเสนอใหนายกรัฐมนตรีส่ังการ ดังเชน ก.พ. ท่ี ก.พ 
เปนเพียงผูพิจารณาเสนอความเห็นใหนายกรัฐมนตรีส่ังการในเร่ืองอุทธรณและรองทุกข 
  ดังท่ีกลาวมาแลวขางตนวา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนไดมีการประกาศ 
ใชตั้งแต พ.ศ. 2471 จนถึง พ.ศ. 2551 มีจํานวนท้ังส้ิน 10 ฉบับ โดยมีวิวัฒนาการเกี่ยวกับการดําเนิน 
การทางวินัยและการอุทธรณอยางตอเนื่อง ซ่ึงการลงโทษทางวินัยเปนมาตรการหน่ึงในการควบคุม
ความประพฤติของขาราชการ และคําส่ังลงโทษทางวินัยเปนคําส่ังทางปกครอง ดังนั้น เม่ือมีการ
กลาวหาขาราชการผูใดวากระทําผิดวินัย ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุจะตองดําเนินการ
สืบสวนหรือสอบสวน เพ่ือพิสูจนความผิดผูถูกกลาวหา โดยการดําเนินการดังกลาวจะตองเปนไป
ตามข้ันตอน หลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังตองอยูในภายขอบอํานาจท่ี
กฎหมายกําหนดดวย ท้ังนี้ ขาราชการที่ถูกลงโทษก็มีสิทธิอุทธรณคําส่ังลงโทษตอ ก.พ.ค. เพื่อ
ตรวจสอบดุลพินิจของผูบังคับบัญชาได เนื่องจากการอุทธรณถือเปนหลักประกันความม่ันคงใน
การดํารงสถานภาพแกขาราชการตามระบบคุณธรรม เพื่อใหขาราชการที่ถูกลงโทษมีชองทาง
แสวงหาความยุติธรรมตามกระบวนการที่กฎหมายกําหนด และเปนการถวงดุลอํานาจของผูบังคับ 
บัญชา โดยการดําเนินการทางวินัยและการพิจารณาอุทธรณจะตองดําเนินการใหเปนไปตามหลัก

                                                 
68  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 116. 
69  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 123. 
70  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. 2551, ขอ 56. 
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ความยุติธรรมตามธรรมชาติ หลักการพิจารณาโดยองคกรเดี่ยวและองคกรกลุม เง่ือนไขเกี่ยวกับ
เจาหนาท่ีผูออกคําส่ังทางปกครอง และหลักความเปนกลาง ซ่ึงผูออกคําส่ังหรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ
ในการออกคําส่ังหรือผูท่ีมีอํานาจพิจารณาอุทธรณจะตองไมเปนผูท่ีมีสวนไดเสียในการดําเนินการ
ดังกลาว ดังรายละเอียดท่ีกลาวไวแลว 
 DPU



บทที่ 3 
การดําเนินการทางวินัยและการอทุธรณ 

 
 ในการนี้จะไดกลาวถึงความหมายและจุดมุงหมายของวินัย รวมทั้งความหมายและ
จุดมุงหมายของการดําเนินการทางวินัย โดยดําเนินการทางวินัยเปนกระบวนการท่ีกระทําตาม
หลักเกณฑหรือวิธีการตามกฎหมาย กลาวคือ ถาเม่ือใดท่ีขาราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
จะตองดําเนินการหาขอเท็จจริงวาการกลาวหาดังกลาวมีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัย
หรือไม รวมท้ังการตรวจพิสูจนวาผูถูกกลาวหามีความผิดวินัยตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม และเม่ือ
ขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยและถูกลงโทษ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการ ขาราชการผูนั้นมีสิทธิ
อุทธรณเพื่อเปนการรองขอความยุติธรรมจากการพิจารณาโดยองคกรเหนือข้ึนไป ซ่ึงการอุทธรณนี้
จึงเปนหลักประกันความเปนธรรมในการรับราชการ ท่ีขาราชการจะไมถูกกล่ันแกลง หรือถูก
ลงโทษ หรือถูกออกจากราชการโดยไมมีความผิดหรือไมมีเหตุผลอันสมควร โดยมีรายละเอียดดัง
จะกลาวตอไป 
 
3.1 ขอความคิดวาดวยวินัย 
 3.1.1 ความหมาย  
  หากจะพิจารณาถึงความหมายของวินัยแลว จะพบวาวินัยมีความหมายท่ีคอนขาง
กวางขวาง และมีความคิดหลากหลายแตกตางกันออกไป เนื่องจากในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนทุกฉบับ นับต้ังแตพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 ซ่ึงเปน
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับแรกเปนตนมา ไมเคยมีการนิยามความหมายของ 
“วินัย” ไว เลย จนกระท่ังพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซ่ึงเปนกฎหมายฉบับ 
ปจจุบันก็ไมไดใหคํานิยามของคําวา “วินัย” ไวอยางชัดเจน แตมีนักวิชาการท่ีผูมีความรูและ
ประสบการณในดานการบริหารงานบุคคล ไดใหคําอธิบายความหมายของคําวาวินัยดังนี้ 
 1) Willaim B. Werther, Jr. and Keith Davis ใหความหมายวาวินัยเปนการปฏิบัติการ
ของฝายบริหารที่จะรักษาไวซ่ึงมาตรฐานขององคการ1 
 
                                                 

1  William B. Werther. Jr & Keith Davis.  (1981).  Personnel Management and Human Resources.    
p. 372 อางถึงใน กิตติศักด์ิ  ลิ่มปติกุล.  (2529).  การฝาฝนวินัยของขาราชการศุลกากร.  หนา 10. 
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 2) Baker A. Alton ใหความหมายวา วินัย คือ วิธีการที่เสริมสรางใหผูปฏิบัติงานมีความรับ 
ผิดชอบและปฎิบัติงานอยางมีระเบียบ2 
 3) Leon Magginson อธิบายวา วินัยมาจากคําวา “Discipline” แปลวา “Follower” วินัย
ดีจึงเปนผลของภาวะผูนําท่ีดี “good-leadership” วินัยมีความหมายแตกตางกันเปน 3 ลักษณะ คือ3 
  (1) วินัยในลักษณะท่ีเปนการควบคุมตนเอง “Self-control” เปนการมองวินัยโดยมุง
ไปท่ีการพัฒนาตนเองเพ่ือปรับตัวใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการเรียกวา “Self-
discipline” 
   (2) วินัยในลักษณะท่ีเปนเง่ือนไขที่ทําใหมีพฤติการณอันเปนระเบียบ “Condition 
for orderly behavior” เปนการมองวินัยโดยมุงไปท่ีการควบคุมคนในองคการใหมีพฤติกรรมท่ีเปน
ระเบียบโดยการสรางเง่ือนไขชักนําตางๆ  
   (3) วินัยลักษณะท่ีเปนกระบวนการทางนิติธรรม “Judicial due process” การมอง
วินัยในแงนี้มุงไปท่ีกระบวนการตามกําหนดกฎเกณฑ มีการออกกฎ ระเบียบใหปฏิบัติตาม หาก 
ฝาฝนก็จะลงโทษผูทําผิด 
 4) นายประวีณ ณ นคร อดีตเลขาธิการ ก.พ. ไดใหความหมาย “วินัย” เปน 2 แนวทาง
ดังนี้4 
  (1) ความหมายในทางนามธรรม หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรม (behavior) ท่ีคน
แสดงออกมาเปนการควบคุมตนเอง แสดงออกถึงการยอมรับหรือปฏิบัติตามการนําหรือการบังคับ
บัญชา แสดงถึงความเปนระเบียบหรือการอยูในแบบแผน 
  (2) ความหมายในทางรูปธรรม หมายถึง ปทัสถาน (norm) แหงความประพฤติท่ี
กําหนดไวเปนแบบแผนใหคนในแตละวงการยึดถือและปฏิบัติ โดยกําหนดเปนกระบวนการทาง 
นิติธรรม  (judicial due process) ซ่ึงมีการออกกฎหรือระเบียบกําหนดการอันพึงปฏิบัติและหามไม 
ใหปฏิบัติกําหนดโทษของการฝาฝน และการดําเนินการเพื่อลงโทษผูทําผิด 
 
 
 

                                                 
2  Baker A. alton.  (1995).  Personnel Management in small Plant.  p. 1 อางถึงในกิติศักด์ิ  ลิ่มปติกุล.  

แหลงเดิม.   
3  Leon C. Magginson.  (1977).  Personnel and Human Resources Administration (3rd edition).   

pp. 468-470. อางถึงใน สุธาทิพย  นาคาบดี.  (2536).  การอุทธรณคําสั่งลงโทษของขาราชการพลเรือน.  หนา 6. 

4  สํานักงาน ก.พ.  (2531).  การเสริมสรางวินัยขาราชการพลเรือน.  หนา 2. 
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 จากความเห็นดังกลาวอาจสรุปไดวา วินัยมีความหมายเปน 2 ลักษณะ คือ 
 1) เปนกฎ ระเบียบ แบบแผน แนวทาง ขอบังคับ หรือปทัสถานตางๆ ท่ีกําหนดข้ึน
เพื่อใหบุคคลท่ีอยูในองคกรนั้นๆ ปฏิบัติตามเพื่อความเปนระเบียบแบบแผนท่ีดีในการปฏิบัติงาน
รวมกันใหไดผลดี และผูใดฝาฝนก็จะถูกพิจารณาลงโทษ 
 2) เปนการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง เพื่อใหเปนไปในแนวทางท่ีถูกท่ีควรตาม
ความประสงคขององคการนั้นๆ และรวมถึงการยอมรับหรือปฏิบัติตามการนําหรือการบังคับบัญชา
ของผูบังคับบัญชาดวย 
  วินัยขาราชการพลเรือนจึงมีความสําคัญเปนอันมากตอรัฐบาลในการบริหารงาน      
ของประเทศ เพราะขาราชการพลเรือนเปนเจาหนาท่ีสวนหน่ึงของรัฐบาลในการบริหารราชการซ่ึง
จะเขาถึงประชาชนโดยตรง หากขาราชการพลเรือนไมมีวินัยดีพอจะทําใหประชาชนขาดความ
เช่ือถือ ศรัทธาในตัวขาราชการ และพลอยขาดความเช่ือถือ ศรัทธาและไมใหความรวมมือแกรัฐบาล
ในการบริหารประเทศ5 นอกจากวินัยจะมีความสําคัญตอราชการเปนสวนรวมแลว ยังมีความสําคัญ
ตอตัวขาราชการอีกดวย เพราะวินัยจะเปนเครื่องนําตนไปในทางท่ีดี ทําใหปฏิบัติงานไดผลดีมี
ประสิทธิภาพ ไดรับความดีความชอบ มีความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานและประสบความ    
สําเร็จในชีวิตรวมท้ังมีความสุขกับการปฏิบัติราชการ ดังนั้น จึงตองมีวินัยเปนเครื่องกําหนดขอ
ปฏิบัติและขอหามปฏิบัติเพื่อใหขาราชการเปนบุคคลท่ีมีความประพฤติดี และปฏิบัติราชการได
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 3.1.2 จุดมุงหมาย  ซ่ึงจุดมุงหมายสําคัญของวินัยขาราชการพลเรือน มีดังนี้6 
 1) เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทางราชการ เม่ือขาราชการมีวินัยก็จะ
สามารถทํางานไดอยางเต็มท่ี ผลการปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพกวาบุคคลท่ีไมตั้งใจปฏิบัติงาน 
เม่ือผลงานแตละคนมีประสิทธิภาพก็จะสงผลประโยชนเพิ่มประสิทธิผลใหกับราชการ 
 2) เพ่ือความเจริญม่ันคงของประเทศชาติ เม่ือหนวยงานราชการแตละแหงมีบุคคลซ่ึง
เปรียบเสมือนเคร่ืองจักรในการทํางาน และทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหราชการเจริญกาวหนา
สงผลใหเกิดความเจริญรุงเรืองแกประเทศชาติโดยสวนรวมไมมีผูใดกลามารุกรานได 
 3) เพื่อความผาสุกของประชาชน ถาขาราชการทํางานใหไดผลอยางเต็มท่ี ประเทศชาติ
เจริญรุงเรืองและม่ันคง ผูท่ีจะไดรับผลประโยชนสูงสุด คือ ประชาชนผูรับบริการนั่นเอง 

                                                 
5 สํานักงาน ก.พ.  (2530).  คูมือการดําเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2518.  หนา 1. 
6 สํานักงาน ก.พ.  (2532).  วินัยและคุณธรรมของขาราชการพลเรือน.  หนา 9. 
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 4)  เพื่อภาพพจนช่ือเสียงท่ีดีของทางราชการ จุดมุงหมายในขอนี้เกี่ยวของกับความ
ประพฤติของขาราชการโดยตรง แมวาความประพฤตินั้นจะถือเปนเร่ืองสวนตัวของแตละบุคคลไม
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการก็ตาม แตโดยท่ีขาราชการเปนบุคคลท่ีปฏิบัติหนาท่ีราชการเพ่ือให
การบริหารราชการดําเนินไปดวยความสําเร็จลุลวงตามนโยบายของรัฐบาล เปนผูท่ีมีความสัมพันธ
ใกลชิดกับประชาชน เปนผูท่ีประชาชนใหความนับถือ ศรัทธา และยกยอง หากขาราชการประพฤติตน
ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการ ไมรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ี
ประชาชนก็จะเส่ือมความเช่ือถือในตัวขาราชการ อันจะสงผลไปถึงการเส่ือมความเช่ือถือใน
หนวยงานราชการและรัฐบาลดวย  
 3.1.3  ขอกําหนดวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ โดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 ไดบัญญัติไวในหมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย ซ่ึงเร่ิมต้ังแตมาตรา 80 ถึงมาตรา 85 โดย
แยกแตละประเภทไดดังนี้ 
 1) ขอกําหนดวินัยตอตําแหนงหนาท่ี 
  เม่ือบุคคลใดไดรับการบรรจุเปนขาราชการแลว จะตองมีขอกําหนดสําหรับความ
ประพฤติปฏิบัติตัวตามตําแหนงหนาท่ีนั้นๆ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการซ่ึงจะสงผลสําเร็จ
ตองานราชการ ดังนี้ 
  (1) ขาราชการพลเรือนสามัญตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธ์ิใจ (มาตรา 81) 
    (2) ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต และ
เท่ียงธรรม (มาตรา 82 (1)) 
    (3) ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดีหรือความ 
กาวหนาแกราชการดวยความต้ังใจ อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ (มาตรา 
82 (3))     
  (4) ขาราชการพลเรือนสามัญตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละท้ิงหรือ
ทอดท้ิงหนาท่ีราชการมิได (มาตรา 82 (5)) 
   (5) ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาความลับของทางราชการ (มาตรา 82 (6))  
   (6) ขาราชการพลเรือนสามัญตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ และในการปฏิบัติราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการดวย (มาตรา 82 (9)) 
   (7)  ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยตําแหนงหนาท่ี
ราชการของตนหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน (มาตรา 83 (3)) 
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   (8)  ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ (มาตรา  
83 (4)) 
  (9) ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหา
ผลประโยชน อันอาจทําใหเสียความเท่ียงธรรม หรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการ
ของตน (มาตรา 83 (5)) 
  (10) ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารง
ตําแหนงอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท (มาตรา 83 (6)) 
    (11) ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. (มาตรา 83 (8))   
   (12) ขาราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ
เพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
โดยทุจริต (มาตรา 85 (1)) 
  (13) ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผล
อันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง (มาตรา 85 (2))  
   (14) ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปน
เวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไม
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ (มาตรา 85 (3)) 
 2)  ขอกําหนดวินัยตอประชาชน  
  ขาราชการจะตองปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนหรือสนองความตองการของ
ประชาชนโดยจะตองปฏิบัติหนาท่ีในการสรางความเขาใจอันดีระหวางรัฐบาลและประชาชน ดังนั้น  
ในการปฏิบัติงานของขาราชการจึงจําเปนตองกําหนดพฤติกรรมท่ีพึงมีตอประชาชน ดังนี้ 
   (1)  ขาราชการพลเรือนสามัญตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และ
ใหการสงเคราะหแกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาท่ีของตน (มาตรา 82 (8))  
   (2) ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหงประชาชนผู
มาติดตอราชการ (มาตรา 82 (9)) 
 3) ขอกําหนดวินัยตอผูบังคับบัญชา 
    ในระบบราชการบริหารราชการแผนดิน ไดกําหนดถึงเร่ืองอํานาจการบังคับบัญชาไว 
โดยกําหนดใหการบริหาร หรือการส่ังการเปนไปตามอํานาจของผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน เพื่อให
เกิดความเปนระเบียบในกระบวนการบริหารราชการ ดังนี้ 
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    (1) ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังในหนาท่ี
ราชการโดยชอบดวยกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเล่ียง แตถาเห็นวา
การปฏิบัติตามคําส่ังนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการ 
จะตองเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้น และเม่ือไดเสนอ
ความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 
(มาตรา 82 (4)) 
    (2) ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดย
ปกปดขอความซ่ึงควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย (มาตรา 83 (1)) 
    (3) ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทําขามผูบังคับ 
บัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปเปนผูส่ังใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพเิศษช่ัว
คร้ังช่ัวคราว (มาตรา (83 (2)) 
 4) ขอกําหนดวินัยตอเพื่อนรวมงาน 
    ขาราชการจะตองมีวินัยตอเพื่อนขาราชการดวย เพื่อรักษาความสัมพันธอันดีตอกัน 
เพราะการประสานงานที่ดีจะนําไปสูผลงานหรือผลสําเร็จ นอกจากนี้ขาราชการจะตองใหเกียรติ และ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อประโยชนของงานราชการเปนสําคัญ ไดแก 
  ขาราชการพลเรือนสามัญตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและตองชวยเหลือกัน
ในการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ (มาตรา 82 (7)) 
 5) ขอกําหนดวินัยตอตนเอง 
    ขาราชการตองมีวินัยตอตนเอง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อความดี ความเจริญกาวหนาของ
ตนเอง อันจะสงผลใหภาพพจนช่ือเสียงของราชการโดยสวนรวมดีงามไปดวย ดังนี้ 
   (1) ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาท่ีราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย (มาตรา 82 (10))  
   (2) ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยาง
รายแรง (มาตรา 85 (4)) 
   (3) ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือ
โทษท่ีหนักกวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกหรือใหรับโทษท่ีหนักกวาโทษจําคุก เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (มาตรา 85 (6)) 
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3.2  การลงโทษทางวินัย 
 โดยปกติมนุษยไมสามารถอยูคนเดียวไดตามลําพัง ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีอิทธิพล
และสงผลบังคับใหมนุษยตองอยูรวมกันเปนกลุมเปนพวก ซ่ึงเรียกวาสังคม ดังนั้น จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีคนในสังคมจะตองรวมกันกําหนดกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อควบคุมความประพฤติ
ของปจเจกบุคคลใหอยูในทํานองคลองธรรม และอยูรวมกับกลุมชนสวนใหญได อันจะนํามาซ่ึง
ความผาสุกและความเปนระเบียบเรียบรอย กลาวโดยสรุปไดวาการสรางกฎเกณฑ ระเบียบวินัยข้ึน 
มาเพื่อใหสังคมอยูรวมกันไดดวยความผาสุก 
 การท่ีจะหวังใหเจาหนาท่ีในองคการปฏิบัติงานโดยเรียบรอย ไมมีการกระทําผิดวินัย 
เลยน้ัน ยอมเปนไปไมได รวมท้ังการหลีกเล่ียงท่ีจะมิใหมีการลงโทษซ่ึงก็เปนไปไดยากเชนกัน 
ดังนั้น “ท่ีใดไมมีระเบียบวินัย ท่ีนั้นตองมีการลงโทษ”7 แตการลงโทษนั้นควรจะเลือกใชเปนวิธี 
สุดทาย เม่ือเห็นวาการปองกันและการเสริมสรางทางวินัยนั้นมิไดผล 
 ขาราชการทุกคนมีหนาท่ีท่ีจะตองรักษาวินัย ซ่ึง “วินัย” เปนกรอบใหขาราชการทุกคน
ยึดถือปฏิบัติ เพื่อใหทุกคนสํานึกอยูเสมอวาจะประพฤติและปฏิบัติหนาท่ีใหดีท่ีสุด ผูท่ีมีวินัยเทานั้น
จึงจะเปนผูประพฤติดี ปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จดวยดี และทําใหประชาชนมีความศรัทธาในการ
ปฏิบัติหนาท่ี  
 3.2.1 ความหมาย การลงโทษ  
   มาตรการอยางหน่ึงท่ีใชในการรักษาวินัยอันเปนมาตรการในทางลบ (negative) เพื่อ
ปราบปรามผูกระทําความผิดทางวินัย ในปจจุบันทางราชการจะใชการลงโทษเปนมาตรการสุดทาย
หลังจากท่ีการสงเสริมใหขาราชการมีวินัยและการปองกันมิใหขาราชการกระทําผิดวินัยไมอาจใช
ไดผลในกรณีนั้น8 
 3.2.2  จุดมุงหมาย การลงโทษทางวินัย  
  คือ การท่ีกฎหมายไดบัญญัติขอกําหนดทางวินัยใหขาราชการรักษาหรือยึดถือซ่ึงมีท้ัง
ขอบัญญัติใหถือปฏิบัติและขอหามมิใหกระทํา เม่ือขาราชการผูใดฝาฝนขอหามหรือขอท่ีตองปฏิบัติ
ก็ถือวาเปนผูกระทําผิดวินัยและจะตองถูกลงโทษ 
  การลงโทษทางวินัย มีจุดมุงหมายดังนี้9 
      1) เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธ์ิของกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน โดยท่ีพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนกําหนดวาขาราชการผูใดไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติหรือฝาฝนขอหาม ผูนั้น
                                                 

7  เมตต  เมตตกรุณจิต.  (2525).  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับวินัยขาราชการพลเรือน (สามัญ).  หนา 57. 
8  สุทธาทิพย  นาคาบดี.  (2536).  การอุทธรณคําสั่งลงโทษของขาราชการพลเรือน.  หนา 11. 
9  สํานักงาน ก.พ.  (2530).  เลมเดิม.  หนา 252-255. 
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เปนผูกระทําผิดวินัย10 และเม่ือมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการผูใดกระทําผิดวินัย
ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดไว11 ถาผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาท่ี
หรือปฏิบัติหนาท่ีโดยไมสุจริต ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย12 ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจึงมีบทบาท
หนาท่ีรักษาความศักดิ์สิทธ์ิของกฎหมายโดยการ “ปราบ” ผูกระทําผิด และ “ปราม” มิใหผูอ่ืนเอา
เยี่ยงอยางผูกระทําผิด 
 2) เพื่อรักษามาตรฐานความประพฤติ ขวัญ และสมรรถภาพของขาราชการ โดยท่ี
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน กําหนดวา การลงโทษขาราชการใหทําเปนคําส่ัง ผูส่ัง
ลงโทษตองส่ังลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดและตองเปนไปดวยความยุติธรรมและปราศจากอคติ 
โดยในคําส่ังลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและมาตราใด13 ซ่ึงการลงโทษ
ทางวินัยแกขาราชการผูกระทําผิดตองกระทําโดยฉับพลัน เปนธรรม เสมอหนา และเหมาะสม
กลาวคือ การลงโทษทางวินัยจะตองกระทําในเวลาใกลเคียงกับท่ีพบการกระทําผิดและไดพิจารณา
อยางถองแทแลววาผูนั้นกระทําผิดจริง รวมท้ังการลงโทษจะตองเสมอหนากัน ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง 
คือ ผูกระทําผิดในลักษณะเดียวกันยอมไดรับโทษในลักษณะเดียวกัน และจะตองลงโทษในระดับท่ี
เหมาะสมกับความผิดดวย จึงจะทําใหขาราชการรูสึกวามีความเปนธรรมในระบบราชการและจะมี
ขวัญ กําลังใจ ในการประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในมาตรฐานท่ีดีได 
 3)  เพื่อจูงใจใหขาราชการปรับปรุงตนเองใหดีข้ึน ซ่ึงการท่ีจะลงโทษทางวินัยแกขาราชการ
ผูกระทําผิดวินัยผูใด ผูบังคับบัญชาควรท่ีจะไดช้ีแจงใหผูถูกลงโทษผูนั้นรู เขาใจและยอมรับใน
ความผิดท่ีตนไดกระทําลงไป ซ่ึงกระทําใหเกิดความสํานึกในส่ิงท่ีไดกระทําลงไปวาเปนส่ิงท่ีไมพึง
ประสงคของสวนรวมและของทางราชการ และผูท่ีกระทําผิดจะตองถูกลงโทษ เพื่อเปนการจูงใจให
ขาราชการปรับปรุงตนเองใหดีข้ึน และเพื่อมิใหกระทําผิดอีกตอไป 
 4) เพื่อรักษาชื่อเสียงของทางราชการและความเช่ือม่ันของประชาชนตอทางราชการ 
โดยทําใหขาราชการมีระเบียบวินัย มีสมรรถภาพในการทํางานอยางสมํ่าเสมอ หากในหนวยงานใด
มีขาราชการบกพรองในเร่ืองระเบียบวินัย หรือบกพรองในการปฏิบัติราชการก็มีความจําเปนท่ี
จะตองลงโทษขาราชการท่ีบกพรองนั้นๆ ถาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงซ่ึงแสดงวาผูกระทํา
ผิดเปนบุคคลท่ีไมสมควรใหอยูในราชการตอไป ก็จะตองลงโทษสถานหนัก คือ ปลดออก หรือไล
ออกจากราชการ หรือแมจะยังลงโทษสถานหนักดังกลาวไมได ถาเปนบุคคลท่ีไมสมควรใหอยูใน

                                                 
10 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 84. 
11 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 90 วรรคหน่ึง. 
12 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 90 วรรคสอง.  
13 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 89.   
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ราชการก็อาจพิจารณาใหออกจากราชการในฐานอ่ืน ท้ังนี้ เพื่อใหประชาชนเช่ือม่ันในระบบราชการ
วาจะมีแตบุคคลผูมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัยดี เปนขาราชการท่ีมีหนาท่ีใหบริการแก
ประชาชนเทานั้น อันเปนการรักษาช่ือเสียงของทางราชการดวย 
 3.2.3  โทษทางวินัย  มาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
กําหนดโทษทางวินัยไว 5 สถาน ดังนี้ 
 1)  ภาคทัณฑ 
 2) ตัดเงินเดือน 
 3) ลดเงินเดือน 
 4) ปลดออก 
  5) ไลออก 
  โทษทางวินัยท้ัง 5 สถานนี้ แยกพิจารณาเปนโทษ 2 ระดับ คือ โทษสําหรับความผิดวินัย
อยางไมรายแรง และโทษสําหรับความผิดวินัยอยางรายแรง 
  1) โทษสําหรับความผิดวินัยอยางไมรายแรง โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน ไดกําหนดวา ขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ัง
บรรจุแตงต้ังส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับ
ความผิด ในกรณีมีเหตุอันควรลดหยอน จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษ
ภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอัน
ควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือ หรือวากลาวตักเตือนก็ได14  
 2)  โทษสําหรับความผิดวินัยอยางรายแรง โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ไดกําหนดวา ขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหลงโทษปลดออก หรือไลออกตามความ
รายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิให
ลดโทษลงตํ่ากวาปลดออก15 
 
3.3 ความแตกตางระหวางการลงโทษทางวินัยกับการใหออกจากราชการ 
  การส่ังใหออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
มิใชเปนการลงโทษทางวินัย แตเปนการใหออกดวยเหตุผลของความเหมาะสมในการบริหาร
ราชการซ่ึงมีอยูหลายกรณี ดังนี้ 

                                                 
14  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 96. 
15  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 97. 
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       1)  ส่ังใหออกจากราชการกรณีเปนผูมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตํ่า
กวามาตรฐานตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.16  
 2)  ส่ังใหออกจากราชการกรณีเปนผูขาดคุณสมบัติท่ัวไปหรือมีลักษณะตองหาม17 

 3)  ส่ังใหออกจากราชการไวกอนกรณีเปนผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
จนถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปน
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุมีอํานาจ
ส่ังใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแหงคดีได18 
 4) ผูบังคับบัญชามีอํานาจส่ังบรรจุ มีอํานาจส่ังใหขาราชการออกจากราชการเพ่ือรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการไดในกรณีดังตอไปนี้19 

    (1) ขาราชการผูนั้นเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาท่ีราชการของตนโดยสม่ําเสมอ 
    (2) ขาราชการผูนั้นสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงคของทางราชการ 
   (3) ขาราชการผูนั้นขาดคุณสมบัติท่ัวไป กรณีเปนผูมีสัญชาติไทย หรือเปนผู
เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความ
บริสุทธ์ิใจ หรือมีลักษณะตองหาม ไดแก เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเปนผูอยูในระหวาง
ถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัตินั้นหรือกฎหมายอ่ืน 
หรือเปนบุคคลลมละลายหรือเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะ
กระทําผิดอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (4) กรณีท่ีทางราชการเลิกหรือยุบหนวยงานหรือตําแหนงท่ีขาราชการปฏิบัติหรือ
ดํารงอยู สําหรับผูท่ีออกจากราชการในกรณีใหไดรับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนดดวย 
   (5) ขาราชการผูนั้นไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ 
   (6) ขาราชการผูนั้นหยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการบกพรองใน
หนาท่ีราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการ ถาใหผูนั้นรับราชการตอไป
จะเปนการเสียหายแกราชการ 

                                                 
16  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 59. 
17  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 67. 
18  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 101. 
19  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 110. 
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   (7) ขาราชการผูนั้นมีกรณีถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง และผลการ
สอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษ แตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน ถา
ใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ 
   (8) ขาราชการผูนั้นตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดท่ี
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําส่ังของศาลซ่ึงยังไมถึงกับ
จะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก 
 5) ส่ังใหออกจากราชการกรณีขาราชการผูนั้นไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหาร 
 ขาราชการที่ถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา 
110 (1) (3) (5) (6) (7) และ (8) ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค. ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีทราบหรือ
ถือวาทราบคําส่ัง20 

 
3.4 ลักษณะสําคัญของการดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
 ในการดําเนินการขององคการ (Organizations) โดยท่ัวๆ ไปจะตองมีการจัดระเบียบ
ภายในองคการเพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางมีระเบียบและมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุ
จุดมุงหมายขององคการนั้นๆ ซ่ึงมีระเบียบหรือขอบังคับท่ีใชควบคุมความประพฤติและการปฏิบัติ
หนาท่ีขององคการ เรียกวา “วินัย” ซ่ึงการดําเนินการทางวินัยขาราชการ มีความแตกตางกับการ
ดําเนินคดีแพงหรือดําเนินคดีอาญา ดังนี้ 
 3.4.1 การกระทําผิดวินัยไมมีอายุความ  
  กลาวคือ หากขาราชการผูใดไดกระทําผิดวินัยครบองคประกอบความผิดวินัยแลว ตราบใด 
ท่ีผูนั้นยังมีสถานภาพเปนขาราชการ ผูบังคับบัญชามีอํานาจดําเนินการทางวินัยไดหรือแมภายหลัง
จะออกจากราชการไปแลว หากมีกรณีถูกกลาวหาเปนหนังสือวาการกระทําหรือละเวนกระทําการ
ใดท่ีเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ถาเปนการกลาวหาตอผูบังคับบัญชาผูนั้น หรือตอผูมีหนาท่ี
สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหา
โดยผูบังคับบัญชาผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดทางอาญา อันมิใช
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทท่ีไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจดําเนินการ
ทางวินัยมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และดําเนินการทางวินัยตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยัง
มิไดออกจากราชการเวนแตเพราะเหตุตาย ท้ังนี้ ผู มีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จะตองดําเนินการสอบสวนภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
                                                 

20  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 114. 

DPU



 

 

80

 

แตวันท่ีผูนั้นพนจากราชการ กลาวคือ จะตองมีการกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
กอนท่ีผูนั้นจะพนจากราชการ ผูบังคับบัญชาสามารถดําเนินการทางวินัยตอไปได แมวาผูนั้นจะพน
จากราชการกอนการดําเนินการทางวินัยจะเสร็จส้ินก็ตาม ซ่ึงตางจากการดําเนินคดีอาญาหรือการ
ดําเนินคดีแพงท่ีจะตองดําเนินการภายในอายุความ 
 3.4.2 การลงโทษทางวินัยตองดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนท่ีกฎหมายกําหนด 
 คําส่ังลงโทษทางวินัยเปนคําส่ังทางปกครอง ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจะส่ังลงโทษทางวินัย
ขาราชการผูใดจะตองดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว และหากไมดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดไวจะทําใหคําส่ังลงโทษทางวินัยไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงกระบวนการ
ดําเนินการของผูบังคับบัญชากอนท่ีจะส่ังลงโทษทางวินัยเรียกวาการดําเนินการทางวินัย โดยการ
ดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มี 2 ประเภท ไดแก  
การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงและการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง ซ่ึงจะไดกลาวโดย
ละเอียดในหัวขอตอไป 
 
3.5 ขั้นตอนการดําเนินการทางวินัย 
 การดําเนินการทางวินัย หมายถึง กระบวนการท้ังหลายที่กระทําตามหลักเกณฑหรือ
เปนพิธีการตามกฎหมายเมื่อขาราชการมีกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัย ไดแก การสืบสวน การตั้ง
เร่ืองกลาวหา การสอบสวน การสั่งพักราชการ การส่ังใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการ
สอบสวนพิจารณาความผิด การกําหนดโทษและการลงโทษ 
 จุดมุงหมายของการดําเนินการทางวินัยก็เพ่ือใหไดความจริงวาขาราชการท่ีถูกกลาวหา
ไดกระทําผิดในกรณีใดหรือไม ใหเปนไปโดยยุติธรรมตามกระบวนการทางนิติธรรม ใหผูกระทํา
ความผิดไดรับการลงโทษและไมใหลงโทษผูไมมีความผิด ใหการลงโทษเปนไปโดยเหมาะสมกับ
ความผิดและเพื่อใหการลงโทษเปนไปโดยสุจริต 
 ตามท่ีไดกลาวขางตนวาการดําเนินการทางวินัย เปนกระบวนการท่ีกระทําตาม
หลักเกณฑหรือวิธีตามกฎหมาย แตถาผูบังคับบัญชาส่ังใหดําเนินการสืบสวนเพ่ือจะฟงวากรณีมี   
มูลหรือไม เปนกระบวนการกอนดําเนินการทางวินัย หากผูบังคับบัญชาสืบสวนเร่ืองใดแลวเห็นวา
กรณีไมมีมูล ก็ไมตองรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพื่อตรวจสอบการดําเนินการแตอยางใด ซ่ึงมีรายละเอียดดังจะกลาว
ตอไปนี้  
 3.5.1 การสืบสวนทางวินัย คือ การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือท่ีจะทราบ
รายละเอียดแหงกรณีท่ีจะดําเนินการทางวินัยแกขาราชการ แยกออกเปน 2 กรณี ไดแก 
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 1) การสืบสวนกอนดําเนินการทางวินัย 
 2) การสืบสวนซ่ึงเปนการดําเนินการทางวินัย 
 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 3.5.1.1 การสืบสวนกอนดําเนินการทางวินัย ไดแก การสืบสวนเม่ือมีกรณีสงสัยวา
ขาราชการอาจกระทําผิดวินัย เพ่ือใหไดขอเท็จจริงท่ีจะฟงวา กรณีมีมูลนาเช่ือวาขาราชการกระทํา
ผิดวินัยหรือไม หากกรณีมีมูลก็ดําเนินการทางวินัยตอไป แตถาสืบสวนแลวเห็นวากรณีไมมีมูลก็ไม
ตองดําเนินการทางวินัย 
    การสืบสวนกอนดําเนินการทางวินัย เปนกระบวนการท่ีไมตองทําเปนวิธีการ
ตามกฎหมาย จึงอาจกระทําโดยทางลับก็ได 
      การสืบสวนกอนดําเนินการทางวินัยเปนกระบวนการท่ีควรจะทํากอนดําเนินการ
ทางวินัยแกขาราชการ เพราะการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผูใด แมเพียงแตตั้งเร่ืองกลาวหา
หรือสอบสวนก็มีผลกระทบกระเทือนตอขาราชการผูนั้น และทางราชการเปนสวนรวมแลว 
กลาวคือ ขาราชการผูนั้นจะถูกครหานินทา หรือดูหม่ิน เกลียดชังจากเพ่ือนขาราชการดวยกัน 
ตลอดจนสังคมท่ัวไปซ่ึงจะกระทบกระเทือนถึงขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ยิ่งการสอบสวน
ใชเวลานานๆ ก็ยิ่งจะเสียหายหรือเสียประโยชนแกขาราชการผูถูกสอบสวนเปนอยางมาก ท้ังใน
ดานความดีความชอบ และโอกาสท่ีจะกาวหนา ฉะน้ัน จึงมิควรผลีผลามดําเนินการทางวินัยแก
ขาราชการผูใดไปโดยมิไดสืบสวนใหไดขอเท็จจริงเสียกอนวากรณีมีมูล ท้ังนี้ มีบทกฎหมายท่ีช้ีนํา
วาควรจะไดสืบสวนใหไดความวากรณีมีมูลเสียกอนแลวจึงดําเนินการทางวินัย คือ 
      มาตรา 91 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติวา 
“เม่ือไดรับรายงานตามมาตรา 90 หรือความดังกลาวปรากฏตอผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา 57 ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 รีบดําเนินการหรือส่ังให
ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม 
ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหยุติเร่ืองได” 
      ตามบทบัญญัติดังกลาวขางตนจะเห็นวา เปนวิธีการกอนดําเนินการทางวินัย 
กลาวคือ เม่ือมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการผูใดกระทําผิดวินัย ผูบังคับบัญชาซ่ึง
มีอํานาจส่ังบรรจุ จะตองสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองตนวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูนั้นกระทํา
ผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหยุติเร่ืองได 
      นอกจากนี้ มาตรา 91 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 บัญญัติวา “ในกรณีท่ีเห็นวามีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทํา
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ผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบ้ืองตนอยูแลวใหดําเนินการตอไปตามมาตรา 92 หรือมาตรา 93  
แลวแตกรณี” 
      จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นวา ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ ไดพิจารณา
แลวเห็นวา กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงก็ใหดําเนินการ
ตามมาตรา 92 หรือหากเห็นวาเปนกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงก็ใหดําเนินการตามมาตรา 93 
ตอไป 
        อยางไรก็ดี หากมีการกลาวหาขาราชการผูใดกระทําผิดวินัย ผูบังคับบัญชาท่ี
ไดรับเร่ืองกลาวหาจะตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือใหทราบวากรณีมีมูลหรือไม มิฉะนั้นผู
บังคับ บัญชานั้นจะมีความผิดในกรณีละเลยไมปฏิบัติหนาท่ี หรือปฏิบัติหนาท่ีโดยไมสุจริตใหถือวา
ผูนั้นกระทําผิดวินัย ดังนั้น หากเก็บเร่ืองท่ีมีผูกลาวหาโดยเช่ือเอาเองวากรณีไมมีมูล ซ่ึงอาจถูก
ดําเนินการทางวินัยได ทางท่ีดีท่ีสุดควรทําการสืบสวนและบันทึกผลการสืบสวนไวเปนหลักฐาน 
      กรณีท่ีควรจะทําการสืบสวน ไดแก กรณีท่ีมีการกลาวหาหรือเปนท่ีสงสัยวา
ขาราชการกระทําผิดวินัย ซ่ึงการกลาวหาหรือสงสัยวาขาราชการกระทําผิดวินัยนั้นอาจมีท่ีมาอัน
เปนมูลกรณีแหงเร่ืองท่ีปรากฏข้ึนหลายทาง เชน 
    (1) มีผูรองเรียนข้ึนมากลาวหาวาขาราชการกระทําผิดวินัย โดยผูรองเรียนนั้นได
แจงช่ือและท่ีอยูของตนเปนท่ีแนนอน พรอมท้ังระบุกรณีท่ีกลาวหาวาขาราชการกระทําผิดวินัยนั้น
พอท่ีสามารถดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงได กรณีเชนนี้ ก็ควรสืบสวนขอเท็จจริงในเบ้ืองตน
เสียกอนวากรณีมีมูลตามท่ีรองเรียนกลาวหาหรือไม 
      (2) ผูบังคับบัญชารูเห็น หรือสงสัยวาขาราชการในบังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
ซ่ึงผูบังคับบัญชาอาจรูเห็นการกระทําเอง หรือมีผูบอกใหรูหรือพบเห็นจากเอกสารหลักฐานก็ได ซ่ึง
ควรสืบสวนหาขอเท็จจริงวากรณีมีมูลการกระทําผิดวินัยหรือไม 
      (3) สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนแจงมาใหทราบวาขาราชการในบังคับบัญชา
กระทําผิดวินัยหรือสงสัยวากระทําผิดวินัย เชน ไดรับแจงจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงาน 
ป.ป.ช. สํานักงาน ก.พ. หรือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนตน กรณีเชนนี้ผูบังคับบัญชาก็ควร
จะสืบสวนหาขอเท็จจริงวากรณีมีมูลท่ีควรตั้งเร่ืองดําเนินการทางวินัยหรือไม (กรณี สตง. หรือ 
ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิด อาจดําเนินการทางวินัยโดยไมตองสืบสวนหรือต้ังกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง 
อีก ท้ังนี้ ตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น) 
    (4) มีบัตรสนเทห กลาวหาวาขาราชการในบังคับบัญชากระทําผิดวินัยโดย 
บัตรสนเทห ซ่ึงกรณีการกลาวหาเปนบัตรสนเทหไดมีหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ท่ี นร 0206/17085 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2541 เร่ือง หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
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รองเรียนกลาวโทษขาราชการและการสอบสวนเร่ืองราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิด
วินัยในขอ 1 กลาวคือ “เม่ือผูบังคับบัญชาไดรับเร่ืองราวกลาวโทษขาราชการในเบื้องตนใหถือเปน
ความลับทางราชการ หากเปนบัตรสนเทหใหพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐานกรณีแวดลอม
ปรากฏชัดแจง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแนนอนเทานั้น” กรณีเชนนี้ผูบังคับบัญชาก็ควรสืบสวน
ขอเท็จจริงใหไดความวา กรณีมีมูลตามบัตรสนเทหหรือไม 
 3.5.1.2 การสืบสวนซ่ึงเปนการดําเนินการทางวินัย การสืบสวนประเภทนี้ ไดแก  
การสืบสวนเพ่ือใหไดขอเท็จจริง เชน ขอเท็จจริงท่ีจะฟงไดวา ขาราชการท่ีกระทําผิดวินัยฐานละท้ิง
หนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมี
พฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันเปนความผิดปรากฏ 
ชัดแจงตามขอ 4 (2) แหงกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจงหรือไม การสืบสวนดังกลาวเปน
กระบวนการที่กระทําอันเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการทางวินัยในกรณีความผิดวินัยอยาง
รายแรงท่ีไมตองแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนก็ได เพราะเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจง กลาวคือ 
ขอเท็จจริงปรากฏชัดแจงแลววาขาราชการไดละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลา
เกินกวา 15 วัน ไมจําเปนท่ีจะตองสอบสวนวาละท้ิงหนาท่ีราชการหรือไมแลว เพียงแตสืบสวนให
ไดความวาการละท้ิงหนาท่ีราชการนั้นมีเหตุผลอันสมควรหรือไม หรือมีพฤติการณอันแสดงถึง
ความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการหรือไม แตถาการละท้ิงหนาท่ีราชการนั้นไมมี
เหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
ก็เปนความผิดวินัยอยางรายแรง อันเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจงซ่ึงจะตองสงเร่ืองให อ.ก.พ. จังหวัด  
อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณีท่ีพิจารณาโทษ โดยไมตองแตงต้ังคณะกรรมการข้ึน
สอบสวนก็ได 
      วิธีการสืบสวน 
      วิธีการสืบสวนทางวินัยนั้นไมมีกฎหมายหรือระเบียบการใดกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติไว ฉะนั้น การสืบสวนอาจจะดําเนินการโดยวิธีการอยางใดอยางหน่ึงก็ได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับ
สภาพของเร่ืองท่ีจะทําการสืบสวนวาควรจะใชวิธีการใด จึงจะเหมาะสมท่ีจะใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริง
ในเร่ืองนั้นๆ 
      การสืบสวนทางวินัย ผูบังคับบัญชาอาจดําเนินการเองหรือใหผูอ่ืนดําเนินการ
สืบสวนก็ได หรืออาจสงประเด็นไปใหเจาหนาท่ีในทองถ่ิน เชน จังหวัด อําเภอ หรือสถานทูต ชวย
สืบสวนใหก็ได 
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      การสืบสวนกระทําได 2 วิธี คือ 
      การสืบสวนโดยทางลับ ไดแก การหาขอเท็จจริงท่ีดําเนินการไปโดยมิใหผูถูก
กลาวหาหรือผูถูกสงสัยวาเปนผูกระทําผิดรูตัวถึงเร่ืองท่ีจะทําการสอบสวนโดยใชวิธีการที่เหมาะสม 
เชน เขาไปพูดคุยปกติแลวหวานลอมใหเขาประเด็นท่ีตองการทราบหรือแอบแทรกเขาไปอยูใน
เหตุการณเพื่อจะไดทราบถึงความเคล่ือนไหว หรือขอวิพากษวิจารณเกี่ยวกับเร่ืองนั้น 
      การสืบสวนโดยเปดเผย ไดแก การหาขอเท็จจริงโดยวิธีแจงหรือแสดงใหผูถูก
กลาวหาหรือผูถูกสงสัยวาเปนผูกระทําผิดทราบถึงประเด็นแหงความผิด และขอใหช้ีแจงแสดง
เหตุผลแกขอกลาวหาโดยผูสืบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ท่ีมีอยูเพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม 
      การที่จะดําเนินการสืบสวนโดยเปดเผยหรือโดยทางลับนั้น ยอมข้ึนอยูกับเร่ืองท่ี
จะสืบสวนความรายแรงแหงกรณี ตลอดจนความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของตําแหนง
หนาท่ีของผูท่ีเกี่ยวของซ่ึงในการสืบสวนถามีการบันทึกถอยคําของผูท่ีไดสอบถามควรใหลงลายมือ
ช่ือไวเปนหลักฐานดวย แตถาผูใหถอยคําไมยอมลงลายมือช่ือจะดวยเหตุผลใดก็ตามผูสืบสวนจะทํา
เพียงบันทึกรายงานการสืบสวนก็ได 
      เม่ือไดดําเนินการสืบสวนเสร็จส้ินแลว ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ ตอง
พิจารณาวากรณีดังกลาวมีมูลท่ีควรกลาวหาวามีการกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลท่ี
ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหส่ังยุติเร่ือง แตถาเห็นวามีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการผูใด
กระทําผิดวินัยโดยจะตองพิจารณาตอไปวาการกระทําดังกลาวเปนความผิดวินัยอยางรายแรง หรือ
เปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง เนื่องจากกระบวนการดําเนินการมีความแตกตางกัน ซ่ึงจะได
กลาวในรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 3.5.2 การสอบสวนวินัย หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานหรือการดําเนินการใดๆ เพื่อให
ทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ ในเร่ืองท่ีกลาวหา หรือพิสูจนเกี่ยวกับเร่ืองท่ีกลาวหาใหได
ความจริงและยุติธรรม เพ่ือท่ีจะพิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม 
ถากระทําผิดจริงก็จะไดลงโทษผูกระทําผิดนั้น แตหากมิไดกระทําผิดก็ส่ังยุติเร่ืองสอบสวน แบงเปน 
2 ประเภท 
  3.5.2.1 การสอบสวนท่ีไมเปนกระบวนการตามกฎหมาย ไดแก การสอบสวนเพ่ือ
พิจารณาลงโทษในความผิดวินัยอยางไมรายแรง หรือการสอบสวนเพ่ือหาขอเท็จจริงเบ้ืองตนกอน
ดําเนินการสอบสวนตามกฎหมาย (การดําเนินการสอบสวนตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) วา
ดวยการสอบสวนพิจารณา ซ่ึง ก.พ.ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนกรณีกลาวหา
ขาราชการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ไดกําหนดใหดําเนินการสอบสวนตามวิธีการท่ีผู 
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บังคับบัญชาเห็นสมควร ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1011/ว 19 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2547 
รายละเอียด ดังนี้ 
     พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 92 ไดกําหนดเปน
หลักการวา ถาผลการสืบสวนหรือพิจารณาปรากฏวามีมูล หากความผิดนั้นมิใชเปนความผิดวินัย
อยางรายแรง และไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมท้ังรับฟง
คําช้ีแจงของผูถูกกลาวหาแลวผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ เห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิด
ตามขอกลาวหา ใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษตามควรแกกรณีโดยไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได 
             การสอบสวนทางวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนเปนวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองอยางหน่ึง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ดังนั้น การสอบสวนในกรณีท่ีกลาวหาวาขาราชการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง จึงตองมีหลัก 
ประกันความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหาตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองดวยการ
แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผูถูกกลาวหาทราบ เพื่อให
ผูถูกกลาวหาช้ีแจงและนําสืบแกขอกลาวหา รวมทั้งควรดําเนินการตามข้ันตอนตามหลักเกณฑและ
วิธีการสอบสวนพิจารณาท่ีกําหนดไวในกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) วาดวยการสอบสวน
พิจารณาโดยอนุโลม มีสาระสําคัญโดยสรุปคือ   
     (1) เรียกผูถูกกลาวหามาแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเร่ืองท่ีกลาวหา
ใหทราบวา ผูถูกกลาวหากระทําการใด เม่ือใด อยางไร พรอมท้ังแจงใหทราบดวยวาผูถูกกลาวหามี
สิทธิท่ีจะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา และมีสิทธิท่ีจะใหถอยคําหรือช้ีแจง 
แกขอกลาวหา ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดดวย 
     (2) ถามผูถูกกลาวหาในเบ้ืองตนวา ผูถูกกลาวหาไดกระทําการตามท่ีถูกกลาวหา
หรือไม อยางไร 
           (3) ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามท่ีถูกกลาวหา
ใหผูสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามท่ีถูกกลาวหานั้นเปนความผิดวินัยกรณีใด 
อยางไร หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามท่ีรับสารภาพ ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพรวมท้ังเหตุผล
ในการรับสารภาพ (ถามี) และสาเหตุแหงการกระทําไวดวยแลวพิจารณาวาการกระทําของผูถูก 
กลาวหาเปนความผิดวินัยกรณีใด มาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด 
                 (4) ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพ ใหผูสอบสวนดําเนินการ
สอบสวนเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับขอกลาวหา แลวพิจารณาวามีพยานหลักฐานใด
สนับสนุนขอกลาวหาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร และเปนความผิดวินัยกรณีใด 
ตามมาตราใดหรือไม อยางไร แลวเรียกผูถูกกลาวหามาแจงขอกลาวหาอีกคร้ังโดยระบุขอกลาวหาท่ี
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ปรากฏตามพยานหลักฐานวาเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และสรุปพยานหลักฐานท่ี
สนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานท่ีและการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการ
สนับสนุนขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได 
          (5) ใหโอกาสผูถูกกลาวหาท่ีจะช้ีแจงแกขอกลาวหาเปนหนังสือหรือใหถอยคํา
ตอผูสอบสวน และนําสืบแกขอกลาวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอางพยานหลักฐานขอให
ผูสอบสวนเรียกมาก็ได 
                (6) พิจารณาเปรียบเทียบพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาท่ีหักลาง 
ขอกลาวหาและวินิจฉัยลงความเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม อยางไร ถาเปนความผิด
วินัยกรณีใด ตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด แลวทํารายงานการสอบสวน 
     (7) ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาสอบสวนเองหรือพิจารณารายงานการสอบสวน 
รวมท้ังสํานวนการสอบสวนแลวเห็นวา ผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดวินัย หรือการกระทําของ 
ผูถูกกลาวหาไมเปนความผิดวินัยก็ใหส่ังยุติเร่ือง แตถาเห็นวาผูถูกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไม
รายแรง และอยูในอํานาจของตนที่จะลงโทษได ก็ใหส่ังลงโทษตามอํานาจหนาท่ีตามควรแกกรณี
ใหเหมาะสมกับความผิดในกรณีท่ีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให
โดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 
        ความผิดวินัยอยางไมรายแรงท่ีตองดําเนินการสอบสวน ซ่ึงมีบางกรณีเปน
ขอยกเวนท่ีผูบังคับบัญชาไมตองสอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ไดตามท่ีกําหนดไวในกฎ ก.พ. 
ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  
วาดวยความผิดท่ีปรากฏชัดแจง  ดังน้ี 
         (1) กระทําความผิดอาญาจนตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาผูนั้นกระทําผิด และ
ผูบังคับบัญชาเห็นวา ขอเท็จจริงท่ีปรากฏตามคําพิพากษานั้นไดประจักษชัดอยูแลว 
          (2) กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับ 
บัญชาหรือใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ 
  3.5.2.2 การสอบสวนท่ีเปนกระบวนการตามกฎหมาย ไดแก การสอบสวนวินัยอยาง
รายแรง ซ่ึงมีกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยการสอบสวนพิจารณา ไดกําหนดวิธีการและข้ันตอนท่ีตองกระทําต้ังแต
เร่ิมตนจนส้ินสุดการสอบสวน หากไมปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกําหนดไวโดยถูกตอง
ครบถวน แลวนําผลการดําเนินการดังกลาวไปออกคําส่ังทางปกครอง จะทําใหคําส่ังทางปกครอง
ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายกําหนดข้ันตอนของการออกคําส่ังทางปกครองไว 
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โดยมีเจตนารมณเพื่อประกันความเปนธรรมใหแกผูท่ีจะไดรับผลกระทบจากคําส่ังทางปกครอง 
และเพื่อประกันคุณภาพของคําส่ังทางปกครอง 
     ความผิดวินัยอยางรายแรงที่ไมตองแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน ซ่ึงมีบางกรณี
เปนขอยกเวนท่ีผูบังคับบัญชาไมตองสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได ตามท่ีกําหนดไวในขอ 4 
แหงกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 วาดวยกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง ดังน้ี 
     (1) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษท่ีหนักกวาจําคุก โดยคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกหรือใหลงโทษหนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (2) ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันและ
ผูบังคับบัญชาไดดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณอันแสดงถึง
ความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
     (3) กระทําผิดวินัยอยางรายแรง และไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา
หรือใหถอยคําสารภาพตอผูมีหนาท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน และไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ 
     ขาราชการท่ีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง กรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง แมจะไม
ตองแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนก็ตาม แตจะตองดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและเปดโอกาส
ใหผูถูกกลาวหาช้ีแจงขอกลาวหา ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 มาตรา 30 บัญญัติวา “ในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาท่ี
ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสโตแยงและแสดงพยาน 
หลักฐานของตน” เชน กรณีขาราชการละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเกินกวาสิบหาวัน 
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร แมจะเปนกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจงก็ตาม เนื่องจากคําส่ังลงโทษ 
เปนคําส่ังทางปกครองซ่ึงกระทบสิทธิตอผูท่ีจะถูกลงโทษ ดังนั้น จึงควรท่ีตองเปดโอกาสใหผูถูก
กลาวหาโตแยงแสดงพยานหลักฐานกอนท่ีจะพิจารณาสั่งลงโทษ ซ่ึงการท่ีผูถูกกลาวหามิไดติดตอ
หรือแจงใหผูบังคับบัญชาทราบเบ้ืองตนอาจเปนเพราะไปประสบอุบัติเหตุมีอาการบาดเจ็บสาหัส
ไมไดสติ ทําใหไมสามารถติดตอผูใดก็อาจเปนได 
     การสอบสวนวินัยอยางรายแรง เปนกระบวนการตรวจพิสูจนวาผูถูกกลาวหากระทํา
ผิดตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม เปนการดําเนินการตามวิธีการและข้ันตอนการสอบสวนท่ีกําหนดไวใน
กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2535 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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    1) กรณีจะตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยอยางรายแรง 
       ขาราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือมีพฤติการณเขาขาย
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 85 
บัญญัติวา “การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  
       (1) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความ
เสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต 
       (2) ละท้ิงหรือทอดทิ้งหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง 
       (3) ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไม
มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ  
       (4) กระทําการอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง 
       (5) ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูมาติดราชการอยาง
รายแรง 
       (6) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษท่ีหนักกวาโทษจําคุกโดย 
คําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกหรือใหรับโทษท่ีหนักกวาโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ี
ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
       (7) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใดๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา 82 
หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา 83 อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
       (8) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใดๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา 80 
วรรคสอง และมาตรา 82 (11) หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา 83 (10) ท่ีมีกฎ ก.พ. กําหนดใหเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง” 
    2) ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
       ผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจแตงต้ังคณะกรมการสอบสวน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดแก 
       (1) นายกรัฐมนตรี สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญตางกระทรวงกันถูก
กลาวหาวากระทําผิดรวมกัน โดยมีผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงรวมดวย 
(มาตรา 94 (3)) 
       (2) รัฐมนตรีเจาสังกัด สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับสูง ตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง หัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีอยูใน
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บังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แลวแตกรณี 
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ และประเภทท่ัวไปในสํานักงานรัฐมนตรี  (มาตรา 
57 (1) (4) และ (7)  
       (3) ปลัดกระทรวง ผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีอยูใน
บังคับบัญชา หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แลวแตกรณี 
สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง รองหัวหนาสวนราชการระดับ
กระทรวง หัวหนาสวนราชการระดับกรม รองหัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีอยูในบังคับบัญชา 
หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แลวแตกรณี หรือตําแหนง
อ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับตน อํานวยการสูง ตําแหนง
ประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ (มาตรา 57 (2) (3) (5) (6) (8)) 
       (4) อธิบดี ผูบังคับบัญชา สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภท
อํานวยการตน ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ ตําแหนง
ประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน (มาตรา 57 (6) (9) (10)) 
       (5) ผูวาราชการจังหวัด ผูบังคับบัญชา สําหรับขาราชการพลเรือนในการบริหาร
ราชการสวนภูมิภาค ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ และ
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน (มาตรา 57 (11)) 
    3) องคประกอบและคุณสมบัติของกรรมการสอบสวน 
       คณะกรรมการสอบสวนตองประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมการอยาง
นอย 2 คน โดยใหกรรมการคนหน่ึงเปนเลขานุการ ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได 
ตามขอ 3 แหงกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) ซ่ึงกรรมการจะตองมีคุณสมบัติดังนี้  
       (1) ประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ ตองเปน
ขาราชการฝายพลเรือน 
       (2) ประธานกรรมการตองดํารงตําแหนงในระดับไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํา
กวาผูถูกกลาวหา แตไมจําเปนวาจะตองเปนผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหา สวนกรรมการอ่ืน
ตลอดจนเลขานุการและผูชวยเลขานุการจะดํารงตําแหนงใด ระดับใดก็ได 
       (3) กรรมการคนหนึ่งตองเปนผูดํารงตําแหนงนิติกรหรือผูไดรับปริญญาทาง
กฎหมาย หรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือผูมีประสบการณดาน
การดําเนินการทางวินัย 
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          ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0611/ว 6 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2529 ได
ใหความหมายของคําวา “ผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย” และ “ผูมี
ประสบการณดานการดําเนินการทางวินัย” ดังนี้ 
        ก. ผูไดรับการฝกอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หมายถึง 
       - ผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยซ่ึงสํานักงาน 
ก.พ. จัดข้ึน หรือ 
       - ผูได รับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยของ
สํานักงาน ก.พ. ซ่ึงมีสวนราชการตางๆ จัดข้ึน หรือ 
       - ผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยของสวน
ราชการท่ีสํานักงาน ก.พ. ไดพิจารณารับรองหลักสูตรแลว 
        ข. ผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินัย หมายถึง ขาราชการซ่ึงผูมี
อํานาจส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนไดพิจารณาแลวเห็นวา เปนผูมีความรูความสามารถท่ีจะ
สอบสวนในเร่ืองท่ีกลาวหาไดอยางถูกตองและเปนธรรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน
กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) วาดวยการสอบสวนพิจารณา เชน เปนผูมีความสนใจ และไดศึกษา
หาความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนความผิดทางวินัยของขาราชการอยูเสมอ หรือเปน
ผูท่ีเคยทําหนาท่ีตรวจสํานวนการสอบสวนความผิดทางวินัยของขาราชการ และเสนอความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาส่ังลงโทษมาแลว เปนตน 
       (4) กรณีท่ีมีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว แมภายหลังประธาน
กรรมการจะดํารงตําแหนงระดับตํ่ากวาหรือเทียบเทาไดต่ํากวาผูถูกกลาวหา ก็ไมกระทบถึงการท่ี
ไดรับแตงต้ังเปนประธานกรรมการ 
       (5) กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงตําแหนงของผูไดรับการแตงต้ังเปนคณะกรรมการ
สอบสวน การพนจากการเปนกรรมการสอบสวน หรือการเปล่ียนแปลงผูไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ
สอบสวนไมกระทบถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว21 
      คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตองมีสาระสําคัญดังนี้ 
        ก. ช่ือและตําแหนงของผูถูกกลาวหา 
        ข. เร่ืองท่ีกลาวหา 
        ค. ช่ือและตําแหนงของผูไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการสอบสวน 
 
 
                                                 

21 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540), ขอ 8 วรรคทาย และขอ 10. 
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    4) การคัดคานกรรมการสอบสวน 
       เม่ือผูถูกกลาวหารับทราบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน ผูถูกกลาวหามี
สิทธิคัดคานผูไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสอบสวน ถามีเหตุจะทําใหการสอบสวนไมไดความจริง
และยุติธรรมตามขอ 8 วรรคหนึ่ง แหงกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) 
       (1)  เหตุแหงการคัดคาน 
        ก. รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการตามเร่ืองท่ีกลาวหา 
        ข. มีประโยชนไดเสียในเร่ืองท่ีสอบสวน 
        ค. มีสาเหตุโกรธเคืองผูถูกกลาวหา 
        ง. เปนผูกลาวหา หรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวม
บิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดาของผูถูกกลาวหา 
        จ. มีเหตุอ่ืนซ่ึงอาจทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรม 
     (2) วิธีการคัดคานกรรมการสอบสวน 
        ผูถูกกลาวหาสามารถดําเนินการคัดคานไดตามขอ 8 วรรคสอง แหงกฎ ก.พ. 
ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) ดังนี้ 
        ก.  ทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงท่ีเปนเหตุแหงการคัดคานวาจะทําใหการ
สอบสวนไมไดความจริงและยุติธรรมอยางไร 
        ข.  ตองยื่นหนังสือคัดคานตอผูส่ังตั้งคณะกรรมการสอบสวน ภายใน 7 วัน 
นับแตวันทราบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบเหตุแหงการคัดคาน 
        กรณีผูท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุอันอาจถูก
คัดคานใหผูนั้นรายงานตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
       (3) การพิจารณาส่ังคําคัดคาน 
        ในการพิจารณาเร่ืองคัดคาน ผูซ่ึงถูกคัดคานอาจทําคําช้ีแจงได หากผูส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา หนังสือคัดคานมีเหตุผลรับฟงได ก็ใหส่ังใหผูซ่ึงถูกคัดคาน
พนจากการเปนกรรมการสอบสวน 
        หากผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา หนังสือคัดคานไมมีเหตุผล
พอท่ีจะรับฟงได ใหส่ังยกคําคัดคานนั้น โดยใหส่ังการภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือ
คัดคาน และตองแสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังกลาวดวย พรอมท้ังแจงใหผูคัดคานทราบ 
แลวสงเร่ืองใหคณะกรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวนการสอบสวนโดยเร็ว การส่ังยกคําคัดคาน
ใหเปนท่ีสุด22 
                                                 

22  กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540), ขอ 8 วรรคสาม. 
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        ในกรณีท่ีผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนไมส่ังการอยางหน่ึงอยางใด
ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือคัดคาน ใหถือวาผูซ่ึงถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการ
สอบสวน และใหเลขานุการรายงานไปยังผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดําเนินการเปล่ียน
กรรมการสอบสวนตอไป 
    5) ขั้นตอนหลักของการสอบสวน 
       (1) การแจงและอธิบายขอกลาวหา 
       (2) การรวบรวมพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 
       (3) การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 
       (4) การรวบรวมพยานหลักฐานฝายผูถูกกลาวหา 
       (5) การทํารายงานการสอบสวน 
     โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) การแจงและอธิบายขอกลาวหา 
        เม่ือประธานกรรมการไดรับทราบคําส่ังแตงต้ัง และคณะกรรมการสอบสวน
ไดประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองท่ีกลาวหาและวางแนวทางการสอบสวนแลว จะตองดําเนินการตามขอ 
14 แหงกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) ดังนี้ 
        ก. จัดทําบันทึกการแจงและอธิบายขอกลาวหา 
        ข. เรียกผูถูกกลาวหามาเพ่ือแจงและอธิบายขอกลาวหาท่ีปรากฏตามเร่ืองท่ี
กลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบวา ผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร รวมท้ังแจงดวยวาใน
การสอบสวนน้ีผูถูกกลาวหามีสิทธิท่ีจะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 
ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดดวย 
       ขอกลาวหา หมายถึง กรณีและพฤติการณแหงการกระทําท่ีอางวาผูถูก
กลาวหากระทําความผิด ซ่ึงตองอยูภายในขอบเขตของเร่ืองท่ีกลาวหา 
       การแจงและอธิบายขอกลาวหานี้ ควรแจงและอธิบายรายละเอียด
ขอเท็จจริงใหชัดเจน ไมคลุมเครือ ไมทําใหผูถูกกลาวหาหลงขอตอสู 
        ค. เม่ือผูถูกกลาวหารับทราบขอกลาวหาแลว ใหสอบถามผูถูกกลาวหาวาได
กระทําผิดหรือไม อยางไร 
       หากผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําผิดจริงตามขอ
กลาวหาท่ีคณะกรรมการสอบสวนไดแจงและอธิบายใหทราบแลว ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพ
รวมท้ังสาเหตุการกระทําผิดไว ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไมทําการสอบสวนตอไปก็
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ได หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงและพฤติการณอันเกี่ยวกับเร่ืองท่ีกลาวหา
โดยละเอียดจะทําการสอบสวนตอไปก็ได 
       กรณีท่ีผูถูกกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพ หรือไมมาใหถอยคําหรือ
ช้ีแจง หรือมาแตไมยอมใหถอยคํา ก็ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเพ่ือรวบรวมพยาน 
หลักฐานท่ีเกี่ยวของกับขอกลาวหาตอไป 
        ง. กรณีท่ีผูถูกกลาวหาไมมารับทราบขอกลาวหา หรือมาแตไมยอมลง
ลายมือช่ือรับทราบขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนทําบันทึกแจงและอธิบายขอกลาวหา 
จํานวน 3 ฉบับ เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ สงไปรษณียลงทะเบียนไปใหผูถูก
กลาวหาตามท่ีอยูของผูถูกกลาวหา ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานท่ีติดตอท่ีผู
ถูกกลาวหาแจงไวจํานวน 2 ฉบับ เพื่อใหผูถูกกลาวหาเก็บไว 1 ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือ
และวันเดือนปท่ีรับทราบ สงคืนมาเขาไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ พรอมหนังสือสอบถามวา
ไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม เม่ือลวงพน 15 วัน นับแตวันท่ีไดดําเนินการดังกลาวแมจะ
ไมไดรับบันทึกการแจงและอธิบายขอกลาวหาคืน ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาแลว 
     (2) การรวบรวมพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 
        เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการแจงและอธิบายขอกลาวหาใหผูถูก
กลาวหาทราบ กรณีท่ีผูถูกกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพ คณะกรรมการสอบสวนจะตอง
ดําเนินการสอบสวนเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับขอกลาวหา คนหาความจริงจาก
พยานเอกสาร วัตถุพยานหรือพยานบุคคลท่ีเกี่ยวของกับขอกลาวหาและองคประกอบความผิด 
ตามท่ีไดวางแนวทางการสอบสวนไว  
       (3) การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 
        เม่ือคณะกรรมการสอบสวน ไดดําเนินการรวบรวมพยานฝายกลาวหาเสร็จ
เรียบรอยแลว และไดประชุมพิจารณามีมติวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูก
กลาวหาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร และเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด โดยจัดทํา
บันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาแลวดําเนินการดังนี้ 
        ก. เรียกผูถูกกลาวหามาพบเพื่อแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ี
สนับสนุนขอกลาวหาวาเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และพยานหลักฐานเทาท่ีมีใหทราบ
โดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือรับทราบแลวมอบใหผูถูกกลาวหา 1 ฉบับ และเก็บไวในสํานวน
การสอบสวน 1 ฉบับ 
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        ข. ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวาจะยื่นคําช้ีแจงแกขอ
กลาวหาเปนหนังสือหรือไม โดยใหเวลาไมเกิน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับทราบขอกลาวหาและนัด
วันใหถอยคําของผูถูกกลาวหาและการนําสืบแกขอกลาวหา 
       สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหานี้ จะตองมีสาระสําคัญโดย
ระบุวัน เวลา สถานท่ี ลักษณะการกระทําเทาท่ีปรากฏอันเปนการสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับ
พยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได และถาปรากฏวาขอกลาวหาท่ีไดแจงไวเดิมเปล่ียน 
แปลงไปเปนขอกลาวหาใหมวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตราอ่ืน และตองแจง
ขอกลาวหาใหมใหผูถูกกลาวหาทราบดวย 
        ค. กรณีผูถูกกลาวหาไมมารับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ี
สนับสนุนขอกลาวหาดังกลาว หรือไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบ ใหสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับไปให ณ ท่ีอยูของผูถูกกลาวหาท่ีปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานท่ีติดตอท่ี
แจงไวพรอมท้ังมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหามาช้ีแจง นัดมาใหถอยคํา และนําสืบแกขอกลาวหา การ
แจงในกรณีนี้ใหทําบันทึกเปน 3 ฉบับ เพ่ือเก็บไวในสํานวน 1 ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือ
ชื่อและวันเดือนปท่ีรับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวน 1 ฉบับ เม่ือลวงพน 15 วัน นับแตวันท่ี
ดําเนินการดังกลาว แมจะไมไดรับบันทึกดังกลาวคืน หรือไมไดรับคําช้ีแจงจากผูถูกกลาวหาหรือ 
ผูถูกกลาวหาไมมาใหถอยคําตามนัด ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยาน 
หลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาแลว และไมประสงคจะแกขอกลาวหา 
       (4) การรวบรวมพยานหลักฐานฝายผูถูกกลาวหา 
        เม่ือผูถูกกลาวหาไดรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน 
ขอกลาวหา ผูถูกกลาวหาสามารถแกขอกลาวหาได 2 วิธี ดังนี้ 
        ก. กรณีผูถูกกลาวหาประสงคจะยื่นคําช้ีแจงแกขอกลาวหาเปนหนังสือ  
คณะกรรมการสอบสวนตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาไดยื่นคําช้ีแจงเปนหนังสือภายในกําหนดเวลาท่ี
ตกลงไวกับคณะกรรมการสอบสวน แตไมเกิน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับทราบขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ภายหลังยื่นคําช้ีแจงแลว หากผูถูกกลาวหาเห็นวาคําช้ีแจง
ดังกลาวยังไมครบถวนสมบูรณ สามารถทําคําช้ีแจงเพิ่มเติมได 
        ข. ผูถูกกลาวหาอาจขอใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนได กฎหมาย
ไมไดกําหนดระยะเวลาดําเนินการไวอยางชัดเจน เพียงแตกําหนดใหคณะกรรมการสอบสวนตอง
ดําเนินการใหผูถูกกลาวหาใหถอยคํา และนําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว หลังจากท่ีผูถูกกลาวหาไดให
ถอยคําไปแลวก็สามารถขอใหถอยคํา หรือยื่นช้ีแจงเพิ่มเติมได หรือนําสืบแกขอกลาวหาในระหวาง
ท่ียังสอบสวนพิจารณาไมเสร็จส้ินได 
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      คณะกรรมการสอบสวนมีหนาท่ีจะตองสอบสวนพยานท่ีผูถูกกลาวหาอาง 
ซ่ึงอาจเปนพยานบุคคลหรือพยานเอกสาร หรือวัตถุพยานท้ังหลายที่นํามาเองและที่อางอิง เพื่อให
คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได  
       (5) การทํารายงานการสอบสวน 
        การทํารายงานการสอบสวนเปนการรายงานขอเท็จจริงพยานหลักฐานเสนอ
ความเห็นในเร่ืองท่ีสอบสวนประกอบการพิจารณาการวินิจฉัยตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนโดยมีข้ันตอนท่ีเปนสาระสําคัญดังนี้ 
        ก. ประชุมคณะกรรมการสอบสวน 
       การประชุมคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาพยานหลักฐานและ
สรุปผลงานสอบสวนวา ผูถูกกลาวหากระทําผิดหรือไม อยางไร ซ่ึงการประชุมดังกลาวมีกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมด และไมนอยกวา 3 คน การ
ประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีประธานกรรมการอยูรวมดวย แตในกรณีจําเปนท่ีประธาน
กรรมการไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีแทน 
การลงมติท่ีประชุมคณะกรรมการสอบสวนใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
        ข. สรุปขอเท็จจริงและวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐาน 
       คณะกรรมการสอบสวนจะตองพิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
จากการสอบสวนเร่ืองท่ีกลาวหา ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหาหรือไม โดยพิจารณา
ขอเท็จจริงและวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานวาควรรับฟงพยานหลักฐานฝายใด เพียงใด โดย
อาศัยเหตุผลใด ซ่ึงขอเท็จจริงท่ีนํามาประกอบทํารายงานการสอบสวน ไดแก พยานหลักฐาน ขอ
สันนิษฐาน ผูสอบสวนรูเอง ผูสอบสวนตรวจเห็นเอง และผูถูกกลาวหารับ 
        ค. ความเห็นคณะกรรมการสอบสวนวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัย
อยางไร หรือไม 
       คณะกรรมการสอบสวนจะตองพิจารณาปรับขอเท็จจริงท่ีไดจากการ
สอบสวนวา จากขอเท็จจริงท่ีไดจากการสอบสวนฟงวา ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางไร หรือไม 
ถาเปนการการกระทําผิดเปนความผิดกรณีใด ตามมาตราใด 
       การพิจารณาขอเท็จจริงปรับเขากับขอกฎหมายวาเปนความผิดตาม
มาตราใด จะตองกระทําภายหลังจากท่ีไดพิจารณาสรุปขอเท็จจริงแลว และจะตองพิจารณาโดย
ละเอียดทุกแงทุกมุม 
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       ในการท่ีคณะกรรมการสอบสวนจะสามารถพิจารณาปรับขอเท็จจริงกับ
ฐานความผิด คณะกรรมการสอบสวนจะตองทราบองคประกอบของฐานความผิดนั้นๆ และตอง
สามารถใหเหตุผลดวย ฉะนั้น การพิจารณาวินิจฉัยวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไร หรือไม 
จะตองอางขอเท็จจริงท่ีปรากฏตามทางการสอบสวนซ่ึงมีพยานหลักฐานสนับสนุนและใหเหตุผล
ประกอบใหเพียงพอ 
       การทําความเห็นใหนําเอาขอเท็จจริงเขาปรับกับฐานความผิดท่ีการ
กระทําของผูถูกกลาวหา อาจเขาหลักเกณฑองคประกอบของความผิดนั้นๆ ซ่ึงอาจเปนฐานความผิด
เดียวหรือหลายฐานความผิดก็ได แลววินิจฉัยใหเหตุผลไปวาการกระทํานั้นเปนความผิดตามขอ
กลาวหานั้นๆ หรือไม เพราะเหตุใด และการกระทําเชนนี้ทุกขอกลาวหาท่ีเขาสูการพิจารณาการปรับ
บทความผิด การกระทําโดยวิธีนี้จะทําใหการทําความเห็นเปนไปโดยละเอียดทุกแงทุกมุม 
       การทําความเห็นนําขอเท็จจริงปรับบทความผิดควรพิจารณาตามลําดับ
โครงสรางของความผิดทางวินัย ดังนี้ 
       - การกระทําของผูถูกกลาวหาถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดวาเปน
ความผิดทางวินัยหรือไม 
       - การกระทํานั้นเปนการกระทําท่ีผูถูกกลาวหาพึงกระทําไดโดยชอบ
หรือไม 
       - ผูถูกกลาวหาท่ีกระทําการนั้นเปนผูท่ีมีความสามารถรูผิดชอบในการ
กระทํานั้นหรือไม 
      ง. เสนอแนะโทษท่ีควรไดรับ 
         เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําของผูถูก
กลาวหาเปนความผิดวินัย ซ่ึงอาจจะเปนความผิดฐานเดียวหรือหลายฐาน ระดับโทษท่ีเสนอแนะให
ลงแกผูถูกกลาวหาน้ันตองตั้งอยูบนพื้นฐานเหตุผลจากพยานหลักฐานท่ีไดสอบสวนรวบรวม        
ไว และควรคํานึงถึงระดับโทษตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการ
ทางวินัย และท่ีคณะรัฐมนตรีหรือ ก.พ. ไดมีมติกําหนดเปนหลักปฏิบัติไว รวมทั้งระดับโทษท่ีเคย
ลงโทษแกผูทําผิดทํานองเดียวกันมาแลว ท้ังนี้ ขอเสนอดังกลาวควรเสนอเหตุอันควรลดหยอนโทษ
หรือยกโทษแลวแตกรณีดวย 
       ท้ังนี้ แมการสอบสวนจะยังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยท่ีจะตอง 
ถูกลงโทษ แตถาการสอบสวนฟงไดวา การกระทําดังกลาวของผูถูกกลาวหามีมลทินหรือมัวหมอง 
ในกรณีท่ีถูกสอบสวน หรือหยอนความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือบกพรองในหนาท่ี
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ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการก็ตองเสนอแนะความเห็นดังกลาว 
ไวดวย 
       การจัดทําบันทึกรายงานการสอบสวน ควรมีสาระสําคัญดังนี้ 
       - มูลกรณี 
       - การสืบสวน การสอบสวนเบ้ืองตน 
       - การแจงขอกลาวหาและการสอบสวนผูถูกกลาวหาเบ้ืองตน 
       - พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 
       - สรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ 
       - พยานหลักฐานของฝายกลาวหา 
       - ความเห็นคณะกรรมการสอบสวน ควรมีรายละเอียดดังนี้ 
        1. ขอเท็จจริงท่ีรับกัน 
        2. ขอเท็จจริงท่ีเปนประเด็นโตเถียง 
        3. การวินิจฉัยประเด็นโตเถียง 
        4. ความเห็นสรุป คือ ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม 
       เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณาแลวมีมติวา ผูถูกกลาวหา
กระทําผิดวินัยหรือไม ถาผิด เปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด ควรไดรับโทษสถานใด หรือผูถูก
กลาวหาหยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือบกพรองในหนาท่ีราชการ หรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือกรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูก
กลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอท่ีจะฟงลงโทษปลดออก
หรือไลออก ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ใหคณะกรรมการสอบสวนทํารายงาน
การสอบสวนเสนอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน หากกรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแยงให
ทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงานการสอบสวนโดยถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการสอบสวนดวย 
    6) การดําเนินการของผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
       (1) เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาแลว ใหผูส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตองของสํานวน ดังตอไปนี้ 
        ก. กรณีท่ีมีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตองในสวนท่ีเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 3 แหงกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) ใหการ
สอบสวนท้ังหมดเสียไป และผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนจะตองดําเนินการแตงต้ังคณะ 
กรรมการสอบสวนใหมใหถูกตอง23  
                                                 

23  กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540), ขอ 34. 
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        ข. กรณีการดําเนินการสอบสวนไมถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการ
สอบสวนท่ีกําหนดไวในกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) จะทําใหการสอบสวนนั้นเสียไปเฉพาะ
ข้ันตอนท่ีดําเนินการไมถูกตองเทานั้น ดังนี้ 
       - การประชุมคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการมาประชุมไมครบองค
ประชุมตามขอ 7 
       - การสอบปากคําบุคคลไมถูกตอง โดยมีกรรมการรวมทําการสอบสวน
นอยกวากึ่งหนึ่งหรือกรรมการสอบสวนกระทําการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําการใด เพ่ือ
จูงใจใหผูถูกกลาวหาหรือพยานใหถอยคําอยางใดๆ หรือมีบุคคลอ่ืนท่ีมิใชทนายความหรือท่ีปรึกษา
ของผูถูกกลาวหาหรือผูท่ีมิไดรับอนุญาตใหอยูรวมทําการสอบสวน รวมท้ังการสอบสวนและการ
รวบรวมพยานหลักฐานตางทองท่ีไมเปนไปตามขอ 24 
       - กรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนมิไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยาน 
หลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ หรือมีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยาน 
หลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา แตฐานความผิดไมตรงกับฐานความผิดท่ีจะส่ังลงโทษ 
         นอกจากกรณีท่ีกลาวมาแลวขางตน ถาการสอบสวนข้ันตอนใดทําไม
ถูกตอง และข้ันตอนนั้นเปนสาระสําคัญท่ีจะทําใหเสียความเท่ียงธรรม ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว 
       (2) เม่ือผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสํานวนการสอบสวนแลว
จะตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
             ก.  กรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา ผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด 
หรือไมมีเหตุท่ีจะใหออกจากราชการ สมควรยุติเร่ือง หรือกระทําผิดท่ียังไมถึงข้ันเปนการกระทําผิด
วินัยอยางรายแรงใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาส่ังการโดยเร็ว 
        ข.  กรณีท่ีจะตองสงเร่ืองให อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ.
กระทรวง แลวแตกรณีพิจารณาตามมาตรา 97 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 และเม่ือคณะอนุกรรมการดังกลาวพิจารณาเปนประการใดก็ตองดําเนินการตามมติดังกลาว 
     เนื่องจากในขณะนี้ ก.พ. ยังไมไดออกกฎ ก.พ. ขอบังคับ และระเบียบ วาเร่ือง
ลักษณะใดที่จะตองนําเสนอตอ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด พิจารณา ซ่ึงตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บทเฉพาะกาล มาตรา 137 บัญญัติวา “การใด
ท่ีอยูระหวางดําเนินการหรือเคยดําเนินการไดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535 และมิไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีท่ีไมอาจดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
การดําเนินการตอไปในเร่ืองนั้นจะสมควรดําเนินการประการใดใหเปนไปตามท่ี ก.พ. กําหนด” โดย 
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ก.พ. ไดมีมติกําหนดการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1011/ว 21                  
ลงวันท่ี 15 กันยายน 2552 วาการดําเนินการเพื่อลงโทษในกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือให
ออกจากราชการในกรณีท่ีไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือเปนกรณีท่ีปรากฏชัดแจงตามท่ี
กําหนดในกฎ ก.พ. ซ่ึงใชอยูเดิมตามมาตรา 132 ใหสงเร่ืองให อ.ก.พ. สามัญ ดังตอไปนี้ 
       ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัด อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูใน
บังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรีหรือ
ปลัดกระทรวงในฐานะอธิบดี เปนผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือเปนผูมีอํานาจพิจารณา
ใหสงเร่ืองให อ.ก.พ. จังหวัด หรือ อ.ก.พ. กรม ซ่ึงผูถูกกลาวหาสังกัดอยูแลวแตกรณีพิจารณา 
       ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัดกระทรวง หรือหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี 
หรือตอรัฐมนตรีเปนผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน หรือเปนผูมีอํานาจพิจารณา ใหสงเร่ืองให 
อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหนาท่ี อ.ก.พ. กระทรวง ซ่ึงผูถูกกลาวหาสังกัดอยูแลวแต
กรณีพิจารณา 
     คําส่ังลงโทษทางวินัยเปนคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 37 บัญญัติวา “คําส่ังทางปกครองที่ทําเปนหนังสือและการ
ยืนยันคําส่ังทางปกครองเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผล และเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวย 
       (1) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 
       (2) ขอกฎหมายท่ีอางอิง 
       (3) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ” 
       ดังนั้น คําส่ังลงโทษทางวินัยตองทําเปนหนังสือ แสดงใหเห็นวาผูถูกลงโทษ
กระทําผิดวินัยโดยมีขอเท็จจริงท่ีไดจากการสอบสวน พยานหลักฐานท่ีเปนสาระสําคัญโดยมีเหตุผล
สนับสนุนวาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําผิดวินัยกรณีใด มาตราใด ผูส่ังลงโทษอางอาศัย
อํานาจตามมาตราใด ซ่ึงการลงโทษตองทําเปนรูปคําส่ังตามแบบท่ีกําหนดไวในระเบียบ ก.พ. วา
ดวยวิธีการออกคําส่ังเกี่ยวกับการลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2539 ใหระบุสิทธิในการ
อุทธรณ ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณไวในคําส่ังดวย หากมิไดระบุสิทธิอุทธรณไวในคําส่ังจะขยาย
ระยะเวลาในการอุทธรณเปน 1 ป นับแตวันท่ีออกคําส่ังตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และถาผูมีอํานาจส่ังลงโทษไดใชดุลพินิจลดหยอนโทษ ใหระบุไว
ในคําส่ังดวยวา กรณีความผิดนั้นผูถูกลงโทษควรไดรับโทษระดับใด มีเหตุอันควรลดหยอนอยางไร และ
เม่ือลดหยอนแลวใหรับโทษสถานใด ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและเปนความผิดคร้ังแรก ถา
ผูบังคับบัญชาเห็นวาควรงดโทษจะงดโทษโดยใหวากลาวตักเตือนหรือใหทําทัณฑบนไวก็ได 
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        จากท่ีกลาวมาแลวขางตนเปนวิธีการและข้ันตอนการสอบสวนที่กําหนดไว
ในกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 วาดวยการสอบสวนพิจารณา เนื่องจากกระบวนการสอบสวนอันเปนข้ันตอนท่ีจะนําไป 
สูการลงโทษขาราชการทางวินัย และคําส่ังลงโทษทางวินัยเปนคําส่ังท่ีมีผลกระทบตอสิทธิหรือ
ประโยชนอันพึงมีพึงไดของขาราชการผูถูกลงโทษ ดังนั้น การลงโทษทางวินัยจะตองดําเนินการ
ตามวิธีการและข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด และหากมีคําส่ังลงโทษต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการ
สอบสวนไมชอบ ยอมทําใหคําส่ังลงโทษนั้นไมชอบดวยกฎหมายไปดวย ซ่ึงกระบวนการสอบสวน
โดยสรุปตามแผนผังกระบวนการสอบสวนพิจารณาดังนี้ 
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แผนผังกระบวนการสอบสวนพิจารณา 

ผูส่ังตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

แจงผูถูกกลาวหา

คัดคานคณะกรรมการสอบสวน / ผูชวยเลขานุการ

ผูถูกกลาวหา 

รับสารภาพ ไมรับสารภาพ 

แจงขอกลาวหาวา การกระทําตามท่ีถูกกลาวหาเปน
ความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด / หยอน
ความสามารถฯ มาตรา 115 

บันทึกคํารับสารภาพ

แจงคณะกรรมการสอบสวน 

ประธานดําเนินการประชุมวางแนวทางการสอบสวน

แจงและอธิบายขอกลาวหาวากระทําการใด เม่ือใด อยางไร

รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับขอกลาวหา

ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานวา ผูถูกกลาวหาได
กระทําการใดและเปนความผิดวินัยกรณีใด ตาม
มาตราใด หรือหยอมความสามารถฯ มาตรา 115 

คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหา

แจง สว.3 โดยระบุขอกลาวหาวาเปนความผิดวินัย
กรณีใด ตามมาตราใด / หยอนความสามารถฯ 
มาตรา 115 และพยานหลักฐานเทาทีมี่ และการ
กระทําที่สนับสนุนขอกลาวหา 

คณะกรรมการสอบสวนประชุมพิจารณาวา กระทําผิดวินัยหรือไม / หยอนความสามารถหรือไม / มีมลทินหรือมัวหมองหรือไม

ทํารายงานการสอบสวน
กระทําผิดวินัยหรือไม อยางไร ถาผิดเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด ควรไดรับโทษสถานใด
หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการฯ มาตรา 115 หรือมีมลทินหรือมัวหมองฯ 
มาตรา 116 

ผูส่ังตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตองของสํานวน

ส่ังยุติเร่ือง

กระทําผิดไมรายแรงส่ังการตามที่เห็นสมควร

กระทําผิดวินัยอยางรายแรง / หยอนความสามารถฯมาตรา 115/ 
มีมลทิน  หรือมัวหมองฯ มาตรา 116 สงเร่ืองให อ.ก.พ.

สอบสวนเพ่ิมเติม โดยกําหนดประเด็นพรอมทั้งสงเอกสารที่เกี่ยวของตามความจําเปน

ขอ 5 (1) ขอ 5 (2) 
คัดคานตนเอง 
       ขอ 9 

ขอ 8 ว.2            ขอ 3 ว.2 / ขอ 8 ขอ 6 

ขอ 14
ขอ 14 

ขอ 14 ว.4 ขอ 14 ว.5 

ขอ 14 ว.4 

ขอ 14 ว.4 

ขอ 14 ว.4 

ขอ 14 ว.5 

ขอ 15 ว.1

ขอ 15 ว.1 

ขอ 12 (4) 

ขอ 30 

ขอ 31 

ขอ 34 
ขอ 35 
ขอ 36 
ขอ 37 

ขอ 32

ขอ 32(1) 

ขอ 32(1) 

ขอ 32(2) 

ขอ 33 
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3.6  การรายงานการดําเนินการทางวินัย 
 การรายงานการดําเนินการทางวินัย ซ่ึงจะตองรายงานตอ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ.
แลวแตกรณี ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 103 บัญญัติวา “เม่ือ
ผูบังคับบัญชาไดส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการ
โดยเฉพาะหรือส่ังยุติเร่ือง หรืองดโทษแลว ใหรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง ซ่ึงผูถูกดําเนินการทางวินัย
สังกัดอยูเพื่อพิจารณา เวนแตเปนกรณีดําเนินการทางวินัยกับขาราชการตางกระทรวง หรือกรณี
ดําเนินการทางวินัยตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา 97 วรรคสอง ใหรายงาน ก.พ. ท้ังนี้ ตาม
ระเบียบท่ี ก.พ. กําหนด 
 ในกรณีท่ี อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. เห็นวาการดําเนินการทางวินัยเปนการไมถูกตอง
หรือไมเหมาะสม หากมีมติเปนประการใด ใหผูบังคับบัญชาส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามท่ี อ.ก.พ.
กระทรวง หรือ ก.พ. มีมติ 
 ในกรณีตามวรรคสอง และในการดําเนินการตามมาตรา 104 ให ก.พ. มีอํานาจสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติมไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด ตามมาตรา 95” โดยแยก
รายละเอียดพิจารณาดังนี้ 
 3.6.1 การรายงานตอ อ.ก.พ. กระทรวง 
 เม่ือผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ พิจารณาผลการสืบสวนหรือสอบสวนแลว     
เห็นวาไมมีความผิดทางวินัย จึงส่ังยุติเร่ือง หรือกรณีเห็นวาเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง
ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุสามารถส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนได
ตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรลดหยอน จะนํามาประกอบการ
พิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หาก
เปนกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือ
หรือวากลาวตักเตือนก็ได24 สวนกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ัง
บรรจุสงเร่ืองมาให อ.ก.พ. จังหวัด ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเปนผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนหรือเปนผูมีอํานาจพิจารณา หรือสงให อ.ก.พ. กรม ในกรณีท่ีอธิบดี หรือหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวงในฐานะอธิบดี เปนผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือเปนผู

                                                 
24 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 96. 
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มีอํานาจพิจารณาแลวแตกรณี และเม่ือ อ.ก.พ. ดังกลาวมีมติเปนประการใดใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมี
อํานาจส่ังบรรจุตองส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น25 
 เม่ือผูบังคับบัญชาไดส่ังลงโทษขาราชการหรืองดโทษหรือส่ังยุติเร่ือง กรณีเห็นวาไมมี
มูลความผิดทางวินัย ใหรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง ซ่ึงผูถูกดําเนินการทางวินัยสังกัดอยูเพื่อพิจารณา 
ตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยดังกลาวถูกตองเหมาะสมหรือไม หาก อ.ก.พ. กระทรวง เห็นวา
การดําเนินการทางวินัยเปนการไมถูกตองหรือไมเหมาะสม หากมีมติเปนประการใดใหผูบังคับ 
บัญชาส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวง มีมติ กลาวคือ อ.ก.พ. กระทรวง มีอํานาจ
พิจารณาส่ังเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษหรือยกโทษ เม่ือมีมติเปนประการใดผูบังคับบัญชาตองส่ังและ
ปฏิบัติไปตามนั้น 
 3.6.2 การรายงานตอ ก.พ. 
  การรายงานการดําเนินการทางวินัยตอ ก.พ. เพื่อตรวจสอบดังนี้ 
 1) กรณีดําเนินการทางวินัยกับขาราชการตางกระทรวงกัน 
 2) กรณีดําเนินการทางวินัยตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา 97 วรรคสอง กลาวคือ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนหรือผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา ขาราชการ
ประเภทบริหารระดับสูง/ประเภทวิชาการ ระดับผูทรงคุณวุฒิ ผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือ
ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัดกระทรวง หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีอยู
ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี เปนผูส่ัง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือเปนผูมีอํานาจพิจารณา ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ 
สงเร่ืองให อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา และเม่ือ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติเปนประการใด ใหผูบังคับ 
บัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
 3)  กรณีท่ี อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัย หรือกรณีการ
ดําเนินการของ อ.ก.พ. กระทรวง ในการพิจารณาความผิดวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา 97 วรรค
สอง หากผูแทนก.พ. ซ่ึงเปนกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง เห็นวา การดําเนินการของผูบังคับบัญชา
หรือมติ อ.ก.พ. กระทรวง เปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติไมเหมาะสม ให
รายงาน ก.พ. เพื่อพิจารณา และเม่ือ ก.พ. มีมติเปนประการใดผูบังคับบัญชาตองส่ังหรือปฏิบัติให
เปนไปตามมติ ก.พ. ท้ังนี้ เวนแตผูถูกลงโทษไดอุทธรณคําส่ังลงโทษของผูบังคับบัญชาตอ ก.พ.ค. 
ในกรณีเชนนี้ให ก.พ. แจงมติตอ ก.พ.ค. เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 

                                                 
25 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 97 และหนังสือสํานักงาน ก.พ.  
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 ในขณะนี้ ก.พ. ยังไมออกระเบียบเกี่ยวกับการรายงานการดําเนินการทางวินัย เพื่อ
กําหนดรายละเอียดและวิธีการรายงาน แต ก.พ. ไดมีมติกําหนดแนวทางการดําเนินการวา “ในกรณี
ท่ีผูวาราชการจังหวัดไดรายงานการดําเนินการทางวินัย การสอบสวน หรือการใหออกจากราชการ 
ไปยังอธิบดี ตามมาตรา 109 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
ประกอบกับระเบียบ ก.พ. วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจาก
ราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2539 และในวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 อธิบดียังพิจารณา
ไมเสร็จ ใหอธิบดีรายงานโดยสงเร่ืองพรอมท้ังสํานวนการสอบสวนหรือพิจารณาไปให อ.ก.พ.
กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณีพิจารณาตามมาตรา 103”26 
 เม่ือมีการดําเนินการทางวินัยไมวาจะมีการลงโทษหรือไมลงโทษก็ตาม จะตองรายงาน
ให อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี เพื่อตรวจสอบ กล่ันกรองใหการดําเนินการทางวินัย
เปนไปโดยถูกตองและเปนธรรมแกขาราชการผูนั้น 
 
3.7  การอุทธรณคําสั่ง กระบวนการพิจารณาอุทธรณ และสิทธิของผูอุทธรณ 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 26 
มกราคม 2551 กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในระบบราชการไทยหลายประการ โดยเฉพาะในเรื่อง
การพิทักษระบบคุณธรรม ซ่ึงจะมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ประกอบดวย
กรรมการ 7 คน มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป และใหดาํรงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว27 โดยมีอํานาจ
หนาท่ีท่ีสําคัญ เชน พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองอุทธรณ พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข พิจารณาเร่ืองการ
คุมครองระบบคุณธรรม เปนตน ซ่ึง ก.พ.ค. เปนองคกรกึ่งตุลาการท่ีวินิจฉัยขอพิพาทโดยเฉพาะ
เร่ืองอุทธรณ เม่ือ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยแลว หากผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.  
ก็สามารถฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดโดยไมตองฟองคดีตอศาลปกครองช้ันตนกอน เนื่องจาก 
คําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. เปนคําส่ังทางตุลาการ28 (judicial act หรือ acte juridictionnel) แตในแงของ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คําส่ังทางตุลาการอยูในบังคับหลักเกณฑ
ตางๆ ในฐานะท่ีเปนคําส่ังทางปกครองอยางหนึ่ง แตจะมีหลักเกณฑเฉพาะบางอยางเพิ่มข้ึนในฐานะ
เปนคําส่ังทางปกครองประเภทคําส่ังทางตุลาการ 
 ในการจัดองคกรทางปกครองจะมีองคกรประเภทหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการวินิจฉัย 
ขอพิพาท” ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยมีความ       

                                                 
26 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 21 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552, ขอ 6. 
27 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 24 และมาตรา 29. 
28 ชัยวัฒน  วงศวัฒนศาสนต.  (2540).  เลมเดิม.  หนา 114-115. 
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เปนกลาง (impartiality) มีความเปนอิสระ (independence) และมีกระบวนการดําเนินงานท่ียึดความ
เปนธรรม (due process) ทํานองอยางองคกรศาล ท้ังนี้ เพื่อใหองคกรประเภทน้ีวินิจฉัยช้ีขาด 
ขอพิพาทระหวางองคกรทางปกครองแหงหนึ่งแหงใดกับเอกชน โดยในการพัฒนาปรากฏวา การ
ใหเอกชนไปดําเนินคดีในศาล จะมีความลาชาเพราะศาลจะไมมีความรู ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน  
การจัดองคกรประเภทนี้จะทําใหเอกชนไดรับการเยี่ยวยาเร็วข้ึนและถูกตองยิ่งข้ึน โดยท่ีองคกร
ประเภทน้ีตั้งข้ึนในฝายปกครองจึงไมเรียกวา “ศาล” องคกรนี้จึงมีสถานภาพพิเศษโดยในแงหนึ่ง 
จะยังคงเปนองคกรทางปกครอง แตขณะเดียวกันในอีกแงหนึ่งจะถือวาคําวินิจฉัยขององคกรนี้เปน 
“คําส่ังทางตุลาการ” เนื่องจากมีการดําเนินงานเชนเดียวกันกับใชอํานาของศาล และการโตแยง 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทบางแหงกฎหมายกําหนดใหอุทธรณไปยังศาล
ระดับกลางหรือระดับสูงโดยไมผานศาลชั้นตนก็ได 
 โดยที่เร่ืองอุทธรณบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
หมวด 9 ตั้งแตมาตรา 114 ถึงมาตรา 120 และบทเฉพาะกาลมาตร 135 กับมาตรา 136 และกฎ ก.พ.ค.
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551 
 3.7.1 ความหมายและแนวความคิดเก่ียวกับการอุทธรณ 
 ความหมายของการอุทธรณ 
  การอุทธรณ หมายถึง การที่ผูถูกลงโทษทางวินัยหรือผูถูกส่ังใหออกจากราชการรองขอให 
ผูมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดไวไดยกเร่ืองของตนข้ึนพิจารณาทบทวนใหมใหเปนไปใน 
ทางท่ีเปนคุณแกตน 
 แนวคิดเกี่ยวกับการอุทธรณ 
 การอุทธรณ ถือเปนหลักประกันความมั่นคงในการดํารงสถานภาพและความเปนธรรม
ตามระบบคุณธรรม เพ่ือใหขาราชการท่ีถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกส่ังใหออกจากราชการมีโอกาส
หาความยุติธรรมตามกระบวนการที่กฎหมายกําหนด และเปนการถวงดุลอํานาจของผูบังคับบัญชา  
และองคกรบริหารงานบุคคลในการใชดุลพินิจลงโทษขาราชการหรือส่ังใหออกจากราชการ โดยท่ี
การดําเนินการทางวินัยจัดเปนกระบวนการทางนิติธรรม (Judicial Due Process) โดยเลียนแบบ
กระบวนการยุติธรรมในการลงโทษทางอาญา จึงมีข้ันตอนตางๆ ตั้งแตการสอบสวน พิจารณาตัดสิน         
ลงโทษ และการอุทธรณ29 ทํานองเดียวกับกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงการลงโทษขาราชการหรือถูกส่ัง
ใหออกจากราชการเปนเร่ืองท่ีกระทบกระเทือนตอสิทธิและสถานภาพของขาราชการ จึงจําเปนตอง

                                                 
29 กองอุทธรณและรองทุกข สํานักงาน ก.พ.  (2533).  การอุทธรณคําสั่งลงโทษสถานหนัก (เอกสาร

วิจัย).  หนา 1-3. 
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ใหมีสิทธิอุทธรณและกระบวนการอุทธรณท่ีมีกฎหมายรองรับ เพื่อเปนหลักประกันใหแก
ขาราชการ 
 3.7.2 องคกรผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กําหนดใหจัดต้ังคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เปนองคกรผูพิจารณาอุทธรณ 
 ท่ีมาของ ก.พ.ค. กฎหมายไดกําหนดใหใชวิธีคัดเลือกโดยใหมีคณะกรรมการคัดเลือก
กรรมการ ก.พ.ค. ประกอบดวย30  

 1)  ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนประธานกรรมการ 
 2) รองประธานศาลฎีกาท่ีไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกา 1 คน เปนกรรมการ 
 3) กรรมการ ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิ 1 คน ซ่ึงไดรับเลือกโดย ก.พ. เปนกรรมการ 
 4) เลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ 
 คุณสมบัติของ ก.พ.ค. มีดังนี้31 
 1) มีสัญชาติไทย 
 2) มีอายุไมต่ํากวา 45 ป 
 3) มีคุณสมบัติอ่ืนอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
    (1) เปนหรือเคยเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
คณะกรรมการขาราชการครู คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ   
   (2)  เปนหรือเคยเปนกรรมการกฤษฎีกา 
   (3) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลอุทธรณหรือ
เทียบเทาหรือตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองช้ันตน 
  (4) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอัยการพิเศษประจําเขตหรือ
เทียบเทา 
  (5) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงหรือเทียบเทา
ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
  (6) เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 
เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาท่ีเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา 
                                                 

30  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 26. 
31  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 25. 
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และดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารย แตในกรณีท่ีดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารยตองดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
 กรรมการ ก.พ.ค. ตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้32 
  1)  เปนขาราชการ 
 2) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
          3) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการ
บริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
 4) เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
 5) เปนกรรมการในองคกรกลางบริหารงานบุคคลในหนวยงานของรัฐ 
 6) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอ่ืนหรือดํารงตําแหนงหรือประกอบการใดๆ หรือเปน
กรรมการในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีตามที่กําหนดในพระราช 
กฤษฎีกา 
 ก.พ.ค. สามารถแตงต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณไดดวย33 
 3.7.3 ผูมีสิทธิอุทธรณ 
   ขาราชการมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค. ไดในกรณีดังตอไปนี้34  

 1)  ผูถูกส่ังลงโทษทางวินัย ไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก และ 
ไลออก 
 2) ถูกส่ังใหออกจากราชการเพราะเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาท่ีราชการของตนไดโดย
สมํ่าเสมอ ตามมาตรา 110 (1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
    3) ถูกส่ังใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติท่ัวไป หรือเปนผูมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา 110(3) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดแก 
    (1) ไมมีสัญชาติไทย 
   (2) ไมเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขดวยความบริสุทธ์ิใจ 
  (3) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  (4) เปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
  (5) เปนบุคคลลมละลาย 

                                                 
32  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 27. 
33  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 36. 
34  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 114. 

DPU



 

 

108

 

  (6) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 4) ถูกส่ังใหออกจากราชการเพราะไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ ตามมาตรา 110 (5) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 5) ถูกส่ังใหออกจากราชการเพราะเปนผูหยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ บกพรองในหนาท่ีราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการ ถาใหผู
นั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ตามมาตรา 110 (6) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 6) ถูกส่ังใหออกจากราชการ เพราะเปนผูถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
และผลการสอบสวนไมไดความแนชัดที่จะฟงลงโทษในความผิดวินัยอยางรายแรง แตมีมลทินหรือ 
มัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ตามมาตรา 
110 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
       7) ถูกส่ังใหออกจากราชการ เพราะตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก
ในความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือตองโทษจําคุกโดยคําส่ังของศาล ซ่ึง
ยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก ตามมาตรา 110 (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 3.7.4 วิธีการอุทธรณ 
 1) วิธีการยื่นอุทธรณ 
  การอุทธรณตองทําเปนหนังสือถึงประธาน ก.พ.ค. โดยใชคําสุภาพและมีสาระ 
สําคัญดังตอไปนี้35  

   (1) ช่ือ ตําแหนง สังกัดและท่ีอยูสําหรับการติดตอเกี่ยวกับการอุทธรณของผูอุทธรณ 
   (2) คําส่ังท่ีเปนเหตุแหงการอุทธรณ และวันท่ีรับทราบคําส่ัง 
   (3) ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายท่ีผูอุทธรณยกข้ึนเปนขอคัดคานคําส่ังท่ีเปนเหตุแหง
การอุทธรณ 
   (4) คําขอของผูอุทธรณ 
   (5) ลายมือช่ือของผูอุทธรณ 
    ในกรณีท่ีขาราชการโอนสังกัด ซ่ึงขาราชการผูนั้นถูกส่ังลงโทษทางวินัยอยูกอนวัน
โอนมาบรรจุ และผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
                                                 

35  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 27. 
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หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมาแตยังไมไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายดังกลาว ก็
ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณได แตถาผูนั้นไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ินหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการท่ีโอนมาไวแลว และในวันท่ีผูนั้นไดโอน
มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณยังไมแลวเสร็จก็ใหสงเร่ืองให 
ก.พ.ค. เปนผูพิจารณาอุทธรณ36  
 การยื่นอุทธรณ ใหยื่นตอพนักงานผูรับอุทธรณท่ีสํานักงาน ก.พ. หรือจะสงหนังสือ
อุทธรณโดยทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได โดยใหถือวันท่ีไปรษณียตนทางประทับตรารับท่ีซอง
หนังสืออุทธรณเปนวันยื่นอุทธรณ และถาวันส้ินสุดตรงกับวันหยุดราชการใหนับวันเร่ิมเปดทําการ
ใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา37  

 2) กําหนดเวลาการยื่นอุทธรณ 
    การอุทธรณตองยื่นภายในกําหนดเวลาดังนี้38  

   (1) ตองยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน นับแตทราบคําส่ังหรือถือวาทราบคําส่ังท่ีเปนเหตุ
แหงการอุทธรณ 
   (2) ตองยื่นภายใน 90 วัน นับแตทราบคําส่ังหรือถือวาทราบคําส่ังท่ีเปนเหตุแหงการ
อุทธรณ หรือ 1 ป นับแตวันท่ีผูถูกส่ังลงโทษหรือถูกส่ังใหออกจากราชการถึงแกความตาย โดยให
ทายาท ผูจัดการมรดก ผูรับสิทธิของผูนั้นเปนผูยื่นอุทธรณ 
 3.7.5 สิทธิของผูอุทธรณ 
 กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551 ไดกําหนด
เกี่ยวกับสิทธิของผูอุทธรณไวหลายกรณี ดังนี้ 
 1) การขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวน 
    ผูท่ีประสงคจะอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยหรือคําส่ังใหออกจากราชการ มีสิทธิ
ขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนได ในทางปฏิบัติผูอุทธรณ
จะตองขอตอผูส่ังลงโทษทางวินัยหรือผูส่ังใหออกจากราชการ แลวผูส่ังลงโทษทางวินัยหรือผูส่ัง   
ใหออกจากราชการตองอนุญาตใหคัดหรือตรวจได ท้ังนี้ เพื่อผูท่ีจะอุทธรณจะไดมีโอกาสทราบ
ขอเท็จจริง พยานหลักฐานตางๆ พรอมท้ังความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องท่ีจะอุทธรณ 
นั้น สวนบันทึกถอยคําพยานบุคคลหรือเอกสารที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ถาผูอุทธรณประสงคจะไดดวยให
อยูในดุลพินิจของผูส่ังลงโทษทางวินัยหรือผูส่ังใหออกจากราชการท่ีจะอนุญาตหรือไมก็ได โดยให

                                                 
36  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 119. 
37  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจาราวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 30 และขอ 95. 
38  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 29. 
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พิจารณาถึงประโยชนในการรักษาวินัยของขาราชการตลอดจนเหตุผลและความจําเปนในแตละ
เร่ือง เชน ความปลอดภัยของพยาน เปนตน 
 เร่ืองการใหผูอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนไดนี้ เปนหลักการเดิม
ท่ีไดกําหนดไวในกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ ซ่ึงเคยมีปญหาวาการท่ี 
ผูอุทธรณขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือประโยชนในการ
อุทธรณในกรณีท่ีรายงานการสอบสวนไดระบุช่ือพยานและรายละเอียดถอยคําของพยานไวดวย ผูมี
อํานาจอนุญาตจะไมใหตรวจ หรือคัดคานขอความที่เปนช่ือพยานและรายละเอียดถอยคําของพยาน 
หรือมิใหตรวจหรือคัดเฉพาะช่ือพยานไดหรือไม เพียงใด 
 อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการไดพิจารณาเร่ืองนี้ในการ
ประชุมคร้ังท่ี 12/2530 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2530 แลวเห็นวา โดยท่ีเร่ืองการขอตรวจหรือคัด
รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ตามขอ 2 แหงกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2518) วา
ดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ ไดกําหนดวา เพ่ือประโยชนในการอุทธรณ ผูจะอุทธรณ
อาจขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนได สวนบันทึกถอยคําพยาน
บุคคลหรือเอกสารอื่นใหอยูในดุลพินิจของผูส่ังลงโทษท่ีจะอนุญาตหรือไม โดยใหพิจารณาถึง
ประโยชนในทางการรักษาวินัยของขาราชการ เหตุผลและความจําเปนเฉพาะเร่ืองไป ซ่ึงหมายความ
วา ถาเพื่อประโยชนในการอุทธรณแลว ผูถูกส่ังลงโทษท่ีจะอุทธรณยอมมีสิทธิท่ีจะขอตรวจหรือคัด
รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่ไดรายงานผลการสอบสวนตอผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนไดท้ังฉบับ ท้ังนี้ ไมวารายงานการสอบสวนนั้นจะไดระบุช่ือพยาน หรือ
รายละเอียดถอยคําพยานบุคคลไวดวยหรือไมก็ตาม และเม่ือผูท่ีจะอุทธรณไดขอตรวจหรือคัด
รายงานการสอบสวนดังกลาวแลว ผูส่ังลงโทษจะไมอนุญาตใหตรวจหรือคัด หรือจะอนุญาตให
ตรวจหรือคัดเพียงบางสวนหาไดไม แตสําหรับบันทึกถอยคําพยานบุคคลหรือเอกสารอ่ืนใด ซ่ึงเปน
คนละฉบับกับรายงานการสอบสวนน้ันอยูในดุลพินิจของผูส่ังลงโทษท่ีจะอนุญาตใหตรวจหรือคัด
เอกสารดังกลาวหรือไมก็ได ดังนั้น ในกรณีท่ีรายงานการสอบสวนไดระบุช่ือพยานและรายละเอียด
ถอยคําพยานไวดวยนั้น ผูส่ังลงโทษจึงไมอาจไมอนุญาตใหผูอุทธรณตรวจหรือคัดขอความท่ีเปนช่ือ
พยานและรายละเอียดถอยคําของพยานและไมอาจไมอนุญาตใหตรวจหรือคัดเฉพาะช่ือพยานได 
และ อ.ก.พ. ดังกลาว ไดมีขอสังเกตวาตามกฎ ก.พ. วาดวยการสอบสวนพิจารณาไดกําหนดให
รายงานการสอบสวนมีสาระสําคัญรวม 3 ประการ คือ ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสรุปการ
วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานและความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน ดังนั้น ช่ือพยานและ
รายละเอียดถอยคําพยาน ถาไมจําเปนก็ไมควรระบุไวในรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการ
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สอบสวน แตควรระบุไวในบันทึกถอยคําพยานซ่ึงเปนเอกสารอีกฉบับหนึ่งตางหาก ท้ังนี้ เพื่อจะได 
ไมเกิดปญหาในกรณีท่ีผูอุทธรณขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวน39  
 กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 16 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยการสอบสวนพิจารณา ไดกําหนดใหผูอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัด
รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวนได ดังนั้น จึงตองยึดหลักการ
ตามมติของ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขาราชการดังกลาวเชนเดียวกัน 
        สําหรับกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551 ไมได
กําหนดใหผูอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 
ดังนั้น ผูมีสิทธิอุทธรณมีสิทธิจะขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 31 กําหนดวา คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารท่ีจําเปนตองรู
เพื่อการโตแยงหรือช้ีแจงหรือปองกันสิทธิของตนได แตถายังไมไดทําคําส่ังทางปกครองในเร่ืองนั้น 
คูกรณีไมมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเปนตนรางคําวินิจฉัย และผูมีอํานาจอนุญาตในการขอตรวจ
หรือคัดรายงานการสอบสวนจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 มาตรา 32 ท่ีกําหนดวา เจาหนาท่ีอาจไมอนุญาตใหตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได ถา
เปนกรณีท่ีตองรักษาไวเปนความลับ ประกอบกับมาตรา 14 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แตกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ พ.ศ. 2551 ขอ 15-18 ไดกําหนดการขอตรวจหรือคัดสําเนาเอกสารหรือพยานหลักฐานท่ี
คูกรณียื่นตอ ก.พ.ค. ซ่ึงเปนการขอตรวจและคัดเอกสารในช้ันการพิจารณาของ ก.พ.ค. เทานั้น 
 2) สิทธิในการคัดคานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ 
   (1) ผูอุทธรณมีสิทธิยื่นคัดคานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณดวยเหตุตางๆ ดังนี้40 

   ก. รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยท่ีผูอุทธรณถูกลงโทษ หรือการกระทํา
ท่ีผูอุทธรณถูกส่ังใหออกจากราชการ 
     ข. มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยท่ีผูอุทธรณถูกลงโทษ หรือการกระทําท่ีผู
อุทธรณถูกส่ังใหออกจากราชการ 
 

                                                 
39  สํานักพิทักษระบบคุณธรรม.  (ม.ป.ป.).  คูมือการพิจารณาอุทธรณและรองทุกขตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เลม 1.  
หนา 5-7. 

40  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 121 และกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณ
และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธณ พ.ศ. 2551, ขอ 39 วรรคหน่ึง. 
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     ค. มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ 
   ง. เปนผูถูกกลาวหา หรือเปนหรือเคยเปนผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ หรือส่ังให
ออกจากราชการ 
     จ. เปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยหรือการส่ังใหออกจาก
ราชการท่ีผูอุทธรณถูกลงโทษ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการ 
     ฉ. มีความเก่ียวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (1) (2) (3) 
หรือ (4) อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูอุทธรณ 
   (2) วิธีการคัดคานและการพิจารณาคําคัดคานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ  
     คําคัดคานตองทําเปนหนังสือยื่นตอประธาน ก.พ.ค. ภายใน 7 วัน นับแตวัน
รับทราบคําส่ังต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ โดยตองแสดงขอเท็จจริงท่ีเปนเหตุแหงการคัดคานไว
ในคําคัดคานดวยวา จะทําใหการพิจารณาอุทธรณไมไดความจริงและความยุติธรรมอยางไร กอนที่
จะมีการพิจารณาอุทธรณ แตอาจใหกรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูท่ีถูกคัดคานทําคําช้ีแจงประกอบการ
พิจารณาของประธาน ก.พ.ค. ได41 
     ประธาน ก.พ.ค. จะตองพิจารณาหนังสือคัดคานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณดังนี้42 

     ก. ในกรณีท่ีเห็นวาไมไดเปนไปตามคําคัดคาน และมีเหตุผลสมควรท่ีจะใหผูท่ี
ถูกคัดคานปฏิบัติหนาท่ีตอไป ใหประธาน ก.พ.ค. นําเร่ืองเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ค. เพื่อ
พิจารณามีมติใหกรรมการวินิจฉัยอุทธรณปฏิบัติหนาท่ีตอไป ถาท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียง 
ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการท่ีไมถูกคัดคานก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีตอไปได การลง
มติดังกลาวใหกระทําโดยวิธีการลงคะแนนลับแลวใหถือเปนท่ีสุด 
     ข. ในกรณีท่ีเห็นวาคําคัดคานฟงข้ึน หรือมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะฟงไดวา หากให
ผูท่ีถูกคัดคานปฏิบัติหนาท่ีตอไปอาจทําใหการพิจารณาไมไดความจริงและความยุติธรรมใหมีคําส่ัง
ใหผูท่ีถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณในเร่ืองนั้น แลวแจงใหผูคัดคานทราบ 
    (3)  กรรมการวินิจฉัยอุทธรณขอถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
     ในกรณีที่กรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูใดเห็นวาตนมีกรณีอาจถูกคัดคานหรือเห็น
วามีเหตุอ่ืนท่ีจะอาจจะมีการกลาวอางในภายหลังไดวาตนไมอยูในฐานะท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีโดย 
เท่ียงธรรม ใหแจงประธาน ก.พ.ค. และถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ โดยใหประธาน 
ก.พ.ค. แตงต้ังกรรมการวินิจฉัยอุทธรณปฏิบัติหนาท่ีแทนตามความจําเปน หากประธาน ก.พ.ค. เห็นวา
ควรใหกรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูท่ีขอถอนตัวปฏิบัติหนาท่ีตอไป ใหนําเร่ืองเสนอท่ีประชุม
                                                 

41  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 39 วรรคสอง. 
42  กฎ ก.พ. วาดวยการอุทธรณและการพิจาราวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 40 วรรคสอง. 
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คณะกรรมการ ก.พ.ค. ถาท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการท่ีไมถูก
คัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีตอไป การลงมติดังกลาวใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ
แลวใหเปนท่ีสุด43 

     ท้ังนี้ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูท่ีถูกคัดคานตองงดการปฏิบัติหนาท่ีไวกอน
จนกวาประธาน ก.พ.ค. จะไดมีการชี้ขาดในเร่ืองคัดคานนั้นแลว44 นอกจากนี้ การท่ีกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณผูท่ีถูกส่ังใหงดการปฏิบัติหนาท่ีหรือกรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูท่ีขอถอนตัวเพราะมีกรณอัีน
อาจถูกคัดคานนั้น ยอมไมกระทบถึงการกระทําใดๆ ท่ีไดกระทําไปแลว แมวาจะไดดําเนินการ
ภายหลังท่ีไดมีการยื่นคําคัดคานนั้น45 
 3) การถอนอุทธรณ 
    ผูอุทธรณมีสิทธิถอนอุทธรณของตนไดกอนองคคณะวินิจฉัยมีคําวินิจฉัยโดยทําเปน
หนังสือและลงลายมือช่ือผูอุทธรณ แตถาผูอุทธรณถอนอุทธรณดวยวาจาตอหนาองคคณะวินิจฉัย 
ใหองคคณะวินิจฉัยบันทึกไวและใหผูอุทธรณลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานใหองคคณะวินิจฉัย
อนุญาต และส่ังจําหนายอุทธรณออกจากสารบบ46 
 3.7.6 การพิจารณาและวิธีการพิจารณาอุทธรณ 
 1) ข้ันตอนพิจารณาการรับหรือไมรับอุทธรณ 
    (1) กรรมการเจาของสํานวน อาจกําหนดประเด็นใหนิติกรผูรับผิดชอบสํานวน
วิเคราะหและพิจารณาทําความเห็นเสนอองคคณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณาส่ังรับหรือไมรับอุทธรณไว
พิจารณา ดังนี้ 47 
   ก. ถาเห็นวาเปนอุทธรณท่ีมีการดําเนินการโดยถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนด
ไวและเปนอุทธรณท่ีรับไวพิจารณาได ใหองคคณะวินิจฉัยมีคําส่ังรับอุทธรณไวพิจารณา 
   ข. ถาเห็นวาเปนอุทธรณท่ียังไมชัดเจนหรือท่ียังมีการดําเนินการโดยไมถูกตอง
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ใหมีคําส่ังใหผูอุทธรณดําเนินการแกไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 7 วัน 
หากไมมีการแกไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหเสนอองคคณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณามีคํา
วินิจฉัย 

                                                 
43  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 41.  
44  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 40 วรรคหน่ึง.  
45  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 42. 
46  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 33 และขอ 34. 
47  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 48 และขอ 49. 
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      ค. ถาเห็นวาเปนอุทธรณท่ีหามรับไวพิจารณา ใหเสนอองคคณะวินิจฉัยเพื่อ 
พิจารณามีคําวินิจฉัย ซ่ึงอุทธรณท่ีหามรับไวพิจารณามีดังนี้ 
    -  เปนเร่ืองท่ีไมอาจอุทธรณตอ ก.พ.ค. ไดตามมาตรา 114 วรรคหน่ึง แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
        - ผู อุทธรณมิใชเปนผูมีสิทธิอุทธรณตามมาตรา 114 วรรคหนึ่ง แหงพระราช 
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
    - เปนอุทธรณท่ียื่นเม่ือพนกําหนดเวลาตามที่กฎหมายกําหนด 
    - เปนเร่ืองท่ีไดเคยมีการอุทธรณและไดมีคําวินิจฉัยหรือคําส่ังถึงท่ีสุดแลว 
   (2) เม่ือองคคณะวินิจฉัยไดรับความเห็นตามขอ (1)-(3) ใหองคคณะวินิจฉัยพิจารณา
มีคําวินิจฉัย ดังนี้48 

   ก. ในกรณีท่ี ก.พ.ค. เปนองคคณะวินิจฉัย ถาเห็นวาเปนอุทธรณท่ีหามรับไว
พิจารณาก็ใหมีคําวินิจฉัยไมรับอุทธรณไวพิจารณา และส่ังจําหนายอุทธรณนั้นออกจากสารบบหรือ
ถาเห็นวาเปนอุทธรณท่ีรับไวพิจารณาได ใหส่ังรับอุทธรณนั้นไวพิจารณา และใหกรรมการ ก.พ.ค.
เจาของสํานวนดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป 
   ข. ในกรณีท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณเปนองคคณะวินิจฉัย ถาเห็นวาเปน
อุทธรณท่ีหามรับไวพิจารณา ใหมีคําวินิจฉัยไมรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาและเสนอ ก.พ.ค. พิจารณา
วินิจฉัย เม่ือ ก.พ.ค. วินิจฉัยแลวใหจําหนายอุทธรณนั้นออกจากสารบบ หรือถาเห็นวาเปนอุทธรณท่ี
รับไวพิจารณาไดใหส่ังรับอุทธรณนั้นไวพิจารณา และใหกรรมการเจาของสํานวนดําเนินกระบวน
พิจารณาตอไป 
 2) ข้ันตอนการแสวงหาขอเท็จจริง 
    (1) การแสวงหาขอเท็จจริงจากคําอุทธรณ คําแกอุทธรณ คําคัดคานคําแกอุทธรณ 
และคําแกอุทธรณเพิ่มเติม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
     ก. เม่ือกรรมการเจาของสํานวน เห็นวาเปนอุทธรณท่ีสมบูรณครบถวนแลว ใหมี
คําส่ังใหคูกรณีในอุทธรณทําคําแกอุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําส่ัง49 และหากคูกรณี
ในอุทธรณมิไดจัดทําคําแกอุทธรณ พรอมท้ังพยานหลักฐานยื่นตอกรรมการเจาของสํานวนภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาคูกรณีในอุทธรณยอมรับขอเท็จจริงตามขออุทธรณและใหกรรมการ
เจาของสํานวนพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นเปนการยุติธรรม50 

                                                 
48  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 50. 
49  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 51. 
50  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 54. 
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   ข. เม่ือคูกรณีในอุทธรณยื่นคําแกอุทธรณแลว ใหกรรมการเจาของสํานวนสง
สําเนาคําแกอุทธรณพรอมท้ังสําเนาพยานหลักฐานไปยังผูอุทธรณ เพื่อใหผูอุทธรณคัดคานหรือ
ยอมรับคําแกอุทธรณ หรือพยานหลักฐานท่ีคูกรณีในอุทธรณยื่นตอกรรมการเจาของสํานวน หาก 
ผูอุทธรณประสงคจะคัดคานคําแกอุทธรณ ใหทําคําคัดคานคําแกอุทธรณยื่นตอกรรมการเจาของ
สํานวนภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับสําเนาคําแกอุทธรณ หรือกรณีท่ีผูท่ีอุทธรณไมประสงคจะ
ทําคําคัดคานคําแกอุทธรณ แตประสงคจะใหพิจารณาอุทธรณตอไปใหแจงเปนหนังสือใหทราบ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวดวย หากผูอุทธรณไมดําเนินการใหกรรมการเจาของสํานวนส่ังจําหนาย
อุทธรณออกจากสารบบก็ได51 
   ค. ใหกรรมการเจาของสํานวนสงสําเนาคําคัดคานคําแกอุทธรณของผูอุทธรณ
ใหแกคูกรณีในอุทธรณ เพื่อยื่นคําแกอุทธรณเพิ่มเติมตามจํานวนท่ีกําหนดภายใน 15 วัน นับแตวันท่ี
ไดรับสําเนาคําคัดคานคําแกอุทธรณหรือภายในเวลาที่กําหนด ซ่ึงหากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว 
หรือเม่ือคูกรณีในอุทธรณยื่นคําแกอุทธรณเพิ่มเติม และกรรมการเจาของสํานวนเห็นวาเร่ืองอุทธรณ
มีขอเท็จจริงเพียงพอท่ีจะพิจารณาหรือมีคําวินิจฉัยชี้ขาดไดแลว ใหจัดทําบันทึกสรุปสํานวนพรอม
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพิจารณาเร่ืองท้ังหมดเสนอองคคณะวินิจฉัย เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตอไป52 

    (2) การแสวงหาขอเท็จจริงโดยวิธีอ่ืน53 

   ก. เรียกผูอุทธรณ  คูกรณีในอุทธรณมาใหถอยคําหรือจัดสงพยานหลักฐาน 
       ข. เรียกหนวยงานของรัฐ เจาหนาท่ีของรัฐมาใหความเห็นหรือสงผูแทนมา
ช้ีแจง 
   ค. สงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ 
   ง. เรียกบุคคลมาใหถอยคํา และสงพยานหลักฐาน 
   จ. ตรวจอาคารและสถานท่ี 
 3) ข้ันตอนการนั่งพิจารณาอุทธรณคร้ังแรก 
   (1) กอนวันนั่งพิจารณาอุทธรณคร้ังแรก 
   ก. เม่ือกรรมการเจาของสํานวนไดพิจารณาแลวเห็นวา มีขอเท็จจริงเพียงพอ
สามารถมีคําวินิจฉัยช้ีขาดไดแลว ใหจัดทําบันทึกสรุปสํานวนเสนอองคคณะวินิจฉัยพิจารณา ซ่ึง
ประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้54 

                                                 
51 กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 55. 
52 กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 57. 
53 กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 59 และขอ 63.  
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    - ช่ือผูอุทธรณและคูกรณีในอุทธรณ 
    - สรุปขอเท็จจริงท่ีไดจากคําอุทธรณ และพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของของผู
อุทธรณและคูกรณี 
    - สรุปขอเท็จจริงท่ีกรรมการเจาของสํานวนแสวงหาเพิ่มเติม (ถามี)  
    - ประเด็นท่ีตองวินิจฉัยท้ังขอกฎหมายและขอเท็จจริง 
    - ความเห็นของคณะกรรมการเจาของสํานวนเกี่ยวกับประเด็นท่ีจะตอง
วินิจฉัยและคําขอของผูอุทธรณ 
    ใหจัดสงบันทึกสรุปสํานวนของกรรมการเจาของสํานวนท่ีไดดําเนินการ
สรุปขอเท็จจริงจากคําอุทธรณ พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของของผูอุทธรณและคูกรณี ใหแกคูกรณี
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอนวันนั่งพิจารณาคร้ังแรก 
   ข.  เม่ือองคคณะวินิจฉัยไดรับสํานวนจากกรรมการเจาของสํานวนแลว หากเห็นวา
ไมมีกรณีท่ีจะตองแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม ใหมีคําส่ังกําหนดวันส้ินสุดการแสวงหาขอเท็จจริงใน
เร่ืองนั้น โดยแจงใหคูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 
    บรรดาคําอุทธรณเพิ่มเติม คําแกอุทธรณ คําคัดคานคําแกอุทธรณ คําแกอุทธรณ
เพิ่มเติม รวมท้ังพยานหลักฐานอ่ืนๆ ท่ียื่นหลังวันส้ินสุดการแสวงหาขอเท็จจริง ไมใหรับไวเปน 
สวนหนึ่งของการอุทธรณ และไมตองสงสําเนาใหคูกรณีท่ีเกี่ยวของ55 

   ค. เม่ือกําหนดวันส้ินสุดการแสวงหาขอเท็จจริงแลว ใหกรรมการเจาของสํานวน
สงสรุปสํานวนใหนิติกรผูแถลง (ถามี) เพื่อจัดทําคําแถลงโดยเร็ว และเม่ือจัดทําคําแถลงเสร็จแลว  
ใหองคคณะวินิจฉัยกําหนดวันนั่งพิจารณาอุทธรณคร้ังแรกตอไป56 
    (2) วันน่ังพิจารณาอุทธรณคร้ังแรก 
     ก. ใหองคคณะวินิจฉัยจัดใหมีการนั่งพิจารณาอุทธรณอยางนอย 1 คร้ัง เพ่ือให
คูกรณีมีโอกาสมาแถลงดวยวาจาตอหนา ซ่ึงจะตองแจงกําหนดวันนั่งพิจารณาอุทธรณคร้ังแรกให
คูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เวนแตกรณีท่ีมีคําวินิจฉัยไมรับอุทธรณและใหจําหนายอุทธรณ
ออกจากสารบบความ ไมตองมีการนั่งพิจารณาอุทธรณนั้น57 
     ข. ในวันนั่งพิจารณาอุทธรณคร้ังแรก หากคูกรณีประสงคจะยื่นคําแถลงสรุป
อุทธรณหรือคําแกอุทธรณของตนเปนหนังสือ ใหยื่นคําแถลงเปนหนังสือกอนวันนั่งพิจารณาอุทธรณ 
หรืออยางชาสุดในระหวางการนั่งพิจารณาอุทธรณ ในกรณีท่ีคูกรณีฝายใดไมยื่นคําแถลงเปนหนังสือ 
                                                                                                                                            

54  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 66 และขอ 67. 
55  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 69.  
56  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 70.   
57  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 76.   
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แตมาอยูในวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรก คูกรณีฝายนั้นจะแถลงดวยวาจาไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจากองค
คณะวินิจฉัย หรือองคคณะวินิจฉัยส่ังใหแถลง58 
   ค. ในการนั่งพิจารณาอุทธรณ ใหองคคณะวินิจฉัยเปนผูซักถามคูกรณีและพยาน59 

     ง. นิติกรผูแถลงคดี (ถามี) ตองเสนอความเห็นและช้ีแจงดวยวาจาตอองคคณะ
วินิจฉัยในวันนั่งพิจารณาคดีนั้น รวมท้ังมีสิทธิอยูรวมในการพิจารณาและในการประชุมปรึกษาเพื่อ
วินิจฉัยช้ีขาดเร่ืองนั้นได แตไมมีสิทธิออกเสียงในการวินิจฉัยเร่ืองนั้น60 

 4) ข้ันตอนการทําคําวินิจฉัยและคําส่ัง 
   (1) นัดประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัย61 
   (2) มีคําวินิจฉัย ซ่ึงคําวินิจฉัยตองประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้62 

   ก. ช่ือผูอุทธรณ 
     ข. ช่ือคูกรณีในอุทธรณ 
   ค. สรุปอุทธรณและคําขอของผูอุทธรณ 
   ง. สรุปคําแกอุทธรณ 
   จ. ประเด็นท่ีจะตองวินิจฉัย 
   ฉ. คําวินิจฉัยแตละประเด็นพรอมท้ังเหตุผล 
   ช. สรุปคําวินิจฉัยท่ีกําหนดใหคูกรณีปฏิบัติหรือดําเนินการตอไป 
   (3) การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ใหองคคณะวินิจฉัยมีคําวินิจฉัยดังนี้63 

   ก. ไมรับอุทธรณ เชน กรณียื่นเกินกําหนดเวลาอุทธรณ 
   ข. ยกอุทธรณในกรณีท่ีเห็นวาการส่ังลงโทษหรือส่ังใหออกจากราชการดําเนิน  
การถูกตองตามกฎหมายและเหมาะสมแกกรณีแลว 
   ค. ใหแกไขหรือยกเลิกคําส่ังลงโทษหรือคําส่ังใหออกจากราชการ ในกรณีท่ี
เห็นวาการส่ังลงโทษหรือส่ังใหออกจากราชการดําเนินการไมถูกตองตามกฎหมาย ใหมีคําวินิจฉัย
ใหยกเลิกคําส่ัง และใหผูบังคับบัญชาดําเนินการเสียใหมใหถูกตอง 
    - ลดโทษ ในกรณีท่ีเห็นวาผูอุทธรณควรไดรับโทษเบาลง แตถาเห็นวาผูอุทธรณ
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง จะลดโทษตํ่ากวาปลดออกไมได 
                                                 

58  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 77-78.   
59  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 79.  
60  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 81.  
61  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 84.   
62  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 85.   
63  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 86.  
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    -  ยกโทษ ในกรณีท่ีเห็นวาการกระทําของผูอุทธรณไมเปนความผิดทางวินัย
หรือพยานหลักฐานยังฟงไมไดวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัย 
    -  ใหกลับเขารับราชการ ในกรณีท่ีเห็นวายังไมมีเหตุท่ีจะใหผูอุทธรณออก
จากราชการ 
    -  เพิ่มโทษไมได เวนแตเปนกรณีท่ีไดรับแจงจาก ก.พ. วาสมควรเพ่ิมโทษจึง
จะมีคําวินิจฉัยใหเพิ่มโทษผูอุทธรณได 
    -  ใหเยียวยาความเสียหายใหผูอุทธรณ หรือดําเนินการอ่ืนใดเพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรมใหมีคําวินิจฉัยตามระเบียบท่ี ก.พ.ค. กําหนด 
   ง. ทําความเห็นแยงในกรณีท่ีกรรมการเจาของสํานวนผูใดมีความเห็นแยง ใหผู
นั้นมีสิทธิทําความเห็นแยงพรอมท้ังเหตุผลของตนรวมไวในคําวินิจฉัยนั้นได64 

   จ. เม่ือไดมีการวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหแจงผลแหงคําวินิจฉัยใหคูกรณีทราบ
โดยเร็ว โดยใหสํานักงาน ก.พ. จัดใหมีคําวินิจฉัยอุทธรณไวเพื่อใหผูมีสวนไดเสียเขาตรวจดู หรือ 
ขอสําเนาท่ีมีการรับรองถูกตองได65 
     ฉ. กําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ โดยกําหนดใหการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุขัดของท่ี
ทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน 2 คร้ังๆ ละ 
ไมเกิน 60 วัน และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย66 

 5) การปฏิบัติตามคําวินิจฉัย 
    เม่ือ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลวใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ
ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยภายใน 30 วัน นับแตวันท่ี ก.พ.ค. มีคําวินิจฉัย หากผูบังคับบัญชาไม    
ปฏิบัติถือวาเปนการจงใจละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืน67 

 6) สิทธินําคดีไปฟองศาล 
    กรณีท่ีผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ใหฟองคดีตอศาล
ปกครองสูงสุดภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.68  

                                                 
64  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 87.  
65  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 90.  
66  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 118. และกฎ ก.พ.ค. วาดวยการ

อุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 91.   
67  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 116 วรรคสาม.   
68  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 116 วรรคสอง.  

DPU



 

 

119

 

 7) การนับระยะเวลา 
    การนับระยะเวลาในกรณีตางๆ รวมท้ังระยะเวลาอายุความในการใชสิทธิอุทธรณ
สําหรับเวลาเร่ิมตน ใหนับวันถัดจากวันแรกแหงเวลานั้นเปนวันเร่ิมนับระยะเวลา สวนเวลาส้ินสุด 
ถาวัดสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ใหนับวันเร่ิมเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหง
ระยะเวลา69   

กระบวนอุทธรณและพิจารณาอุทธรณ พระราชบญัญัติใหม 
 

 
  

                                                 
69  กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2551, ขอ 95. 

การอุทธรณ 

อุทธรณคําส่ังลงโทษ/สั่งใหออก 

ผูพิจารณา คือ ก.พ.ค. คกก.วินิจฉัยอุทธรณ 

ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ 
-  120  วัน 
-  ขยายไมเกิน 2 คร้ังคร้ังละไม
 เกิน 60 วัน (ม.118) 

การวินิจฉัยของ ก.พ.ค. (ม.120) 
- ไมรับอุทธรณ ยกอุทธรณ มีคํา 
 วินิจฉัยใหแกไข/ใหยกเลิกคําส่ังลงโทษ 
- ใหเยียวยาความเสียหาย/ใหดาํเนินการ 
 อ่ืนใดเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม 
เพิ่มโทษไมได เวนแตไดรับแจงจาก ก.พ. 

ผบ. สั่งภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันที่ ก.พ.ค. มีคําวินิจฉัย (ม.116) 

กรณีไมเห็นดวยใหฟองคดี 

ตอศาลปกครองสูงสุด 
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บทที่ 4 
ปญหากระบวนการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการพิทักษ 

ระบบคุณธรรม และแนวทางแกไข 
 
 การดําเนินการขององคการจําเปนท่ีจะตองกําหนดวินัยข้ึนเพื่อใชควบคุมความประพฤติ
และการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการใหเปนอยางมีระเบียบ มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุจุดมุงหมายของ
องคการ แตถาหากมีผูฝาฝนไมยอมประพฤติปฏิบัติตามวินัยท่ีไดกําหนดไวนั้นก็จะตองลงโทษทาง
วินัยแกเจาหนาท่ีผูกระทําการฝาฝนขอกําหนดวินัย เพื่อใหขอกําหนดวินัยนั้นมีผลใชบังคับ กลาวคือ 
ในการลงโทษทางวินัยผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุมีอํานาจส่ังลงโทษขาราชการผูใตบังคับ 
บัญชาท่ีกระทําผิดวินัย โดยการลงโทษทางวินัยของขาราชการเปนการกระทําท่ีเกี่ยวกับฐานะในทาง
ราชการของผูกระทําผิดวินัย ซ่ึงเปนการตัดสิทธิ หรือประโยชนอันพึงคาดหมายไดของขาราชการท่ี
มีตอทางราชการ โดยท่ีความสัมพันธระหวางขาราชการกับรัฐหรืองคกรของรัฐ เปนความสัมพันธ
ตามกฎหมาย ซ่ึงกฎหมายไดกําหนดใหขาราชการมีหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตอรัฐ แตในขณะเดียวกัน
ขาราชการก็เปนอิสระแยกจากรัฐ กฎหมายจึงไดบัญญัติใหสิทธิบางประการท่ีขาราชการจะเรียกเอา
จากรัฐได เชนสิทธิในการรับเงินเดือน สิทธิในการเล่ือนตําแหนงหรือเล่ือนเงินเดือนตามความรู 
ความสามารถของตน สิทธิในการไดรับการโยกยายตําแหนงตามความเหมาะสม ตลอดจนสิทธิท่ี
ไดรับการคุมครองใหมีความม่ันคงในการปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากการลงโทษทางวินัยตาม
อําเภอใจ เปนตน ท้ังนี้ สิทธิตางๆ ดังท่ีกลาวมายอมถูกรับรองและคุมครองโดยบทบัญญัติของ
กฎหมายอันเปนผลสืบเนื่องจากความสัมพันธระหวางขาราชการกับรัฐท่ีเปนไปตามกฎหมายนั่นเอง 
 การดําเนินการทางวินัยขาราชการไมวาจะเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรงหรือ    
ความผิดวินัยอยางรายแรงก็ตาม ยอมกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายใหแกขาราชการที่ถูกลงโทษ 
ดังนั้น การลงโทษทางวินัยขาราชการนั้น จะตองเปนไปตามหลักนิติรัฐ กลาวคือ ตองกระทําตาม
ข้ันตอนและภายในขอบเขตท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และพระราช 
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และเม่ือมีการลงโทษแลวจะตองรายงานไปยัง
องคกรตรวจสอบการดําเนินการทางวินัย เพื่อตรวจสอบการดําเนินการวามีความถูกตองและ
เหมาะสมหรือไม รวมท้ังขาราชการผูถูกลงโทษทางวินัยหากเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมก็มี
สิทธิอุทธรณคําส่ังลงโทษเพ่ือใหองคกรท่ีมีอํานาจพิจารณาอุทธรณเพื่อพิจารณาทบทวนการ
ดําเนินการดังกลาวเพ่ือความเปนธรรมแกผูถูกลงโทษ ซ่ึงเปนหลักประกันความเปนธรรม แต
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กระบวนการพิจารณาอุทธรณของขาราชการมีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการ ซ่ึงจะไดกลาวใน
รายละเอียดตอไป 
 
4.1 ปญหาเก่ียวกับกระบวนการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม  
  กรณีผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณไมสามารถพิจารณาเพ่ิมโทษผูอุทธรณไดเอง  
ในกรณีท่ีจะเพิ่มโทษผูอุทธรณไดจะตองมีความเห็นของ ก.พ. วาสมควรเพิ่มโทษเพ่ือประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
 การอุทธรณ ถือเปนหลักประกันความมั่นคงในการดํารงสถานภาพและความเปนธรรม
แกขาราชการตามระบบคุณธรรม เพื่อใหขาราชการท่ีถูกลงโทษมีชองทางแสวงหาความยุติธรรม
ตามกระบวนการที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงเปนการถวงดุลอํานาจของผูบังคับบัญชาและองคกร
บริหารงานบุคคลในการใชดุลพินิจลงโทษขาราชการ 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการอุทธรณของขาราชการในประเทศไทย ซ่ึงกฎหมายระเบียบ
ขาราชการพลเรือน ไดมีการประกาศใชตั้งแต พ.ศ. 2471 จนถึง พ.ศ. 2551 โดยมีกฎหมายหลายฉบับ
ท่ีไดบัญญัติถึงสิทธิอุทธรณ เพื่อใหขาราชการมีหลักประกันความเปนธรรม และพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2476 เปนกฎหมายฉบับแรกที่ไดบัญญัติเร่ืองสิทธิอุทธรณไว โดย
กําหนดใหอุทธรณตอผูบังคับบัญชาเหนือผูส่ังข้ึนไปตามลําดับ แตพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2497 ไดกําหนดสิทธิอุทธรณในความผิดวินัยอยางรายแรง ใหยื่นตอปลัดกระทรวง 
และใหปลัดกระทรวงเสนอเร่ืองให อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาและส่ังการ นอกจากนี้พระราช 
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 เปนกฎหมายฉบับแรกท่ีไดกําหนดหลักเกณฑการ
อุทธรณและการพิจารณาอุทธรณไวอยางละเอียด และใหความเปนธรรมในการใชสิทธิอุทธรณ
มากกวากฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับท่ีผานมา สวนพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนพ.ศ. 2535 ไดบัญญัติใหองคคณะบุคคลเปนผูมีอํานาจพิจารณาไดแก อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ.
กรม อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี  
 สําหรับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใช
บังคับในปจจุบัน และไดบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองสิทธิอุทธรณ โดยกําหนดองคกรพิจารณาอุทธรณเปน
องคคณะบุคคล คือ คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เพียงองคกรเดียว ซ่ึงเปนองคกร
กึ่งตุลาการ และเม่ือพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลวถือเปนท่ีสุด ในกรณีท่ีผูอุทธรณไมเห็นดวยกับ 
คําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ใหฟองตอศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงปญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยอุทธรณ
ตามพระราชบัญญัตินี้เปนกรณีท่ีผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไมสามารถพิจารณาเพ่ิมโทษผูอุทธรณ
ไดเอง นอกจากมีความเห็น ก.พ. ใหเพิ่มโทษจึงจะเพิ่มโทษได หากไมมีความเห็น ก.พ. ก็จะเพิ่ม 
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โทษไมได และ ก.พ.ค. มีระยะเวลาท่ีจะตองพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน 
โดยไมมีบทบัญญัติกฎหมายใหรอผลการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยของ อ.ก.พ.
กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณีแตอยางใด ซ่ึงหากภายหลังจากท่ี ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
แลวมีมติใหยกอุทธรณ แต อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. พิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยแลว
มีมติใหเพิ่มโทษ ในกรณีนี้ ผูถูกลงโทษจะตองอุทธรณคําส่ังเพิ่มโทษตอ ก.พ.ค. อีกคร้ังหนึ่ง เม่ือผล
การพิจารณาอุทธรณของ ก.พ.ค. กรณีคําส่ังเพิ่มโทษมีมติเปนประการใด หากผูถูกลงโทษไมพอใจ
จึงจะมีสิทธินําคดีไปฟองตอศาลปกครองได ซ่ึงเปนเหตุใหกรณีเร่ืองเดียวกันแตตองอุทธรณตอ
องคกรเดียวกันถึงสองคร้ัง โดยจะไดกลาวในรายละเอียดดังนี้ 
 มาตรา 120 บัญญัติวา “ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณให ก.พ.ค. มีอํานาจไมรับอุทธรณ 
ยกอุทธรณหรือมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําส่ังลงโทษ และใหเยียวยาความเสียหายให 
ผูอุทธรณหรือใหดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม ตามระเบียบท่ี ก.พ.ค. กําหนด 
 การวินิจฉัยใหแกไขหรือใหดําเนินการอ่ืนตามวรรคหน่ึง ก.พ.ค. จะใหเพิ่มโทษไมได  
เวนแตเปนกรณีไดรับแจงจาก ก.พ. ตามมาตรา 104 วาสมควรเพ่ิมโทษ ในกรณีเชนนั้น ก.พ.ค. มี
อํานาจวินิจฉัยใหเพิ่มโทษได” 
   จากบทบัญญัติกฎหมายดังกลาวจะเห็นวา ก.พ.ค. ไมมีอํานาจพิจารณาเพิ่มโทษผูอุทธรณ
ได เวนแตเปนกรณีไดรับแจงจาก ก.พ. วาสมควรเพ่ิมโทษ จึงจะมีคําวินิจฉัยใหเพิ่มโทษผูอุทธรณได 
 กรณีท่ี ก.พ. มีความเห็นวาสมควรเพ่ิมโทษประกอบการพิจารณาวินิจฉัย เนื่องจาก ก.พ. 
ไดพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัย ดังนี้ 
 1) กรณีดําเนินการทางวินัยกับขาราชการตางกระทรวงกัน 
 2) กรณีดําเนินการทางวินัยตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา 97 วรรคสอง กลาวคือ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนหรือผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา ขาราชการ
ประเภทบริหารระดับสูง/ประเภทวิชาการ ระดับผูทรงคุณวุฒิ ผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือ
ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัดกระทรวง หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีอยู
ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี เปนผูส่ัง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือเปนผูมีอํานาจพิจารณา ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ 
สงเร่ืองให อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา และเม่ือ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติเปนประการใด ใหผูบังคับ 
บัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
 3) กรณีท่ี อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัย หรือกรณีการ
ดําเนินการของ อ.ก.พ. กระทรวง ในการพิจารณาความผิดวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา 97 วรรค
สอง หากผูแทน ก.พ. ซ่ึงเปนกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง เห็นวา การดําเนินการของผูบังคับ 
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บัญชาหรือมติ อ.ก.พ. กระทรวง เปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติไมเหมาะสม 
ใหรายงาน ก.พ. เพื่อพิจารณา 
 การดําเนินการทางวินัยมีมูลเหตุดังนี้ 
 1) เกิดจากมีการกลาวหาตอผูบังคับบัญชา ซ่ึงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุเปนผูมีอํานาจดําเนินการทาง
วินัยเทานั้น ไมวาจะเปนการดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง หรือการดําเนินการทางวินัยอยาง
รายแรง โดยเร่ิมต้ังแตมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการผูใดกระทําผิด ให
ผูบังคับบัญชาท่ีพบหรือทราบวาขาราชการผูใดกระทําผิดวินัย มีหนาท่ีตองรายงานใหผูบังคับบัญชา
ซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุทราบโดยเร็ว เม่ือผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุไดรับรายงานแลว ใหรีบ
ดําเนินการหรือส่ังใหดําเนินการสืบสวนเพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตอไป หากเห็นวา
พฤติการณเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง หรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ใหพิจารณาความ 
ผิดและส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซ่ึงเปนกฎหมายที่ให
อํานาจไว 
 2) เกิดจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิดแลวแจงใหผูบังคับบัญชาดําเนินการ 
ส่ังลงโทษตามฐานความผิด ซ่ึงผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจพิจารณาระดับโทษได ถากรณีช้ีมูลฐาน
ความผิดวินัยอยางไมรายแรง สามารถใชดุลพินิจพิจารณาส่ังลงโทษได 3 ระดับ คือ ภาคทัณฑ 
ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับกรณีความผิด แตถากรณีช้ีมูลฐาน
ความผิดวินัยอยางรายแรง สามารถใชดุลพินิจพิจารณาส่ังลงโทษได 2 ระดับ คือ ปลดออก หรือ 
ไลออกจากราชการ เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย เม่ือคณะ 
กรรมการ ป.ป.ช. ไดพิจารณาพฤติการณแหงการกระทําผิดแลวมีมติวาผูถูกกลาวหาผูใดไดกระทํา
ผิดวินัย ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารท่ีมีอยูพรอมท้ังความเห็นไปยังผูบังคับบัญชา
หรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนผูถูกกลาวหาผูนั้นเพ่ือพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณา
โทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา ใหถือวารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปน
สํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือ
ขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหานั้นๆ แลวแตกรณี” 
 แตการส่ังลงโทษผูกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ ตามมติ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. นี้มีขอจํากัดในการใชดุลพินิจ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 21 
ธันวาคม 2536 ใหลงโทษผูกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ ตองไลออกจาก

DPU



 124 

ราชการสถานเดียว กรณีมีเหตุอันควรปรานีอ่ืนใดไมเปนเหตุลดหยอนโทษเปนปลดออกจาก
ราชการ ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0205/ว 234 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2536 
และคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ท่ี 2/2546 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2546 ไดวินิจฉัยวาองคกรท่ีมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณของผูถูกกลาวหาท่ีถูกลงโทษมีอํานาจพิจารณาอุทธรณเฉพาะเร่ืองดุลพินิจในการ
ส่ังลงโทษของผูบังคับบัญชาตามฐานความผิดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเทานั้น จะพิจารณา
เปล่ียนแปลงฐานความผิดทางวินัยตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉัยแลวไมได ดังนั้น การส่ัง
ลงโทษผูกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการท่ีเกิดจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิด  
ท้ังองคกรพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยและองคกรพิจารณาอุทธรณไมสามารถใช
ดุลพินิจเปล่ียนแปลงระดับโทษได 
 เม่ือผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยหรือส่ังลงโทษผูกระทําผิดที่มีมูลเหตุเกิดจากมีการ
กลาวหาตอผูบังคับบัญชา หรือเกิดจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิด ใหรายงานการ
ดําเนินการทางวินัยตอ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณีตามท่ีกลาวแลวขางตน เพื่อ
ตรวจสอบกล่ันกรองการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาวาถูกตองและเหมาะสมหรือไม 
อยางไร ถาหากการดําเนินการไมถูกตองเหมาะสมก็มีอํานาจดําเนินการแกไขเปล่ียนแปลงให
ถูกตอง เหมาะสมเพื่อความเปนธรรมกับผูถูกลงโทษ ยกเวนกรณีการส่ังลงโทษผูกระทําผิดวินัยฐาน
ทุจริตตอหนาท่ีราชการท่ีเกิดจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิด ไมสามารถเปล่ียนท้ังฐาน
ความผิดและระดับโทษได 
 ตัวอยาง นายแดง นิติกรชํานาญการพิเศษ กองการเจาหนาท่ี กรมท่ีดิน กระทําผิดวินัย
อยางไมรายแรง โดยอธิบดีกรมท่ีดินส่ังลงโทษตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 3 เดือน จะตองรายงานการ
ดําเนินการทางวินัยตอ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย พิจารณา 
 ตัวอยาง นายขาว เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ ท่ีทําการปกครองอําเภอแมระมาด 
จังหวัดตาก กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง โดยผูวาราชการจังหวัดตากส่ังลงโทษภาคทัณฑ จะตอง
รายงานการดําเนินการทางวินัยตอ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยพิจารณา โดยไมตองรายงานให
อธิบดีกรมการปกครอง ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปเพื่อพิจารณาตรวจสอบกล่ันกรอง
การดําเนินการทางวินัย 
 ตัวอยาง นายเทา นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง โดยผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการส่ัง
ลงโทษภาคทัณฑ จะตองรายงานการดําเนินการทางวินัยตอ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย แต 
ไมตองรายงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอธิบดี ในกรณีนี้ หาก อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย 
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พิจารณาแลวเห็นชอบดวย แตผูแทน ก.พ. ซ่ึงเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย เห็น
วาควรเพิ่มโทษเปนตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 3 เดือน ดังนั้น กรณีนี้จะตองรายงานตอ ก.พ. ตอไป 
 ตัวอยาง นายดํา ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
จึงสงเร่ืองให อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย พิจารณา และ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย มีมติใหปลด 
นายดําออกจากราชการ ดังนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะตองส่ังลงโทษปลดนายดําออกจาก
ราชการ แลวรายงานการดําเนินการทางวินัยตอ ก.พ. พิจารณาตรวจสอบกล่ันกรองตอไป 
 ตัวอยาง นายเขียว นายอําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวน
เห็นวามีพฤติการณกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นวา พฤติการณเปน
ความผิดวินัยอยางไมรายแรง จึงสงเร่ืองให อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยพิจารณา และ อ.ก.พ.
กระทรวงมหาดไทยมีมติใหลงโทษตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 3 เดือน ซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทย 
จึงส่ังลงโทษนายเขียว ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย แลวรายงานการดําเนินการทางวินัยตอ 
ก.พ. เพื่อพิจารณาตรวจสอบกล่ันกรองตอไป 
 เม่ือ ก.พ. พิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยตามขอ (1) (2) หรือ (3) แลวมีมติ 
เปนประการใดผูบังคับบัญชาตองส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมติ ก.พ. ท้ังนี้ เวนแตผูถูกลงโทษได
อุทธรณคําส่ังลงโทษของผูบังคับบัญชาตอ ก.พ.ค. ในกรณีเชนนี้ให ก.พ. แจงมติตอ ก.พ.ค. เพื่อ
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัย 
 ตัวอยาง นายเลิศ เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ ท่ีทําการปกครองอําเภอหนองใหญ 
จังหวัดชลบุรี ถูกผูวาราชการจังหวัดชลบุรี ส่ังลงโทษภาคทัณฑในความผิดวินัยอยางไมรายแรง 
ฐานละท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ผูวาราชการจังหวัดชลบุรีรายงานการดําเนินการ
ทางวินัยตอ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย และ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย พิจารณารายงานการ
ดําเนินการทางวินัย พิจารณาแลวเห็นวา การปรับบทความผิดถูกตอง แตระดับโทษยังไมเหมาะสม 
จึงมีมติใหเพ่ิมโทษนายเลิศ เปนตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 3 เดือน ผูแทน ก.พ. ซ่ึงเปนกรรมการใน 
อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย มิไดมีความเห็นแยง ดังนั้น ผูวาราชการจังหวัดชลบุรีตองส่ังเพิ่มโทษ
นายเลิศจากภาคทัณฑ เปนตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 3 เดือน ไดทันที ซ่ึงในกรณีนี้นายเลิศ ได
อุทธรณคําส่ังลงโทษภาคทัณฑตอ ก.พ.ค. แตอยูระหวางการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ เม่ือจังหวัด
ชลบุรี เพิ่มโทษนายเลิศ เปนตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 3 เดือน เปนเหตุใหคําส่ังลงโทษภาคทัณฑถูก
ลบลางไป นายเลิศ จะตองอุทธรณคําส่ังเพิ่มโทษดังกลาวตอ ก.พ.ค. ดวย 
 ในกรณีนี้ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย พิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยไดอยาง
รวดเร็ว และผูแทน ก.พ. ซ่ึงเปนกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบดวย โดย อ.ก.พ.
กระทรวงมหาดไทย มีมติใหเพิ่มโทษ และผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุจะตองส่ังเพิ่มโทษ
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ทันที ซ่ึงแตกตางกับกรณีท่ีผูแทน ก.พ. ซ่ึงเปนกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย มีความเห็น
แยงกับมติ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย จะตองรายงานให ก.พ. ตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง หาก ก.พ. มี
มติใหเพ่ิมโทษ ถาผูถูกลงโทษไดอุทธรณตอ ก.พ.ค. จะตองสงมติดังกลาวให ก.พ.ค. ประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ เนื่องจากมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 กําหนดไววา หากผูแทน ก.พ. ซ่ึงเปนกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง มีความเห็นแยงกับ
มติ อ.ก.พ. กระทรวง ใหรายงาน ก.พ. เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป และเม่ือ ก.พ. 
มีมติเปนประการใดใหผูบังคับบัญชาส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามท่ี ก.พ. มีมติ ท้ังนี้ เวนแตผูถูก
ลงโทษไดอุทธรณคําส่ังลงโทษของผูบังคับบัญชาตอ ก.พ.ค. ในกรณีเชนนี้ให ก.พ. แจงมติตอ 
ก.พ.ค. เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
 ตัวอยาง นายหนึ่ง เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองขอนแกน 
ถูกผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ส่ังลงโทษตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 3 เดือน ในความผิดวินัยอยาง
ไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ กรณี
จัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหกับบุคคลตางดาวโดยมิชอบ ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนรายงาน
การดําเนินการทางวินัยตอ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย และ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย พิจารณา
แลวเห็นวา การปรับบทความผิดและระดับโทษถูกตองเหมาะสมแลว แตผูแทน ก.พ. ซ่ึงเปน
กรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแลวมีความเห็นแยงวา พฤติการณของนายหน่ึง
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ เห็นควรเพิ่มโทษนายหนึ่ง เปนไลออก
จากราชการ ซ่ึงในกรณีนี้นายหนึ่ง ไดอุทธรณคําส่ังลงโทษตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 3 เดือน ตอ
ก.พ.ค. และอยูระหวางการพิจารณาของ ก.พ.ค. ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย จะตองสงเอกสาร
สํานวนการสอบสวนท้ังหมดไปให ก.พ. พิจารณา หาก ก.พ. พิจารณาแลวมีมติเห็นดวยกับผูแทน 
ก.พ. ซ่ึงเปนกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย ให ก.พ. แจงมติตอ ก.พ.ค. เพื่อประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
 ตัวอยาง นายสอง เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน ที่ทําการปกครองอําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ถูกผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่ังลงโทษตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา  
3 เดือน ในความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการ กรณีจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหกับบุคคลตางดาวโดยมิชอบนาย
สอง ไดอุทธรณคําส่ังลงโทษดังกลาวตอ ก.พ.ค. และในขณะเดียวกันผูวาราชการจังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา รายงานการดําเนินการทางวินัยตอ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย เม่ือ ก.พ.ค. พิจารณาแลว
เห็นวาพฤติการณของนายสองเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ ระดับ
โทษควรไลออกจากราชการ แตเนื่องจาก อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย ยังไมไดพิจารณารายงานการ
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ดําเนินการทางวินัย เนื่องจาก ก.พ.ค. มีระยะเวลาที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จ
ภายใน 120 วัน และไมมีกฎหมายบัญญัติใหรอผลการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยของ 
อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณีแตอยางใด ดังนั้น ก.พ.ค. จึงไมสามารถมีมติใหเพิ่มโทษ
นายสองได เนื่องจากไมมีมติของ ก.พ. ท่ีแจงให ก.พ.ค. วาสมควรเพ่ิมโทษแตอยางใด จึงมีมติยก
อุทธรณ แลวแจงขอสังเกตดังกลาวใหผูแทน ก.พ. ซ่ึงเปนกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงทราบเพื่อ
ประกอบการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยตอไป 
   ในกรณีนี้หาก อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย พิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยแลว
เห็นดวยกับ ก.พ.ค. จึงมีมติใหเพิ่มโทษนายสอง จากตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 3 เดือน เปนไลออก
จากราชการ แลวสงเร่ืองดังกลาวใหผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดําเนินการตามมติ อ.ก.พ. 
กระทรวงมหาดไทย เม่ือผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดําเนินการสั่งเพิ่มโทษนายสองแลว 
หากนายสองตองการนําคดีไปฟองศาลปกครอง นายสองจะตองอุทธรณคําส่ังเพิ่มโทษไลออกจาก
ราชการตอ ก.พ.ค. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยกอน แตถาไมใชสิทธิอุทธรณดังกลาวแลวนําคดีไปฟองศาล
ปกครองก็จะไมรับคําฟองไวพิจารณา เนื่องจากเปนกรณีท่ีไมไดดําเนินการตามข้ันตอนหรือวิธีการ
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเปนกรณีท่ียังไมไดเยียวยาแกไข
ความเดือดรอนหรือเสียหายภายในฝายปกครอง ตามมาตรา 42 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซ่ึงศาลปกครองไดวินิจฉัยเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว 
ดังนี้ 
 คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี 92/2545 ผูฟองคดีถูกสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษา
แหงชาติลงโทษปลดออกจากราชการ จึงไดยื่นฟองคดีตอศาลขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษดังกลาว 
ซ่ึงศาลเห็นวาผูฟองคดียังไมไดอุทธรณคําส่ังลงโทษตอ คณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.) ภายใน 
30 วัน นับแตวันท่ีทราบคําส่ัง จึงเปนกรณีท่ียังไมมีการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตาม
ข้ันตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวตามมาตรา 42 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดต้ัง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาล 
 คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี 3/2546 ผูฟองคดีถูกปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม ส่ังลงโทษภาคทัณฑจึงไดยื่นฟองคดีตอศาลขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษซ่ึงศาลเห็นวา  
ผูฟองคดียังไมไดอุทธรณคําส่ังลงโทษตอ ก.พ. ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีทราบคําส่ัง จึงถือวาผูฟอง
คดียังมิไดดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดไว ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิยื่นฟองคดี
ตอศาลตามมาตรา 42 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 
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 คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี 596/2545 ผูฟองคดีถูกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ส่ังลงโทษภาคทัณฑ จึงไดยื่นฟองตอศาลขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษดังกลาว ซ่ึงศาลเห็นวาหาก 
ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังลงโทษไมชอบดวยกฎหมาย จะตองอุทธรณคําส่ังตออนุกรรมการรองทุกข
และอุทธรณประจํามหาวิทยาลัย เม่ือผูฟองคดียังไมไดอุทธรณ จึงไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลตาม
มาตรา 42 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
 คําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ี 109/2546 ผูฟองคดีถูกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยส่ังลงโทษ
ภาคทัณฑ จึงไดยื่นฟองตอศาลขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษดังกลาว ซ่ึงศาลเห็นวาผูฟองคดียังไมได
อุทธรณคําส่ังตามหลักเกณฑการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณของลูกจางประจํา การยื่นฟองจึง
ไมเปนไปตามเง่ือนไขการฟองคดีตามมาตรา 42 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จึงมีคําส่ังไมรับคําฟองในขอหานี้ไวพิจารณา 
 โดยเร่ืองทํานองดังกลาวนี้ ไดมีคําวินิจฉัย ก.พ.ค. เร่ืองแดงที่ 0008153 ลงวันท่ี 17 
กุมภาพันธ 2553 กรณีผูอุทธรณดํารงตําแหนงเจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ สวนรักษาความสงบ
เรียบรอย 3 สํานักงานการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครองไดอุทธรณคําส่ังตอ ก.พ.ค. ในการ
ท่ีกรมการปกครองส่ังลงโทษตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 3 เดือน ฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย
ความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และประมาทเลินเลอในหนาท่ี
ราชการ และฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการตาม
มาตรา 133 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบมาตรา 84 วรรค
หนึ่ง และมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 กรณีได
อนุญาตใหทําบัตรประจําตัวประชาชนใหผูแอบอางสวมเปนนาย ก. 
 ก.พ.ค. พิเคราะหแลวเห็นวา ผูอุทธรณเปนผูสอบปากคําและกรอกขอมูลในบันทึกการ
รับแจงเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนสูญหายหรือถูกทําลาย (บ.ป.7) และบันทึกคําใหการ
ของผูมีบัตรประจําตัวประชาชนดวยตนเอง นอกจากนั้นยังเปนผูลงนามอนุมัติใหดําเนินการทําบัตร
ประจําตัวประชาชนใหแกผูแอบอางสวมเปนนาย ก. ดวยตนเอง ท้ังท่ีการจัดทําบัตรประจําตัว
ดังกลาวมีขอพิรุธหลายประการ พฤติกรรมของผูอุทธรณเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนท่ีมิควรได  
เปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการตามมาตรา 82 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 ซ่ึงใชในขณะกระทําผิด มีระดับโทษถึงไลออกจากราชการ 
 พิเคราะหจากมาตรา 104 และมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 แลวเห็นวา ก.พ.ค. จะสามารถเพ่ิมโทษแกผูอุทธรณไดเฉพาะในกรณีท่ีไดรับแจง
จาก ก.พ. แตเนื่องจากกรณีนี้ไมปรากฏวาไดมีการแจงมติของ ก.พ. ตอ ก.พ.ค. วาสมควรเพ่ิมโทษแก 
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ผูอุทธรณ ดังนั้น ก.พ.ค. จึงไมมีอํานาจท่ีจะเพ่ิมโทษแกผูอุทธรณจากตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา  
3 เดือน ตามมาตรา 84 วรรคหน่ึง และมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 เปนไลออกจากราชการตามมาตรา 82 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ดังนั้น ก.พ.ค. จึงมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ 
 นอกจากนี้ กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการอุทธรณของขาราชการในประเทศไทย ซ่ึงตั้งแต
กฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือน ไดมีการประกาศใชตั้งแต พ.ศ. 2471 จนถึง พ.ศ. 2551 โดยมี
กฎหมายหลายฉบับท่ีไดบัญญัติถึงสิทธิอุทธรณ เพื่อใหขาราชการมีหลักประกันความเปนธรรม 
รวมท้ังผูท่ีมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีอํานาจเพิ่มโทษผูอุทธรณไดดวย ดังน้ี 
 1)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2476 เปนกฎหมายฉบับแรกท่ีได
บัญญัติเร่ืองสิทธิอุทธรณไว โดยกําหนดใหอุทธรณตอผูบังคับบัญชาเหนือผูส่ังข้ึนไปตามลําดับถึง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงและคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหถือเปนท่ีสุด 
 2)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ไดกําหนดใหผูถูกลงโทษมี
สิทธิรองทุกขได โดยใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาเหนือผูส่ังลงโทษข้ึนไปช้ันหนึ่ง ถาผลการ
พิจารณาคํารองทุกขยืนตามคําส่ังผูบังคับบัญชาเดิม หรือลดโทษ จะอุทธรณตอไปอีกไมได แตถา 
เพิ่มโทษมีสิทธิอุทธรณตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป และคําวินิจฉัยอุทธรณใหถือเปนท่ีสุด 
 3)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2482 ไดบัญญัติหลักเกณฑและ
วิธีการการรองขอความเปนธรรมในกรณีท่ีถูกลงโทษเชนเดียวกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2479 
 4)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2485 ไดกําหนดใหรองขอความ 
เปนธรรมในกรณีท่ีถูกลงโทษทางวินัย ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาเหนือผูส่ังลงโทษข้ึนไปชั้นหนึ่ง 
ถาผูพิจารณาคํารองทุกขวินิจฉัยใหลงโทษยืนตามคําส่ังผูบังคับบัญชาเดิม หรือเบากวาจะอุทธรณ
ตอไปไมได แตถาผูพิจารณาคํารองทุกขวินิจฉัยส่ังใหเพิ่มโทษ ผูถูกลงโทษมีสิทธิอุทธรณตอ
ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปไดอีกช้ันหนึ่ง คําวินิจฉัยอุทธรณในคร้ังนี้ใหถือเปนท่ีสุด แตถาเปนกรณี
ขาราชการถูกลงโทษวินัยอยางรายแรง คือ ปลดออก หรือไลออก ซ่ึงตองให ก.พ. พิจารณาแลว 
เห็นควร ผูบังคับบัญชาจึงดําเนินการส่ังลงโทษไดโดยกฎหมายมิไดบัญญัติใหมีสิทธิรองขอความ
เปนธรรม จึงไมสามารถอุทธรณและรองทุกขได เชนเดียวกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2476 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2479 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2482 
 5)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2495 ไดกําหนดใหรองขอความ 
เปนธรรมในกรณีถูกลงโทษทางวินัย โดยผูถูกลงโทษวินัยอยางไมรายแรงมีสิทธิอุทธรณไดตาม
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หลักเกณฑและวิธีการเชนเดียวกับการรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2485 สวนขาราชการท่ีถูกลงโทษวินัยอยางรายแรงไดกําหนดใหมีสิทธิอุทธรณไดดวย โดยให
อุทธรณตอนายกรัฐมนตรี และใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจวินิจฉัยไดตามท่ีเห็นสมควร และคําส่ังของ
นายกรัฐมนตรีใหถือเปนท่ีสุด 
 6)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ไดกําหนดใหรองขอความ 
เปนธรรมในกรณีถูกลงโทษทางวินัย โดยผูถูกลงโทษวินัยอยางไมรายแรงใหอุทธรณตอผูบังคับ 
บัญชาเหนือผูส่ังข้ึนไปชั้นหนึ่ง ถาผูพิจารณาอุทธรณวินิจฉัยใหลงโทษยืนตามคําส่ังผูบังคับบัญชาเดิม 
หรือเบากวา จะอุทธรณตอไปไมได แตถาวินิจฉัยส่ังเพิ่มโทษก็มีสิทธิอุทธรณตอผูบังคับบัญชาเหนือ
ข้ึนไปอีกช้ันหนึ่ง คําวินิจฉัยอุทธรณในช้ันนี้ใหเปนท่ีสุด และถากรณีขาราชการผูถูกลงโทษวินัย
อยางรายแรง ไดแก ใหออก ปลดออก หรือไลออก ใหอุทธรณตอ อ.ก.พ. กระทรวง และคําวินิจฉัย
อุทธรณของ อ.ก.พ. กระทรวง ใหถือวาเปนท่ีสุด หากเปนกรณีท่ีผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษตามมติ  
อ.ก.พ. กระทรวงในคร้ังแรก ใหอุทธรณตอนายกรัฐมนตรี  และคําวินิจฉัยอุทธรณของนายกรัฐมนตรี 
ใหถือเปนท่ีสุด 
 7) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 เปนพระราชบัญญัติฉบับแรก 
ท่ีไดกําหนดหลักเกณฑการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณไวอยางละเอียด และใหความเปนธรรม
ในการใชสิทธิอุทธรณมากกวาพระราชบัญญัติฉบับท่ีผานมา โดยกําหนดใหผูถูกลงโทษทางวินัย 
และผูถูกส่ังใหออกจากราชการท่ีมิใชโทษทางวินัย มีสิทธิอุทธรณไดหากเห็นวาไมไดรับความ 
เปนธรรม ดังนี้ 
    (1) กรณีอุทธรณคําส่ังลงโทษวินัยอยางไมรายแรง ถาผูบังคับบัญชาในระดับตํ่ากวา
อธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดเปนผูส่ังลงโทษ ใหอุทธรณตออธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด 
แลวแตกรณี แตถาเปนอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด ส่ังลงโทษใหอุทธรณตอปลัดกระทรวง ถา
ปลัดกระทรวงเปนผูส่ังลงโทษใหอุทธรณตอรัฐมนตรีเจาสังกัด และถารัฐมนตรีเจาสังกัดส่ังลงโทษ
ใหอุทธรณตอนายกรัฐมนตรี ซ่ึงผูพิจารณาอุทธรณพิจารณาแลวเห็นวา การส่ังลงโทษสมควรแก
กรณีความผิดแลวก็ใหยกอุทธรณ หรือถาเห็นวาการส่ังลงโทษนั้นไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็ให
ส่ังเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษตามควรแกกรณี ถาผูพิจารณาอุทธรณส่ังยกอุทธรณหรือส่ังลด
โทษ ผูถูกลงโทษจะอุทธรณตอไปอีกไมได แตถาส่ังเพ่ิมโทษ ผูถูกลงโทษมีสิทธิอุทธรณไดอีก
ช้ันหนึ่ง 
   (2) การอุทธรณคําส่ังลงโทษวินัยอยางรายแรงและอุทธรณคําส่ังใหออกจากราชการ 
กรณีนี้ ก.พ. เปนผูพิจารณาอุทธรณ ถาเห็นวาการส่ังลงโทษหรือส่ังใหออกจากราชการ สมควรแก
กรณีใหส่ังยกอุทธรณ แตถาเห็นวาการส่ังลงโทษดังกลาวยังไมถูกตองเหมาะสมใหส่ังเพิ่มโทษ  
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ลดโทษ หรือยกโทษ หรือเปล่ียนแปลงแกไขคําส่ังได โดยผูอุทธรณไมสามารถอุทธรณไดอีก
ช้ันหนึ่ง ซ่ึงเม่ือ ก.พ. พิจารณาแลวใหรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ ในกรณีท่ีนายก 
รัฐมนตรีไมเห็นดวยกับมติของ ก.พ. และ ก.พ. พิจารณาความเห็นของนายกรัฐมนตรีแลวยังยืนตาม
มติเดิม โดยให ก.พ. รายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย แลวใหกระทรวง ทบวง กรม 
ดําเนินการตามคําส่ังนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรีและใหถือเปนท่ีสุด 
 8) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
  พระราชบัญญัติฉบับนี้ กําหนดใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณกรณีโทษวินัยอยางไม
รายแรง คือ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณี สวนโทษวินัยอยาง
รายแรง คือ ก.พ. 
    การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง ตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ดังนี้ 
   (1) การอุทธรณคําส่ังของผูบังคับบัญชาในราชการบริหารสวนภูมิภาคท่ีต่ํากวา 
ผูวาราชการจังหวัดใหอุทธรณตอ อ.ก.พ. จังหวัด และให อ.ก.พ. จังหวัด เปนผูพิจารณาอุทธรณ เม่ือ  
อ.ก.พ. จังหวัด มีมติเปนประการใด ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
   (2) การอุทธรณคําส่ังของผูบังคับบัญชาในราชการบริหารสวนกลางท่ีต่ํากวาอธิบดี 
ใหอุทธรณตอ อ.ก.พ. กรม และให อ.ก.พ. กรม เปนผูพิจารณาอุทธรณ เม่ือ อ.ก.พ. กรม มีมติเปน
ประการใด ใหอธิบดีส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
   (3) การอุทธรณคําส่ังของผูวาราชการจังหวัด หรืออธิบดี ใหอุทธรณตอ อ.ก.พ.
กระทรวงเจาสังกัด และให อ.ก.พ. กระทรวง เปนผูพิจารณา เม่ือ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติเปนประการ
ใดใหรัฐมนตรีเจาสังกัดส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
   (4) การอุทธรณคําส่ังของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือปลัดกระทรวง 
หรือคําส่ังของผูบังคับบัญชาซ่ึงตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรี หรือตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง ให
อุทธรณตอ ก.พ. เม่ือ ก.พ. มีมติเปนประการใด ใหสํานักงาน ก.พ. รายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาส่ังการ ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไมเห็นดวยกับมติ ก.พ. ใหสํานักงาน ก.พ. รายงานตอคณะ 
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เม่ือมีมติเปนประการใดใหสํานักงาน ก.พ. แจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือ 
พรอมท้ังแจงใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของทราบ หรือดําเนินการตามมติดังกลาว 
 การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา 126 วรรคหน่ึง แหงพระราช  
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 บัญญัติวา “การอุทธรณคําส่ังลงโทษปลดออก หรือ 
ไลออกใหอุทธรณตอ ก.พ. ภายใน 30 วัน นับแตวันรับทราบคําส่ัง เม่ือ ก.พ.ไดพิจารณาวินิจฉัยแลว ให
รายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาส่ังการตอไป ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไมเห็นดวยกับมติของ 
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ก.พ. และ ก.พ. พิจารณาความเห็นของนายกรัฐมนตรีแลวยังยืนตามมติเดิม ให ก.พ. รายงาน
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย” 
 ผูพิจารณาอุทธรณพิจารณาแลวเห็นวา การส่ังลงโทษถูกตองเหมาะสมกับความผิดแลว 
ใหมีมติยกอุทธรณ แตถาเห็นวาการส่ังลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับกรณีความผิด ใหมีมติ
เพิ่มโทษ ลดโทษ หรือเห็นวา ผูอุทธรณไดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ซ่ึงเปนการกระทําผิด
เล็กนอย และมีเหตุอันควรงดโทษ ใหมีมติส่ังงดโทษโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือ หรือวากลาว
ตักเตือนก็ได หรือถาเห็นวาการกระทําของผูอุทธรณไมเปนความผิดวินัยหรือพยานหลักฐานยังฟง
ไมไดวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยใหมีมติยกโทษ หรือถาเห็นวาขอความในคําส่ังลงโทษไมถูกตอง
หรือไมเหมาะสม ใหมีมติใหแกไข เปล่ียนแปลงขอความใหเปนการถูกตอง เหมาะสม หรือถาเห็น
วากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหมีมติแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนหรือส่ังใหออกจากราชการ รวมท้ังมีมติใหดําเนินการประการอ่ืนใดเพ่ือใหมีความถูกตอง
ตามกฎหมายและมีความเปนธรรม  
 หากมีบทบัญญัติกฎหมายใหอํานาจ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณสามารถเพิ่มโทษไดเอง 
และเม่ือผูบังคับบัญชาส่ังเพิ่มโทษตามมติ ก.พ.ค. แลว ผูอุทธรณก็มีสิทธินําคดีไปฟองศาลปกครอง
ไดเลย ซ่ึงจะเปนการลดข้ันตอนการดําเนินการ และจะทําใหการพิจารณาเปนไปอยางรวดเร็วและ
เปนธรรม 
 
4.2 แนวทางแกไขปญหากระบวนการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
 กรณีท่ี ก.พ.ค. ซ่ึงเปนองคกรพิจารณาอุทธรณ แตไมสามารถพิจารณาเพิ่มโทษผูอุทธรณ
ไดเอง การท่ีจะเพิ่มโทษผูอุทธรณไดจะตองมีความเห็นของ ก.พ. เห็นสมควรเพ่ิมโทษดวยประกอบ 
การพิจารณาท้ังท่ี ก.พ.ค. เปนองคกรฝายบริหาร ทําหนาท่ีควบคุมตรวจสอบภายในฝายปกครองท่ีมี
ความเปนอิสระในการวินิจฉัยขอพิพาท มิใชองคกรศาล เนื่องจากองคกรศาลเปนองคกรในลักษณะ
ถวงดุลอํานาจระหวางฝายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ไมไดทําใหตุลาการมีลักษณะสูงข้ึนมา
เปนฝายบริหารได แตอยูในลักษณะเสมอกัน เพ่ือตรวจสอบใหปฏิบัติตามกฎหมายท่ีฝายนิติบัญญัติ
ออกมา ศาลจึงไมสามารถกาวเขามาเปนผูบังคับบัญชาเปล่ียนแปลงดุลพินิจได ศาลคงมีแตเพียง
อํานาจตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย เพราะวาศาลเองมีฐานะเทาเทียมกับฝายบริหาร ดังนั้น 
องคกรศาลตรวจสอบฝายบริหาร ไดเฉพาะความชอบดวยกฎหมาย และจะตรวจสอบใหมีผลเสียตอ
ผูรองมิได (Verbot reformation in peius)1  ซ่ึงองคกรศาลท่ีจะมาควบคุมดุลพินิจฝายปกครอง ไดแก 

                                                 
 1  กมลชัย  รัตนสกาวงศ.  (2548).  กฎหมายปกครอง.  หนา 53-54. 
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การใชดุลพินิจเกินขอบเขตท่ีกฎหมายบัญญัติไว การใชดุลพินิจบิดเบือน และกฎหมายบัญญัติใหใช
ดุลพินิจแตเจาหนาท่ีไมใช 
 ฝายปกครองมีดุลพินิจแลว ศาลจะกาวเขามาวินิจฉัยแทนมิได เพราะเปนอํานาจโดยแท
ของฝายปกครอง ซ่ึงตามหลักนิติรัฐ ฝายปกครองใชดุลพินิจไดแตในขอบเขตท่ีกฎหมายใหอํานาจ
ไว ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจึงสามารถตรวจสอบใหเปนผลเสียตอผูอุทธรณได (Reformatio in peius)2 
ถาเปนการอุทธรณโตแยงคัดคานดวยเหตุผลดังนี้ 
 1) เปนองคกรเดียวกัน ผูบังคับบัญชาตองรับผิดชอบในการกระทําของผูใตบังคับ 
บัญชาของตน 
 2) หลักกฎหมาย  “การกระทําของฝายปกครองตองชอบดวยกฎหมาย” ดังนั้น 
ผูบังคับบัญชาจึงสามารถตรวจสอบได คือ ตรวจสอบหลักความชอบดวยกฎหมาย และตรวจสอบ
ท้ังอํานาจดุลพินิจท่ีเจาหนาท่ีระดับตนส่ังการไป เพื่อรักษามาตรฐานอันเดียวกันของนิติกรรมทาง
ปกครองที่ออกโดยองคกรนั้น เพราะฉะนั้นผลของการตรวจสอบจะออกมาผลดี ผลเสียตอผูยื่น
อุทธรณอยางไรไมสําคัญ ซ่ึงตางกับการตรวจสอบโดยศาลปกครอง 
 อยางไรก็ตาม อํานาจฝายปกครองดวยกัน ถากฎหมายบัญญัติไวชัดเจนวาใหมีอํานาจ
กํากับ ดูแล ก็ไมสามารถกาวลวงเขาไปในอํานาจดุลพินิจ 
 ตั้งแตมีกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือนใชบังคับไดมีกฎหมายหลายฉบับท่ีได
บัญญัติถึงสิทธิอุทธรณและใหอํานาจองคกรพิจารณาอุทธรณสามารถเพ่ิมโทษผูอุทธรณไดเองดวย 
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 กําหนดใหองคกรพิจารณาอุทธรณ 
ไดแก กรณีอุทธรณคําส่ังลงโทษวินัยอยางไมรายแรงใหอุทธรณตอ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ 
อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณี ซ่ึงกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 16 (พ.ศ. 2540) ขอ 15 กําหนดวา เม่ือ อ.ก.พ.
จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติเปนประการใด ใหผูวาราชการจังหวัด อธิบดี หรือ
รัฐมนตรีเจาสังกัดแลวแตกรณี ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามน้ันในโอกาสแรกท่ีทําได ในกรณีท่ีมี
เหตุผลความจําเปนจะใหมีการรับรองรายงานการประชุมกอนก็ได และเม่ือไดส่ังหรือปฏิบัติตามมติ
ดังกลาวแลวใหแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว 
 สวนกรณีอุทธรณคําส่ังลงโทษวินัยอยางรายแรง ใหอุทธรณตอ ก.พ. เม่ือ ก.พ. พิจารณา
มีมติแลว จะตองรายงานมติและความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาส่ังการ หากนายก 
รัฐมนตรีไมเห็นดวยกับมติของ ก.พ. และ ก.พ. ยืนยันตามมติเดิม ให ก.พ. รายงานตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย ซ่ึงกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 16 (พ.ศ. 2540) วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ
ตามขอ 18 วรรคสาม กําหนดวา เม่ือนายกรัฐมนตรีไดส่ังการตามมติของ ก.พ. หรือคณะรัฐมนตรีได
                                                 
 2  แหลงเดิม.  หนา 54. 
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พิจารณาวินิจฉัยแลวเปนประการใด ใหสํานักงาน ก.พ. แจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือ พรอมท้ัง
แจงใหกระทรวง ทบวง กรมท่ีเกี่ยวของทราบ หรือดําเนินการใหเปนไปตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรี 
หรือมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 
 แตพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เปล่ียนมาเปนกําหนดให 
ก.พ.ค. เปนผูพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษวินัยอยางรายแรง และคําส่ังลงโทษวินัยอยางไมรายแรง 
เพียงองคกรเดียวซ่ึงเปนองคกรกึ่งตุลาการ มีความอิสระจากฝายบริหาร ทําหนาท่ีเปนองคกรควบคุม
ภายในฝายปกครอง โดยท่ีมาของ ก.พ.ค. มาจากคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบดวย ประธาน 
ศาลปกครองสูงสุด เปนประธานกรรมการ รองประธานศาลฎีกาท่ีไดรับมอบหมายจากประธาน 
ศาลฎีกา 1 คน เปนกรรมการ กรรมการ ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิ 1 คน ซ่ึงไดรับการเลือก โดย ก.พ. เปน
กรรมการ และเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ ซ่ึงคุณสมบัติของ ก.พ.ค. จะตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิ  เชน เปนหรือเคยเปนกรรมการกฤษฎีกา หรือรับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนง 
ไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลอุทธรณหรือเทียบเทาหรือตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองช้ันตน หรือรับ
ราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอัยการพิเศษประจําเขตหรือเทียบเทา เปนตน และ 
ก.พ.ค. ตองไมมีลักษณะตองหาม เชน เปนขาราชการ เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของ
รัฐหรือบุคคลใด เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการ
บริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง เปนกรรมการใน
รัฐวิสาหกิจเปนกรรมการในองคกรกลางบริหารงานบุคคลในหนวยงานของรัฐ ประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพอยางตอเนื่อง หรือดํารงตําแหนงหรือประกอบการใดๆ หรือเปนกรรมการในหนวยงานของ
รัฐหรือเอกชน อันขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา และใหดํารงตําแหนง  
6 ป เพียงวาระเดียว เพื่อให ก.พ.ค. มีความเปนอิสระปลอดจากการแทรกแซงจากองคกรใด ๆ 
ปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 
 ก.พ.ค. มีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดเร่ืองตามหนาท่ี และส่ังการใหหัวหนาสวนราชการปฏิบัติ
ตาม โดยไมตองเสนอนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีส่ังการ ซ่ึงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 116 กําหนดวา เม่ือ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว ให
ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยภายใน 30 วัน นับแตวันท่ี 
ก.พ.ค. มีคําวินิจฉัย หากผูบังคับบัญชาไมปฏิบัติถือวาจงใจละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพื่อ 
ใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืน และเม่ือ ก.พ.ค. พิจารณามีมติเปนประการใดถือเปนท่ีสุด ซ่ึงใน
กรณีท่ีผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ใหฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดภายใน 
90 วัน นับแตวันท่ีทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ. โดยมีความแตกตางกับ ก.พ. ท่ีเปนเพียง 
ผูพิจารณาเสนอความเห็นใหนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีส่ังการ ดังนั้น ก.พ.ค. จึงสามารถ
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พิทักษระบบคุณธรรม และใหความเปนธรรมแกขาราชการไดอยางเต็มท่ี ประกอบกับกระบวนการ
พิจารณาอุทธรณมีข้ันตอนเหมือนศาลปกครองชั้นตน ท่ีมีการแสวงหาขอเท็จจริง 4 ข้ันตอน 
กลาวคือ เม่ือไดรับคําอุทธรณแลว จะตองจัดสงคําอุทธรณใหคูกรณีจัดทําคําแกอุทธรณ เม่ือไดรับ 
คําแกอุทธรณแลว จะตองสงคําแกอุทธรณดังกลาวใหผูอุทธรณเพื่อจัดทําคําคัดคานคําแกอุทธรณ 
เม่ือผูอุทธรณจัดทําคําคัดคานคําแกอุทธรณแลว จะตองสงคําคัดคานคําแกอุทธรณใหคูกรณี เพื่อ
จัดทําคําแกอุทธรณเพ่ิมเติม ซ่ึงเม่ือไดขอเท็จจริงครบถวนแลวจึงจัดทําคําวินิจฉัย รวมท้ังไมสอดคลอง 
กับหลักการพิจารณาอุทธรณ ซ่ึงหลักการพิจารณาอุทธรณผูมีอํานาจพิจารณาตองตรวจสอบไดท้ัง
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เม่ือมีการส่ังลงโทษแลวควรจะตองมีองคกรพิจารณาอุทธรณ ตรวจสอบ
ถวงดุลพินิจการพิจารณาส่ังลงโทษดังกลาวเพื่อใหเกิดความถูกตองเหมาะสม และเปนธรรมกอนที่
จะนําคดีไปฟองตอศาลตอไป ประกอบกับตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 มาตรา 46 บัญญัติวา “ในการพิจารณาอุทธรณ ใหเจาหนาท่ีพิจารณาทบทวนคําส่ังทางปกครอง
ไดไมวาจะเปนปญหาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําส่ังทางปกครอง และ
อาจมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังทางปกครองเดิมหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังไปในทางใด ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการ
เพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใชดุลพินิจแทนในเร่ืองความเหมาะสมของการทําคําส่ังทางปกครอง
หรือมีขอกําหนดเปนเง่ือนไขอยางไรก็ได” กลาวคือ ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตรวจสอบไดท้ัง
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และอาจยกเลิกเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังไมวาจะเปนการเพิ่ม
ภาระหรือลดภาระไดจากเหตุผลความชอบดวยกฎหมาย หรือความเหมาะสมของคําส่ังทางปกครอง 
 ตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 120 ไดกําหนดวา 
ก.พ.ค. จะเพิ่มโทษไมได เวนแตจะไดรับแจงจาก ก.พ. วาสมควรเพ่ิมโทษ ซ่ึงตามท่ีกฎหมายกําหนด
ขอบอํานาจของ ก.พ.ค. ดังกลาว จะมีปญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากเมื่อผูบังคับบัญชาดําเนินการทาง
วินัยแลวจะตองรายงานการดําเนินการดังกลาวตอ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี ตามมาตรา 
103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยไมมีบัญญัติกฎหมายใหท้ังสอง
องคกรมีความสัมพันธเช่ือมโยงใหการพิจารณาไปในแนวทางเดียวกัน หรือมิใหการพิจารณา
ซํ้าซอนกัน กลาวคือ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. ไดรับรายงานการดําเนินการทางวินัย ในขณะ 
เดียวกันผูถูกลงโทษไดอุทธรณคําส่ังลงโทษตอ ก.พ.ค. เม่ือ ก.พ.ค. พิจารณาแลวเห็นควรเพิ่มโทษ  
ก็ไมสามารถเพ่ิมโทษไดเนื่องจากไมไดรับแจงจาก ก.พ. วาสมควรเพ่ิมโทษ หาก ก.พ.ค. วินิจฉัย
อุทธรณโดยมีมติยกอุทธรณ แลวแจงขอสังเกตให ก.พ. เพื่อประกอบการพิจารณารายงานการ
ดําเนินการทางวินัย ก็ไมมีบทบัญญัติกฎหมายท่ีกําหนดใหองคกรพิจารณารายงานการดําเนินการ
ทางวินัยตองปฏิบัติตามขอสังเกตของ ก.พ.ค. แตอยางใด แตถาหากองคกรพิจารณารายงานการ
ดําเนินการทางวินัยเห็นดวยกับขอสังเกตของ ก.พ.ค. หรือกรณีท่ี ก.พ.ค. พิจารณาอุทธรณแลวมีมติ
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ยกอุทธรณ ตอมาภายหลัง อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี มีมติใหเพิ่มโทษ ดังนั้นผูบังคับ 
บัญชาจึงตองส่ังเพิ่มโทษตามมติองคกรพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัย และผูท่ีถูกเพิ่มโทษ
จะตองอุทธรณตอ ก.พ.ค. อีกคร้ัง หากไมดําเนินการอุทธรณคําส่ังเพิ่มโทษดังกลาวถานําคดีไปฟอง
ศาลปกครอง ศาลจะไมรับคําฟองเนื่องจากยังไมมีการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตาม
ข้ันตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว ตามมาตรา 42 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังนั้น จึงเห็นควรแกไขพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนี้ 
 1) มาตรา 120 โดยกําหนดให ก.พ.ค. มีอํานาจเพิ่มโทษดวยวา “ในการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณให ก.พ.ค. มีอํานาจไมรับอุทธรณ ยกอุทธรณ ลดโทษ เพิ่มโทษ หรือมีคําวินิจฉัยใหแกไข
หรือยกเลิกคําส่ังลงโทษ และใหเยียวยาความเสียหายใหผูอุทธรณ หรือใหดําเนินการอ่ืนใดเพื่อ
ประโยชนแหงความยุติธรรม ตามระเบียบท่ี ก.พ.ค. กําหนด  
  กรณีเม่ือมีการอุทธรณไมตองพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัย แตผูบังคับ 
บัญชาจะตองแจงผลการพิจารณาอุทธรณของ ก.พ.ค. ให อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี
ทราบดวย” 
 2) มาตรา 104 บัญญัติวา “ในการดําเนินการของ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา 97  
วรรคสอง หรือมาตรา 103 วรรคสอง หากผูแทน ก.พ. ซ่ึงเปนกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงดังกลาว 
เห็นวาการดําเนินการของผูบังคับบัญชาหรือมติ อ.ก.พ. กระทรวง เปนการไมปฏิบัติตามพระราช 
บัญญัตินี้หรือปฏิบัติไมเหมาะสม ใหรายงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป 
และเม่ือ ก.พ. มีมติเปนประการใด ใหผูบังคับบัญชาส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามท่ี ก.พ. มีมติ ท้ังนี้ 
เวนแตผูถูกลงโทษไดอุทธรณคําส่ังลงโทษของผูบังคับบัญชาตอ ก.พ.ค. ในกรณีเชนนี้ให ก.พ. แจง
มติตอ ก.พ.ค. เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ”   
  โดยตัดขอความวา “ท้ังนี้ เวนแตผูถูกลงโทษไดอุทธรณคําส่ังลงโทษของผูบังคับ 
บัญชาตอ ก.พ.ค. ในกรณีเชนนี้ให ก.พ. แจงมติตอ ก.พ.ค. เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ” 
นอกนั้นเหมือนเดิมทุกประการ 
 เนื่องจากการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยและการวินิจฉัยอุทธรณจะตอง
ตรวจสอบ กล่ันกรองการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาวาดําเนินการถูกตองเหมาะสม
หรือไม ซ่ึงจะตองพิจารณา ดังนี้ 
 1)  ผูส่ังใหมีการสืบสวนหรือสอบสวนเปนผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย
หรือไม 
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       ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กําหนดใหผูมีอํานาจส่ัง
ใหมีการสืบสวนเปนผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุเทานั้น 
  ตัวอยาง ผูอํานวยการกองคลัง (อํานวยการตน) ถูกกลาวหาวามีพฤติการณเรียกรับ
ผลประโยชนโดยมิชอบ ซ่ึงผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจส่ังสืบสวนหรือสอบสวน คือ อธิบดี 
  ตัวอยาง ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน (อํานวยการสูง) ถูกกลาวหาวามี
พฤติการณจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ ซ่ึงผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจส่ัง
สืบสวนหรือสอบสวน คือ ปลัดกระทรวง 
  2) กระบวนการสืบสวนหรือสอบสวนเปนไปตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม 
       การสืบสวนหรือสอบสวนเปนกระบวนการตรวจพิสูจนความผิด และเปนเหตุท่ีจะ
นําไปสูการลงโทษขาราชการ การดําเนินการดังกลาวจึงตองชอบดวยกฎหมาย และเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนท่ีกฎหมายกําหนด เชน จะตองมีการแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานสนับสนุนขอกลาวหาผูถูกกลาวหาทราบ และเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาช้ีแจงและ
นําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหา โดยจะตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาผูถูกกลาวหาได
กระทําการใด เม่ือใด อยางไร พฤติการณของผูถูกกลาวหาเขาขายเปนความผิดวินัยมาตราใด มี
พยานบุคคลและพยานเอกสารใดสนับสนุนขอกลาวหาบาง ซ่ึงหากการแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาไมตรงกับฐานความผิดท่ีส่ังลงโทษ อาจสงผลใหคําส่ัง
ลงโทษน้ันมิชอบดวยกฎหมาย 
  ตัวอยาง คณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ี
สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบวา พฤติการณเขาขายเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐาน
ประพฤติช่ัวอยางรายแรง ตามมาตรา 85 (4) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 แตในการพิจารณาความผิดและส่ังการลงโทษเปนวาการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐาน
ทุจริตตอหนาท่ีราชการ ตามมาตรา 85 (1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 จึงถือวาการส่ังลงโทษดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากการแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานสนับสนุนขอกลาวหาไมตรงกับฐานความผิดท่ีถูกลงโทษ 
 3) ผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษเปนผูมีอํานาจตามกฎหมายหรือไม การส่ังลงโทษเปนไป
ตามขอบอํานาจหรือไม และระดับโทษเหมาะสมกับกรณีความผิดหรือไม 
       ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กําหนดใหผูบังคับบัญชา
ซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ เปนผูมีอํานาจส่ังลงโทษในความผิดวินัยอยางไมรายแรง และในความผิดวินัย
อยางรายแรง 
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       ในการพิจารณาความผิด มีหลักท่ีควรคํานึงถึงอยู 2 หลัก คือ 
        (1) หลักนิติธรรม ไดแก การพิจารณาตามตัวบทกฎหมาย คือ การท่ีจะถือวาการ
กระทําใดเปนความผิดวินัยฐานใดนั้น ตองมีบทกฎหมายบัญญัติดวยวาการกระทําเปนเชนนั้นเปน
ความผิดวินัย โดยจะตองพิจารณาใหเขาองคประกอบความผิดของฐานความผิดนั้นทุกประการ 

      (2) หลักมโนธรรม ไดแก การพิจารณาโดยคํานึงถึงความเปนจริงและความถูกตอง
เหมาะสม ตามเหตุผลท่ีควรจะเปน 

      ในการพิจารณากําหนดโทษ มีหลักท่ีควรคํานึงถึงดังนี้ 
  (1) หลักนิติธรรม คือ คํานึงถึงระดับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงเปน 2 ระดับ 
           ก. ความผิดวินัยอยางรายแรง ไดแก โทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ 
ตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนสามารถลดหยอนไดแตลดลงตํ่ากวาปลดออก
จากราชการไมได 
   ข. ความผิดวินัยอยางไมรายแรง ไดแก โทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน และลด
เงินเดือน ถามีเหตุลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษ
ภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควร
งดโทษจะงดโทษโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือ หรือวากลาวตักเตือนก็ได 
    (2) หลักมโนธรรม คือ การพิจารณาโดยคํานึงถึงความถูกตองเหมาะสม ตามเหตุผล
ท่ีควรจะเปนภายในขอบเขตระดับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว 
    (3) หลักความเปนธรรม คือ การวางโทษจะตองใหไดรับเสมอหนากัน ใครทําผิดก็
จะตองถูกลงโทษ และการกระทําผิดอยางเดียวกันในลักษณะและพฤติการณคลายคลึงกันควรจะ
ลงโทษเทากัน อยางไรก็ตาม ความผิดอยางเดียวกันอาจแตกตางกันในลักษณะพฤติการณและ
เหตุผล ซ่ึงการใชดุลพินิจวางระดับโทษแตกตางกันตามควรแกกรณีได โดยนําเหตุผลบางประการ
มาประกอบการพิจารณา เชน ลักษณะของการกระทําผิด ผลแหงการกระทําผิด คุณความดี การรู
หรือไมรูวาการกระทํานั้นเปนความผิด การเปดโอกาสแกไขความประพฤติและเหตุเบ้ืองหลังการ
กระทําผิด 
    (4) นโยบายของทางราชการ คือ ในการลงโทษขาราชการท่ีกระทําผิดวินัยกรณีตาง  ๆ
ผูบังคับบัญชาควรจะไดรับทราบนโยบายของทางราชการ เพ่ือนํามาเปนหลักการในการใชดุลพินิจ
กําหนดระดับโทษใหไดมาตรฐานตามท่ีทางราชการกําหนดไว ซ่ึงนโยบายของทางราชการจะ
ปรากฏอยูในคําแถลงนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี หรือมติ ก.พ. เปนตน 
  ก.พ.ค. เปนองคกรพิจารณาอุทธรณ ซ่ึงเปนองคกรฝายบริหาร ท่ีมีความเปนอิสระ 
ทําหนาท่ีควบคุมตรวจสอบภายในฝายปกครอง ควรมีอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักท่ัวไปในการ
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พิจารณาอุทธรณ กลาวคือ ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตรวจสอบไดท้ังขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
และอาจยกเลิก เพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังไมวาจะเปนการเพิ่มภาระหรือลดภาระไดจาก
เหตุผลความชอบดวยกฎหมาย หรือความเหมาะสมของคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงสามารถตรวจสอบให
เปนผลเสียกับผูอุทธรณได (Reformatio in peius) ดังนี้ จึงเห็นสมควรให ก.พ.ค. มีอํานาจพิจารณา 
เพิ่มโทษไดดวย และควรกําหนดกระบวนการรายงานการดําเนินการทางวินัยวา ถามีการอุทธรณตอ 
ก.พ.ค. แลว องคกรพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยไมตองพิจารณาแลว เพราะผูมีอํานาจ
พิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยและผูมีอํานาจการพิจารณาอุทธรณ จะตองตรวจสอบการ
ดําเนินการทางวินัยหรือการส่ังลงโทษไปแลวนั้น วาดําเนินการถูกตองเหมาะสมแลวหรือไม 
ดังรายละเอียดท่ีกลาวขางตน และเม่ือ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเปนประการใดใหผูบังคับ 
บัญชาผูอุทธรณรายงานองคกรพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยทราบตอไป เพื่อให
กระบวนการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยและการพิจารณาอุทธรณมีความสัมพันธ
เช่ือมโยงกันและการพิจารณาเปนไปในแนวทางเดียวกัน ไมซํ้าซอนกัน ประกอบกับการพิจารณา
อุทธรณคําส่ังลงโทษ ตามมาตรา 114 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มี
ลักษณะเปนบทเฉพาะท่ีผูถูกลงโทษใชสิทธิอุทธรณ ตามท่ีกฎหมายใหสิทธิไว สวนเร่ืองรายงานการ
ดําเนินการทางวินัยมีลักษณะเปนบททั่วไป ฉะนั้น ในกรณีท่ีผูถูกลงโทษใชสิทธิอุทธรณ จึงชอบท่ี
จะตองใชบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณเปนหลักในการพิจารณา ดังนั้น ก.พ.ค. จะตองพิจารณาเร่ือง
อุทธรณคําส่ังลงโทษโดยนํารายงานการดําเนินการทางวินัยกรณีเดียวกันมาประกอบการพิจารณาดวย 
ซ่ึงจะทําใหกระบวนการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยและการพิจารณาอุทธรณเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเปนธรรม 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 การบริหารงานบุคคล เปนเร่ืองสําคัญท่ีจะทําใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารงานบุคคลจะตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผน ธรรมเนียม นโยบายหรือมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงบุคคลท่ีมีหนาท่ีราชการจะตอง
ปฏิบัติใหประสานสอดคลองกันอยางเปนระบบ โดยจะตองมีกฎเกณฑ ขอบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติ     
ท่ีดีกําหนดไวใหปฏิบัติตาม โดยหลักการบริหารงานบุคคลที่ดีในทางราชการตองคํานึงถึงระบบ
คุณธรรม และมีหลักประกันความเปนธรรมแกขาราชการท่ีจะไมถูกลงโทษหรือกล่ันแกลงใหออก
จากราชการโดยไมมีความผิด หากเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมก็มีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกข 
ซ่ึงเปนการกําหนดหลักประกันความเปนธรรมในดานกฎหมายใหแกขาราชการสอดคลองกับหลัก
นิติรัฐ กลาวคือ ในการกระทําของฝายปกครองที่กระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพหรือประโยชน
อันชอบธรรมของเอกชนก็ตอเมื่อกฎหมายใหอํานาจและตองกระทําการดังกลาวภายในขอบเขตท่ี
กฎหมายกําหนดไวเทานั้น 
 การดําเนินการขององคกรจําเปนท่ีจะตองมีบทบัญญัติขอกําหนดทางวินัยใหขาราชการ
รักษาหรือยึดถือ ซ่ึงมีท้ังขอบัญญัติใหถือปฏิบัติและขอหามมิใหกระทํา เพื่อใชควบคุมความ
ประพฤติและการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการใหเปนไปอยางมีระเบียบ และมีประสิทธิภาพเพ่ือ
บรรลุจุดมุงหมายขององคกร แตถาหากมีผูใดฝาฝนขอหามหรือขอท่ีตองปฏิบัติก็ถือวาเปนผูกระทํา
ผิดวินัยและจะตองถูกลงโทษ 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน ไดมีการประกาศใชตั้งแต พ.ศ. 2471 จนถึง 
พ.ศ. 2551 มีจํานวนท้ังส้ิน 10 ฉบับ โดยมีวิวัฒนาการเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการ
อุทธรณอยางตอเนื่อง ซ่ึงการลงโทษทางวินัยเปนมาตรการอยางหนึ่งในการควบคุมความประพฤติ
ของขาราชการ และคําส่ังลงโทษทางวินัยเปนคําส่ังทางปกครอง ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจะส่ังลงโทษ
ทางวินัยได จะตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดไว รวมท้ังการส่ังลงโทษจะตองเปน
ผูบังคับบัญชาท่ีกฎหมายใหอํานาจไวตลอดจนการส่ังลงโทษจะตองอยูภายในขอบอํานาจท่ี
กฎหมายกําหนดไว 
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 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหผูบังคับบัญชา
ซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการเทานั้นไมวาจะเปนการดําเนินการทางวินัย
อยางไมรายแรง หรือการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง โดยเริ่มต้ังแตเม่ือมีการกลาวหาหรือมี
กรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการผูใดกระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีตองรายงานใหผูบังคับ 
บัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุทราบโดยเร็ว เม่ือผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุไดรับรายงานแลว 
ใหรีบดําเนินการหรือส่ังใหดําเนินการสืบสวน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตอไป และหาก
ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ พิจารณาแลวเห็นวาผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยจะตอง
พิจารณาส่ังลงโทษตามความรายแรงแหงกรณีความผิด ซ่ึงโทษทางวินัยมี 5 สถานคือ โทษวินัยอยาง
ไมรายแรง ไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน และโทษทางวินัยอยางรายแรง ไดแก ปลด
ออก และไลออก โดยที่ผูบังคับบัญชาระดับตนไมมีอํานาจดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง หรือ
การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง และอํานาจในการส่ังลงโทษทางวินัย เม่ือดําเนินการทางวินัย
แลวใหรายงานการดําเนินการทางวินัยตอคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง (อ.ก.พ.
กระทรวง) ของผูถูกดําเนินการทางวินัยสังกัดอยู หรือ ก.พ. แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาโดยไมตอง
รายงานใหผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปเพ่ือพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ กล่ันกรองการ
ดําเนินการทางวินัยวาถูกตองเหมาะสมหรือไม อยางไร และหากผูถูกลงโทษเห็นวาตนไมไดรับ
ความเปนธรรมก็มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 
 การอุทธรณ ถือเปนหลักประกันความมั่นคงในการดํารงสถานภาพและความเปนธรรม
แกขาราชการตามระบบคุณธรรม เพื่อใหขาราชการท่ีถูกลงโทษทางวินัยมีชองทางแสวงหาความ
ยุติธรรมตามกระบวนการท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงเปนการถวงดุลอํานาจของผูบังคับบัญชาและองคกร
บริหารงานบุคคลในการใชดุลพินิจลงโทษขาราชการ 
 กฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือน ไดมีการประกาศใชตั้งแต พ.ศ. 2471 จนถึง  
พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีกฎหมายหลายฉบับท่ีไดบัญญัติถึงสิทธิอุทธรณ เพื่อใหขาราชการมีหลักประกัน
ความเปนธรรม โดยมีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2476 เปนกฎหมายฉบับแรก
ท่ีไดบัญญัติเร่ืองสิทธิอุทธรณไวและกําหนดใหอุทธรณตอผูบังคับบัญชาเหนือผูส่ังข้ึนไปตามลําดับ 
แตพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ไดกําหนดสิทธิอุทธรณคําส่ังลงโทษวินัย
อยางไมรายแรง ใหยื่นตอปลัดกระทรวง และใหปลัดกระทรวงเสนอเร่ืองให อ.ก.พ. กระทรวง 
พิจารณาส่ังการ นอกจากนั้น พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 เปนกฎหมาย
ฉบับแรกท่ีไดกําหนดหลักเกณฑการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณไวอยางละเอียด และใหความ
เปนธรรมในการใชสิทธิอุทธรณมากกวากฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับท่ีผานมา สวน
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติใหองคคณะบุคคลเปนผูมีอํานาจ
พิจารณา ไดแก อ.ก.พ. จังหวัด  อ.ก.พ. กรม  อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี 
 สําหรับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใช
บังคับในปจจุบัน และไดบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองสิทธิอุทธรณ โดยกําหนดองคกรพิจารณาอุทธรณเปน
องคคณะบุคคล คือ ก.พ.ค. เพียงองคกรเดียวท่ีมีอํานาจพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยาง
ไมรายแรงและอยางรายแรง ซ่ึงเปนองคกรกึ่งตุลาการท่ีมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และเม่ือ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลวใหถือเปนท่ีสุด ในกรณีท่ีผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ
ของ ก.พ.ค.ใหฟองตอศาลปกครองสูงสุดภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัย
ของ ก.พ.ค. 
 ปญหาเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาอุทธรณของ ก.พ.ค. กรณีผูมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณไมสามารถพิจารณาเพ่ิมโทษผูอุทธรณไดเอง ในกรณีท่ีจะเพิ่มโทษผูอุทธรณได
จะตองมีความเห็นของ ก.พ. วาสมควรเพ่ิมโทษเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ โดยท่ี
ตั้งแตมีกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือนใชบังคับไดมีกฎหมายหลายฉบับท่ีไดบัญญัติถึงสิทธิ
อุทธรณและใหอํานาจองคกรพิจารณาอุทธรณสามารถเพ่ิมโทษผูอุทธรณไดเองดวย ท้ังท่ีกระบวน 
การพิจารณาอุทธรณของ ก.พ.ค. มีข้ันตอนเหมือนศาลปกครองช้ันตน ท่ีมีการแสวงหาขอเท็จจริง 4 
ข้ันตอน กลาวคือ เม่ือไดรับคําอุทธรณแลวจะตองจัดสงคําอุทธรณใหคูกรณีจัดทําคําแกอุทธรณ เม่ือ
ไดรับคําแกอุทธรณแลวจะตองสงคําแกอุทธรณดังกลาว ใหผูอุทธรณเพื่อจัดทําคําคัดคานคําแก
อุทธรณ เม่ือผูอุทธรณจัดทําคําคัดคานคําแกอุทธรณแลวจะตองสงคําคัดคานคําแกอุทธรณใหคูกรณี 
เพื่อจัดทําคําแกอุทธรณเพิ่มเติม ซ่ึงเม่ือไดขอเท็จจริงครบถวนแลวจึงจัดทําคําวินิจฉัย รวมท้ังไม
สอดคลองกับหลักการพิจารณาอุทธรณ ซ่ึงหลักการพิจารณาอุทธรณผูมีอํานาจพิจารณาตองตรวจ 
สอบไดท้ังขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย และอาจยกเลิกเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังไมวาจะเปน
การเพิ่มภาระหรือลดภาระไดจากเหตุผลความชอบดวยกฎหมายหรือความเหมาะสมของคําส่ังทาง
ปกครอง ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 ตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 120 ไดกําหนดวา 
ก.พ.ค. จะเพิ่มโทษไมได เวนแตจะไดรับแจงจาก ก.พ.วาสมควรเพ่ิมโทษ ซ่ึงตามท่ีกฎหมายกําหนด
ขอบอํานาจของ ก.พ.ค. ดังกลาว จะมีปญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากเม่ือผูบังคับบัญชาดําเนินการทาง
วินัยแลวจะตองรายงานการดําเนินการดังกลาวตอ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี ตาม         
มาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยไมมีบทบัญญัติกฎหมาย
ใหท้ังสององคกรมีความสัมพันธเช่ือมโยงใหการพิจารณาไปในแนวทางเดียวกัน กลาวคือ อ.ก.พ. 
กระทรวง หรือ ก.พ. ไดรับรายงานการดําเนินการทางวินัย ในขณะเดียวกันผูถูกลงโทษไดอุทธรณ
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คําส่ังลงโทษตอ ก.พ.ค. เม่ือ ก.พ.ค. พิจารณาแลวเห็นควรเพิ่มโทษ ก็ไมสามารถเพ่ิมโทษได
เนื่องจากไมไดรับแจงจาก ก.พ. วาสมควรเพ่ิมโทษ หาก ก.พ.ค. วินิจฉัยอุทธรณโดยมีมติยกอุทธรณ 
แลวแจงขอสังเกตให ก.พ. เพื่อประกอบการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัย ก็ไมมี
บทบัญญัติกฎหมายท่ีกําหนดใหองคกรพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยตองปฏิบัติตาม
ขอสังเกตของ ก.พ.ค. แตอยางใด แตถาหากองคกรพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยเห็นดวย
กับขอสังเกตของ ก.พ.ค. หรือกรณีท่ี ก.พ.ค. พิจารณาอุทธรณแลวมีมติยกอุทธรณ ตอมาภายหลัง 
อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี มีมติใหเพ่ิมโทษ ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจึงตองส่ังเพิ่มโทษ
ตามมติองคกรพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัย และผูท่ีถูกเพิ่มโทษจะตองอุทธรณตอ ก.พ.ค. 
อีกคร้ัง หากไมดําเนินการอุทธรณคําส่ังเพ่ิมโทษดังกลาวถานําคดีไปฟองศาลปกครอง ศาลจะไม
รับคําฟองเนื่องจากยังไมมีการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามข้ันตอนหรือวิธีการที่กฎหมาย
กําหนดไว ตามมาตรา 42 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบวา ก.พ.ค. เปนองคกรพิจารณาอุทธรณ แตไมสามารถพิจารณาเพ่ิม
โทษผูอุทธรณไดเอง ในกรณีท่ีจะเพิ่มโทษผูอุทธรณไดจะตองมีความเห็นของ ก.พ.วาสมควรเพ่ิม
โทษ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ซ่ึงเปนปญหาอุปสรรคในการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณและไมเปนไปตามหลักท่ัวไปในการพิจารณาอุทธรณ ท้ังท่ี ก.พ.ค. เปนองคกรฝายบริหารท่ี
มีความเปนอิสระ โดยมาจากการสรรหาของคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบดวย ประธานศาล
ปกครองสูงสุด เปนประธานกรรมการ รองประธานศาลฎีกาท่ีไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกา 
1 คน เปนกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  1 คน ท่ีได รับเลือก โดย ก.พ.เปนกรรมการ และเลขาธิการ 
ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ ซ่ึงคุณสมบัติของ ก.พ.ค. จะตองเปนผูทรงคุณวุฒิ เชน เปนหรือ
เคยเปนกรรมการกฤษฎีกา หรือรับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาล
อุทธรณหรือเทียบเทา หรือตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน หรือรับราชการหรือเคยรับ
ราชการไมต่ํากวาอัยการพิเศษหรือเทียบเทา หรือตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองช้ันตน หรือรับ
ราชการหรือเคยรับราชการไมต่ํากวาอัยการพิเศษประจําเขตหรือเทียบเทา เปนตน และ ก.พ.ค. ตองไม
มีลักษณะตองหาม เชน เปนขาราชการ เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด  
เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมืองเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ เปน
กรรมการในองคกรกลางบริหารงานบุคคลในหนวยงานของรัฐ ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยาง
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ตอเนื่อง หรือดํารงตําแหนงหรือประกอบการใด หรือเปนกรรมการในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน 
อันขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา และให ก.พ.ค. ดํารงตําแหนง 6 ป 
เพียงวาระเดียว เพื่อใหมีความอิสระปลอดจากการแทรกแซงจากองคกรใดๆ และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 
 ตามท่ีกฎหมายกําหนดขอบอํานาจของ ก.พ.ค. ดังกลาว จะมีปญหาในทางปฏิบัติ
เนื่องจากเม่ือผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยแลวจะตองรายงานการดําเนินการดังกลาวตอ อ.ก.พ. 
กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี ตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 โดยไมมีบทบัญญัติกฎหมายใหท้ังสององคกรมีความสัมพันธเช่ือมโยงใหการพิจารณา
ไปในแนวทางเดียวกัน ท้ังท่ี การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยและการวินิจฉัยอุทธรณ
จะตองตรวจสอบกล่ันกรองการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาวาดําเนินการถูกตองเหมาะสม
หรือไม โดยจะตองตรวจสอบวาเปนผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจส่ังใหมีการสืบสวนหรือสอบสวน
หรือไม การสืบสวนหรือสอบสวนเปนไปตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม ผูบังคับบัญชาท่ี 
ส่ังลงโทษเปนผูท่ีมีอํานาจตามกฎหมายหรือไม การส่ังลงโทษเปนไปตามขอบอํานาจท่ีกฎหมาย
กําหนดหรือไม และระดับโทษมีความเหมาะสมแกกรณีความผิดหรือไม ดังน้ัน เพื่อใหกระบวนการ
พิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยและการพิจารณาอุทธรณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วและเปนธรรม ผูเขียนจึงเสนอแนะวาแกไขพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 ดังนี้ 
 1) มาตรา 120 โดยกําหนดให ก.พ.ค. มีอํานาจเพิ่มโทษดวยวา “ในการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณให ก.พ.ค. มีอํานาจไมรับอุทธรณ ยกอุทธรณ ลดโทษ เพิ่มโทษ หรือมีคําวินิจฉัยใหแกไข
หรือยกเลิกคําส่ังลงโทษ และใหเยียวยาความเสียหายใหผูอุทธรณ หรือใหดําเนินการอ่ืนใดเพื่อ
ประโยชนแหงความยุติธรรม ตามระเบียบท่ี ก.พ.ค. กําหนด  
   กรณีเม่ือมีการอุทธรณไมตองพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัย แตผูบังคับ 
บัญชาจะตองแจงผลการพิจารณาอุทธรณของ ก.พ.ค. ให อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี
ทราบดวย” 
 2) มาตรา 104 บัญญัติวา “ในการดําเนินการของ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา 97 วรรค
สอง หรือมาตรา 103 วรรคสอง หากผูแทน ก.พ. ซ่ึงเปนกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงดังกลาว เห็น
วาการดําเนินการของผูบังคับบัญชาหรือมติ อ.ก.พ. กระทรวง เปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือปฏิบัติไมเหมาะสม ใหรายงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป และเม่ือ 
ก.พ. มีมติเปนประการใด ใหผูบังคับบัญชาส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามท่ี ก.พ. มีมติ ท้ังนี้ เวนแตผู
ถูกลงโทษไดอุทธรณคําส่ังลงโทษของผูบังคับบัญชาตอ ก.พ.ค. ในกรณีเชนนี้ให ก.พ. แจงมติตอ
ก.พ.ค. เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ”   
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 โดยตัดขอความวา “ท้ังนี้ เวนแตผูถูกลงโทษไดอุทธรณคําส่ังลงโทษของผูบังคับบัญชา
ตอ ก.พ.ค. ในกรณีเชนนี้ให ก.พ. แจงมติตอ ก.พ.ค. เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ” 
นอกนั้นเหมือนเดิมทุกประการ 
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