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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดก็โดยไดรับความกรุณาและความอนุเคราะหจาก
บุคคลหลายทาน ผูเขียนขอนอมระลึกถึงความกรุณาและความอนุเคราะหของทานเหลานี้ไวตลอดไป
และขออุทิศใหแกคุณพอเหลือ ชนะคา ซ่ึงไดถึงแกกรรมไปแลว 
 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย เล่ือนฉวี ท่ีกรุณารับเปน
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ โดยไดใหคําแนะนําและตรวจสอบวิทยานิพนธ ดวยความเอาใจใส
อยางดียิ่ง และขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย ดร.ไพศิษฐ  พิพัฒนสกุล รองศาสตราจารย         
ดร.วีระ โลจายะ และอาจารย ดร.ประสาท  พงษสุวรรณ  อธิบดีศาลปกครองขอนแกน ท่ีกรุณารับเปน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยไดใหขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการเขียนวิทยานิพนธเปนอยางยิ่ง 
นอกจากนี้ผู เขียนยังขอกราบขอบพระคุณคณาจารย เจาหนาท่ีหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณทิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่ไดใหความรู คําแนะนํา และอํานวยความสะดวก พรอมท้ังจัดหาเอกสาร 
ท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับการเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้ 
 ทายที่สุดนี้ขอกราบขอบพระคุณคุณพอเหลือ คุณแมแวน  ชนะคา ท่ีไดใหความรักและ
กําลังใจแกผูเขียนในการศึกษาตลอดมาจนประสบความสําเร็จ และขอขอบคุณเปนพิเศษสําหรับคุณ
เพื่อนๆ นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน รุนป 2549 และ
ประธานรุนป 2551 ซ่ึงไดจุดประกายในการศึกษา และชวยเหลือในทุกส่ิงและใหกําลังใจแกผู เขียน 
ตลอดการศึกษา รวมทั้งขอขอบพระคุณเจาหนาท่ีโครงการศึกษาปริญญาโทท่ีไดใหความชวยเหลือ 
แกนักศึกษาปริญญาโททุกคนเปนอยางดีไว ณ ท่ีนี้ดวย 
 
 

             สุพจน  ชนะคา
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บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนธนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหาตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินการทาง
วินัย และการอุทธรณของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ซ่ึงถือไดวาเปนเจาหนาท่ี 
ของรัฐแตมิใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา การนําบทบัญญัติวาดวยเร่ืองวินัยมาบังคับ
ใชกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ ก็เพ่ือใหสามารถบังคับบัญชาพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยวินัยของบุคคลถือไดวามีความสําคัญ 
เปนอันมากตอรัฐบาลในการบริหารงานประเทศ และเปนปจจัยสําคัญท่ีสรางความสําเร็จใหแกบุคคล 
สังคม และประเทศชาติ ทําใหประเทศชาติเกิดความสงบสุข เรียบรอยและเจริญกาวหนา ตามมาตรา  
65/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 บัญญัติไววาวินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การ
อุทธรณและการรองทุกขของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 
อุดมศึกษา ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาไดออกขอบังคับใหนําเร่ืองวินัยและอุทธรณตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาใชบังคับกับพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการดวยโดยอนุโลม   
 จากการศึกษาบทบัญญัติวาดวยเร่ืองวินัยพบวามีปญหาหลายประการคือ ปญหา
บทบัญญัติวินัยมีความไมชัดเจนแนนอน ซํ้าซอนและไมมีผลในทางปฏิบัติ ทําใหเกิดปญหาตอ
ผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการสอบสวน ในการปรับขอเท็จจริงเขากับขอกฎหมาย และกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมตอพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ท่ีถูกลงโทษทางวินัย เพราะ
การกระทําผิดวินัยบางคร้ังควรเปนความผิดในเร่ืองเดียว ฐานความผิดเดียว แตเนื่องจากความซํ้าซอน
ของบทบัญญัติวินัย จึงมีการปรับฐานความผิดวาเปนความผิดหลายมาตรา ซ่ึงจะทําใหดุลพินิจในการ
พิจารณาระดับโทษสูงกวาท่ีควรจะไดรับ นอกจากนี้ หลักประกันความเปนธรรมของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ท่ีถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง คือการอุทธรณคําส่ัง
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ลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง เม่ือเปรียบเทียบกับหลักประกันความเปนธรรมของขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง คือการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย
อยางรายแรง  พบวามีหลักประกันความเปนธรรมนอยกวาในเร่ืองสิทธิของผูอุทธรณ กระบวนการ
พิจารณาอุทธรณท่ีไมครอบคลุม และองคกรวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยไมเปนกลาง จึง
ตองมีการศึกษาถึงปญหาเหลานี้เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว 
 การทําวิทยานิพนธในคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเอกสาร ในแงการวิเคราะหปญหาทาง
กฎหมายโดยทําการศึกษาวิจัย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ซ่ึงจากการ 
วิจัยเห็นวาโดยท่ีสถานภาพของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ มีท่ีมาจากสัญญาจาง
มิไดมีฐานะเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงควรมีการกําหนดขอบังคับวาดวยเรื่อง
วินัยและอุทธรณของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการข้ึนเอง ตามอํานาจในมาตรา 
62/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ท้ังนี้ โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบทบัญญัติในเร่ืองวินัยและอุทธรณ
ของกฎหมายขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แตใหกําหนดขอวินัยท่ีเปนขอปฏิบัติ ขอหาม 
และลักษณะการกระทําท่ีเปนความผิดวินัยอยางรายแรงใหเปนกลุมหมวดหมูท่ีชัดเจน ใหยุบรวม
บทบัญญัติท่ีมีวัตถุประสงค จุดมุงหมายซํ้าซอนเปนมาตราเดียวกัน บทบัญญัติท่ีไมมีความชัดเจน 
ก็แกไขใหมีความชัดเจนแนนอน และแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติท่ีไมมีผลในทางปฏิบัติใหสามารถ
ปฏิบัติได สําหรับการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง ใหกําหนดสิทธิของผูอุทธรณ 
กระบวนการพิจารณาอุทธรณใหครอบคลุมชัดเจน และองคกรพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตองเปนผูมี
ความเปนกลางไมมีสวนไดเสียในรูปคณะกรรมการ เพื่อใหการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณ
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ เปนไปตามหลักความยุติธรรม คือความถูก
ตองตามตัวบทกฎหมาย ความถูกตองตามสภาพความเปนจริง ความเทาเทียมกันไมมีอภิสิทธ์ิหรือ
สิทธิพิเศษแกบุคคลใด และความรวดเร็วในการทําใหเกิดความถูกตองมากท่ีสุด  
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ABSTRACT 
 

 This research has an aim to analyse any problems concerning with disciplinary and 
complaining action by the staff of the university and institute who are considered as a government 
officer but not a civil servant. To potentially command the staff of the university and institute, it is 
essential to apply the provision relating to the disciplinary procedure to them. The discipline of 
person is important to the state administration and a key factor in making a success to people, 
society and nation. This leads the nation to be peaceful, well – mannered and prosperous. 
According to article 65/1 of the Civil Service Act B.E. 2547 and the Civil Service Amendment 
Act (No. 2) B.E. 2551, it stipulates that the discipline and disciplinary punishment of the staff in 
the university shall be subject to the Civil Service Act B.E. 2547 and the Civil Service 
Amendment Act (No. 2) B.E. 2551 mutatis mutandis. 
 According to the thesis,  the provision relating to the  discipline has many problems: - 
the overlap of provision, the indistinctive provision and ineffective application of provision which 
the commanders or investigating committee face with problems in applying facts to provision and 
which it causes unfairness to the staff of the university and institute who  are taken in disciplinary 
action. As overlapping of disciplinary provision, when they commit only one offence, such 
offence shall be applied to many articles. The discretion in taking disciplinary penalty is higher 
than it should be. Moreover, the surety of fairness for the staff of the university and institute taken 
disciplinary action is to complain, while the surety for civil servant taken disciplinary action is to 
appeal. It is found that the surety of fairness is less in term of a right of complaining and 
complainant, duration of complaint filing and complaining proceedings. Therefore, it is necessary 
to study these problems in order to find solutions for them. 
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 This research is a documentary study in term of analysing the legal problems by 
studying laws, rules, regulations and commanding letters relating to the disciplinary action and 
complaint of the staff of the university and institute. From this research, the status of staff in the 
university and institute who derives from the hire contract is not a civil servant. Therefore, it 
should impose one provision concerning with the discipline of the Civil Service Act B.E. 2547 
and the Civil Service Amendment Act (No. 2) B.E. 2551. Comparing the provision of discipline 
relating to the disciplinary keeping and disciplinary proceedings on the Civil Service Act, it 
should merge all provisions which have same proposal and aim together. It should amend any 
provisions to be distinct and cancel any ineffectively practiced provisions. To ask for fairness by 
the staff of the university and institute, who are punished in discipline, the committee should be set 
up for taking disciplinary action of the staff of the university and institute in accordance with the 
surety of fairness that is a righteousness of legislation, a de facto righteousness, equality without 
privilege and fastness with the most righteousness. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สภาพสังคมไทยปจจุบันกําลังพัฒนาตามกระแสสังคมโลกท่ีเปนยุคเทคโนโลยีและ
ขอมูลขาวสาร สภาวะแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจึงมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว
เปนผลใหกติกาทางสังคม คือกฎหมายตองมีการพัฒนาหรือปรับปรุงใหมีความทันสมัยและ
สอดคลองตอวิถีแหงความเปล่ียนแปลง รัฐสภาจึงจําตองตรากฎหมายใหมและแกไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเกาข้ึนใชบังคับเพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณอยูเสมอ1 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ไดกําหนด 
ใหสถานศึกษาของรัฐท่ีเปนสวนราชการ ท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาจะตองมาอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และไดรวมขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐท่ีอยูภายใตระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกตางกันไดแก คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) คณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.) และคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
สามัญ (ก.พ.) มารวมอยูท่ีเดียวกัน เพื่อใหงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐมีความเสมอภาค เปนเอกเทศ และสอดคลองกับภารกิจ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและ
ความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ จึงกําหนดใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาข้ึนเปนการเฉพาะ โดยใหคณาจารยและบุคลากรท่ีเปนขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวตั้งแตวันท่ี 
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ซ่ึงเปนวันท่ีมีผลใชบังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป2 
 เม่ือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเปนสวนราชการตางๆ มีภารกิจมากข้ึน ทําใหบุคลากรที่
เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไมเพียงพอตอการปฏิบัติตามภารกิจ ไมวาจะเปน
คณาจารยและบุคลากรสายอาชีพ สถาบันอุดมศึกษาจึงจําเปนตองวาจางบุคคลมาชวยปฏิบัติภารกิจ  
                                                 

1 สํานักงาน ก.พ.  (2551).  ประมวลกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471 -2551.  
หนา 2. 

2 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, 2547, 12 พฤศจิกายน: 55 
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จึงไดมีการวาจางอาจารยอัตราจาง บุคลากรตามสัญญาจาง และพนักงานมหาวิทยาลัยเขามาสูระบบ
ของสถาบันอุดมศึกษามากข้ึน ซ่ึงบุคคลที่ถูกจางมิไดถูกบรรจุเปนขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาและยังไมมีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีชัดเจน 
 ตอมารัฐสภาไดออกพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ซ่ึงเปนกฎหมายหนึ่งท่ีไดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 เพื่อพัฒนาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงรองรับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ท่ีไมใชขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ใหชัดเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงกฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 6 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2551 ซ่ึงเปนวันท่ีมีผลใชบังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา       
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ไดเพ่ิมบทนิยามศัพท คําวา “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” มีความหมายวา 
“บุคคลซ่ึงไดรับการจางตามสัญญาจางใหทํางานในสถาบันอุดมศึกษา โดยไดรับคาจางหรือ
คาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของสถาบันอุดมศึกษา”3 ดังนั้น พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ จึงไมใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แตเปน
ประเภทท่ีสถาบันอุดมศึกษา วาจางตามสัญญาจางท่ัวๆไป ไมวาจะเรียกวา พนักงานมหาวิทยาลัย 
บุคลากรตามสัญญาจาง และลูกจางช่ัวคราว แลวแตจะเรียกตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง
กําหนด ซ่ึงปจจุบันประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ มีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ 
และมีจํานวนมากกวา ประเภทขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีแนวโนมเกษียณอายุ
ราชการออกไปเร่ือยๆ และรัฐบาลก็มีนโยบายไมใหมีการรับบรรจุเพิ่ม แตใหงบประมาณมาจางเปน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ เปนสวนราชการ แทนตําแหนงของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเกษียณอายุราชการออกไป 
 เม่ือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเปนสวนราชการแตละแหงมีบุคลากร 2 ประเภท คือ 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ การ
บริหารงานบุคคล จึงตองมี 2 ระบบ และวินัย ซ่ึงเปนเคร่ืองมือชนิดหนึ่งของการบริหารงานบุคคล
ในการควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังกัดยอมตองมี 2 ระบบ ซ่ึงกอใหเกิดปญหาความลักล่ัน 
และความไมเทาเทียมกันในระบบ เนื่องจากบุคลากรสวนหน่ึงเปนขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาตองใชกฎหมายวาดวยวินัยตามระเบียบของทางราชการ แตบุคลากรอีกสวนหนึ่งซ่ึงเปน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองใชกฎหมายวาดวยวินัยตามระเบียบ หลักเกณฑซ่ึงสภาสถาบัน 

                                                 
3  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551, มาตรา 3. 
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อุดมศึกษากําหนด สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจกําหนดขอวินัยไมเหมือนกันไดตามบริบทของ
แตละแหง 
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ถือวาเปนเจาหนาท่ีของรัฐและเปน
บุคลากรภาครัฐอีกประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และมีสิทธิท่ีจะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ไดแก อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรือศาสตราจารย ตําแหนงประเภทผูบริหาร 
ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และตําแหนงประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญ
เฉพาะไดตามมาตรา 65/2 ประกอบกับมาตรา 184 กลาวคือขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ดํารงตําแหนงใดได พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ก็ดํารงตําแหนงนั้นไดเชนกัน 
ดังนั้นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ จึงเปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญในการเขา
มารวมดําเนินกิจกรรมทางปกครอง ในการบริการสาธารณะดานการศึกษาของชาติ จึงควรไดรับการ
รับรองคุมครองในระบบการบริหารงานบุคคลท่ีเปนธรรมตามหลักความยุติธรรมไมยิ่งหยอนกวา
ขาราชการดวยเชนกัน  
 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยบัญญัติไวอยางชัดเจนในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 สวนการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ไมไดกําหนดไว แตใหเปนอํานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
แตละแหงเปนผูกําหนดข้ึนมาเองโดยทําเปนขอบังคับตามมาตรา 65/15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 อีกท้ังยังไมมีมาตรฐานกลางในการ
กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับในเร่ืองวินัยและอุทธรณคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ี
เปนสวนราชการตางๆ ก็ไดออกขอบังคับสภาสถาบันอุดมศึกษาใหนํากฎหมายวาดวยวินัยและ
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาใชกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

                                                 
     4 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551, มาตรา 18.
มาตรา 65/2. 
               5 มาตรา 65/1 การกําหนดตําแหนง ระบบการจาง การบรรจุและแตงต้ัง อัตราคาจางและคาตอบแทนเงิน 
เพ่ิมและสวัสดิการ การเล่ือนตําแหนง การเปล่ียนและการโอนยายตําแหนง การลา จรรยาบรรณ วินัยและการรักษา 
วินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณและการรองทุกขและการอื่นที่เก่ียวกับการบริหาร งาน
บุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษา. 
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ท่ีเปนสวนราชการโดยอนุโลม เชน ขอบังคับของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล 
เปนตน 
 เม่ือศึกษาวิเคราะหถึงการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 พบวายังมีปญหาท่ีควรไดรับการแกไขหลายประการ กลาวคือ ปญหา
บทบัญญัติการดําเนินการทางวินัยมีความไมชัดเจนแนนอน ซํ้าซอนและไมมีผลในทางปฏิบัติ  
เพราะมีการบัญญัติขอวินัยกระจายไมเปนหมวดหมูท่ีชัดเจน มีความซํ้าซอนของบทบัญญัติของ
กฎหมาย มีความไมชัดเจนของบทบัญญัติของกฎหมาย และมีบทบัญญัติท่ีไมมีผลในทางปฏิบัติ   
นอกจากนี้ยังพบปญหาระบบการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง ท่ีกําหนดการ
พิจารณาอุทธรณและองคกรวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษวินัยไมรายแรงมีมาตรฐานตํ่ากวากฎหมาย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและขัดกับหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ ซ่ึงถือไดวาเปนการ
บัญญัติกฎหมายไมสอดคลองกับหลักกฎหมายปกครองท่ีใหอํานาจฝายปกครองกระทําการ ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีจํากัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎร จะตองบัญญัติกําหนดไวอยางแจงชัดวาใหอํานาจฝาย
ปกครองออกคําส่ังบังคับใหบุคคลประเภทใด กระทําอะไรหรือหามมิใหกระทําอะไร ในกรณีใดและ 
เพื่อประโยชนอะไร และกฎหมายตองมีลักษณะแนนอนชัดเจน และไมเปนไปตามแนวคิดการปฏิรูป 
ระบบราชการ ตามหลักเอกภาพ หลักโปรงใส หลักประสิทธิภาพ และหลักยุติธรรม ท่ีมีหลักวา
ระบบวินัยและอุทธรณของเจาหนาท่ีของรัฐตองมีลักษณะท่ัวไป ใชบังคับกับเจาหนาท่ีของรัฐทุกคน  
ทุกประเภทอยางเทาเทียมกัน มุงใหเกิดประสิทธิภาพตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ กฎหมายจะตอง
เขียนเปนลายลักษณอักษรดวยถอยคําท่ีชัดเจน ไมคลุมเครือ และเจาหนาท่ีผูถูกกลาวหาจะตองไดรับ
การคุมครองสิทธิอันพึงมีในการดําเนินการทางวินัย เม่ือนํามาอนุโลมใชกับพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการดวย การดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการก็มีปญหาเฉกเชนเดียวกัน    
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. ศึกษาวิเคราะหถึงวิวัฒนาการ แนวคิดและจุดมุงหมายของการดําเนินการทางวินัย และการ
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ  
 2. ศึกษาถึงปญหาของการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการวามีปญหาอุปสรรคขอขัดของอยางไร สามารถให
หลักประกันความม่ันคงและเปนธรรมแกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ
เหมาะสมหรือไม เพียงใด 
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 3. ศึกษาถึงแนวทางการแกไขปญหา อุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ และรูปแบบท่ีเหมาะสมและควรจะเปนของการดําเนินการทางวินัย
และการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ   
 4. เสนอแนวทางการแกไขปญหา และหลักการที่ควรจะเปนของการดําเนินการทางวินัยและการ
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
และเปนแนวทางสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเปนสวนราชการตางๆ นําไปกําหนดขอบังคับ
เร่ืองวินัยและอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ถือวาเปนเจาหนาท่ีของรัฐแตมิใช
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา การประพฤติและปฏิบัติตนของพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ ถูกควบคุมจํากัดสิทธิใหถือปฏิบัติหรือหามปฏิบัติโดยบทบัญญัติวา
ดวยเร่ืองวินัย ท่ีนําเร่ืองวินัยและอุทธรณตามกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษามาบังคับใชโดยอนุโลม แตบทบัญญัติเร่ืองวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 นั้นมีปญหาอยูหลายประการไดแก ปญหาบทบัญญัติการ
ดําเนินการทางวินัยมีความไมชัดเจนแนนอน ซํ้าซอนและไมมีผลในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ เม่ือ
พิจารณาถึงหลักประกันความเปนธรรมของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ท่ีถูก
ลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง คือการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง จะพบวามี
หลักเกณฑใหความเปนธรรมนอยกวาหลักประกันความเปนธรรมของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง  กลาวคือในเร่ืองสิทธิของผู อุทธรณ 
กระบวนการพิจารณาอุทธรณ และองคกรวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยท่ีไมรายแรง จึงตอง
มีการศึกษา วิจัยถึงปญหาเหลานี้เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว และโดยท่ีสถานภาพ
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ ท่ีมาจากสัญญาจางและมิไดมีฐานะเปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงควรมีการกําหนดขอวินัยและอุทธรณของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ ข้ึนเอง เพื่อใหการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการเปนไปตามหลักความยุติธรรมมากท่ีสุด โดยการ
เสนอหลักการท่ีควรจะเปนของการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ เพื่อเปนแนวทางใหสถาบันอุดมศึกษานําไป
พิจารณาออกขอบังคับตอไป 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
  ศึกษาวิเคราะหถึงวิวัฒนาการ แนวคิดและจุดมุงหมายของการดําเนินการทางวินัย และ
การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ท้ังนี้จะศึกษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551  
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ตลอดจน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําวินิจฉัยของศาล หนังสือ
ส่ังการท่ีเกี่ยวของ โดยจะศึกษาวาบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการ
ดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปน
สวนราชการ มีปญหาอยางไร สอดคลองกับสภาพการณและสถานภาพของพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการในปจจุบันหรือไม อยางไร เพ่ือพิจารณาหาแนวทางเสนอแนะหลักการท่ี
ควรจะเปนของการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ 
 
1.5 วิธีการศึกษา 
              วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาวิจัยเอกสาร ในแงการวิเคราะหปญหาทางกฎหมาย 
โดยจะทําการศึกษาวิจัยกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับคําวินิจฉัยของศาล และหนังสือส่ังการที่เกี่ยวของ 
กับการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ี
เปนสวนราชการ โดยศึกษาจากตัวบทกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หนังสือ ตํารา บทความ รายงาน
คนควาวิจัย วิทยานิพนธ ตลอดจนแนวความคิดการเสนอแนะของนักวิชาการและเอกสารอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของและเช่ือถือได 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงวิวัฒนาการ แนวคิดและจุดมุงหมายของการดําเนินการทางวินัยและการ
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ  
 2. ทําใหทราบถึงปญหาของการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ วามีปญหาอุปสรรคขอขัดของอยางไร สามารถให
หลักประกันความม่ันคงและเปนธรรมแกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ 
เหมาะสมหรือไม เพียงใด 
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 3. ทําใหทราบถึงแนวทางการแกไขปญหา อุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอ
การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และรูปแบบท่ีเหมาะสมและควรจะเปนของการดําเนินการ
ทางวินัย และการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวน
ราชการ  เพื่อใหเกิดความถูกตองตามหลักความยุติธรรม 
 4. ทําใหสามารถเสนอแนวทางการแกไขปญหา และหลักการท่ีควรจะเปนของการดําเนินการทาง
วินัยและการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และเปนแนวทางสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเปนสวนราชการตางๆ 
นําไปกําหนดขอบังคับเร่ืองวินัยและอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัด อีกท้ังยังเปนประโยชนตอผูสนใจเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการตอไปดวย  
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บทที่ 2   
วิวัฒนาการและหลักกฎหมายที่เกีย่วของกับการดําเนินการทางวินัยและ 

การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย 
 
 ในบทนี้จะไดศึกษาถึงวิวัฒนาการและประวัติความเปนมาและหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
กับการดําเนินการทางวินัย และการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีเปนสวนราชการในอดีต ตั้งแตเร่ิมใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 
จนถึงปจจุบัน วามีความเปนมาอยางไร มีพัฒนาการมาเปนลําดับท่ีใหหลักประกันความเปนธรรม
แกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการอยางไรบาง ตลอดจนแนวคิดหลักการและ
เหตุผลของการปรับปรุงกฎหมาย  เพื่อนําไปสูการเสนอหลักการท่ีเหมาะสมและควรจะเปนของการ
ดําเนินการทางวินัย และการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปน
สวนราชการ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
2.1 วิวัฒนาการการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย 
 ประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับแรก เม่ือวันท่ี 23 
กุมภาพันธ พุทธศักราช 2471 ซ่ึงไดบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณ
คําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการและพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนและกฎ ก.พ. 
ฉบับตอๆ มา ก็ไดมีการพัฒนาปรับปรุงแกไขเร่ืองการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยเปนลําดับ ซ่ึงวิวัฒนาการดังกลาวมีดังนี้  
 1)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471 เปนกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับแรก ซ่ึงใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2472 ไดวางหลักการในการ
จัดระเบียบขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้วา 
 “โดยท่ีมีพระราชประสงคจะทรงวางระเบียบขาราชการพลเรือนใหเปนไปในทาง
เลือกสรรผูมีความรูและความสามารถเขารับราชการเปนอาชีพ ไมมีกังวลดวยการแสวงผลประโยชน 
ในทางอ่ืน สวนฝายขาราชการก็ใหไดรับประโยชนยิ่งข้ึน เนื่องจากความสะพร่ังพรอมดวยขาราชการ 
ซ่ึงมีความสามารถ และรอบรูในวิถีและอุบายของราชการ กับท้ังหนาท่ีและวินัยอันตนพึงรักษาเปน
นิตยกาล” 
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จากความในคําปรารภของพระราชบัญญัติดังกลาว แสดงถึงหลักการในการวางระเบียบ
ขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้วา 

 (1) ใหเลือกสรรผูมีความรูความสามารถ (competence) เขาราชการตามระบบ
คุณธรรม (merit system) 

 (2) ใหการรับราชการเปนอาชีพ (career service) ไมกังวลดวยการหาผลประโยชน
ใน ทางอ่ืน อันเปนผลใหขาราชการไดรับคาตอบแทนการทํางานเพียงพอแกการครองชีพ ตั้งหนาทํา
ราชการโดยไมตองประกอบอาชีพอ่ืน อีกทั้งไมใหหากินจากตําแหนงหนาท่ีตามระบบ “กินตําแหนง”  
หรือ “กินเมือง” ตามที่เคยปฏิบัติมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา 

 (3) ใหขาราชการมีวินัย ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 (4) ใหทางราชการไดประโยชนยิ่งข้ึนจากการมีขาราชการมีความรู ความสามารถ

และมีวินัย1 
 โดยสรุปก็คือใหขาราชการมีคุณภาพ คุณธรรมและคุณภาพชีวิตท่ีดีและใหทางราชการ
ไดประโยชนยิ่งข้ึน 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471 ไดบัญญัติขอวินัยท่ี
กําหนดใหขาราชการตองถือปฏิบัติไวในมาตรา 31 และวินัยท่ีเปนขอหามมิใหขาราชการปฏิบัติไว
ในมาตรา 32, 33, 34, และมาตรา 35 และไดบัญญัติลักษณะพฤติการณท่ีตองถูกลงโทษไลออกไวใน
มาตรา 38 โทษทางวินัยไดบัญญัติไวในมาตรา 36 ตามหมวด 3 ภาค 3 และภาค 4 สําหรับการ
อุทธรณและการรองทุกขของขาราชการพลเรือนยังไมมีปรากฏตามพระราชบัญญัตินี้2 
 สวนการดําเนินการทางวินัยพระราชบัญญัตินี้มิไดกําหนดวิธีการดําเนินการทางวินัย 
แกขาราชการพลเรือนไว เพียงแตกําหนดไววาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยท่ีมีโทษถึง 
ไลออก จะตองมีการไตสวนและพิจารณาเสียกอน3 และไดมีการกําหนดวิธีการไตสวนวาจะตองมี
คณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน จึงจะเปนคณะกรรมการได แตถาจะส่ังลงโทษลดตําแหนง หรือ 
ลดข้ัน ตัดเงินเดือน หรือตําหนิโทษเปนลายลักษณอักษรแกผูกระทําผิดวินัย สามารถลงโทษไดโดย
ไมจําเปนตองแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการไตสวนกอนนอกจากน้ี ยังกําหนดในเรื่องการพัก
หนาท่ีราชการระหวางไตสวนดวย4 ตอมา 

                                                 
1  สํานักงาน ก.พ. (2551).  เลมเดิม.  หนา 4. 
2  แหลงเดิม.  หนา 25-26 . 
3  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471, มาตรา 45. 
4  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471, มาตรา 44. 
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2)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2476 ไดบัญญัติขอวินัยท่ี
เปนขอปฏิบัติและเปนขอหามไวปะปนกันตามลักษณะ 6 วินัยขาราชการพลเรือน หมวด 1 ชนิด
ตางๆ ของวินัย ตามมาตรา 39 ถึงมาตรา 48 โทษทางวินัยกําหนดไว 5 สถาน ตามมาตรา 49 การ
พิจารณาลงโทษ ตามมาตรา 50 ถึงมาตรา 52 การรักษาวินัยขาราชการพลเรือนตามมาตรา 55 การ
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยตามมาตรา 565  

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พุทธศักราช  2476 มีสาระสําคัญ
เปล่ียนแปลงไปจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471 คือ ไดมีการ
เปล่ียนโทษ “ลดตําแหนง” เปน “ลดข้ันเงินเดือน” และการลงโทษไลออกตองให ก.พ. พิจารณา
อนุมัติ  และไดกําหนดใหมีกระบวนการอุทธรณการลงโทษทางวินัยดวย6 

สวนการดําเนินการทางวินัยมิไดกําหนดวิธีการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการพล
เรือนไว เพียงแตกําหนดไววาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยท่ีมีโทษถึงไลออก จะตองมี
การไตสวนและพิจารณาเสียกอน  และไดมีการกําหนดวิธีการไตสวนวาจะตองมีคณะกรรมการไม
นอยกวา 3 คน จึงจะเปนคณะกรรมการได แตถาจะส่ังลงโทษลดตําแหนง หรือลดข้ัน ตัดเงินเดือน 
หรือตําหนิโทษเปนลายลักษณอักษรแกผูกระทําผิดวนิัย สามารถลงโทษไดโดยไมจําเปนตองแตงต้ัง
คณะกรรมการข้ึนทําการไตสวนกอน นอกจากนี้ ยังกําหนดในเร่ืองการพักหนาท่ีราชการระหวางไต
สวนดวย7 ตอมา 

3) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2479 ไดบัญญัติขอวินัยท่ี
เปนขอปฏิบัติและเปนขอหามไวปะปนกันตามลักษณะ 7 วินัยขาราชการพลเรือน หมวด 1 ขอความ
ท่ัวไป ตามมาตรา 45 ถึงมาตรา 54 หมวด 2 โทษทางวินัยกําหนดไว 5 สถาน ตามมาตรา 55 การ
พิจารณาลงโทษตามมาตรา 56 ถึงมาตรา 61 หมวด 3 การรักษาวินัยขาราชการพลเรือนตามมาตรา63  
การรองทุกขคําส่ังลงโทษทางวินัยตามมาตรา 648 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2479 มีสาระสําคัญเปล่ียนแปลง 
ไปจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2476 คือ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมโทษ
ทางวินัยซ่ึงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2476 กําหนดไว 5 สถานคือ 
ไลออก ลดข้ันเงินเดือน ตัดเงินเดือน และตําหนิโทษ เพิ่มเปนใหมีโทษปลดออกและโทษ ภาคทัณฑ 
เพิ่มข้ึน โดยไมมีโทษ ลดข้ันเงินเดือน และไดแกไขการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย เปนการ 

                                                 
5  สํานักงาน ก.พ.  (2551).  เลมเดิม. หนา  51-52. 
6  แหลงเดิม. หนา 39. 
7  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2476, มาตรา 53. 
8  สํานักงาน ก.พ.  (2551).  เลมเดิม.  หนา 110-116. 
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รองทุกขคําส่ังลงโทษทางวินัย ซ่ึงก็มีความหมายเปนการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2476 นั้นเอง9  

สวนการดําเนินการทางวินัย พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดบัญญัติให ก.พ. เปนผูสอบสวน
พิจารณาขาราชการพลเรือนผูท่ีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงซ่ึงถึงกับจะตองถูกไลออก หรือปลดออก
จากราชการ เม่ือ ก.พ. สอบสวนและพิจารณาเห็นควรไลออกจากราชการ ใหแจงเจากระทรวงเพื่อ
ส่ังไลออก10 สวนวิธีการสอบสวนยังคงปฏิบัติเชนพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับ
กอนๆ ตอมา 
     4) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2482 ไดบัญญัติขอวินัยท่ี
เปนขอปฏิบัติและเปนขอหามไวปะปนกันตามลักษณะ 7 วินัยและการรักษาวินัย หมวด 1 ขอความ
ท่ัวไป ตามมาตรา 46 ถึง มาตรา 56 หมวด 2 โทษทางวินัยกําหนดไว 5 สถาน ตามมาตรา 57 กําหนด
ลักษณะการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงท่ีตองถูกลงโทษไลออกไวในตามมาตรา 58 (ก) ถึง (ฉ) การ
พิจารณาลงโทษตามมาตรา 59, 61, 62 และ63 หมวด 3 การรักษาวินัยตามมาตรา 65 การรองทุกข
คําส่ังลงโทษทางวินัยตามมาตรา 6611 

สวนการดําเนินการทางวินัยไดลดอํานาจของ ก.พ. ท่ีเดิมให ก.พ. สอบสวนและ
พิจารณากรณีขาราชการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงท้ังหมด เปล่ียนเปนให ก.พ.พิจารณาเฉพาะ
ขาราชการพลเรือนช้ันเอกและช้ันพิเศษ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณาช้ันโทและช้ันตรี อ.ก.พ.กรม
พิจารณาชั้นจัตวาในสวนกลาง และ อ.ก.พ.จังหวัด พิจารณาช้ันจัตวาในสวนภูมิภาค ถาพิจารณา
เห็นสมควรไลออกจากราชการ ใหแจงเจากระทรวงหรืออธิบดีผูบังคับบัญชา แลวแตกรณีเพื่อส่ังไล
ออกตอไป12 สวนวิธีการสอบสวนยังคงเปนเชนเดิม ตอมา 
             5)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2485 ไดบัญญัติขอวินัยท่ี
เปนขอปฏิบัติและเปนขอหามไวปะปนกันตามลักษณะ 6 วินัยขาราชการพลเรือน หมวด 1 วินัย  
ตามมาตรา 48 ถึง มาตรา 59  หมวด 2 โทษทางวินัยกําหนดไว 5 สถาน ตามมาตรา 60 กําหนด
ลักษณะการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงท่ีตองถูกลงโทษไลออกไวในตามมาตรา 61 (ก) ถึง (ฉ) การ
พิจารณาลงโทษตามมาตรา 62 และมาตรา 65  หมวด 3 การรักษาวินัย ตามมาตรา 67 ถึงมาตรา 70  
หมวด 4 การรองทุกขและการพิจารณาการรองทุกขตามมาตรา 71 ถึงมาตรา 7613 

                                                 
              9 สํานักงาน ก.พ.  (2551).  เลมเดิม. หนา 125. 
              10 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2479, มาตรา 56.  
              11  สํานักงาน ก.พ.  (2551).  เลมเดิม.  หนา 150-155. 
              12  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2482, มาตรา 58. 
              13  สํานักงาน ก.พ.  (2551).  เลมเดิม. หนา 207-214. 
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 สวนการดําเนินการทางวินัยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 
2485 มาตรา 61 ไดบัญญัติใหผูมีอํานาจและหนาท่ีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนอยางนอย 3 คน 
ข้ึนทําการสอบสวน ดังนี้ 
                    (1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมาย สําหรับ
ขาราชการพลเรือนช้ันพิเศษและช้ันเอก 
                    (2) ปลัดกระทรวง อธิบดี หัวหนากรม หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย สําหรับขาราชการ
พลเรือนช้ันโทและช้ันตรี และขาราชการพลเรือนช้ันจัตวา ในราชการบริหารสวนกลาง 
                     (3) ขาหลวงประจําจังหวัดหรือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมายสําหรับขาราชการ
พลเรือนช้ันจัตวาในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
                  สวนอํานาจการพิจารณาเปนอํานาจของ ก.พ. โดยเมื่อคณะกรรมการทําการสอบสวน
และรายงานแลว ใหเจากระทรวงทําความเห็นรายงานไปยัง ก.พ. เม่ือ ก.พ. พิจารณาเห็นควรไลออก
จากราชการ จึงใหเจากระทรวงส่ังไลออกตอไป แตถาเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจง ใหเจากระทรวง
หรือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมายมีอํานาจพิจารณาส่ังไลออกไดโดยไมตองทําการสอบสวน14 
   พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2485 ไดเร่ิมกําหนดระยะเวลา
ในการสอบสวน โดยใหสอบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว แตอยางชาไมเกิน 30 วัน และขยายเวลาได
อีกไมเกิน 2 คร้ังๆละไมเกิน 15 วัน หากจะขยายเวลาอีกตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวง15 และไดบัญญัติถึงเร่ืองการส่ังใหออกจากราชการไวกอนระหวางสอบสวนหรือตองหา
คดีอาญาไวดวย16 ตอมา 

6) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2495 ไดบัญญัติขอวินัยท่ี
เปนขอปฏิบัติและเปนขอหามไวปะปนกันตามลักษณะ10 ขาราชการพลเรือน หมวด 1 วินัย  ตาม
มาตรา 68 ถึงมาตรา 80  หมวด 2 โทษทางวินัยกําหนดไว 6 สถานตามมาตรา 81 กําหนดลักษณะ
การกระทําผิดวินัยอยางรายแรงที่ตองถูกลงโทษไลออกไวในตามมาตรา 82 (ก) ถึง (ฉ) การพิจารณา
ลงโทษตามมาตรา 84 และมาตรา 87 หมวด 3 การรักษาวินัยตามมาตรา 89 ถึงมาตรา 92 หมวด 4 
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา 93 ถึงมาตรา 9917 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2495 มีสาระสําคัญเปล่ียนแปลง 
ไปจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2485 คือ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมโทษ

                                                 
           14 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2485, มาตรา 61 วรรคสอง. 
            15  แหลงเดิม.  มาตรา 61 วรรคสาม. 
            16  แหลงเดิม.  มาตรา 63. 
           17  สํานักงาน ก.พ.  (2551). เลมเดิม. หนา 267-275. 
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ทางวินัย โทษใหออก อีกสถานหนึ่ง และการลงโทษไลออก ปลดออกให อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา
อนุมัติ ไมตองให ก.พ. พิจารณาอนุมัติดังแตกอน และไดเปล่ียนคําวา “รองทุกข” เปน “อุทธรณ” 
โดยใชในกรณีท่ีถูกลงโทษทางวินัยเชนเดียวกับท่ีเคยใชในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พุทธศักราช 247618 
 สวนการดําเนินการทางวินัยใหปลัดกระทรวงมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
สําหรับขาราชการพลเรือนช้ันเอกลงมา สวนอํานาจการพิจารณาเปนอํานาจของ ก.พ. โดยเม่ือ
คณะกรรมการทําการสอบสวนและรายงานแลว ใหเจากระทรวงทําความเห็นรายงานไปยัง ก.พ. 
เม่ือ ก.พ. พิจารณาเห็นควรไลออกจากราชการ จึงใหเจากระทรวงส่ังไลออกตอไป แตถาเปน
ความผิดท่ีปรากฏชัดแจง ใหเจากระทรวงหรือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมายมีอํานาจพิจารณาส่ัง
ไลออกไดโดยไมตองทําการสอบสวน และไดกําหนดเวลาแลวเสร็จดวยวา เม่ือขยายเวลาแลว ตอง
แลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน 9 เดือน19 และไดบัญญัติใหคณะกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงาน
ตามกฎหมายอาญาเปนคร้ังแรก20 และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2495 ไดเร่ิม
มีการออกกฎ ก.พ. วาดวยการสอบสวนพิจารณาขึ้น 2 ฉบับ โดยใหหลักประกันแกผูถูกกลาวหา 
เชน ใหโอกาสผูถูกกลาวหาท่ีจะช้ีแจงแกขอกลาวหาและนําพยานหลักฐานมานําสืบแกขอกลาวหา
ได หามนําบุคคลอ่ืนนอกจากผูกําลังถูกสอบสวนปากคําอยูเขาฟงการสอบสวน เปนตน21 และไดมี
การออกกฎ ก.พ. วาดวยความผิดท่ีปรากฏชัดแจงท่ีรัฐมนตรีเจาสังกัดมีอํานาจพิจารณาส่ังไลออกได
โดยไมตองทําการสอบสวนดวย22 ตอมา 

7) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ไดบัญญัติขอวินัยท่ีเปนขอ
ปฏิบัติและเปนขอหามไวปะปนกันตามลักษณะ 4 วินัยขาราชการพลเรือนตามมาตรา 69 ถึงมาตรา 
82  โทษทางวินัยกําหนดไว 6 สถานตามมาตรา 83 กําหนดลักษณะการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงที่
ตองถูกลงโทษไลออกไวในตามมาตรา 84 (ก) ถึง (ซ) การพิจารณาลงโทษตามมาตรา 90, 91, 94 

                                                 
18  แหลงเดิม. หนา 249. 
19 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2495, มาตรา 82 วรรคสี่. 
20 แหลงเดิม. มาตรา 83.  
21 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 82 (พ.ศ. 2495) และฉบับที่ 96 (พ.ศ. 2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนพุทธศักราช 2495 วาดวยการสอบสวนพิจารณา. 
22 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2495) ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพุทธศักราช 2495 

วาดวยการสอบสวนพิจารณา.  
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และมาตรา 95 การรักษาวินัยตามมาตรา 93 การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา 97 ถึง
มาตรา 10523 

 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2497 มีสาระสําคัญเปล่ียนแปลง 
ไปจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2495 คือ การลงโทษไลออก ปลด
ออก และใหออกใหเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.ภาค หรือ อ.ก.พ.จังหวัดแลวแตกรณี
เพ่ือพิจารณา และใหผูถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเพ่ือพิจารณา
ได ในกรณีท่ีถูกไลออก ปลดออก หรือใหออก ถาเปนการอุทธรณคําส่ังของผูวาราชการภาคให
อุทธรณตอปลัดกระทรวงและให อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณาเปนยุติ สวนกรณีอ่ืนใหอุทธรณตอ
นายกรัฐมนตรีและให ก.พ.พิจารณาเสนอนายกรัฐมนตรีส่ังการ24  
                  การดําเนินการทางวินัยพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดมีหลักการใหมท่ีใหนายกรัฐมนตรีใน
ฐานะหัวหนารัฐบาลมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนสําหรับขาราชการในทุกกระทรวง25 
และไดแกไขในเร่ืองกําหนดเวลาสอบสวนแลวเสร็จ ซ่ึงเดิมกําหนดวาจะตองสอบสวนใหแลวเสร็จ
ภายในเวลาไมเกิน 9 เดือน เปนบัญญัติแตเพียงวา แตถาขยายเวลาแลวยังสอบสวนไมแลวเสร็จ การ
สอบสวนจะเปนอันใชไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากเจากระทรวง26 และไดกําหนดอํานาจในการลงโทษ
ของผูบังคับบัญชาไวตามบัญชีทายพระราชบัญญัติ เม่ือมีการลงโทษแลวตองรายงานตามลําดับ
จนถึงเจากระทรวง27 และใหกระทรวงหรือกรมรายงานไปยัง ก.พ.28 
                  กฎ ก.พ.ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 นี้ ไดให
หลักประกันแกผูถูกกลาวหามากขึ้นโดยประธานกรรมการตองเปนขาราชการท่ีอยูในช้ันหรือดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานกรรมการสอบสวนไดในการสอบสวน
ตองมีกรรมการนั่งสอบสวนอยางนอย 2 คน ในการประชุมปรึกษาตองมีประธานกรรมการและ
กรรมการไมต่ํากวาคร่ึงหนึ่ง แตไมนอยกวา 3 คน จึงจะเปนองคประชุม คณะกรรมการสอบสวน
ตองแจงขอกลาวหาเทาท่ีปรากฏใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาท่ีจะช้ีแจง 
ขอกลาวหา ตลอดจนนําพยานหลักฐานมานําสืบแกขอกลาวหาได แตหามมิใหบุคคลอ่ืนนอกจาก 
ผูกําลังถูกสอบสวนอยูเขาฟงการสอบสวน  เวนแตผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน ผูบังคับบัญชา 

                                                 
23 สํานักงาน ก.พ.  (2551). เลมเดิม. หนา 307-317.  
24  แหลงเดิม.  หนา 283. 
25 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2497, มาตรา 84 วรรคสอง. 
26  แหลงเดิม มาตรา 84 วรรคสาม. 
27 แหลงเดิม มาตรา 95 วรรคหน่ึง. 
28  แหลงเดิม มาตรา 96. 
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ของผูถูกสอบสวนซ่ึงมีตําแหนงเหนือผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
สอบสวนเรียกตัวมาเพื่อประโยชนแกการสอบสวน29 ตอมา 

8)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2518 ไดบัญญัติขอวินัยท่ี
เปนขอปฏิบัติและเปนขอหามไวปะปนกันตามลักษณะ 3 ขาราชการพลเรือน หมวด 4 วินัยและการ
รักษาวินัย ตามมาตรา 65 ถึงมาตรา 82 โทษทางวินัยกําหนดไว 6 สถานตามมาตรา 83 การสอบสวน
ความผิดวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา 86 วรรคสอง วรรคส่ีและวรรคเจ็ด อํานาจคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา 88 การรายงานการลงโทษตามมาตรา 92 และมาตรา  93 หมวด 6 การรองทุกข
และการพิจารณาการรองทุกขตามมาตรา 102 หมวด 7 การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตาม
มาตรา 103 ถึงมาตรา 10730 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2518 มีสาระสําคัญเปล่ียนแปลง 
ไปจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2497 คือ การลงโทษไลออก ปลด
ออก และใหออก ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาส่ังการลงโทษได โดยไมตองเสนอ อ.ก.พ. ใดพิจารณา 
ท้ังนี้เพื่อใหผูบังคับบัญชารับผิดชอบในการรักษาวินัยขาราชการและใหการพิจารณาลงโทษ
ขาราชการมีความฉับพลัน โดยใหไปแสวงหาความยุติธรรมในช้ันอุทธรณ และใหมีกระบวนการ
รองทุกขอีกกระบวนการหนึ่ง31  
 การดําเนินการทางวินัยไดออกกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2518) ซ่ึงมีสาระสําคัญคลายกับ
กฎ ก.พ. ฉบับกอน โดยมีขอแตกตางบางในเร่ืองกําหนดระยะเวลาในการคัดคานและการพิจารณา
คําคัดคาน ถาผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนยังไมไดวินิจฉัยส่ังการคําคัดคาน หามไมใหผูถูก
คัดคานรวมในการสอบสวน และกําหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน และ
ขยายเวลาการสอบสวนได 2 คร้ัง คร้ังละไมเกิน 15 วัน ถายังสอบสวนไมแลวเสร็จ ใหรายงานเหตุท่ี
ทําการสอบสวนไมแลวเสร็จตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทุก 15 วัน และใหผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการเรงรัดการสอบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพ
หรือมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดในเร่ืองท่ีสอบสวนจะไมสอบสวนตอไปก็ได32  

                                                 
29  กฎ ก.พ. ฉบับที่ 60  (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

พุทธศักราช 2497 วาดวยการสอบสวนพิจารณา. 
30 สํานักงาน ก.พ.  (2551).  เลมเดิม.  หนา 471-481. 
31  แหลงเดิม.  หนา 447. 
32 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 6  (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พุทธศักราช 2518 วาดวยการสอบสวนพิจารณา. 
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 ตอมาไดยกเลิกกฎ ก.พ. ฉบับเดิมและออกกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2528) วาดวยการ
สอบสวนพิจารณาเพ่ือใหการสอบสวนรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยมีสาระสําคัญแตกตางจากกฎ ก.พ.เดิม 
คือ33 
  (1) คณะกรรมการสอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือผูไดรับปริญญาทาง
กฎหมายหรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือผูมีประสบการณการ
ดําเนินการทางวินัย เปนกรรมการสอบสวนอยางนอย 1 คน เพื่อใหมีผูมีความรูความสามารถและ
ประสบการณในการสอบสวน ซ่ึงจะทําใหการสอบสวนถูกตองและรวดเร็วข้ึน 
  (2) กําหนดวิธีการสอบสวนเปนข้ันตอน ทําใหงายตอการปฏิบัติ 
  (3) ถาผูถูกกลาวหาคัดคานกรรมการสอบสวน และผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนไมส่ังยกคําคัดคานภายใน 15 วัน ถือวาการคัดคานนั้นมีเหตุรับฟงไดและใหผูส่ังแตงตั้ง
คณะ กรรมการสอบสวน ส่ังใหผูถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวนโดยเร็ว ท้ังนี้ เพื่อ
ไมใหเปนการประวิงการสอบสวน และเพื่อความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหา  
  (4) มีการกําหนดระยะเวลาในแตละข้ันตอนการสอบสวน ไดแก ระยะเวลาในการ
แจงขอกลาวหา การรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับขอกลาวหา การประชุมพิจารณาวาพยาน 
หลักฐานมีน้ําหนักพอสนับสนุนขอกลาวหาหรือไม การสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา
ใหผูถูกกลาวหาทราบ การรวบรวมพยานหลักฐานฝายผูถูกกลาวหาหรือพยานหลักฐานท่ีหักลางขอ
กลาวหา การประชุมพิจารณาวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามขอกลาวหาหรือไม 
การทํารายงานการสอบสวน รวมแลวจะตองดําเนินการสอบสวนไมเกิน 120 วัน กรณีท่ีเลยกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนรายงานตอ ก.พ. เพื่อติดตามเรงรัดการ
สอบสวนตอไป 
  (5) การประชุมเพื่อลงมติวาพยานหลักฐานมีน้ําหนักพอสนับสนุนขอกลาวหา
หรือไม และการประชุมเพื่อลงมติวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือไม ตองมีคะแนน
เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมด 
  (6) กําหนดกรณีการสอบสวนตอนใดไมถูกตองท่ีทําใหการสอบสวนเสียไป หรือ
กรณีท่ีใหมีการแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองได ตอมา 

9) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติขอวินัยท่ีเปนขอ
ปฏิบัติและเปนขอหามไวปะปนกันตามลักษณะ3 ขาราชการพลเรือนสามัญ หมวด 4 วินัยและการ
รักษาวินัย ตามมาตรา 80 ถึงมาตรา 99 โทษทางวินัยกําหนดไว 5 สถานตามมาตรา 100 การลงโทษ
                                                 

33 กฎ ก.พ.ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พุทธศักราช 2518 วาดวยการสอบสวนพิจารณา. 
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ตามมาตรา 101 หมวด 5 การดําเนินการทางวินัย ตามมาตรา 102 ถึงมาตรา 111 หมวด 7 การอุทธรณ 
และการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา 124  ถึงมาตรา 128 หมวด 8 การรองทุกขและการพิจารณาการ
รองทุกข ตามมาตรา 129 และมาตรา 13034 
 การแกไขปรับปรุงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน ฉบับ พ.ศ. 2518 เปน
ฉบับ พ.ศ. 2535 มีหลักการวาตองปรับปรุงระบบขาราชการใหมีลักษณะให “จิ๋ว” “แจว” “กระจาย”  
“กระจาง” และ “กระจุกกระจิก” ซ่ึงมีสาระสําคัญในการปรับปรุงในสวนของการดําเนินการทาง
วินัย และการอุทธรณดังนี้ 
 1. การปรับปรุงระบบขาราชการให “แจว” นั้นมีการปรับปรุง ดังน้ี 
      (1) ใหมีจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน เพื่อใหขาราชการพลเรือนมีคุณภาพ 
“แจว” ยิ่งข้ึน จึงกําหนดให ก.พ.ออกขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน และให
ขาราชการยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้นเปนสวนหนึ่งของวินัยดวย ท้ังนี้ โดยบัญญัติไวใน 
มาตรา 91 
     (2) เพิ่มบทบาทหนาท่ีของ อ.ก.พ. กระทรวง โดยใหมีหนาท่ีพิจารณาการอุทธรณ 
และการรองทุกข ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. ตรวจพิจารณารายงานของผูบังคับบัญชาในการ
ดําเนินการทางวินัยแกขาราชการหรือใหขาราชการออกจากราชการ ตามกรณีท่ีกําหนดในระเบียบ 
ก.พ. เพื่อทักทวงหรือรับทราบตามมาตรา 109 และมาตรา 121 
    (3)  เพิ่มบทบาทหนาท่ีของ อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ.จังหวัดโดยใหมีหนาท่ีพิจารณา
เกี่ยวกับเร่ืองการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ตามกรณีท่ี
กําหนดไวดวย 
 
 2. การปรับปรุงระบบขาราชการให “กระจาย” นั้นมีการปรับปรุง ดังน้ี 
    (1)  กระจายอํานาจของ ก.พ. ไปให อ.ก.พ. กระทรวง เชน ในการตรวจสอบรายงาน
การลงโทษขาราชการ และรายงานการใหขาราชการออกจากราชการในบางกรณี ดังปรากฏใน
มาตรา 109 มาตรา 121 และระเบียบ ก.พ. ท่ีออกตามมาตรา 8 (7) เปนตน 
     (2)  กระจายอํานาจของ อ.ก.พ.กระทรวงไปให อ.ก.พ. กรม เชน การพิจารณา
ลงโทษขาราชการสถานไลออก ปลดออก และการพิจารณาใหขาราชการออกจากราชการในบาง
กรณี ดังปรากฏในมาตรา 104 (2) และมาตรา 115 เปนตน 
     (3)  กระจายการตัดสินใจลงไปยังผูบังคับบัญชาระดับลางตามลําดับ เชน อํานาจส่ัง
บรรจุแตงต้ังตามมาตรา 52 ซ่ึงนําไปใชในการลงโทษและส่ังใหออกจากราชการดวย เปนตน 
                                                 

34 สํานักงาน ก.พ.  (2551).  เลมเดิม. หนา 607-626. 
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 3. การปรับปรุงระบบขาราชการให “กระจาง” นั้น คือใหดําเนินการบริหารงานบุคคล
เปนไปอยาง “โปรงใส” มีการปรับปรุง ดังน้ี 
  (1) ใหมีการสืบสวนหรือพิจารณาใหไดความกระจางวากรณีมีมูลเสียกอนจึงจะต้ัง
เร่ืองกลาวหาวาขาราชการกระทําผิดวินัย คือ เม่ือมีผูรองกลาวหาหรือมีขอสงสัยวาขาราชการผูใด
กระทําผิดวินัย ไมใหตั้งเร่ืองกลาวหาเลยทันที อันจะทําใหขาราชการเสียชื่อเสียงหรือเสียสิทธิบาง
ประการไป แตใหสืบสวนหรือพิจารณาเสียกอนวากรณีมีมูลหรือไม เม่ือเห็นวากรณีมีมูลจึงจะต้ัง
เร่ืองกลาวหาได (มาตรา 99) ท้ังนี้ แตกตางจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2518 ซ่ึงมิไดบัญญัติใหมีการสืบสวนหรือพิจารณาวากรณีมีมูลเสียกอนจึงจะต้ังเร่ืองกลาวหาได 
ผูบังคับบัญชาจึงมักจะต้ังเร่ืองกลาวหาขาราชการท้ังท่ียังไมกระจาง วากรณีมีมูลหรือไม โดยเกรงวา
เม่ือมีผูรองกลาวหาผูอยูใตบังคับบัญชาแลวไมดําเนินการทางวินัยทันที ผูบังคับบัญชาจะมีความผิด
ฐานละเลยหนาท่ี  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ .ศ .2535 นี้  ไดบัญญัติให
ผูบังคับบัญชาเขาใจชัดเจนข้ึนวา เม่ือมีผูกลาวหาวาผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยใหผูบังคับบัญชา 
“สืบสวน” กอนเพื่อทราบวา กรณีมีมูลหรือไม ถาไมมีมูลก็ยุติเร่ืองไดโดยไมตองสอบสวน ถามีมูล
จึงจะสอบสวนพิจารณาความผิด 
  (2) ใหมีการสอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมทุกกรณี เวนแตกรณีความผิดท่ี
ปรากฏชัดแจง (มาตรา 102) ท้ังนี้ แตกตางจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2518 ซ่ึงบังคับใหตองสอบสวนกอนลงโทษเฉพาะกรณีความผิดวินัยอยางรายแรงท่ีจะลงโทษถึงไล
ออก ปลดออก หรือใหออก เทานั้น สวนกรณีความผิดไมรายแรงที่จะลงโทษลดข้ันเงินเดือน ตัด
เงินเดือน หรือภาคทัณฑ จะลงโทษโดยไมสอบสวนก็ได จึงอาจมีการลงโทษ โดยไมเปนท่ีกระจาง
ชัดวากระทําผิดจริงหรือไมก็ได พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 นี้ ไดให
หลักประกันความเปนธรรมแกขาราชการเพิ่มข้ึนโดยใหสอบสวนใหไดความกระจาง กอนลงโทษ
ทุกกรณีและทุกสถานโทษ เวนแตกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจงจึงจะไมตองสอบสวน 
  (3)  การอุทธรณคําส่ังลงโทษในความผิดท่ีไมรายแรง (โทษลดข้ันเงินเดือน  ตัด
เงินเดือน ภาคทัณฑ) ใหอุทธรณตอ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง แลวแตกรณี (มาตรา 125)
ท้ังนี้แตกตางจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ท่ีบัญญัติใหอุทธรณตอ
ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ซ่ึงการใหผูบังคับบัญชาคนเดียวพิจารณาอุทธรณเชนนั้น ไมเปน
หลักประกันเพียงพอวาจะใหความเปนธรรมและความกระจางปราศจากขอสงสัยของผูถูกลงโทษ
ได 
  (4) ใหขาราชการรองทุกขไดเม่ือมีความคับของใจ อันเกิดจากการปฏิบัติของผู
บังคับ บัญชาตอตนในกรณีตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. โดยรองตอผูบังคับบัญชา หรือ อ.ก.พ. หรือ 
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ก.พ. แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. (มาตรา 130) ท้ังนี้ เพิ่มเติมข้ึนนอกเหนือจาก
ท่ีเคยกําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ซ่ึงเคยใหรองทุกขได
เฉพาะกรณีท่ีผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอตนไมถูกตองตามกฎหมาย หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตาม
กฎหมายเทานั้น 
 4. การปรับปรุงระบบขาราชการ “กระจุกกระจิก” นั้นมีการปรับปรุง ดังน้ี 
  (1) ยกเลิกโทษใหออก และใหผูถูกปลดออกมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ ท้ังนี้แตตาง
จากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ซ่ึงกําหนดโทษใหออกเปนโทษสําหรับ
ความผิดวินัยอยางรายแรงไวดวย โดยใหผูท่ีถูกลงโทษสถานนี้มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ แตตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ไมมีโทษใหออก (การใหออกจากราชการทุก
กรณีไมเปนการลงโทษทางวินัย) สวนโทษปลดออก คงมีอยู แตใหผูถูกลงโทษสถานน้ีมีสิทธิรับ
บําเหน็จบํานาญทํานองเดียวกับโทษใหออกตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2518 (ผูถูกลงโทษปลดออกตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2518 ไมมีสิทธิรับ
บําเหน็จบํานาญ) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เทากับเปนการรวมโทษใหออกกับโทษปลดออกเขาดวยกัน
และใชช่ือวา “ปลดออก” โดยใหผูถูกลงโทษมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญนั้นเอง (มาตรา 100 และ 
104 วรรคสุดทาย) 
  (2)  ใหงดโทษไดสําหรับความผิดเล็กนอย แมจะทําผิดหลายคร้ัง (มาตรา 103 วรรค
รองสุดทาย) ท้ังนี้ แตกตางจากท่ีเคยกําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2518 ซ่ึงใหงดโทษไดเฉพาะสําหรับความผิดเล็กนอยท่ีทําคร้ังแรกเพียงคร้ังเดียวเทานั้นแตตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ถาเปนความผิดเล็กนอย ก็งดใหได แมทําผิด
หลายคร้ัง 
  (3) ใหข าราชการที่ ไม เ ล่ือมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทางเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธ์ิใจ ออกจากราชการเพราะขาด
คุณสมบัติ (มาตรา 114) ท้ังนี้ แตกตางจากท่ีเคยบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2518 ซ่ึงไมไดบัญญัติใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติฐานนี้ แตเปนกรณีท่ี
จะตองพิจารณาโทษทางวินัยฐานไมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือพิจารณาให
ออกจากราชการฐานประพฤติตนไมเหมาะสม 
  (4) แกขอบกพรอง-อุดชองโหว พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2535 ไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือแกขอบกพรอง-อุดชองโหว ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2518 อีกบางประการเชน 
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   (4.1) บทวินัยท่ีเคยกําหนดใหสุภาพเรียบรอยและรักษาความสามัคคีระหวาง
ขาราชการ ขยายใหสุภาพเรียบรอยและรักษาความสามัคคีกับผูรวมปฏิบัติราชการดวย (มาตรา 93) 
ซ่ึงคําวา “ผูรวมปฏิบัติราชการ” จะกินความรวมถึง ลูกจางของสวนราชการ กํานัน ผูใหญบานและ 
อ.ส. ดวย 
   (4.2)  ไมใหมีการลงโทษซํ้าในความผิดกรรมเดียวกัน โดยถามีการเพ่ิมโทษหรือ
เปล่ียนโทษจากตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนเปนอยางอ่ืน เชน เปนไลออก หรือปลดออก ใหคืน
เงินเดือนท่ีตัดไปหรือลดไปแลวแกผูถูกลงโทษ (มาตรา 109) 
   (4.3) ใหลงโทษผูโอนมาจากพนักงานเทศบาลและขาราชการประเภทอ่ืนท่ีทํา
ผิดเม่ือคร้ังเปนพนักงานเทศบาลหรือขาราชการประเภทอ่ืนนั้นได (มาตรา 111) และใหผูโอนมา
ดังกลาวท่ีถูกลงโทษกอนโอนมา มีสิทธิอุทธรณไดดวย (มาตรา 128) 
   (4.4) แยกบทวินัยท่ีกําหนดใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ 
ฯลฯ ใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใสและระมัดระวังรักษา
ประโยชนของทางราชการ โดยไมประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการออกเปน 3 มาตรา ใหชัดเจน
ตามควรแกกรณี คือ ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดี หรือกาวหนาแกราชการ (มาตรา 83) 
ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความอุตสาหะเอาใจใสและระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ 
โดยไมประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ (มาตรา 84) ปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล(มาตรา 85) 
   (4.5)  ผูใตบังคับบัญชาท่ีไดรับคําส่ังอาจขอใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังได ถา
เห็นวา การปฏิบัติตามคําส่ังนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของ
ทางราชการ โดยทําเปนหนังสือเสนอทันที ท้ังนี้ ไมถือเปนการขัดคําส่ังผูบังคับบัญชา แตถา
ผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ก็ตองปฏิบัติตาม จะขัดขืนหรือหลีกเล่ียงมิได (มาตรา 
88) วินัยขอนี้แตกตางจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ซ่ึงบัญญัติให
ปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาโดยไมเปดโอกาสใหทัดทานหรือทบทวนไดเลยไมวากรณีใดๆ  
   (4.6)  กรณีขาราชการตองหาวากระทําผิดวินัย แตออกจากราชการเสียกอนจะ
พิจารณาลงโทษภายหลังไดเฉพาะไลออก และปลดออก ไมใหลงโทษลดข้ันเงินเดือน ตัดเงินเดือน 
หรือภาคทัณฑ (มาตรา 106) ท้ังนี้ แตกตางจากท่ีเคยบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2518 ซ่ึงลงโทษลดข้ันเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑไดดวย 
   (4.7)  ใหขาราชการใชสิทธิอุทธรณไดเฉพาะกรณีถูกลงโทษทางวินัย(ไลออก 
ปลดออก ลดข้ันเงินเดือน ตัดเงินเดือน ภาคทัณฑ) สวนกรณีอ่ืนๆ รวมท้ังถูกส่ังใหออกทุกกรณีให
ใชสิทธิรองทุกข (มาตรา 124 มาตรา 129 และมาตรา 130) ท้ังนี้แตกตางจากพระราชบัญญัติระเบียบ
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ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ซ่ึงใหใชสิทธิอุทธรณในกรณีถูกส่ังลงโทษและถูกส่ังใหออกจาก
ราชการ สวนการรองทุกขใชสําหรับกรณีท่ีรองวาผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองตาม
กฎหมายหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายเทานั้น35 
 การดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดใหหลักประกันผูถูกกลาวหามาก
ข้ึน โดยแตเดิมท่ีผานมาในกรณีกลาวหาวากระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง ไมไดมีการบัญญัติ
วาจะตองมีการสอบสวน ดังนั้น จึงอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาที่จะสอบสวนหรือไมก็ได 
เปล่ียนเปนใหสอบสวนทางวินัยท้ังกรณีกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงและกรณีกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง โดยกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงใหสอบสวนตามวิธีการท่ีผูบังคับบัญชา
เห็นสมควร แตถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทํา
การสอบสวนตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. เวนแตกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจงจะไมสอบสวนก็
ได36 และไดออกกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) โดยมีหลักประกันสิทธิของขาราชการพลเรือน
สามัญท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงเชนเดียวกับ กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 ( พ.ศ. 2528) แตมี
สาระสําคัญแตกตางไปจากเดิม ดังนี้  
  (1)  เดิมแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนจากขาราชการประจํา เปนแตงต้ังจาก
ขาราชการฝายพลเรือน 
   (2) เดิมมติของคณะกรรมการสอบสวนตองมีมติพิเศษ คือการประชุมลงมติวา
พยานหลักฐานมีน้ําหนักพอสนับสนุนขอกลาวหาหรือไม และการประชุมลงมติวาผูถูกกลาวหา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามขอกลาวหาหรือไม ตองมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการสอบสวนท้ังหมด เปล่ียนเปนใหถือเสียงขางมาก แตตองมีกรรมการรวมประชุมไมนอย
กวา 3 คน เพื่อใหดําเนินการไปไดอยางรวดเร็วและงายตอการพิจารณาดําเนินการ 
  (3)  เดิมกําหนดระยะเวลาสอบสวนในกรณีปกติจํานวน 120 วัน เปนกําหนด
ระยะเวลาในการสอบสวนในกรณีปกติจํานวน 180 วัน โดยขยายไดตามความจําเปนคร้ังละไมเกิน 
60 วัน แตรวมระยะเวลาการสอบสวนท้ังหมดตองไมเกิน 270 วัน หากเกิน 270 วันตองรายงาน อ.
ก.พ.กระทรวงเจาสังกัด เพื่อติดตามเรงรัดการสอบสวน 
  (4)  การแจงขอกลาวหาตาม สว.2 เดิมใหระบุฐานและมาตราความผิด เปนใหระบุ
เฉพาะพฤติการณเทาท่ีปรากฏตามเร่ืองท่ีกลาวหา โดยไมตองระบุฐานและมาตราความผิด แตจะ
ระบุฐานและมาตราความผิดในข้ันตอนการสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบตามแบบ สว.3 

                                                 
              35 สํานักงาน ก.พ. (2551).  เลมเดิม.  หนา 547-565.  
              36 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535, มาตรา 102 วรรคหน่ึงและวรรคสอง. 
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  (5)  การแจงสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตามแบบ สว.3 เดิมแจงเม่ือ
พยานหลักฐานมีน้ําหนักพอสนับสนุนขอกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  เปนแม
พยานหลักฐานจะฟงไดวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ก็จะตองแจงสรุปพยานหลักฐานเทาท่ีมีให
ผูถูกกลาวหาทราบ 
  (6)  การติดตามเรงรัดการสอบสวน เดิมให ก.พ. เปนผูติดตามเรงรัด เปนให อ.ก.พ.
กระทรวงเจาสังกัดเปนผูติดตามเรงรัดการสอบสวน37 ตอมา 
 10)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซ่ึงเปนฉบับท่ีใชอยูใน
ปจจุบัน ไดปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2335 โดยกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับนี้ เปนฉบับท่ี 2 ท่ีมีการวางหลักการในการจัดระเบียบขาราชการพล
เรือนไวเปนแนวในการตราบทบัญญัติและอนุบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการตางๆ ในการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการพลเรือน และเปนหลักใหผูบริหารทรัพยากรภาครัฐยึดถือปฏิบัติ 

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 ซ่ึงใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1  เมษายน 2472 ไดวางหลักการในการจัด
ระเบียบขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัตินั้นวา 

“โดยท่ีมีพระราชประสงคจะทรงวางระเบียบขาราชการพลเรือนใหเปนไปในทาง
เลือกสรรผูมีความรูและความสามารถเขารับราชการเปนอาชีพ  ไมมีกังวลดวยการแสวง
ผลประโยชนในทางอ่ืน สวนฝายขาราชการก็ใหไดรับประโยชนยิง่ข้ึน  เนื่องจากความสะพร่ังพรอม
ดวยขาราชการซึ่งมีความสามารถ และรอบรูในวิถีและอุบายของราชการ กับท้ังหนาท่ีและวินัยอัน
ตนพึงรักษาเปนนิตยกาล” 

จากความในคําปรารภของพระราชบัญญัติดังกลาว แสดงถึงหลักการในการวางระเบียบ
ขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัตินั้นวา 
  (1) ใหเลือกสรรผูมีความรูความสามารถ (competence) เขาราชการการตามระบบ
คุณธรรม (merit system) 
  (2) ใหการรับราชการเปนอาชีพ (career service) ไมกังวลดวยการหาผลประโยชน 
ในทางอ่ืน อันเปนผลใหขาราชการไดรับคาตอบแทนการทํางานเพียงพอแกการครองชีพ ตั้งหนาทํา
ราชการโดยไมตองประกอบอาชีพอ่ืน อีกท้ังไมใหหากินจากตําแหนงหนาท่ีตามระบบ “กิน
ตําแหนง” หรือ “กินเมือง” ตามที่เคยปฏิบัติมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา 
  (3) ใหขาราชการมีวินัย ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
                                                 
               37 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535 วาดวยการสอบสวนพิจารณา. 
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  (4) ใหทางราชการไดประโยชนยิ่งข้ึนจากการมีขาราชการมีความรู ความสามารถ
และมีวินัย 
 โดยสรุปก็คือใหขาราชการมีคุณภาพ คุณธรรมและคุณภาพชีวิตท่ีดีและใหทางราชการ
ไดประโยชนยิ่งข้ึน 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับตอๆมาอีกหลายฉบับคงมีคําปรารภแต
เพียงวา “โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน” โดยไมมีการ
วางหลักการในทางวิชาการแตอยางใด มีแตเหตุผลซ่ึงบันทึกไวประกอบกฎหมายฉบับนั้นๆ ท่ีพิมพ
เปนหมายเหตุในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงก็มิใชหลักพ้ืนฐานหรือแนวความคิดทางวิชาการเปนเพียง
เหตุผลความจําเปนท่ีตองปรับปรุงกฎหมายเทานั้น 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ฉบับนี้ เปนฉบับท่ี 2 ท่ีวาง
หลักการจัดระเบียบขาราชการไวในมาตรา 34 วา 
 “การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ  และความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ คุณธรรมและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี”  
 โดยสรุปก็คือใหขาราชการมีคุณภาพ  คุณธรรมและคุณภาพชีวิตท่ีดี และใหทางราชการ
ไดรับประโยชนยิ่งข้ึน ทํานองเดียวกับท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พุทธศักราช 2471 นั้นเอง 
 ท้ังนี้ ในการตราบทบัญญัติ กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
กระบวนการตางๆ การกําหนดหลักเกณฑวิ ธีการบริหารทรัพยากรภาครัฐ ไมวาจะเปนคณะรัฐมนตรี  
ก.พ. ก.พ.ค. อ.ก.พ. นายกรัฐมนตรี รัฐนมตรี หรือสวนราชการ รวมท้ังผูบังคับบัญชาเพื่อดําเนินการ
บริหารทรัพยากรบุคคลกรณีใดๆ ตามท่ีกฎหมายใหอํานาจไวก็ดี จะตองใหเปนไปตามหลักการ
ดังกลาว38 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัย อุทธรณและ
รองทุกขดังนี้ 
 1. วางมาตรการพิทักษระบบคุณธรรม 
 เดิมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน ฉบับตางๆ ทุกฉบับจนถึงพระราช 
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 บัญญัติใหบทบาทหนาท่ีในการพิทักษระบบคุณธรรม
เปนของ ก.พ. ซ่ึงถือกันวาเปน “watch-dog of merit system” ทําให ก.พ. มีบทบาทเกี่ยวกับการ
                                                 
 38  สํานักงาน ก.พ.  (2551).  เลมเดิม หนา  658-660. 
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บริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน ท้ังดานนิติบัญญัติ ดานบริหารและดานตุลาการ บทบาท
ในดานนิติบัญญัติ ไดแก การออกกฎ ก.พ. ระเบียบ และหลักเกณฑ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล บทบาทในดานบริหาร ไดแก การเปนผูจัดการงานบุคคลของฝายบริหาร บทบาทในดานตุลา
การ ไดแก การตีความและการวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน กับพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองการลงโทษขาราชการพลเรือน และพิจารณาเร่ืองการ
อุทธรณและการรองทุกขของขาราชการพลเรือน ทําใหถูกมองวา ก.พ. เปนผูเผด็จการในการบริหาร 
งานบุคคลของขาราชการพลเรือน อีกท้ังทําให ก.พ. มีลักษณะเหมือนคนสวมหมวก 3 ใบ คือ เม่ือทํา
หนาท่ีเปนผูเปนจัดการงานบุคคลของฝายบริหารก็สวมหมวกใบหนึ่ง ซ่ึงเปนใบที่เปนลูกมือของ
ฝายบริหาร เม่ือทําหนาท่ีตรวจสอบเร่ืองการลงโทษขาราชการและพิจารณาเร่ืองการอุทธรณหรือ
การรองทุกข ก็สวมหมวกอีกใบหนึ่ง ซ่ึงเปนใบที่เปนผูกํากับฝายบริหาร สวนเม่ือทําหนาท่ีเปนผู
ออกกฎระเบียบและหลักเกณฑวิธีการบริหารงานบุคคล ก็สวมหมวกอีกใบหน่ึง ซ่ึงเปนใบที่เปนตัว
ของตัวเองบาง ไมเปนตัวของตัวเองบาง คือบางเร่ืองก็กําหนดไดเอง บางเร่ืองตองขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีกอน สภาพการณเชนนี้ทําให ก.พ. ซ่ึงอยูภายใตกํากับของฝายบริหาร ไมสามารถ
ทําหนาท่ีเปนผูพิทักษระบบคุณธรรมใหสมบูรณได 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติใหมีคณะกรรมการพิทักษ 
ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ท่ีเปนองคกรกึ่งตุลาการ อิสระจากฝายบริหาร กรรมการ ก.พ.ค. ไดรับ 
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังจากผูไดรับคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือก ซ่ึงประกอบดวย
ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนประธาน รองประธานศาลฎีกา คนหนึ่ง กับกรรมการ ก.พ. 
ผูทรงคุณวุฒิอีกคนหนึ่งเปนกรรมการ และเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ (มาตรา 26) 
 ก.พ.ค. มีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลใหการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการพลเรือน
เปนไปตามระบบคุณธรรมตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 42 ดังนี้ 
 (1) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตองคํานึงถึง
ความรูความสามารถของบุคคล ความเสมอภาพ ความเปนธรรมและประโยชนของทางราชการ 
 (2)  การบริหารทรัพยากรบุคคลตองคํานึงถึงผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพขององคกร
และลักษณะของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
 (3)  การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนตําแหนง และการใหประโยชนอ่ืนแก
ขาราชการตองเปนไปอยางเปนธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติและจะ
นําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได 
 (4)  การดําเนินการทางวินัยตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ  
 (5) การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมือง 
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 เพื่อการดังกลาว ให ก.พ.ค. มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาเร่ืองอุทธรณ และเร่ืองรองทุกขของ
ขาราชการ กับกํากับดูแลให กฎ ระเบียบ และคําส่ังท่ีออกตามพระราชบัญญัติระเบียบนี้เปนไปตาม
ระบบคุณธรรมดวย ซ่ึงถา ก.พ.ค เห็นวา กฎ ระเบียบ หรือคําส่ังใดท่ีออกตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน และมีจุดมุงหมายใหใชบังคับเปนการท่ัวไปไมสอดคลองกับระบบ
คุณธรรม ก.พ.ค. จะแจงใหผูออกกฎ ระเบียบ หรือคําส่ังนั้น แกไข หรือยกเลิกได (มาตรา 126) 
 ในสวนท่ีเกี่ยวกับการพิจารณาเร่ืองอุทธรณ เม่ือ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว มี
คําวินิจฉัยใหผู บังคับบัญชาดําเนินการใด  ผู บังคับบัญชาตองดําเนินการตามคําวินิจฉัยนั้น 
ผูบังคับบัญชาใดไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. กฎหมายใหถือวาเปนการจงใจละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน (มาตรา 116) ซ่ึงเปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง มีโทษถึงปลดออก หรือไลออก และอาจถูกฟองเปนคดีทางอาญาหรือทางแพงก็ได 
 ในสวนท่ีเกี่ยวกับการพิจารณาเร่ืองรองทุกข ก.พ.ค. จะรับพิจารณาเร่ืองท่ีขาราชการรอง
ทุกขวา มีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของปลัดกระทรวง  รัฐมนตรีเจา
สังกัดหรือนายกรัฐมนตรี เม่ือ ก.พ.ค. วินิจฉัยเร่ืองรองทุกขประการใดผูบังคับบัญชาดังกลาวตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้น (มาตรา 123)  
 สถานภาพของ ก.พ.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เปน
องคกรกึ่งตุลาการ ซ่ึงอิสระจากฝายบริหาร มีอํานาจวินิฉัยช้ีขาดเร่ืองตามหนาท่ีและส่ังการให
หัวหนาสวนราชการปฏิบัติตามไดโดยไมตองเสนอใหนายกรัฐมนตรีส่ังการ ดังเชน ก.พ. ท่ี ก.พ. 
เปนเพียงผูพิจารณาเสนอความเห็นใหนายกรัฐมนตรีส่ังการในเร่ืองอุทธรณและรองทุกข ก.พ.ค.จึง
สามารถพิทักษระบบคุณธรรมและใหความเปนธรรมแกขาราชการไดแนนอนกวา ก.พ.39 
 2. ปรับปรุงระบบจรรยาบรรณและวินัย 
  (1) เดิมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. 2535 บัญญัติใหจรรยาบรรณ  
เปนสวนหน่ึงของวินัย โดยใหขาราชการพลเรือนปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ี ก.พ.กําหนดไวใน
ขอบังคับ ขาราชการท่ีทําผิดจรรยาบรรณเปนผูทําผิดวินัย ซ่ึงจะตองถูกลงโทษทางวินัย 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แยกจรรยาบรรณออกเปน
หมวดหนึ่งตางหาก โดยไมรวมไวในหมวดวินัย (ลักษณะ 4 หมวด 5 มาตรา 78 และมาตรา 79) โดย
มีแนวคิดวา จรรยาเปนปทัสถานทางสังคมท่ีพึงยึดถือปฏิบัติสําหรับผูอยูในสังคมน้ันๆ ซ่ึงจะตองมี
จิตสํานึกในการธํารงศักดิ์ศรี และผลสัมฤทธ์ิในภารกิจของผูอยูในสังคมนั้น ในสังคมขาราชการก็มี
จรรยาบรรณของขาราชการที่พึงยึดถือปฏิบัติดวยจิตสํานึกในการธํารงศักดิ์ศรีของขาราชการและ
ผลสัมฤทธ์ิในภารกิจของรัฐ จรรยาบรรณเปนขอท่ีพึงปฏิบัติดวยจิตสํานึก ไมใชขอท่ีตองปฏิบัติดวย
                                                 
              39 สํานักงาน ก.พ.  (2551).  เลมเดิม. หนา 661-663.  
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การกระทําหรือไมกระทําตามการบังคับอยางวินัย มาตรการเสริมสรางดวยการพัฒนาจิตสํานึก หรือ
นําไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือความเหมาะสมในการเล่ือนตําแหนงหรือแตงต้ัง
หรือถาไมเหมาะสมท่ีจะใหปฏิบัติงานในหนาท่ีใด ตองใหพนจากหนาท่ีนั้น ไมใชลงโทษตัด
เงินเดือนแลวใหคงอยูในตําแหนงหนาท่ีเดิมถาไมเหมาะสมท่ีจะเปนขาราชการก็ตองใหออกจาก
ราชการฐานประพฤติตนไมเหมาะสม ไมใชลงโทษตัดเงินเดือนแลวยังใหคงอยูในราชการตอไป 
 อนึ่ง จรรยาขาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
แตกตางจากจรรยาขาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 กลาวคือ 
จรรยาขาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เปนจรรยาบรรณกลางท่ี
ใชสําหรับขาราชการพลเรือนท้ังหมด สวนจรรยาขาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 เปนจรรยาขาราชการท่ีสวนราชการแตละแหงกําหนดขึ้นใชเฉพาะสําหรับ
ขาราชการในสวนราชการนั้นเทานั้น (ลักษณะ 4 หมวด 5) 
  (2) เดิมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 บัญญัติบทวินัยไวเปน
ขอหามและขอปฏิบัติปะปนกัน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แกไข
ปรับปรุงใหม โดยแยกบทวินัยท่ีเปนขอหามกับขอปฏิบัติออกเปนคนละสวน และแยกการกระทํา
ในลักษณะท่ีเปนความผิดวินัยอยางรายแรงออกเปนคนละมาตรา เพ่ือใหมีความชัดเจนและถูกตอง
ตามสภาพท่ีควรจะเปนในปจจุบัน (ลักษณะ 4 หมวด 6 มาตรา 82 มาตรา 83 และมาตรา 85) 
  (3) ยกเลิกลักษณะความผิดวินัยในมาตรา 86 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 กรณีกําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญตองถือวาเปนหนาท่ีพิเศษท่ี
จะสนใจและรับทราบเหตุการณความเคล่ือนไหวอันอาจเปนภยันตรายตอประเทศชาติและตอง
ปองกันภยันตรายซ่ึงจะยังเกิดแกประเทศชาติจนเต็มความสามารถ เนื่องจากไมเคยมีการดําเนินการ
ทางวินัยและลงโทษทางวินัยในความผิดฐานนี้ 
  (4) เพิ่มเติมลักษณะความผิดวินัยในเร่ือง “ไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศ” ไวเปนขอหามในมาตรา 83 (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 เนื่องจากท่ีผานมามีเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับพฤติการณการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศขาราชการเปนจํานวนมาก สวนการกระทําอยางไร เพียงใดจึงถือวาเปนการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศจะตรากฎ ก.พ. ออกมาใชบังคับตอไป 
  (5) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ใหกันผูอยูในฐานะ 
ท่ีอาจถูกกลาวหาวารวมกระทําผิดวินัยกับขาราชการอ่ืนไวเปนพยานได หากใหขอมูลหรือถอยคํา
จนเปนเหตุใหมีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิด (ลักษณะ 4 หมวด 

DPU



27 

7 มาตรา 98) ท้ังนี้เปนเง่ือนไขในการดําเนินการทางวินัยท่ีเพิ่งกําหนดใหมีใหม โดยยังไมเคยมีมา
กอนในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับใด 
  (6) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติให ก.พ. กําหนด
บทวินัยเพิ่มเติมจากท่ีบัญญัติไวในกฎหมายได (ลักษณะ 4 หมวด 6 มาตรา 82 (11) และมาตรา 83 
(10)) 
     (7) แกไขโทษทางวินัย สถานโทษ “ลดข้ันเงินเดือน” เปน “ลดเงินเดือน” เดิม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มีโทษทางวินัย ลดข้ันเงินเดือน ตอมา
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดปรับปรุงระบบการกําหนดตําแหนงและ
ประเภทตําแหนงของขาราชการพลเรือน โดยยกเลิกระบบ ซี หรือ common level และจัดทํา
มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนง แยกตามลักษณะของประเภทตําแหนง ซ่ึงทําใหตอง
ปรับเปล่ียนโครงสรางบัญชีเงินเดือนท่ีกําหนดเพียงอัตราเงินเดือนข้ันต่ําและอัตราเงินเดือนข้ันสูง 
โดยไมแสดงใหเห็นอัตราเงินเดือนเปนข้ันๆ อันมีผลใหจะนําโทษ ลดข้ันเงินเดือน มาใชไมไดอีก
ตอไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงไดแกไขโทษทางวินัย สถาน
โทษ “ลดข้ันเงินเดือน” เปน “ลดเงินเดือน” เพื่อใหมีผลในทางปฏิบัติและสอดคลองกับการปรับปรุง
ระบบการกําหนดตําแหนงดังกลาว  
  (8) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดแกไขการดําเนินการ
ทางวินัย กรณีกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง กับกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงแยกออกเปนคนละ
มาตรากันอยางชัดเจน โดยถาผลการสืบสวนหรือพิจารณามีมูลเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง 
และไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมท้ังรับฟงคําช้ีแจงของ 
ผูถูกกลาวหาแลว และผูบังคับบัญชาเห็นวาผูถูกลาวหากระทําผิดตามขอกลาวหา ใหผูบังคับบัญชา
ส่ังลงโทษตามควรแกกรณี โดยไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได (มาตรา 92) แตถามีมูลเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง ก็ใหผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน และในการ
สอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมท้ังรับฟงคําช้ีแจง
ของผูถูกกลาวหา เม่ือสอบสวนเสร็จแลวใหรายงานผูบังคับบัญชาพิจารณาตอไป (มาตรา 93) ซ่ึงจะ
แตกตางจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ท่ีบัญญัติการดําเนินการทางวินัย 
กรณีกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง กับกรณีการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงรวมอยูในมาตรา
เดียวกัน โดยกําหนดใหกรณีกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงใหดําเนินการตามวิธีการที่ผูบังคับบัญชา
เห็นสมควร ถาเปนกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง กําหนดใหผูบังคับบัญชาแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน และในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา
เทาท่ีมีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได ทั้งนี้เพื่อใหผูถูกกลาวหาช้ีแจง
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และนําสืบแกขอกลาวหา (มาตรา 102) ซ่ึงมีความไมชัดเจนวา กรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรง
ตองมีการสอบสวน หรือตองมีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา
เทาท่ีมีใหผูถูกกลาวหาทราบหรือไม หรือสืบสวนแลวลงโทษไดเลย เกิดความไมชัดเจนในทาง
ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาว จึงแกไขใหเกิดความชัดเจนข้ึน40 
 3. ปรับปรุงระบบการอุทธรณและการรองทุกข 
  (1) เดิมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 การอุทธรณคําส่ัง
ลงโทษ ใหอุทธรณตอ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี สําหรับ
การตอ ก.พ. ก.พ. เปนเพียงผูพิจารณาเสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อใหนายกรัฐมนตรีใน
ฐานะหัวหนาฝายบริหารเปนผูส่ังการ 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใหอุทธรณตอคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม ( ก.พ.ค.) และให ก.พ.ค. เปนผูพิจารณาและวินิจฉัยส่ังการได โดยไมตอง
เสนอใหนายกรัฐมนตรีเปนผูส่ังการ (ลักษณะ 4 หมวด 9 มาตรา 114 มาตรา 115 และมาตรา 116) 
ท้ังนี้โดยมีแนวความคิดวา การถูกลงโทษเปนผลกระทบถึงความเปนธรรมและความม่ันคงในการ
ดํารงสถานภาพของขาราชการ ซ่ึงกระทบหลักการสวนหนึ่งของระบบคุณธรรม (merit system) จึง
ควรใหองคกรท่ีอิสระจากฝายบริหาร คือ ก.พ.ค. ซ่ึงเปนผูพิทักษระบบคุณธรรมเปนผูวินิจฉัยและ
ส่ังการ 
  (2) เดิมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 การรองทุกขใหรอง
ทุกขตอผูบังคับบัญชา อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 การรองทุกขในกรณีท่ีเหตุ
เกิดจากปลัดกระทรวง  รัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี ใหรองทุกขตอ ก.พ.ค. หากเหตุรองทุกขเกิด
จากผูบังคับบัญชาอ่ืนใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป (ลักษณะ 4 หมวด 10 มาตรา 123 ) 
แนวคิดท่ีใหรองทุกขตอ ก.พ.ค. เปนเชนเดียวกับการอุทธรณ 
   (3) เดิมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 การถูกส่ังใหออกจาก
ราชการใหรองทุกข 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 การถูกส่ังใหออกจากราชการใน
บางกรณีใหอุทธรณ บางกรณีใหรองทุกข (ลักษณะ 4 หมวด 9 มาตรา 114 และหมวด 10 มาตรา 
123)41 

                                                 
40 สํานักงาน ก.พ.  (2551).  เลมเดิม.  หนา 671-672. 
41 สํานักงาน ก.พ.  (2551).  เลมเดิม.  หนา 672-673. 
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การดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ปจจุบันยังมิไดตราข้ึนใชบังคับ จึงตองเปนไปตามท่ีบัญญัติไวในบทเฉพาะกาลตามมาตรา 132 ท่ี
บัญญัติใหนํากฎ ก.พ. ท่ีกําหนดไวแลวซ่ึงใชอยูเดิมมาใชบังคับเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราช  
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซ่ึงก็คือ กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540)ฯ วาดวยการ
สอบสวนพิจารณา ซ่ึงจะเปนเฉกเชนเดียวกันกับการดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 นั้นเอง 
 11) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

การดําเนินการทางวินัย อุทธรณและรองทุกขของขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 นั้น เดิม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 ไมไดบัญญัติรายละเอียด
เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณและการรองทุกขของขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัยไวเปนการเฉพาะแตโดยบทบัญญัติมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
ประกอบกับขอ 10 ของกฎ ทบวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 กําหนดใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 
พลเรือน และ กฎ ก.พ. มาใชบังคับแกขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  

ตอมาเม่ือพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
ไดออกใชบังคับเม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ซ่ึงเปนวันท่ีมีผลใชบังคับถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ไดกําหนดใหสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาจะตองมา
อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และไดรวมขาราชการ 
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีอยูภายใตระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกตางกันไดแก คณะกรรมการ 
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) คณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.)  และคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนสามัญ (ก.พ.) มารวมอยูท่ีเดียวกัน เพื่อใหงานบุคคลของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความเสมอภาค เปนเอกเทศและสอดคลองกับภารกิจ โดยคํานึงถึงความ
เปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ จึงกําหนดใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคล
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาข้ึนเปนการเฉพาะ โดยใหคณาจารยและบุคลากรที่เปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดังกลาว 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ไดบัญญัติ
ขอวินัยท่ีเปนขอปฏิบัติและเปนขอหามไวปะปนกันในหมวด 4 วินัยและการรักษาวินัย ตามมาตรา 
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37 ถึงมาตรา 47 โทษทางวินัยกําหนดไว 5 สถานตามมาตรา 48  หมวด 6 การดําเนินการทางวินัย 
ตามมาตรา 49 ถึงมาตรา 54 หมวด 8 การอุทธรณและการรองทุกข ตามมาตรา 61 ถึงมาตรา 6542  

ขอวินัยของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ไดนําขอวินัยของขาราชการพลเรือนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาเปนตนแบบราง แตไดตัดขอวินัยฐานละ
ท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการ ฐานปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ฐานการรักษาความลับของ
ทางราชการ และการวางตัวเปนกลางทางการเมืองออก เพื่อใหแตละสถาบันอุดมศึกษาไปกําหนดไว
ในจรรยาบรรณท่ีเปนความผิดทางวินัยตามขอบังคับของแตละแหง และไดกําหนดหามนําเหตุแหง
การถูกสอบสวนมาเปนขออางในการดําเนินการใดใหกระทบสิทธิของผูถูกสอบสวน43การอุทธรณ
คําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงใหอุทธรณตอสภามหาวิทยาลัย44 สวนการอุทธรณคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงและคําส่ังใหออกจากราชการใหอุทธรณตอ ก.พ.อ.45 

การดําเนินการทางวินัย ไมวาจะเปนหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
สอบสวนพิจารณาและผูมีอํานาจในการสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน ใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษา46 ซ่ึงจะไดศึกษาโดยละเอียดในบทที่ 3 ตอไป 
 ตอมาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ใช
บังคับมาเปนระยะเวลาหนึ่ง บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวบางสวนไมเหมาะสมกับสภาพการณ
ปจจุบันและเพ่ือรองรับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ
ใหชัดเจนยิ่งข้ึน รัฐสภาไดออกพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ซ่ึงเปนกฎหมายหนึ่งท่ีไดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 เพื่อพัฒนาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงรองรับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีไมใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ใหชัดเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงกฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 ซ่ึงเปนวันท่ีมี
ผลใชบังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2551 ไดเพ่ิมบทนิยามศัพท คําวา “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” มีความหมายวา “บุคคล

                                                 
              42 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 37-มาตรา 65. 
              43 แหลงเดิม.  มาตรา 50. 
              44  แหลงเดิม.  มาตรา 61. 
              45  แหลงเดิม.  มาตรา 62. 
             46  แหลงเดิม.  มาตรา 49 วรรคสาม. 
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ซ่ึงไดรับการจางตามสัญญาจางใหทํางานในสถาบันอุดมศึกษา โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทน
จากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของสถาบันอุดมศึกษา” ดังนั้น พนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา จึงไมใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แตเปนประเภทที่สถาบัน อุดมศึกษา 
วาจางตามสัญญาจางท่ัวๆ ไป ไมวาจะเรียกวา พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรตามสัญญาจาง และ
ลูกจางช่ัวคราว แลวแตจะเรียกตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงกําหนด ซ่ึงปจจุบันประเภท
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ และมีจํานวนมากกวาประเภทขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีแนวโนมเกษียณอายุราชการออกไปเร่ือยๆ และรัฐบาลก็มีนโยบายไมใหมี
การรับบรรจุเพิ่ม แตใหงบประมาณมาจางเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ
แทนตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเกษียณอายุราชการออกไป 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2551 ไมไดกําหนดการดําเนินการทางวินัย อุทธรณและรองทุกขของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีเปนสวนราชการไว  แตไดบัญญัติไวในมาตรา 65/1 วา “การกําหนดตําแหนง ระบบการจาง การ
บรรจุและแตงต้ัง อัตราคาจางและคาตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ การเล่ือนตําแหนง การเปล่ียน
และการโอนยายตําแหนง การลา จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การ
ออกจากงาน การอุทธรณและการรองทุกขและการอ่ืนท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษา” ดังนั้นจะเห็นวา สภาสถาบัน 
อุดมศึกษามีอํานาจในการกําหนดขอวินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ
และการรองทุกขของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการในสังกัดไดอยางอิสระ 
คลองตัว ตามความตองการและตามบริบทของแตละแหงได ซ่ึงตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีเปนสวนราชการไดออกขอบังคับ กําหนดใหนําวินัยการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การ
อุทธรณและการรองทุกขของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาใชบังคับกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ี
เปนสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม 
 ดังนั้นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ จึงมีระบบการดําเนินการทาง
วินัยและการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยเชนเดียวกันกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
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2.2 หลักการท่ัวไปในการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย 
ในสวนนี้จะกลาวถึงหลักการท่ัวไปในการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคําส่ัง

ลงโทษทางวินัยวามีแนวคิดและจุดมุงหมายอยางไร 
 ตามท่ีไดมีแนวคิดในการปฏิรูประบบราชการไดสงผลตอการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
ทําใหระบบวินัย อุทธรณ และรองทุกขตองปรับเปล่ียนไปตามแนวความคิดดังกลาว โดยอาศัยหลัก 
4 ประการ ดังตอไปนี้ 
 1) หลักเอกภาพ การบริหารงานบุคคลภาครัฐจะตองเปนไปตามหลักการของระบบ
คุณธรรม (Merit System) กลาวคือ จะตองเลือกสรรผูมีความรูความสามารถเขารับราชการโดยเสมอ
ภาคตามหลักความรูความสามารถ (Competency) เชนเดียวกับระบบวินัย อุทธรณและรองทุกขของ
เจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีตองมีลักษณะทั่วไป ใชบังคับกับเจาหนาท่ีของรัฐทุกคน ทุกประเภทอยางเทาเทียม
กัน เพ่ือใหการดําเนินการทางวินัยเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน ไมกอใหเกิดความลักล่ันในการใช
บังคับ 
 2) หลักประสิทธิภาพ ระบบวินัย อุทธรณ และรองทุกขของเจาหนาที่ของรัฐจะตอง
มุงใหเกิดประสิทธิภาพตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการของเจาหนาท่ี โดยมองวินัยเปนกลไกเชิงบวก
มากกวาจะเปนกลไกในเชิงลบท่ีมุงเนนเพียงเพื่อการลงโทษ จุดประสงคพื้นฐานของการลงโทษทาง
วินัยจะตองเปนไปเพื่อใหผูถูกลงโทษปรับปรุงตนเองเพ่ือผลในการดําเนินงานของรัฐบรรลุเปาหมายท่ี
วางไว 
 3) หลักโปรงใส การใชวินัยในหนวยงานของรัฐจะตองเปนไปตามหลักโปรงใส กลาวคือ 
กฎหมายวาดวยเร่ืองวินัยและการรักษาวินัย จะตองเขียนเปนลายลักษณอักษร ดวยถอยคําที่ชัดเจน 
ไมคลุมเครือ การดําเนินการทางวินัยนั้นจะเปนไปอยางรวดเร็ว โดยตองมีการเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหา
มีโอกาสไดแกขอกลาวหา 
 4) หลักยุติธรรม ระบบวินัย อุทธรณ และรองทุกขของเจาหนาท่ีของรัฐ ตองเปนไป
ดวยความยุติธรรม เจาหนาที่ของรัฐผูถูกกลาวหาจะตองไดรับการคุมครองสิทธิอันพึงมีในการ
ดําเนินการทางวินัย47 
 หลักการทั้งส่ีประการถือเปนหลักพื้นฐานในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ตั้งแตการสรรหา
คัดเลือก ไปจนถึงกระบวนการดําเนินการทางวินัย 
 
 
                                                 
               47 สํานักงาน ก.พ.  (2546).  การปฏิรูประบบวินัย อุทธรณและรองทุกขของเจาหนาที่ของรัฐ (รายงาน
การวิจัย).  หนา 2-3. 
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     ขอความคิดวาดวยวินัย 
         ความหมายของวินัย   
 คําวา “วินัย” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 254248 หมายถึง ระเบียบ
แบบแผนและขอบังคับ ขอปฏิบัติ ช่ือปฎกหน่ึงในพระตรัยปฎก 
 คําวา “วินัย” ภาษาอังกฤษคือคําวา “Discipline” ซ่ึงมีคําอธิบายไว ดังนี้ 
 คําวา Discipline ตามพจนานุกรมของ Webster ไดอธิบายไว หมายความถึง การฝกอบรม
เพ่ือพัฒนาการในการควบคุมตนเอง ความประพฤติ หรือความเปนระเบียบและประสิทธิภาพ ผลของ
การฝกอบรมดังกลาวคือการควบคุมตนเองและความประพฤติท่ีอยูในระเบียบแบบแผน การยอมรับ 
หรือการปฏิบัติตามการบังคับบัญชาและการควบคุม การปฏิบัติการเพื่อแกไขความประพฤติหรือ
การลงโทษ49  
 J.B. Kingsbury ไดอธิบายคําวา “discipline” ไววาวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติ 
การปฏิบัติของพนักงานซ่ึงอาจรักษาไวไดสองวิธี คือ 
 1)  โดยทางกฎขอบังคับ คําส่ังและคําบัญชาซ่ึงมีการลงโทษเปนเคร่ืองหนุนหลัง หรือ 
 2)  โดยทางการส่ังสอน การฝกอบรม และประสบการณในการเขารับงานท่ีตองการ
ความรับผิดชอบ50  
 Leon Magginson อธิบายวา วินัยมาจากคําวา “Discipline” แปลวา “follower” วินัยดีจึงเปน
ผลของภาวะผูนําท่ีดี “good-leadership” วินัยมีความหมายแตกตางกันเปน 3 ลักษณะ คือ51 
 วินัยในลักษณะท่ีเปนการควบคุมตนเอง “self-control” เปนการมองวินัยโดยมุงไปท่ี
การพัฒนาตนเองเพื่อปรับตัวใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการเรียกวา “self-
discipline” 
 วินัยในลักษณะท่ีเปนเง่ือนไขท่ีทําใหมีพฤติกรรมอันเปนระเบียบ “condition for 
orderly behavior” เปนการมองวินัยโดยมุงไปท่ีการควบคุมคนในองคการใหมีพฤติกรรมท่ีเปน
ระเบียบโดยการสรางเง่ือนไขชักนําตางๆ  

                                                 
 48 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  (2546).  หนา 1077. 
 49  Webster’s New world Dictionary of The American Language.Cleveland & New York.  (1968).   
The World Publishing Company.  p. 416. 
 50  J.B. Kingsbury.  (1975).  Personnel Administration. For Thai Students.  p. 52. 
 51  Leon C. Magginson.  (1977).  Personnel and Human Resources Administration  (3 rd ed.).  pp.468-
470. 
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 วินัยลักษณะท่ีเปนกระบวนการทางนิติธรรม “judicial due process” การมองวินัยในแง
นี้มุงไปที่กระบวนการตามกําหนดกฎเกณฑ มีการออกกฎ ระเบียบ ใหปฏิบัติตาม หากฝาฝนก็จะ
ลงโทษผูทําผิด 
 ศาสตราจารย ดร.พนัส หันนาคินทร รักษาการตําแหนงรองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรจน วิทยาเขตพิษณุโลก พ.ศ. 2526 ไดใหความหมายของคําวาวินัยวา อาจแยกได
เปน 2 สวน คือ52 
 วินัยทางกาย (physical discipline) หมายถึงระเบียบหรือเครื่องกําหนดแนวทางความ
ประพฤติท่ีแสดงออกทางกายท่ีสามารถตรวจสอบไดจากการแสดงความประพฤตินั้นๆ โดยตรง วา
เปนไปตามวินัยท่ีไดกําหนดไวไดหรือไม 
 วินัยทางจิต (mental discipline) หมายถึงระเบียบและความสํานึกภายในจิตใจ ท่ีจะ
ควบคุมความประพฤติทางกายใหเปนไปตามความตองการ ส่ิงท่ีจะประกันไดวาคนจะไมประพฤติ
ออกนอกระเบียบได คือ ความมีสติสัมปชัญญะ ความรูจักรับผิดชอบชั่วดี หรือการมีวินัยทางจิต 
เม่ือมีวินัยทางจิตแลวก็จะบังคับใหความประพฤติของตนเปนไปตามแนวทางท่ีถูกตองอยางแนนอน 
ไมมีใครจะบังคับตัวเองใหประพฤติไดดีเทากับตัวเอง โดยเฉพาะเมื่อมีวนิัยทางจิตดีแลว ก็เปนเคร่ือง
รับประกันไดวาความประพฤติของคนๆ นั้น  ยอมจะเปนไปในแนวทางท่ีดี  และเพราะมีวินัยทางจิต
นี่เองจึงสามารถทําไดดีโดยไมตองมีใครบังคับหรือตองใชความพยายามท่ีจะทําดี 
 อาจารยประวีณ ณ นคร อดีตเลขาธิการ ก.พ. ไดสรุปความหมายของคําวา “วินัย” วามี
ความหมายได 2 ทาง คือ 
 1)  ความหมายในทางรูปธรรม  หมายถึง ขอปฏิบัติ หรือแบบสําหรับคนในองคการ ในหมู 
ในเหลา ในวงการแตละแหง ซ่ึงเราเรียกขอปฏิบัติ หรือแบบท่ีกําหนดไว หรือที่มุงหวังสําหรับคนใน
วงการนั้นวา “วินัย” เชน ในวงการทหารก็มีวินัยทหารเปนขอปฏิบัติหรือแบบของทหาร ในวงการ
ขาราชการพลเรือนสามัญก็มีวินัยขาราชการพลเรือนสามัญเปนขอปฏิบัติหรือแบบของขาราชการ
พลเรือนสามัญ ในวงการขาราชการครูก็มีวินัยขาราชการครูเปนขอปฏิบัติหรือแบบของขาราชการครู 
เม่ือพูดวา “วินัยทหารตางกับวินัยขาราชการพลเรือน” ก็หมายความวา ขอปฏิบัติสําหรับทหารตางกับ
ขอปฏิบัติสําหรับขาราชการพลเรือนหรือแบบของพลเรือน 
 จากความหมายของวินัยในทางรูปธรรมดังกลาวสามารถนําไปใชเปนหลักในทาง
ปฏิบัติไดวา 
  (1) วินัยสําหรับคนในวงการตางๆ อาจผิดแผกแตกตางกันได การกระทําอยางเดียว 
กันในวงการหน่ึง อาจถือวาเปนความผิด แตในอีกวงการหน่ึงอาจถือวาไมเปนความผิด เชน ทหาร 
                                                 
 52  สํานักงาน ก.พ.  (2546).  เลมเดิม.  หนา 1. 
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บังคับบัญชากันตามลําดับช้ันยศ จึงตองทําความเคารพผูท่ีมียศสูงกวา ทหารไมเคารพผูมียศสูงกวา
ถือวาผิดวินัย นี่เปนแบบของทหาร สวนขาราชการพลเรือนบังคับบัญชากันตามตําแหนง ฟงคําส่ังกัน
ตามสายการบังคับบัญชา และไมถือวาการทําความเคารพเปนวินัย คนท่ีไมทําความเคารพผูบังคับบัญชา
จึงไมผิดวินัย แตถาไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาท่ีส่ังในหนาท่ีราชการจึงจะผิดวินัย นี่เปน
แบบของพลเรือน สําหรับขาราชการครูถือกันวาเปนพอพิมพแมพิมพที่ดีของศิษย จึงมีวินัยท่ี
เครงครัดกวาขาราชการพลเรือนสามัญ เชน ขาราชการครูเลนการพนันไมไดเลย แมจะเปนการพนัน
ท่ีไดรับอนุญาตแลวก็เลนไมไดผิดวินัย แตขาราชการพลเรือนสามัญเลนการพนันท่ีไดรับอนุญาต
แลวได ถาไมเปนการหมกมุนก็ไมผิดวินัย แบบของขาราชการครูจึงแตกตางกับแบบของขาราชการ
พลเรือนสามัญ 
  (2) ในการพิจารณาวาการกระทําใดผิดวินัยหรือไม ก็จะตองพิจารณาวาเปนการ
กระทําที่ผิดขอปฏิบัติ หรือผิดแบบของคนในวงการนั้นหรือไม ในวงการขาราชการนิยมการ
กําหนดขอปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษรกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทน้ันๆ 
ในกรณีที่กําหนดขอปฏิบัติไววา “ตองปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนหรือคําสั่ง” ก็อาจมีระเบียบ 
มติคณะรัฐมนตรีหรือคําส่ังผูบังคับบัญชากําหนดขอปฏิบัติเพ่ิมเติมไวอีก ฉะนั้น เมื่อจะพิจารณาวา
การกระทําอยางใดผิดวินัยหรือไม ก็ตองดูในเบื้องตนกอนวามีขอปฏิบัติกําหนดไวในเร่ืองนั้น
หรือไม ถาไมมีขอปฏิบัติกําหนดไวก็ไมผิด แตถามีขอปฏิบัติกําหนดไวและไมปฏิบัติตามนั้นก็ผิด 
  (3) ในการกําหนดระดับโทษที่จะลงแกผูกระทําผิดวินัย ก็จะตองพิจารณากําหนด
หนักเบาแตกตางกันตามแบบของแตละวงการ เชน ขาราชการครูที่มีแบบกําหนดใหเปนพอพิมพ
แมพิมพของศิษย ถาผิดวินัยในกรณีคบชูสูสาว หรือเลนการพนันจะถูกลงโทษหนักกวาขาราชการ
พลเรือนสามัญท่ีทําผิดอยางเดียวกัน เปนตน 
 2) ความหมายในนามธรรม หมายถึงลักษณะ เชิงพฤติกรรม (Behavior) ท่ีคนแสดง
ออกมาเปนการควบคุมตนเอง แสดงออกถึงการยอมรับหรือปฏิบัติตามการนําหรือการบังคับบัญชา 
แสดงถึงความมีระเบียบหรืออยูในแบบแผน 
 ลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีแสดงออกเหลานี้เปนส่ิงท่ีมาจากพ้ืนฐานทางจิตใจ เพราะฉะน้ัน
การที่จะทําใหคนในวงการใดมีวินัย จึงตองปรับพฤติการณ ตองพัฒนาจิตใจดวยมิใชมุงแตจะพัฒนา
หาทางเขียน “ขอปฏิบัติ” หรือ “ระเบียบ” ใหรัดกุมเพียงอยางเดียว หรือคอยแตจะลงโทษเม่ือคนทําผิด
เทานั้น53 
 จากการพิจารณาคําอธิบายความหมายของคําวา วินัย ดังกลาวขางตน สามารถที่จะ
ประมวลไดวา วินัย มีอยู 2 ความหมาย ดังนี้ 
                                                 
 53 ประวีณ  ณ นคร.  (2528).  คูมือการรักษาวินัยขาราชการสําหรับผูบังคับบัญชา.  หนา 23-25. 
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 ความหมายแรก “วินัย” หมายถึง ปทัสถาน (Norm) หรือกฎ ระเบียบ แบบแผน แนวทาง 
ขอบังคับตางๆ ท่ีกําหนดข้ึนเพื่อเปนแบบแผนใหบุคคลที่อยูในองคกรยึดถือปฏิบัติ โดยมีการออกกฎ
หรือระเบียบกําหนดการอันถือปฏิบัติและหามปฏิบัติ กําหนดโทษของการฝาฝน เพ่ือควบคุมความ
ประพฤติของบุคคลท่ีอยูในองคกรใหอยูในระเบียบ แบบแผน ซ่ึงทําใหการปฏิบัติงานหรือการ
ดําเนินการขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
 ความหมายท่ีสอง “วินัย” หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรม (Behavior) คือ การควบคุม
พฤติกรรมของตนเองเพ่ือใหเปนไปในแนวทางที่ถูกท่ีควรตามความประสงคขององคกรนั้นๆ และ
รวมถึงการยอมรับหรือปฏิบัติตามการนําหรือการบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาดวย 
         ลักษณะท่ัวไปของบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัย 
 บทบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองวินัยซ่ึงกําหนดข้ึนเพื่อใหบุคคลในองคกรถือปฏิบัติและหาม
ปฏิบัติกําหนดโทษของการฝาฝน ถือไดวาเปนกฎหมายปกครองท่ีใหอํานาจฝายปกครองกระทําการ  
ซ่ึงกฎหมายดังกลาวนี้ จะตองมีลักษณะสําคัญ 5 ประการประกอบกันกลาวคือ  
 1)   กฎหมายตองมีลักษณะท่ัวไป คือ กฎหมายตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป ไมมุงหมาย
ใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจงเทานั้น ตามหลัก
ความเสมอภาค 
 2)  กฎหมายตองมีความแนนอนชัดเจน คือ กฎหมายท่ีใหอํานาจฝายปกครองจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของราษฎร จะตองบัญญัติใหแจงชัดวาใหอํานาจฝายปกครองออกคําส่ังบังคับใหบุคคล
ประเภทใด กระทําอะไรหรือหามมิใหกระทําอะไร ในกรณีใดและเพื่อประโยชนอะไร 
 3)  กฎหมายตองไมมีผลใชบังคับยอนหลัง คือ จะตองประกาศโฆษณากฎหมายน้ัน 
เพื่อใหราษฎรทราบเปนการลวงหนาในราชกิจจานุเบกษากอนท่ีจะนําไปใชบังคับแกราษฎร และจะ
ใชกฎหมายนั้นเพื่อบังคับแกการกระทําหรือเหตุการณท่ีไดเกิดข้ึนและส้ินสุดลงแลวกอนวันท่ีไดมีการ
ประกาศโฆษณากฎหมายน้ันในราชกิจานุเบกษาไมได 
 4) กฎหมายตองไมขัดหรือแยงตอหลักความไดสัดสวน ท้ังนี้ หลักแหงความไดสัดสวนมี
สาระสําคัญประกอบดวยหลักการยอยๆ 3 หลักการดวยกันคือ หลักแหงความเหมาะสม กลาวคือ
สามารถดําเนินการใหเกิดผลตามท่ีฝายนิติบัญญัติประสงคจะใหเกิดข้ึนไดจริงๆ ในทางปฏิบัติ หลัก
แหงความจําเปน กลาวคือ เปนมาตรการท่ีมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของราษฎรนอยท่ีสุด 
และหลักแหงความไดสัดสวนอยางแคบ กลาวคือ มาตรการท่ีกฎหมายใหอํานาจฝายปกครองออกมา
ใชบังคับแกราษฎร ตองเปนมาตรการท่ีกอใหเกิดประโยชนแกมหาชนยิ่งกวาท่ีกอใหเกิดความเสียหาย
ใหแกเอกชนและหรือแกสังคมโดยสวนรวม 
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 5) กฎหมายจะตองไมกระทบกระเทือนตอสารัตถะของสิทธิและเสรีภาพ กลาวคือ 
ถึงแมวาตามรัฐธรรมนูญฝายนิติบัญญัติจะมีอํานาจตรากฎหมายจํากัดหรือใหอํานาจฝายปกครอง
จํากัดเสรีภาพของราษฎรแตละคนเพ่ือคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืนและหรือเพื่อรักษาไวซ่ึง
ประโยชนมหาชนไดก็ตาม แตหาไดมีอํานาจตัดหรือเพิกถอนสิทธิและเสรีภาพดวยไม54 
         ความจําเปนของวินัย 
 พระพุทธองคตรัสวา 
 “พฤติการณของคนหมูมากท่ีไมมีความรูรักษาตัวหรือไมมีวินัยจะเปนเหมือนควาย 
ตาบอดท่ีเท่ียวอยูในปาดง”55 
 พ.อ.ปน มุทุกันต ใหทัศนะวา “วินัยจะนําคนไปสูความดีความเจริญ คนท่ีจะกาวไปสู
ความดีความเจริญจะตองมีวินัยกํากับเสมอ คือ ตองเวนขอหามบางอยางและทําตามคําส่ังบาง
ประการ ตนจึงจะไปถึงท่ีหมายได”56 
 Jame Black เขียนใหทัศนะไววา “วินัยเปนรากฐานของการบริหารท่ีสัมฤทธ์ิผล ซ่ึงถา
ปราศจากวินัยแลว องคการจะต้ังอยูไมได57 
 ทานอาจารยประวีณ ณ นคร ไดสรุปความจําเปนของวินัยไววา วินัยมีความสําคัญเปน
อันมากทั้งแกบุคคลเปนสวนตัวและแกสวนรวมตลอดจนแกองคการหรือการบริหารงานและแก
หัวหนางาน58 
 ในดานสวนตัวบุคคล วินัยจะเปนเคร่ืองชวยสรางความดีความเจริญและความสําเร็จแก
ตนเอง กับยังจะสงผลความดีความเจริญและความสําเร็จนั้นไปถึงหมูคณะตลอดจนประเทศชาติเปน
สวนรวมดวย 
 ในดานการบริหารงานนั้น  วินัยจะชวยเพิ่มพลังในการทํางานประสิทธิภาพในการ
ทํางานและประสิทธิผลของงานนั้นข้ึนอยูกับวินัยของคนทํางานดวยสวนหนึ่ง เพราะผูทํางานทุกคน
เปรียบเหมือนตัวจักร แตละตัวของหนวยงาน หากตัวจักรคดๆ งอๆ หรือสนิมจับ หรือไมกินเกลียว
กับตัวจักรอ่ืน เคร่ืองจักรนั้นจะเดินไมสะดวก หยอนประสิทธิภาพดอยประสิทธิผล 
 ฉะนั้นถึงแมคนจะมีความรูความสามารถดี แตถาหยอนวินัยแลวจะใชงานไมไดดีเทาท่ีควร 
วินัยจึงมีความสําคัญสําหรับหนวยงานทุกแหง โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับขาราชการซ่ึงเปนเจาหนาท่ี

                                                 
 54 วรพจน  วิศรุตพิชญ.  (2538).  หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายปกครอง.  หนา 5-61.  
 55  สมเด็จพระพุทธโฆษจารย ญาณวร มหาเถระ.  (2498).  มงคลตกทีปนิยาปฐมโมภาโค.  หนา 248. 
 56  ปน มุทุกันต.   (2502).  มงคลชีวิตภาคที่ 1 อนุสรณนายปรัชญา เอกพานิช.  หนา 379– 395. 
 57  James Menzies Black.  (1966).  The Real Meaning of Discipline.  p. 3. 
 58  ประวีณ  ณ นคร.  เลมเดิม.  หนา 31-32. 
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ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ บริการความสะดวก ระงับทุกขบํารุงสุขแกประชาชน จําเปนท่ี
จะตองมีวินัยท่ีเขมงวดกวดขันเปนพิเศษ เพื่อใหขาราชการเปนท่ีเล่ือมใสศรัทธาและไดรับความรวมมือ
จากประชาชนใหการบริหารราชการเปนไปโดยเรียบรอย ประหยัด มีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิผลและ
ประเทศเจริญกาวหนา ถาขาราชการไมมีวินัยดีพอ จะทําใหราชการเสียหาย งานไมบรรลุผลตามเปาหมาย 
หยอนประสิทธิภาพ ไมประหยัด ขาดประสิทธิผล ประชาชนไมศรัทธาฝายบริหาร และอาจหันไป
เขาขางศัตรูผูกอการรายก็ได ยิ่งถาขาราชการหยอนวินัยอยางมากถึงขนาดมีแตทุจริตคดโกง ไมเอาใจใส
ในหนาท่ีและประพฤติเหลวไหลกันท่ัวไป ก็อาจนําประเทศไปสูความเสื่อม หรืออาจถึงลมจมได 
ดังท่ี Jame Black ใหทัศนะไวดังกลาวขางตนวา “ถาปราศจากวินัยแลวองคการจะต้ังอยูไมได” 
 ในสวนท่ีเกี่ยวกับผูบังคับบัญชา  ถาผูอยูใตบังคับบัญชาไมมีวินัยจะเปนท่ีหนักใจหนักกาย
ของหัวหนา เพราะใชทํางานไมไดดั่งใจ ผลงานก็จะไมดี ตัวหัวหนาจะตองคอยควบคุมกําชับ
อยางใกลชิด บางกรณีหัวหนาตองลงมือทํางานบางอยางเองเพราะไวใจผูอยูใตบังคับบัญชาไมได 
แตถาผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยดี จะชวยทํางานใหสําเร็จเปนผลดีเปนท่ีเบาใจเบากายและไวใจได
เปนท่ีสบายใจของหัวหนางาน วินัยจึงมีความสําคัญตอหัวหนางานดวยอยางยิ่ง 
 จากพุทธพจนและทรรศนะของบุคคลในวงการตางๆ ดังกลาว จึงสรุปไดวาวินัยมี
ความจําเปนตอรัฐบาลในการบริหารงานของประเทศ เพราะจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของราชการ
เปนไปโดยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผล เปนท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชน 
 นอกจากวินัยจะมีความจําเปนตอราชการเปนสวนรวมแลว วินัยยังมีความจําเปนตอตัว
ขาราชการเองโดยตรงอีกดวย เพราะจะเปนเครื่องนําคนไปในทางที่ดีสงเสริมและสรางสรรคให
ขาราชการตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีอยางมีความรับผิดชอบและไดผลดีมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหเปน
ความดีความชอบและความสามารถท่ีจะไดเล่ือนฐานะในทางราชการกาวหนาไปตามลําดับ 
 ยิ่งไปกวานั้น วินัยยังมีความจําเปนตอผูบังคับบัญชาอีกดวย  เพราะหากผูใตบังคับบัญชา
ไมมีวินัยดีพอแลว  งานก็จะไมเดินไปดวยดีอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงผูบังคับบัญชาจะตองรับผิดชอบใน
ผลงานนั้น และรับผิดชอบในการที่ผูอยูใตบังคับบัญชาไมมีวินัยนั้นดวย 
         จุดมุงหมายและขอบเขตของวินัย 
 จุดมุงหมายสําคัญของวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คือเพื่อใหบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงคหลักของทางราชการ อันไดแก เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ราชการ เพื่อความเจริญของประเทศ เพื่อความมั่นคงของชาติ และเพื่อความผาสุกของประชาชน 
ขอบเขตวินัยจึงจํากัดอยูในกรอบของความมุงหมายดังกลาว การกระทําใดของขาราชการซึ่งไมมี
ผลกระทบตอประโยชนของทางราชการ การกระทํานั้นจะไมอยูในขายที่ถือวาเปนความผิดทาง
วินัย แตถาการกระทําใดทําใหเสียประโยชนตอทางราชการ หรือบั่นทอนความเจริญ ความสงบ
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เรียบรอย และประสิทธิภาพประสิทธิผลของทางราชการ การกระทํานั้นถือวาเปนความผิดทางวินัย 
ซ่ึงจะไดรับการพิจารณาลงโทษตามความรายแรงแหงกรณี 
 จุดมุงหมายและขอบเขตของวินัยนี้ นําไปใชประโยชนในทางปฏิบัติได คือ ในกรณีท่ี
จะกําหนดวาการกระทําอยางใดควรเปนขอหามหรือขอพึงปฏิบัติสําหรับวงการใด ตองนําจุดมุงหมาย
ของวินัยของวงการนั้นมาพิจารณากําหนดขอบเขต การกระทําใดที่จะเปนการขัดขวางหรือบ่ันทอน
การบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหลักของวงการใด ก็อยูในขอบเขตของวินัยท่ีควรกําหนดเปน
ขอหามในวงการนั้น การกระทําใดท่ีจะเปนทางสนับสนุนหรือสงเสริมการบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคหลักของวงการใด ก็อยูในขอบเขตของวินัย ก็ควรกําหนดเปนขอพึงปฏิบัติในวงการนั้น 
และบางวงการอาจกําหนดจุดมุงหมายและขอบเขตของวินัยใหกวางขึ้น เพื่อธํารงศักดิ์ศรีของ
ผูประกอบวิชาชีพนั้นดวย 
                ขอความคิดวาดวยการลงโทษทางวินัย 
                   1) ความหมาย การลงโทษ คือมาตรการอันหนึ่งท่ีใชในการรักษาวินัย ซ่ึงเปนมาตรการใน
การปราบปรามหรือมาตรการในทางลบ ใชสําหรับลงโทษขาราชการผูกระทําผิดวินัย และปราบปราม 
ใหขาราชการโดยท่ัวไปไมกลากระทําผิดวินัยเพราะกลัวถูกลงโทษ 
 ศาสตราจารย Stahl กลาววาไมมีการจัดองคการใดที่จะเรียบรอยสมบูรณ ไมมีการ
บริหารงานใดท่ีจะดีเลิศทุกประการ ไมมีระบบการบริหารงานบุคคลใดท่ีจะไมมีการผิดพลาด
เกิดข้ึนเลย อันท่ีจะหลีกเล่ียงการลงโทษสําหรับการประพฤติผิด หรือการปฏิบัติหนาท่ีไมดีของ
เจาหนาท่ีไดโดยตลอดไป59 
 ดังนั้นการท่ีจะหวังวาในองคการหนึ่งๆ จะไมมีการกระทําผิดวินัยเลยยอมเปนไปไมได 
และการหลีกเล่ียงท่ีจะมิใหมีการลงโทษก็เปนส่ิงท่ีเปนไปไดยาก ดังนั้น การลงโทษจึงเปนส่ิงท่ีควบคูกัน
กับวินัย แมวาการลงโทษจะเปนมาตรการท่ีพึงใชเปนอันดับสุดทายในการรักษาวินัยขาราชการ แต
ก็เปนมาตรการท่ีสําคัญและจําเปนตองใชอยูตราบเทาท่ียังมีขาราชการกระทําผิดวินัย ทางราชการจะ
ใชการลงโทษเปนมาตรการสุดทายหลังจากท่ีการสงเสริมใหขาราชการมีวินัย และการปองกันมิให
ขาราชการกระทําผิดวินัยไมอาจใชไดผลในกรณีนั้น 
             2) จุดมุงหมาย  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 การลงโทษทางวินัยมีจุดมุงหมาย ดังนี้ 
  (1) เพื่อรักษาความศักดิ์ สิทธ์ิของกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนโดยที่พระราช  
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาบัญญัติใหขาราชการตองรักษาวินัย 

                                                 
 59 Clenn O. Stahl.  (1962).  Public Personnel Administration.  p. 371. 
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ตามที่บัญญัติเปนขอหามและขอปฏิบัติโดยเครงครัดอยูเสมอ60 และถาผูบังคับบัญชาเห็นวา กรณี
มีหลักฐานตามสมควรหรือมีมูลวาผูใตบังคับบัญชาคนใดกระทําผิดวินัยจะตองดําเนินการทาง
วินัยทันที61 ถาผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาท่ี หรือปฏิบัติหนาท่ีโดยไมสุจริต ใหถือวาผู
นั้นกระทําผิดวินัย62 ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจึงมีบทบาทหนาท่ีรักษาความศักดิ์สิทธ์ิของกฎหมายโดย
การ “ปราบ” ผูกระทําผิดวินัย และ “ปราม” มิใหผูอ่ืนเอาเยี่ยงอยางผูกระทําความผิด 
  (2) เพื่อรักษามาตรฐานความประพฤติ ขวัญ และสมรรถภาพของขาราชการ ท้ังนั้น 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาบัญญัติวา เม่ือผลการสอบสวน
ปรากฏวาผูถูกสอบสวนกระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาตามมาตรา 49 ลงโทษตามควรแกกรณี 
ตามท่ีกําหนดในขอบังคับท่ีออกตามมาตรา 1763 การลงโทษทางวินัยจึงตองลงโทษอยางเปนธรรม 
คือพิจารณาแลววาไดกระทําผิดจริงและลงโทษโดยเสมอหนาไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง คือผูกระทําผิดใน
ลักษณะเดียวกันยอมไดรับโทษในลักษณะเดียวกันและจะตองลงโทษในระดับท่ีเหมาะสมกับ
ความผิดดวย จึงจะทําใหขาราชการรูสึกวามีความเปนธรรมในระบบราชการ และจะมีขวัญ กําลังใจ ใน
การประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในมาตรฐานท่ีดีได 
  (3) เพื่อจูงใจใหขาราชการปรับปรุงตนเองใหดีข้ึน ท้ังนี้ การที่จะลงโทษทางวินัยแก
ผูกระทําผิดวินัยผูใด ผูบังคับบัญชาควรท่ีจะไดช้ีแจงใหผูถูกลงโทษนี้เขาใจและยอมรับในความผิดท่ี
ตนไดกระทําลงไป เพื่อท่ีจะเปนทางจูงใจใหผูกระทําผิดวินัยไดคิดท่ีจะปรับปรุงตนเอง เพื่อมิให
กระทําผิดอีกตอไป 
   (4) เพ่ือรักษาช่ือเสียงของทางราชการและความเช่ือม่ันของประชาชนตอทางราชการ 
โดยทําใหขาราชการมีระเบียบวินัย มีสมรรถภาพในการทํางานโดยสมํ่าเสมอ หากในหนวยงานใดมี
ขาราชการบกพรองในเร่ืองระเบียบวินัย หรือบกพรองในการปฏิบัติราชการ ก็มีการจําเปนท่ีจะตอง
ลงโทษขาราชการที่บกพรองนั้นๆ ถาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง อันแสดงวาผูกระทําผิด 
เปนบุคคลท่ีไมสมควรอยูในราชการตอไป ก็ตองลงโทษสถานหนัก คือ ปลดออก หรือไลออก ท้ังนี้
เพื่อใหประชาชนเชื่อมั่นในระบบราชการวาจะมีแตบุคคลผูมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัยดี 
เปนขาราชการที่มีหนาท่ีใหบริการแกประชาชนเทานั้น อันเปนการรักษาชื่อเสียงของทางราชการ
ดวย 

                                                 
 60  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 37. 
 61  แหลงเดิม.  มาตรา 49 วรรคหน่ึง. 
 62  แหลงเดิม.  มาตรา  47. 
 63  แหลงเดิม.  มาตรา 51. 
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 3) โทษทางวินัย ตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กําหนดโทษทางวินัยไว 5 สถาน คือ 
  (1) ภาคทัณฑ 
  (2) ตัดเงินเดือน 
  (3) ลดข้ันเงินเดือน 
  (4) ปลดออก 
  (5) ไลออก 
 โทษทางวินัยทั้ง 5 สถานนี้ แยกพิจารณาไดเปนโทษสําหรับความผิดทางวินัยไม
รายแรง และโทษสําหรับความผิดทางวินัยอยางรายแรง 
 โทษสําหรับความผิดทางวินัยไมรายแรง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใด
กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน  
ตามควรแกกรณี ใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณา
ลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑ ใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควร
ลดหยอน ซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือนนอกจากนั้น หากผูบังคับบัญชาพิจารณาเห็นวา 
ขาราชการผูนั้นกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ ก็มีอํานาจท่ีจะงดโทษให โดยใหทํา
ทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได64 
 โทษสําหรับความผิดทางวินัยอยางรายแรง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใด
กระทําความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษไลออกหรือปลดออกแลวแตกรณี65 
ซ่ึงผูท่ีถูกลงโทษปลดออก ยังมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนผูนั้นลาออกจากราชการ66 คือ ถา
รับราชการเปนเวลา 10 ปข้ึนไป มีสิทธิไดรับบําเหน็จ ถารับราชการเปนเวลา 25 ปข้ึนไป มีสิทธิได 
รับบํานาญ 
 
2.3 หลักการอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย 
   การอุทธรณ เปนกรณีท่ีผูถูกลงโทษทางวินัยขอใหผูมีอํานาจพิจารณาเร่ืองท่ีตนถูก
ลงโทษ พิจารณาใหมในทางท่ีเปนคุณ ซ่ึงในกระบวนการบริหารงานบุคคลไมวาจะเปนองคกรหรือ
หนวยงานใดก็ตาม เม่ือมีการสรรหาบุคคลเขาทํางานแลวหนวยงานจะตองดูแลใหบุคคลเหลานั้น

                                                 
64  ประกาศ  ก.พ.อ.  (พ.ศ. 2550). ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 เรื่องมาตรฐานการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา. 
65 แหลงเดิม. 
66 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 48 วรรคสอง. 
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ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพหรือเต็มศักยภาพตามความรูความสามารถ ซ่ึงการท่ีจะทําใหบุคคล
ดังกลาวปฏิบัติเชนนี้ไดองคกรจะตองมีหลักการใหขวัญและกําลังใจแกเขา และดูแลใหเกิดความ
ม่ันคงและม่ันใจไดวา หากมีกรณีท่ีเกิดข้ึนในทางท่ีกระทบกระเทือนสิทธิของเขาโดยเฉพาะกรณีท่ี
ถูกลงโทษทางวินัย หนวยงานหรือองคกรจะมีหลักประกันความเปนธรรมใหแกเขา เพ่ือเปนระบบ
ตรวจสอบถวงดุลในการดําเนินการท่ีกระทบกระเทือนสิทธิประโยชนสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีถูก
ดําเนินการนั้น จึงจําเปนตองมีระบบการอุทธรณในหนวยงาน   
 เมื่อพิจารณาถึงคําสั่งลงโทษทางวินัยคือ คําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลด
ขั้นเงินเดือน ปลดออกและไลออก ถือไดวาเปนคําส่ังทางปกครอง ตามความหมายในมาตรา 5 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ท่ีนิยามไววา  
 “คําส่ังทางปกครอง” หมายความวา  
 1) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนตอ
บุคคลในอันท่ีจะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือ
หนาท่ีของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว เชน การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย
อุทธรณ การรับรองและการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ 
 2) การอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 
 แมพระราชบัญญัตินี้จะใชคําวา “คําส่ังทางปกครอง” แตก็หมายถึงนิติกรรมทางปกครอง
นั่นเอง เหตุท่ีไมใชคําวานิติกรรมทางปกครองก็เพราะผูรางเกรงวาจะกอใหเกิดความสับสนแกสมาชิก 
รัฐสภา จนอาจเปนเหตุใหกฎหมายไมผานสภาได ซึ่งเมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัตินี้จะเห็นวา
เปนกฎหมายฉบับแรกท่ีไดใหนิยามนิติกรรมทางปกครองไว โดยเปนคํานิยมท่ีสอดคลองกับ
ความหมายของนิติกรรมทางปกครองท่ีใชอยูในประเทศเยอรมัน ท่ีหมายถึงแตเฉพาะนิติกรรมทาง
ปกครองท่ีมีผลเปนการเฉพาะเร่ืองเทานั้น ไมหมายรวมถึงท่ีมีผลเปนการท่ัวไปดวย 
 จากนิยามความหมายของ “คําส่ังทางปกครอง” ในมาตรา 5 อาจจําแนกองคประกอบของ 
“คําส่ังทางปกครอง” ซ่ึงเปนนิติกรรมทางปกครองได ดังนี้ 
 1) นิติกรรมทางปกครองตองมีลักษณะเปนการส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย
อุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน ซ่ึงเปนการใชอํานาจฝายเดียวของฝายปกครอง 
 2) นิต ิกรรมทางปกครองตองออกโดยเจาหนาท่ีฝายปกครอง พระราชบัญญัติวิ ธีปฏิบัติ 
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ไดใหนิยามความหมายของ “เจาหนาท่ี” ไววา “เจาหนาท่ี”  
หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใชอํานาจ หรือไดรับมอบใหใชอํานาจทาง
ปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดตามกฎหมายไมวาจะเปนการจัดต้ังข้ึนในระบบ
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอยางอ่ืนของรัฐหรือไมก็ตาม” เม่ือพิจารณาจากการนิยามความหมาย
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ของ “เจาหนาท่ี” ไวดังกลาว จะเห็นไดวาเจาหนาท่ีท่ีจะออกนิติกรรมทางปกครองนั้น มิไดมี
ความหมายแคบเฉพาะตองเปนองคกรภายในฝายปกครองเทานั้น แตมีความหมายกวางโดยพิจารณา
ถึงการใชอํานาจปกครองดวย ดังนั้น แมมิใชคําส่ังท่ีออกโดยเจาหนาท่ีในฝายปกครอง แตเปนคําส่ัง
ท่ีออกจากองคกรท่ีใชอํานาจปกครอง ก็อาจเปนนิติกรรมทางปกครองได ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีสอดคลอง
กับหลักทฤษฎีการจัดทําแบบมหาชน 
 3) นิติกรรมทางปกครองตองมีลักษณะท่ีเปนการแสดงเจตนาของเจาหนาท่ีท่ีมีผลเปน
การสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลในอันท่ีจะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบ
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล การแสดงเจตนาของฝายปกครองนี้เปนการทําให
ความสัมพันธระหวางรัฐกับเอกชนที่มีลักษณะเปนกฎเกณฑทั่วไป และเปนนามธรรมมาเปน 
นิติกรรมทางปกครองท่ีมีลักษณะเปนการเฉพาะและเปนรูปธรรม ตัวอยางการแสดงเจตนาของ
เจาหนาที่ที่สรางนิติสัมพันธที่ทําใหมีการเคล่ือนไหวในสิทธิและหนาท่ี เชน การท่ีเจาหนาท่ีออก
ใบอนุญาตยอมกอใหเกิดสิทธิแกผูรับอนุญาต การที่เจาหนาท่ีเพิกถอนใบอนุญาตยอมทําใหสิทธิท่ี
ประชาชนไดรับไปแลวตองระงับไป การท่ีเจาหนาท่ีออกคําส่ังตอประชาชนยอมทําใหประชาชนมี
หนาท่ีตองปฏิบัติตามคําส่ัง เปนตน67 
 ความหมายของการอุทธรณคําส่ังทางปกครอง 
 การอุทธรณคําส่ังทางปกครอง คือ กระบวนการควบคุมตรวจสอบคําส่ังทางปกครอง
ภายในองคกรฝายปกครอง ซ่ึงองคกรผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณมีอํานาจในการตรวจสอบท้ัง
ความชอบดวยกฎหมายและความเหมาะสมในเนื้อหาของการใชอํานาจดุลพินิจ (ถาเจาหนาท่ี
ฝายปกครองช้ันตนมีอํานาจดุลพินิจตามกฎหมายดวย) ของเจาหนาท่ีฝายปกครองผูออกคําส่ังนั้น 
ในกรณีท่ีกฎหมายเฉพาะเร่ือง มิไดบัญญัติข้ันตอนของการควบคุมตรวจสอบคําส่ังทางปกครองภายใน
ฝายปกครองไว หรือในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองนั้นมิไดออกโดยผูมีอํานาจสูงสุดในกระทรวงหรือ
หนวยงานเทียบเทากระทรวง (รัฐมนตรี) หากผูรับคําส่ังทางปกครองไมเห็นดวยกับคําส่ังนั้นไมวา
จะเปนการรับฟงขอเท็จจริง การตีความขอกฎหมาย การปรับบทกฎหมาย หรือการใชอํานาจดุลพินิจ 
ผูรับคําส่ังนั้นยอมมีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณโตแยงคัดคานเปนหนังสือตอเจาหนาท่ีผูทําคําส่ังนั้น68 
 การอุทธรณหรือการโตแยงคําส่ังทางปกครองนั้นมีหลักการเบ้ืองตนท่ีสําคัญ คือ หากมี
กฎหมายเฉพาะท่ีใหอํานาจในการออกคําส่ังทางปกครองนั้น กําหนดวิธีการอุทธรณหรือการโตแยง
คําส่ังทางปกครองเปนการเฉพาะ ผูอุทธรณก็ตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายเฉพาะน้ันกําหนดไว  (มาตรา 
3) แมวาข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมายเฉพาะจะมีหลักเกณฑท่ีประกันความเปนธรรม
                                                 

67 มานิตย  จุมปา.  (2546).  คูมือศึกษากฎหมายปกครอง.  หนา 343–345. 
68 กมลชัย  รัตนสกาววงศ.  (2554).  กฎหมายปกครอง.  หนา 317-318. 
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หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการทางปกครองต่ํากวาท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก็ตาม 
 คําส่ังทางปกครองท่ีอุทธรณได 
 ในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี และไมมีกฎหมายกําหนดข้ันตอน
อุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ คูกรณียอมมีสิทธิอุทธรณคําส่ังทางปกครองนั้นโดยยื่น
ตอเจาหนาท่ีผูทําคําส่ังทางปกครองภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ังดังกลาว (มาตรา 44 
วรรคแรก) 
 สังเกตไดวา กรณีท่ีคําส่ังใดออกโดยรัฐมนตรี ซ่ึงถือวาเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด โดย
สภาพยอมไมอาจอุทธรณภายในฝายปกครองไดอีกตอไป ผูท่ีเห็นวาคําส่ังทางปกครองนั้นไมชอบดวย
กฎหมาย สามารถนําคดีไปฟองยังศาลปกครองได โดยไมจําตองอุทธรณคําส่ังดังกลาวเสียกอน
เหมือนกับคําส่ังทางปกครองท่ีออกโดยเจาหนาท่ีท่ัวไป 
 ผูมีสิทธิอุทธรณคําส่ังทางปกครอง 
 ผูมีสิทธิอุทธรณคําส่ังทางปกครอง ไดแก คูกรณีผูไดรับผลกระทบจากคําส่ังทางปกครอง 
ซ่ึงตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดนิยามคําวา “คูกรณี” 
วาหมายถึงผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครอง 
และผูซ่ึงไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง เนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือน 
จากผลของคําสั่งทางปกครอง จากคํานิยามดังกลาวอาจแยกประเภทของคูกรณีไดดังนี้ (1) ผูยื่น
คําขอ (2) ผูคัดคานคําขอ (3) ผูอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครอง และ (4) ผูซ่ึงไดเขามาในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครองเน่ืองจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือน 
 ผูท่ีจะรับอุทธรณคําส่ังทางปกครอง 
 ผูท่ีจะรับอุทธรณคําส่ังทางปกครอง ไดแก เจาหนาท่ีผูออกคําส่ังทางปกครองนั้นเองเพราะ
ถือวาเปนผูท่ีรูเร่ืองคําส่ังทางปกครองน้ันดีท่ีสุด 
 กําหนดเวลาในการยื่นอุทธรณคําส่ังทางปกครอง 
 คูกรณีตองยื่นอุทธรณคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่ง
ดังกลาว แตหากในคําส่ังนั้นไมไดระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณ และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณไวใน
คําส่ังนั้น ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณจะเร่ิมนับใหมนับแตวันท่ีมีการแจงหลักเกณฑดังกลาว แต
ถาไมมีการแจงระยะเวลาอุทธรณจะขยายเปน 1 ป นับแตวันท่ีไดมีการแจงคําส่ังทางปกครอง 
 เง่ือนไขของคําอุทธรณ ตามมาตรา 44 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติใหคําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริง
หรือขอกฎหมายที่อางอิงประกอบดวย หลักเรื่องคําอุทธรณตองทําเปนหนังสือ ซ่ึงตองมีสาระ
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ตามท่ีกลาวมาแลวนั้นเปนการสอดคลองกับหลักการทําคําส่ังทางปกครองท่ีทําเปนหนังสืออยาง
นอยตองประกอบดวย ก. ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ข. ขอกฎหมายที่อางอิง ค. ขอพิจารณา
และขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ การที่ตองระบุสาระสําคัญดังกลาวในคําส่ังทางปกครอง เพราะ
สาระสําคัญในแตละเร่ืองอาจมีความบกพรองหรือไมถูกตอง ซ่ึงอาจมีผลทําใหคําส่ังทางปกครอง
นั้นไมชอบดวยกฎหมายได ดวยเหตุนี้เองเม่ือมีการใชสิทธิอุทธรณโตแยงคําส่ังทางปกครองดังกลาว 
เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีออกคําส่ังทางปกครองน้ันเอง และผูมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณสามารถที่จะ
พิจารณาตรวจสอบความบกพรองของคําส่ังทางปกครองน้ันๆ ไดอยางถูกตอง คําอุทธรณจึงตองระบุ
ขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิงประกอบดวย การโตแยงเพียงแตวาคําส่ังทางปกครอง
นั้นไมชอบดวยกฎหมาย โดยปราศจากขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีอางอิงยอมไมอาจทําใหเจาหนาท่ี
ฝายปกครองสามารถตรวจสอบทบทวนคําส่ังทางปกครองนั้นไดอยางถูกตอง การโตแยงวาคําส่ัง
ทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย อาจอาศัยพื้นฐานท่ีจะทําใหคําส่ังทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย 
มาเปนเหตุแหงการโตแยงไดท้ังส้ิน เชน เจาหนาท่ีไมมีอํานาจ กระบวนการพิจารณาทางปกครองไม
ชอบดวยกฎหมาย ขอเท็จจริงไมถูกตองในสาระสําคัญ ขอกฎหมายท่ีนํามาใชในการออกคําส่ังทาง
ปกครองไมถูกตอง มีการใชอํานาจเกินกวาขอบเขตที่กฎหมายกําหนดหรือมีการใชดุลพินิจโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย เปนตน แตอยางไรก็ตาม ในกรณีที่ขอโตแยงนั้นเกี่ยวพันกับขอเท็จจริง คํา
โตแยงนั้นจะตองอางขอเท็จจริงประกอบคําอุทธรณดวย69 
 การพิจารณาอุทธรณ 
 ก.  เจาหนาท่ีผูมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณ 
 เจาหนาท่ีผูรับคําอุทธรณตองพิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชาแตตอง
ไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ โดยผลการพิจารณาอุทธรณโดยเจาหนาท่ีผูออกคําส่ังทาง
ปกครองนั้น อาจออกมาไดใน 2 ทาง (มาตรา 45) คือ 
  (1) เห็นดวยกับคําอุทธรณ 
 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูรับอุทธรณเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวนก็ให
ดําเนินการเปล่ียนแปลงคําส่ังทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ 
  สังเกตไดวาเจาหนาที่ผูออกคําสั่งสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งของตนเองได ซึ่ง
ตางไปจากศาลในกรณีท่ีแมเห็นวาคําพิพากษาของตนไมถูกตอง ศาลนั้นก็ไมอาจแกไขเองได ตอง
ใหศาลสูงกวาเปนผูแกไข 
 
 
                                                 

69 บรรเจิด  สิงคะเนติ.  (2554).  หลักกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมฝายปกครอง.  หนา 117-118. 
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  (2) ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณ 
 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูรับอุทธรณไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน 
ก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณภายในกําหนดเวลา
พิจารณาอุทธรณ (30 วัน) แลวใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 
นับแตวันท่ีตนไดรับรายงาน ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว 
ใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการ
นี้ ใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดังกลาว 
 ข. ขอบเขตในการพิจารณาอุทธรณ 
  สําหรับขอบเขตในการพิจารณาอุทธรณนั้น ไมวาจะเปนการพิจารณาอุทธรณโดย
เจาหนาท่ีท่ีออกคําส่ังหรือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ เจาหนาท่ีดังกลาวสามารถทบทวน
คําส่ังทางปกครองไดในขอบเขตดังนี้ คือ 
  (1) ปญหาขอเท็จจริง 
  (2) ขอกฎหมาย 
  (3) ความเหมาะสมของการทําคําส่ังทางปกครอง 
  โดยเม่ือพิจารณาแลวอาจมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังทางปกครองเดิมหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังนั้น
ไปในทางใด ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการเพ่ิมภาระหรือลดภาระหรือใชดุลพินิจแทนในเร่ืองความเหมาะสม
ของการทําคําส่ังทางปกครอง หรือมีขอกําหนดเปนเง่ือนไขอยางไรก็ได (มาตรา 46)  
 
2.4 หลักการวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย 
 1) หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural Justice Principles) 
 เปนหลักวิธีพิจารณาท่ีเกิดจากคําพิพากษาของศาลในระยะแรก หลักการนี้มีผลบังคับ
ตอคําวินิจฉัยขององคกรตุลาการเทานั้น แตตอมาไดถูกนําไปใชกับองคกรอ่ืนท่ีมีอํานาจวินิจฉัยท่ี
กระทบตอสิทธิของประชาชน70 และในปจจุบันหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติไดขยายขอบเขตมา
เปนหลักท่ีใชควบคุมคําวินิจฉัยขององคกรท่ีไมใชองคกรตุลาการ71 โดยถือเปนหลักการประกันสิทธิ
ข้ันพื้นฐานในช้ันพิจารณาคดีโดยเจาหนาท่ีฝายปกครอง เพ่ือใหสามารถพิจารณาวินิจฉัยคําส่ังท่ีจะ
กระทบตอสิทธิของบุคคลไดอยางถูกตองเหมาะสม และเปนท่ียอมรับจากบุคคลท่ีถูกกระทบสิทธิดวย 
 H.W.R. Wade ไดกลาวไวในหนังสือ Administrative Law วาโดยความหมายอยางกวางๆ 
ความยุติธรรมตามธรรมชาติอาจหมายถึง หลักธรรมชาติอยางงายๆ วาส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด และในหลัก
                                                 

70 S.A.De’ smith.  (1983).  Constitutional and Administrative Law.  p. 569. 
71 P. Stein and J. Shand.  (1974).  Legal Values in western Society.  p. 78. 

DPU



47 

ทางวิชาการความยุติธรรมตามธรรมชาติ มีความหมายเชนเดียวกับความเปนธรรม ในทางกฎหมาย
ปกครองความยุติธรรมตามธรรมชาติประกอบไปดวยหลักการขั้นพื้นฐานที่สําคัญสองประการ
เพื่อทําใหเกิดความเปนธรรม ไดแก บุคคลไมอาจจะเปนผูตัดสินคดีในคดีท่ีตนมีสวนเกี่ยวของดวยได 
และคําใหการแกขอกลาวหาของบุคคลยอมไดรับการพิจารณาอยางเปนธรรมดวย ซึ่งหลักการทั้ง
สองขอนี้มักจะถูกนําไปใชในการพิจารณาตัดสินคดีของศาล 
 โดยท่ีนิติกรรมทางปกครองบางเร่ืองถือเปนเร่ืองภายในของฝายบริหาร ซ่ึงฝายตุลาการ
ไมเขาไปตรวจสอบการใชดุลพินิจของฝายบริหาร ขอพิพาทท่ีกระทบสิทธิของบุคคลกับฝายปกครอง
จึงสิ้นสุดในฝายปกครอง การประกันสิทธิในชั้นพิจารณานี้จึงทําใหเจาหนาที่ฝายปกครองมี
แนวโนมท่ีจะใชดุลพินิจไมถูกตองเหมาะสมได หลักความยุติธรรมตามธรรมชาตินี้มีหลักการท่ี
สําคัญ 2 ประการ คือ 
 (1) หลักบุคคลไมอาจเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในคดีของตนเอง (Nemo Judex in re sua) หรือ
หลักความไมมีอคติของเจาหนาท่ีฝายปกครอง หรือหลักการไมมีสวนไดเสียในคดีท่ีตนเปนผูวินิจฉัย 
การมีสวนไดเสียนี้อาจแยกพิจารณาไดเปนการมีสวนไดเสียทางการเงินในผลของคําวินิจฉัยและ
สถานการณท่ีอาจทําใหเกิดอคติ (likelihood of bias) สวนไดเสียทางการเงินท่ีจะทําใหขาดคุณสมบัติ
ตองเปนสวนไดเสียทางการเงินโดยตรงไมวาจะมากหรือนอย และในกรณีการพิจารณาวินิจฉัย
กระทําโดยองคกรกลุม การมีสวนไดเสียทางการเงินของกรรมการเพียงคนเดียว ก็มีผลทําใหคํา
วินิจฉัยของกลุมขัดกับหลักการนี้ แมวาความมีอคตินี้ไมนาจะกระทบกระเทือนตอเสียงขางมาก 
ก็ตาม ท้ังนี้เพราะสาธารณชนไมอาจทราบไดวากรรมการผูมีสวนไดเสียนั้นมีอิทธิพลตอกรรมการอ่ืนๆ 
เพียงใด72 สวนสถานการณท่ีอาจทําใหเกิดอคตินั้นมีหลายประการ เชน ความสัมพันธสวนตัวระหวาง
เจาหนาท่ีปกครองหรือผูวินิจฉัยคดีกับบุคคลท่ีเขามาเกี่ยวของกับการวินิจฉัยหรือการมีความคิดเห็น
ลวงหนาตอประเด็นท่ีมีการวินิจฉัย โดยเคยวินิจฉัยประเด็นท่ีจะวินิจฉัยมาแลว หรือเปนผูรองเรียน
กลาวหาเอง ซ่ึงยอมทําใหไมสามารถท่ีจะวินิจฉัยคดีไดอยางเปนกลาง สวนการแสดงความเห็น
ลวงหนาตอประเด็นท่ีจะวินิจฉัย ถาไดทําอยางชัดแจงตอสาธารณชนวาจะวินิจฉัยอยางไร หรือจะรับ
ฟงขอเท็จจริงอยางไร จะทําใหไมสามารถวิเคราะหไดอยางเปนกลาง73 นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึง
เจาหนาท่ีหรือผูบังคับบัญชาที่ส่ังลงโทษขาราชการ ไมอาจเปนผูมีสวนเกี่ยวของในการพิจารณา
อุทธรณได เพราะถือวาเขาไมอาจเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในคดีของตนเองในเร่ืองการอุทธรณ ผูอุทธรณ

                                                 
72 T.C. Hartley and J.A.C.Griffith.  (1981).   Government and Law.  p. 346. อางโดย สทุธาทิพย  นาคาบดี. 

(2536). การอุทธรณคําสั่งลงโทษของขาราชการพลเรือน.  หนา 70. 
73  ประสิทธิ์  อัจฉรยิสกุลชัย.   (2531).  การประกันสทิธิตามขอเรียกรองของหลักความยุติธรรมตาม

ธรรมชาติในกฎหมายปกครองไทย.  หนา 34-36. 
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อาจจะมีสิทธิคัดคานกรรมการผูพิจารณาอุทธรณของตนได หากเห็นวากรรมการผูนั้นเปนผูมีสวน
ไดเสีย หรือจะทําใหเกิดความไมเปนธรรมในการวินิจฉัยอุทธรณ ซ่ึงการคัดคานกรรมการนี้ไดกลาว
รายละเอียดไวในเร่ืองสิทธิของผูอุทธรณแลว อันถือไดวาเปนหลักการหนึ่งของหลักความยุติธรรมตาม
ธรรมชาติในขอนี้ 
 อยางไรก็ตาม ก็ยังมีขอยกเวนของหลักบุคคลไมอาจเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในคดีของตนเอง 
คือ ในกรณีจําเปนถามีเจาหนาท่ีเพียงคนเดียวท่ีกฎหมายใหมีอํานาจวินิจฉัยแมเขาอาจจะมีอคติก็ตอง
ยินยอมเพื่อมิใหมีอุปสรรคตอการบริหารใหเปนตามกฎหมายหรือในกรณีที่บุคคลผูถูกกระทบ
สิทธิไดสละสิทธิ์ในการคัดคานเจาหนาที่ฝายปกครองท่ีอาจมีอคติ ท้ังท่ีกฎหมายใหอํานาจในการ
คัดคานได ถายังปลอยใหการพิจารณาดําเนินตอไปโดยไมคัดคานก็อาจถือไดวาบุคคลผูนั้นสละสิทธ์ิ
ในการคัดคาน บางกรณีกฎหมายไดกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําการคัดคานไว ซ่ึงถาไมคัดคานภายใน
กําหนดเวลาก็ถือวาไดสละสิทธ์ิท่ีจะคัดคานเชนกันและการสละสิทธ์ิในการคัดคานมีผลทําใหบุคคล
นั้นไมอาจฟองคดีตอศาลไดวาคําวินิจฉัยของเจาหนาท่ีฝายปกครองไมชอบดวยกฎหมาย เพราะเหตุ
ท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นมีอคติ74 
 (2) หลักการฟงความอีกฝายหนึ่ง (Audi Alteram Partem) หรือหลักการรับฟงขอเท็จจริง
จากบุคคลที่ถูกกระทบสิทธ์ิ เจาหนาท่ีฝายปกครองจะตองใหคูกรณีแตละฝายรูถึงขอกลาวหาหรือ
ขอเท็จจริงท่ีเปนผลราย ตลอดจนคําปฏิเสธหรือคําแกไขขอเท็จจริงของอีกฝายหนึ่ง ในการสืบพยาน
นั้นการรับฟงขอเท็จจริงจากคูกรณีฝายหนึ่งลับหลังคูกรณีอีกฝายหนึ่งไมอาจทําไดเพราะจะตองเปด
โอกาสใหคูกรณีฝายหนึ่งมีโอกาสซักคานพยานของคูกรณีของตนได หลักการฟงความอีกฝายหน่ึงนี้
เจาหนาท่ีฝายปกครองจะตองรับฟงขอเท็จจริงจากบุคคลที่ถูกกระทบสิทธิดวยวาจา แตในบางกรณี 
อาจใหช้ีแจงขอเท็จจริงโดยทําเปนหนังสือก็เพียงพอแลว เจาหนาที่ฝายปกครองจะตองรับฟง
พยานหลักฐานใดๆ ก็ตามท่ีสามารถพิสูจนขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนได รวมท้ังพยานบอกเลาดวย75 และ
ยังอาจหาพยานหลักฐานไดเอง หรือใหผูเช่ียวชาญวินิจฉัยใหได แตตองใหโอกาสบุคคลท่ีไดรับผลราย
จากพยานหลักฐานนั้นคัดคานพยานหลักฐานได เจาหนาท่ีฝายปกครองมีอํานาจที่จะจํากัดจํานวน
พยานบุคคลไดถาเห็นวามากเกินความจําเปนในการพิสูจนขอเท็จจริง และการพิสูจนไมจําเปนตอง
บอกกลาวถึงแหลงขอมูลหรือคําใหการของพยาน หรือช่ือพยาน หากเห็นวาจะเปนอันตรายหรือทํา
ใหเสียประโยชนตอสวนรวม 
 ขอยกเวนบางประการท่ีทําใหเจาหนาท่ีฝายปกครองไมตองปฏิบัติตามหลักการฟงความ
อีกฝายหนึ่ง คือ ในกรณีที่ศาลบัญญัติยกเวนไวใหโดยไมตองรับฟงขอเท็จจริงจากบุคคลท่ีจะถูก
                                                 

74  T.C. Hartley and J.A.C.Griffith.  Op.cit.  p. 345. 
 75 H.W.R. Wade.  (1982).  Administrative Law.  p. 484. 
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กระทบสิทธิกอนท่ีจะวินิจฉัย แตใหรับฟงในช้ันพิจารณาอุทธรณ หรือกรณีท่ีตองมีการวินิจฉัยโดย
เรงดวนเพื่อความปลอดภัยและประโยชนสวนรวม เปนตน สําหรับตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ก็ไดกําหนดความผิดทางวินัยในกรณีที่
ผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษไดโดยไมตองรับฟงขอเท็จจริงจากอีกฝายหนึ่งกอนวินิจฉัยได เชน ความผิด
ฐานกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนเปนโทษ
สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพโดย
องคกรวิชาชีพไดวินิจฉัยวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอยางรายแรง ซ่ึงกฎหมายใหสิทธิ
ผูบังคับบัญชาท่ีจะส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรงได โดยยังไมตองรับฟงความจากฝายขาราชการผูถูก
ลงโทษ แตผูบังคับบัญชาก็จะตองสอบสวนหรือรับฟงขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานอ่ืนๆ ใหได
ความแนชัดเสียกอนท่ีจะส่ังลงโทษ และตอมาหากขาราชการผูนี้อุทธรณจึงจะใชหลักการฟงความ
อีกฝายหนึ่งมาพิจารณาใหความเปนธรรม 
 2) หลักความยุติธรรม (Equity)  
 เปนหลักการที่ปรากฏอยูในกฎหมายหลายๆ ฉบับ รวมทั้งในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและเปนหลักที่ถูกนํามาใชในการพิจารณาอุทธรณดวย 
อาจกลาวไดวา หลักความยุติธรรมเปนหลักการทั่วไปที่ใชในการพิจารณา เปนหลักการที่เปน
เจตนารมณของกฎหมายอันแฝงอยูในถอยคําของตัวบทกฎหมายตางๆ ความหมายของคําวา “ความ
ยุติธรรม” อาจกลาวไดหลายอยาง อาจมีผูใหคําจํากัดความไวหลายประการ ซ่ึงไมอาจกลาวไดวา 
ความหมายของใครถูกตองท่ีสุด เพราะเปนความหมายท่ีเปนนามธรรม (Abstract) แตโดยท่ัวไป
ความยุติธรรมคือความถูกตองตามตัวบทกฎหมาย ความถูกตองตามสภาพความเปนจริง ความเทา
เทียมกัน ไมมีอภิสิทธ์ิหรือสิทธิพิเศษแกบุคคลใด และความรวดเร็วในการทําใหเกิดความถูกตอง ส่ิง
เหลานี้คือสวนหนึ่งของความยุติธรรม 
 ความยุติธรรมควรจะประกอบดวยหลักการ 4 ประการ ดังนี้ 
 (1) หลักความไดสัดสวน (Proportion) คือ การพิจารณาตามตัวบทกฎหมายวาดวยการ
กระทําผิดอยางใดถือวาเปนความผิดวินัยฐานใด โดยพิจารณาองคประกอบของกฎหมายวาการ
กระทํานั้นๆ เปนการกระทําท่ีครบองคประกอบความผิดตามกฎหมายแลวหรือไม ถาไมมีบท
กฎหมายกําหนดวาเปนความผิด ก็ไมถือวาเปนความผิด ถาครบองคประกอบความผิดก็ปรับ
บทความผิดไปตามมาตราน้ัน และลงโทษไปตามความผิดนั้น 
 (2) หลักมโนธรรม (Morality) คือ การใชวิจารณญาณของผูวินิจฉัยอุทธรณอยางรอบคอบ
โดยคํานึงถึงความเปนจริงและความถูกตอง เหมาะสมตามเหตุผลท่ีควรจะเปนในสภาพการณนั้น 
โดยอาศัยขอเท็จจริงและพยานแวดลอมประกอบ เพื่อใหเห็นความเปนไปไดในการกระทําผิด เพราะ

DPU



50 

การกระทําบางอยางเขาองคประกอบของความผิดแลว  แตผูกระทําความผิดกระทําไปโดย
รูเทาไมถึงการณวาการกระทํานั้นเปนความผิด หรืออาจทําเพราะมีเจตนาสุจริต หรือคิดวาตนมี
อํานาจทําให ซ่ึงผูพิจารณาอุทธรณจะตองใชหลักนี้ควบคูไปกับหลักความไดสัดสวนจึงจะทําใหการ
พิจารณามีความถูกตองยิ่งขึ้น แตการใชหลักมโนธรรมนี้ ผูพิจารณาโทษในชั้นตนมีโอกาสใช 
ไดมากกวาผูพิจารณาชั้นอุทธรณ เพราะใชเปนหลักในการวางระดับโทษ คือ ถาเปนความผิดวินัย
ไมรายแรง อาจวางระดับโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน ก็อยูในดุลพินิจของผูพิจารณา
หรือถาเปนความผิดวินัยอยางรายแรงอาจวางระดับโทษปลดออกหรือไลออกเปนตน ซ่ึงถาผูพิจารณา
โทษวางระดับโทษหนักเกินไป มาในช้ันพิจารณาอุทธรณถาปรากฏวาผูอุทธรณทําผิดจริง แตควรไดรับ
โทษนอยกวาโทษที่ไดรับอยู ผูพิจารณาอุทธรณอาจจะไมนําหลักมโนธรรมมาใชเพราะเห็นวา
เปนเรื่องดุลพินิจในการวางระดับโทษของผูลงโทษ เวนเสียแตวาเปนกรณีท่ีปรากฏอยางชัดแจงถึง
เจตนาสุจริตของผูอุทธรณวามิไดคิดท่ีจะทําความผิดวินัย จึงจะยกหลักมโนธรรมข้ึนมาพิจารณา
ประกอบ 
 (3) หลักความเปนธรรม (Fairness) ใชประกอบเปนหลักในการพิจารณาอุทธรณเกี่ยวกับ
การพิจารณาถึงระดับโทษท่ีขาราชการถูกลงโทษ หลักการนี้ก็เชนเดียวกับหลักมโนธรรม ซ่ึงจะใช
โดยผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษมากกวาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ หลักการนี้คือการพิจารณาวาเม่ือ
มีการกระทําผิดเกิดข้ึน ผูกระทําควรตองไดรับโทษเสมอกัน ในการกระทําความผิดอยางเดียวกัน ท่ีมี
ลักษณะและพฤติการณคลายคลึงกัน โดยไมมีการยกเวนและเลือกท่ีรักมักท่ีชัง ในทางตรงกันขามถา
เปนความผิดอยางเดียวกันแตมีความแตกตางกันในลักษณะพฤติการณและเหตุผลของการกระทํา 
ระดับโทษท่ีไดรับยอมจะแตกตางกัน ท้ังนี้โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงเหลานี้ เชน 
  ก.  ลักษณะของการกระทําผิด ความผิดอยางเดียวกันบางลักษณะพฤติการณอาจ
พิจารณาไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง จะตองลงโทษปลดออก หรือไลออก แตบางลักษณะ
พฤติการณเปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง สามารถลงโทษไมถึงออกจากราชการได 
  ข. ผลแหงการกระทําผิด ความผิดอยางเดียวกันอาจตองระวางโทษตางกันเพราะผล
แหงการกระทําผิดทําใหเกิดความเสียหายมากนอยตางกัน กรณีนี้พิจารณาความรายแรงของความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนเปนหลัก 
  ค. คุณความดี ในความผิดอยางเดียวกันผูมีประวัติการทํางานดีไมเคยกระทําผิดมากอน 
อาจไดรับโทษนอยกวาผูท่ีเคยกระทําผิดมากอนแลว ผูทําผิดในเร่ืองเดียวกัน คนท่ีพยายามแกไข
บรรเทาผลราย อาจไดรับโทษนอยกวาผูไมไดพยายามทําเชนนั้น 
  ง. การใหโอกาสแกไขความประพฤติ ถาเปนความผิดเล็กนอยไมรายแรงอาจให
โอกาสแกผูกระทําผิดท่ีจะแกไขความประพฤติอีกคร้ัง โดยวางโทษสถานเบา หรือยกโทษ แลวแตกรณี 
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  ฉ. เหตุเบ้ืองหลังการกระทํา การกระทําผิดเพราะความจําเปนบังคับหรือเพราะถูก
ยั่วโทสะ อาจไดรับโทษนอยกวาทําผิดโดยสันดานช่ัวราย บางทีการกระทําผิดอาจเกิดข้ึนเพราะโรคจิต
ซ่ึงตองใชการรักษามากกวาการลงโทษ 
  ช. สภาพของผูกระทําผิด ในความผิดอยางเดียวกันอาจกําหนดโทษตางกัน ตาม
สภาพของผูกระทําผิด ซ่ึงอาจตองพิจารณาโดยคํานึงถึงเพศ อายุตัว อายุราชการ การศึกษา ตําแหนง
หนาท่ี และสภาพทางสวนตัวดานอ่ืนๆ ของผูกระทําผิด 
 หลักความเปนธรรมนี้จะชวยใหการใชดุลพินิจของผูพิจารณาอุทธรณมีความละเอียดยิ่งข้ึน 
เพราะการพิจารณาอุทธรณเฉพาะรายยอมมีรายละเอียดของผูกระทําการกระทําและผลของการ
กระทําแตกตางกัน 
 (4) หลักความรวดเร็ว (Promptness) หรือความฉับพลันในการพิจารณา เพราะการท่ี
ขาราชการถูกลงโทษทางวินัยยอมทําใหผูนั ้นเสียสิทธิตาง  ๆมากมาย รวมท้ังเสียช่ือเสียง ขวัญและ 
กําลังใจดวย ดังนั้น หากการพิจารณาอุทธรณไดกระทําโดยความรวดเร็ว ยอมจะเปนการเยียวยาใหกับ
ผูท่ีถูกกระทบสิทธินั้นได ถาปรากฏวาผูนั้นไมไดกระทําผิดตามท่ีถูกลงโทษ ก็จะไดรับสิทธิประโยชน 
และช่ือเสียงกลับคืนมาโดยเร็ว หากกระทําผิดจริงในกรณีท่ีถูกลงโทษปลดออกจากราชการก็จะไดรับ
บําเหน็จบํานาญตามสิทธิ ซ่ึงกฎหมายบัญญัติใหสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนลาออกจากราชการ 
เปนตน อีกท้ังความรวดเร็วนั้นยังเปนประโยชนในการพิจารณาในแงของพยานหลักฐานอ ีกด ว ย  
ซ่ึงหลักการนี้กฎหมายไดกําหนดไวในลักษณะของกําหนดเวลาในการพิจารณาอุทธรณ 
 
2.5 หลักการพิจารณาโดยองคกรเดี่ยวและองคกรกลุม 
 องคกรของรัฐประเภทน้ีแบงโดยพิจารณาจากจํานวนสมาชิกท่ีประกอบข้ึนเปนองคกร
นั้น ถาองคกรนั้นประกอบดวยสมาชิกเพียงคนเดียวก็จะเปนองคกรเดี่ยว ถาประกอบดวยสมาชิก
หลายคนก็จัดเปนองคกรกลุม (Collective Organ) การแบงในลักษณะน้ีทําใหเห็นลักษณะในการ
แสดงเจตนาท่ีแตกตางกัน การแสดงเจตนาขององคกรเดี่ยวนั้นไมซับซอนเพราะสามารถตัดสินใจ
และการแสดงเจตนาโดยบุคคลคนเดียวไมตองรวมตัดสินกับองคกรอ่ืน เพียงแตพิจารณาเฉพาะ
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีขององคกรนั้นก็เพียงพอ เชน ประมุขแหงรัฐ นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง 
ผูวาราชการจังหวัด เปนตน 
 สวนองคกรกลุมนั้นการตัดสินใจและการแสดงเจตนามีความซับซอนกวาองคกรเดี่ยว 
เพราะองคกรกลุมประกอบดวยสมาชิกหลายคน ตัวอยางเชน รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกร
ลําดับรองลงมาท่ีอยูในรูปคณะกรรมการตางๆ เปนตน ดวยเหตุนี้จึงมีหลักเกณฑในการพิจารณาวา
การตัดสินใจและการแสดงเจตนาขององคกรกลุมชอบดวยกฎหมายหรือไมดังตอไปน้ี 
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 1) พิจารณาจากองคประกอบ ตามกฎหมายจัดต้ังองคกรกลุมจะตองระบุจํานวนสมาชิก
ขององคกรกลุมไววามีจํานวนเทาใด โดยหลักแลวมติขององคกรกลุมจะชอบดวยกฎหมายตอเม่ือมี
องคประกอบครบถวนในขณะประชุมมีมติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากสมาชิกขององคกรกลุมตาย
หรือลาออกก็ตองดําเนินการตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดใหมีสมาชิกครบถวนตามองคประกอบท่ี
กฎหมายกําหนดไวกอน จึงจะดําเนินการประชุมมีมติได อยางไรก็ตามหากเห็นวาจะเปนปญหาในการ
ปฏิบัติ โดยเฉพาะองคกรกลุมท่ีประกอบดวยสมาชิกจํานวนมาก หรือวิธีการเขาสูตําแหนงซับซอน 
เชน การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในกรณีนั้นกฎหมายควรบัญญัติเปนขอยกเวนใหประชุม
ไดแมสมาชิกขององคกรกลุมนั้นยังมีไมครบตามองคประกอบก็ตาม 
 2) พิจารณาจากองคประชุม การแสดงเจตนาหรือมีมติใดๆ ขององคกรกลุมจะตองเกิดข้ึน
จากการประชุมปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเหตุผลซ่ึงกันและกันในบรรดาสมาชิกขององคกรกลุม 
เพราะการจัดต้ังองคกรกลุมซ่ึงประกอบดวยสมาชิกจํานวนหน่ึงนั้นมุงหมายท่ีจะใหมีการ
แลกเปล่ียนเหตุผลซ่ึงกันและกันตามหลักการของประชาธิปไตย ซ่ึงเช่ือวาหลังจากแลกเปล่ียนเหตุผล
ซ่ึงกันและกันแลวจะมีความคิดเห็นที่ถูกตองรวมกัน ดวยเหตุนี้กอนจะประชุมจะตองมีหนังสือเรียก
ประชุม ระบุวัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะประชุมและเร่ืองท่ีบรรจุเปนระเบียบวาระท่ีจะพิจารณาไปถึง
สมาชิกองคกรกลุมทุกคน แลวนําผลรวมเปนมติยอมเปนมติท่ีไมชอบ หรือมีการประชุมโดยไมแจง
ใหสมาชิกบางคนไดทราบก็ถือวาเปนการประชุมท่ีไมชอบเชนเดียวกัน 
 นอกจากจะตองมีการประชุมและเรียกประชุมถูกตองแลว จะตองมีสมาชิกเขารวม
ประชุมครบองคประชุม คือ ครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งโดยปกติจะไมเต็มตามจํานวน
ท้ังหมดหรือครบองคประกอบ เพราะสมาชิกขององคกรกลุมมีจํานวนมากยากท่ีจะใหมาประชุมทุกคน
ตามจํานวนท่ีกําหนดไวเปนองคประกอบได กฎหมายจึงกําหนดจํานวนสมาชิกข้ันตํ่าท่ีเขารวม
ประชุมซ่ึงสามารถมีมติหรือแสดงเจตนาใหมีผลทางกฎหมายได จํานวนสมาชิกข้ันต่ําขององคกร
กลุมท่ีเขารวมประชุมนี้เรียกวา “องคประชุม” โดยปกติกฎหมายจะกําหนดจํานวนองคประชุมไววา
มีจํานวนเทาใด เชน เกินกวากึ่งหนึ่ง ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของสมาชิกท้ังหมด มีกรณียกเวนเทานั้นท่ี
กําหนดไวเทากับองคประกอบ แตถาไมกําหนดไวเปนไปตามหลักประชาธิปไตยท่ัวไปที่วาจะตอง
มีสมาชิกเขารวมประชุมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 
 นอกจากนั้นยังมีหลักท่ัวไปวาผูมีสวนไดเสียในเร่ืองท่ีประชุมองคกรกลุมพิจารณายอม
ไมสามารถรวมอยูในท่ีประชุมได เพราะอาจจะทําใหสมาชิกองคกรกลุมไมกลาอภิปรายแสดงเหตุผล
หรือตัดสินใจโดยอิสระได ดังนี้มติของท่ีประชุมท่ีดีสมาชิกซ่ึงมีสวนไดเสียในผลของการลงมติรวม
อยูดวยยอมไมชอบดวยกฎหมาย 
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 3) พิจารณาจากองคมติ มติของท่ีประชุมซ่ึงมีผูมาประชุมครบองคประชุมจะตองมี
คะแนนเสียงครบถวนตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด โดยปกติจะกําหนดไวตามหลักปริมาณ คือ 
จํานวนคะแนนเสียงขางมาก จํานวนคะแนนเสียงขางมากน้ีมีได 2 ลักษณะ คือ คะแนนเสียงขางมาก
ธรรมดา หมายถึงคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของผูรวมประชุม หรือเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 
เรียกวา “มติธรรมดา” และคะแนนเสียงขางมากพิเศษ หมายถึง เกินกวากึ่งหนึ่งอีกจํานวนหน่ึง เชน 
สองในสามหรือสามในส่ีของผูรวมประชุม หรือของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเรียกวา “มติพิเศษ” 
 นอกจากนั้นบางคร้ังกฎหมายอาจกําหนดใหมีมติเปนเอกฉันท คือมีคะแนนเสียง 
สอดคลองกันท้ังหมดทุกคน ซ่ึงจะกําหนดไวในกรณีพิเศษจริงๆ เชน การทําคําพิพากษาของศาลฎีกา 
เปนตน แตในบางกรณีอาจกําหนดไววาเปนมติไดเม่ือไมมีผูคัดคานหรือใชสิทธิวีโต (Veto) ใน
กรณีนี้ถาไมมีผูคัดคานถือวาเปนมติของที่ประชุมแลว แตถามีผูคัดคานเพียงคนเดียว เร่ืองท่ีนํามา
พิจารณานั้นจะตกไปทันที 
 สําหรับคะแนนเสียงขางมากอาจแยกไดดังนี้ 
 ก) คะแนนเสียงขางมากสัมผัส (relative majority) คือ จํานวน คะแนน เสียงขางมากท่ีสุด
ขององคประชุม หรือของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 
 ข) คะแนนเสียงขางมากเด็ดขาด (absolute majority) คือ จํานวนคะแนนเสียงเกนิกวากึ่ง
หนึ่งขององคประชุมหรือของจํานวนสมาชิกท้ังหมด76 

                                                 
76 สมยศ  เช้ือไทย.  (2555).  หลักกฎหมายมหาชนเบื้องตน.  หนา 207-210.  
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บทที่ 3 
การดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณ 

ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ 
 
 เม่ือไดศึกษาถึงวิวัฒนาการ หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยและ   
การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการในบทที่ 2 
ซ่ึงทําใหทราบถึงประวัติความเปนมา หลักการและเหตุผล แนวคิดและจุดมุงหมายของการ
ดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปน
สวนราชการพอสังเขปแลว 

การท่ีสถาบันอุดมศึกษาไดออกขอบังคับกําหนดใหนําการดําเนินการทางวินัยและการ
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการพลเรือนในสถาบันบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาบังคับใชกับพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการโดยอนุโลม ผูวิจัยจึงเห็นควรนําหลักกฎหมายวาดวยการดําเนินการ
ทางวินัยและการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาศึกษาวิเคราะหวาสามารถสรางหลักประกันความม่ันคง เปนธรรม
ใหแกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการไดมากนอยเพียงใด 
 
3.1 วินัยและการรักษาวินัย 

 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 5      
วินัยและการรักษาวินัย บัญญัติใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองรักษาวินัยและ
จรรยาบรรณตามท่ีบัญญัติในหมวดนี้ โดยเครงครัด ตั้งแตมาตรา 37 ถึงมาตรา 47 โดยแยกเปนกลุม
การรักษาวินัยไดดังน้ี 
 1. วินัยตอประเทศชาติ 
 2. วินัยตอผูบังคับบัญชา 
 3. วินัยตอผูรวมงาน ประชาชนและนักศึกษา 
 4. วินัยตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 
 5. วินัยตอตนเอง 
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 1) วินัยตอประเทศชาติ 
 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ 
มาตรา 38 
 2)  วินัยตอผูบังคับบัญชา 
 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การ
รายงานโดยปกปดขอความซ่ึงควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 
 การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง มาตรา 40 
             3) วินัยตอผูรวมงาน ประชาชนและนักศึกษา 
         ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีความ
สุภาพเรียบรอย วางตนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลาใหกับทาง
ราชการอยางเต็มท่ี รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลในการปฏิบัติหนาท่ีราชการระหวางผูรวม
ปฏิบัติงานราชการดวยกัน   
        การกล่ันแกลง การดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข้ี ขมเหง ผูรวมปฏิบัติราชการ นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา หรือประชาชนอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง มาตรา 41 
    4)  วินัยตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 
                      (1)  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต เท่ียงธรรม ขยันหม่ันเพียร และดูแลเอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการ 
 หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีราชการของตนไมวาจะโดยทางตรง
หรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 
 การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดรับประโยชนท่ีมิควรได เปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการ และเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ แบบ
แผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ 
 การปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใส
ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง มาตรา 39 
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                     (2) ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองไมกระทําการ หรือยอมใหผูอ่ืน
กระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเส่ือมเสียความเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาท่ีราชการของตน การกระทําดังกลาวใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัย มาตรา 42 
  (3) ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองไมเปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ 
หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกันในหางหุนสวนหรือบริษัท เวนแตเปนการปฏิบัติ
ราชการ หรือไดรับมอบหมายจากอธิการบดี มาตรา 43 
       (4) ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตามท่ี
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด มาตรา 45 
 5)  วินัยตอตนเอง 
 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองรักษาช่ือเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์
ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย โดยไมกระทําการใดๆ อันไดช่ือวาเปนผูประพฤติ
ช่ัว  
 การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอันได
ช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง มาตรา 44  
 6)  ขอกําหนดวินัยเพ่ิมเติม 
 นอกจากขอวินัยท่ีกําหนดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 5 แลว ตามขอ 2 แหงประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานการลงโทษทาง
วินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ยังกําหนดขอวินัยท่ีใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษไลออก
หรือปลดออกในกรณีท่ีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากระทําการดังตอไปนี้ดวย คือ  
      (1) ทุจริตตอหนาท่ีราชการ ขอ 3 
  (2) แกไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ ขอ 4 (1) 
  (3) มีหนาท่ีออกขอสอบแลวเปดเผยขอสอบโดยมิชอบ ขอ 4(2) 
  (4) แอบอางเอาผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนมาเปนผลงานทางวิชาการของตน  
ขอ 4(3) 
  (5) ลวงละเมิดทางเพศกับนิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน ขอ 5 
 
 
 
 

DPU



57 

              (6) ประพฤติชูสาวหรือกระทําอนาจารกับนิสิตนักศึกษาหรือนักเรียน เวนแตใน
กรณีไมรายแรงจะลงโทษตํ่ากวาไลออกหรือปลดออกก็ได ขอ 5 วรรคสอง1 

ตามมาตรา 45 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด  
 จรรยาบรรณท่ีกําหนดข้ึน จะกําหนดวาการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเร่ืองใดเปน
ความผิดวินัยหรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรงดวยก็ได 
 ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ได
กําหนดการกระทําผิดจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาดังตอไปนี้อยางนอยใหถือวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง ซ่ึงถือ
วาเปนขอวินัยดวย เพราะกําหนดใหเปนความผิดวินัยดวยตามขอ4 และขอ 7 ดังนี้ 
 (1) การนําผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ 
           (2) การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษา ซ่ึงมิใชคูสมรส 
ของตน 
           (3) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากนักศึกษาหรือผูรับ 
บริการเพื่อกระทําการหรือไมกระทําการใด 
          (4) การเปดเผยความลับของนักศึกษาหรือผูรับบริการที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือ
จากความไววางใจ โดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ 
          (5) การสอนหรืออบรมนักศึกษาเพื่อใหกระทําการท่ีรูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝน
ศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง 
           (6) การกระทําความผิดอ่ืนตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดตามสภาพและความ
รายแรงของการกระทํา  
 การกระทําผิดจรรยาบรรณท่ีเปนความผิดวินัยหรือผิดวินัยอยางรายแรง ใหดําเนินการ
ทางวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอ 62 
 พิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 หมวด 5 วินัยและการรักษาวินัย ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานการลงโทษทางวินัยขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีใน

                                                 
 1  ประกาศ  ก.พ.อ.  (พ.ศ. 2550).  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 เรื่องมาตรฐานการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา. 
 2 ประกาศ ก.พ.อ.  (พ.ศ. 2551). ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 
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สถาบันอุดมศึกษา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองรักษาวินัยและจรรยาบรรณตามท่ี
บัญญัติในหมวดนี้ โดยเครงครัด ซ่ึงจะเห็นวามีการบัญญัติและกําหนดขอปฏิบัติและขอหามรวมถึง
ลักษณะของการกระทําท่ีเปนความผิดวินัยอยางรายแรง กระจัดกระจายไปตามมาตราและขอตางๆ 
ดังนี้ 
 (1) กรณี “ขอปฏิบัติ” ไดบัญญัติกระจายไปตามมาตราตางๆ ดังนี้ มาตรา 38 มาตรา 39 
วรรคหน่ึงและวรรคสี่ มาตรา 40 วรรคหนึ่ง มาตรา 41 วรรคหนึ่ง มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44  
มาตรา 45    
 (2) กรณี “ขอหาม” ไดบัญญัติกระจายไปตามมาตราตางๆ ดังนี้ มาตรา 39 วรรคสอง
วรรคหา มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 และมาตรา 43 

 (3) กรณี “ความผิดวินัยอยางรายแรง” ไดบัญญัติการกระทําในลักษณะท่ีเปนความผิด
วินัยอยางรายแรงกระจายอยูตามมาตราและขอตางๆ ดังนี้ มาตรา 39 วรรคสามและวรรคหา มาตรา 
40 วรรคสอง มาตรา 41 วรรคสอง มาตรา 44 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา 45 วรรคสาม ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอ 3 
ขอ 4 (1) (2) (3) และขอ 5 และตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีใน
สถาบันอุดมศึกษา ขอ 4 (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ยังได
บัญญัติใหจรรยาบรรณเปนสวนหนึ่งของวินัย โดยใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดไวในขอบังคับ ขาราชการท่ีทําผิดจรรยาบรรณที่
เปนความผิดทางวินัย จะตองถูกดําเนินการทางวินัยและตองถูกลงโทษทางวินัย ตามมาตรา 45 และ
มาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 

 การกําหนดขอวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ยังไมครอบคลุมเทาท่ีควร เชน ไมมีขอวินัยเกี่ยวกับ การละท้ิงหรือทอดท้ิง
หนาท่ีราชการ การรักษาความลับของทางราชการ การปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา เปนตน 
จึงเปนบทบัญญัติขอวินัยท่ีไมชัดเจนแนนอน อยากตอการปฏิบัติตามและการตีความวินิจฉัยพิจารณา 
ลงโทษทางวินัย 

 

3.2 การดําเนินการทางวินัยกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ 

 การดําเนินการทางวินัยกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ หมายถึง 
กระบวนการทั้งหลายท่ีกระทําเปนพิธีการตามกฎหมายเม่ือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีกรณีถูก
กลาวหาวากระทําผิดวินัย รวมท้ังการดําเนินการตางๆ ระหวางการสอบสวนพิจารณา ซ่ึงไดแก การ
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สืบสวนทางวินัย การตั้งเร่ืองกลาวหา การสอบสวนวินัย การส่ังพักราชการ การพิจารณาความผิดและ
กําหนดโทษ และการลงโทษ ซ่ึงจะแยกอธิบาย ดังนี ้
 1) การสืบสวนทางวินัยคือ การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบ
รายละเอียดแหงกรณีท่ีจะดําเนินการทางวินัยตอไป 

  การสืบสวนทางวินัยมี 2 กรณี คือ 

  (1) การสืบสวนกอนดําเนินการทางวินัย 

  การสืบสวนกอนดําเนินการทางวินัย เปนกระบวนการท่ีไมตองทําเปนพิธีการตาม
กฎหมาย ซ่ึงอาจกระทําโดยทางลับก็ได และควรท่ีจะกระทํากอนดําเนินการทางวินัยตอพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ  เพื่อใหไดขอเท็จจริงท่ีจะฟงวา กรณีมีมูลนาเช่ือวาพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ กระทําผิดวินัยหรือไม หากกรณีมีมูลก็ดําเนินการทางวินัยตอไป 
แตถาสืบสวนแลวเห็นวากรณีไมมีมูลก็ไมตองดําเนินการทางวินัย ซ่ึงตามตามมาตรา 49 วรรคหน่ึง
และวรรคสองแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
บัญญัติไววา 
  “ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกกลาวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรวา
ไดกระทําผิดวินัย หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาวาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใด
กระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และตองสอบสวนใหแลว
เสร็จโดยไมชักชา เวนแตเปนกรณีการกระทําผิดวินัยท่ีมิใชความผิดวินัยอยางรายแรง หรือเปนกรณี
ความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด จะไมแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนก็ได  
  กอนตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูบังคับบัญชาจะมอบหมายใหบุคคลใดสืบสวน
เบ้ืองตนวาการกลาวหานั้นมีหลักฐานตามสมควรหรือไมก็ได” 
               ตามมาตรา 49 วรรคสองเปนกระบวนการกอนการดําเนินการทางวินัย คือหากยังมีขอ
สงสัยวาการกลาวหานั้นมีหลักฐานตามสมควรหรือไม ผูบังคับบัญชาจะมอบหมายใหบุคคลใด
สืบสวนเบ้ืองตนวาการกลาวหานั้นมีหลักฐานตามสมควรหรือไมก็ได 
 แตถากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมวาจะเปนเร่ืองผิดวินัยอยางไมรายแรง
หรือเปนการผิดวินัยอยางรายแรงก็ตาม ก็จะตองสอบสวนใหแลวเสร็จโดยไมชักชา มาตรา 49 วรรค
หนึ่ง 
               ตามมาตรา 49 วรรคหน่ึง มีขอยกเวนวาหากเปนกรณีการกระทําผิดวินัยท่ีมิใชความผิด
วินัยอยางรายแรง หรือเปนกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด จะไมแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนก็ได 
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 ตามเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว ไมตองการใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย
แกผูใตบังคับบัญชา ท้ังท่ีกรณียังไมมีมูล เพื่อปองกันมิใหผูใตบังคับบัญชาเสียช่ือเสียงหรือเสียสิทธิ
ประโยชนไปโดยไมควรท่ีจะเสีย กลาวคือ ถามีผูกลาวหาท่ีปรากฏตัวผูกลาวหา ไมใชบัตรสนเทห
หรือผูบังคับบัญชาสงสัยวาผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ผูบังคับบัญชา
จะเก็บเร่ืองท่ีมีผูกลาวหาผูใตบังคับบัญชาของตนไว โดยไมดําเนินการอยางใดหาไดไม จะตองรีบ
สืบสวนหรือพิจารณาวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาหรือไม ถาสืบสวนหรือพิจารณาแลวเห็นวากรณีไม
มีมูล จึงจะยุติเร่ืองได 
     กรณีท่ีควรจะทําการสืบสวนไดแก กรณีท่ีมีการกลาวหาหรือสงสัยวาพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ กระทําผิดซ่ึงมีที่มาอันเปนมูลกรณีท่ีปรากฏข้ึนหลายทาง เชน 
  1.  มีผูรองเรียนกลาวหาวากระทําผิดวินัยโดยผูรองเรียนแจงช่ือและท่ีอยูของตนเปนท่ี
แนนอนพรอมท้ังระบุกรณีท่ีกลาวหาพอท่ีจะสามารถดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงตอไปได 
  2.  ผูบังคับบัญชารูเห็นหรือสงสัยวาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ
ในบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ซ่ึงอาจไดรูเห็นการกระทําเองหรือมีผูบอกใหรูหรือพบเห็นจาก
เอกสารหลักฐาน 

  3.  สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนแจงมาใหทราบวาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ี
เปนสวนราชการ ในบังคับบัญชากระทําผิดวินัยหรือสงสัยวากระทําผิดวินัย 

  4. มีบัตรสนเทหกลาวหาวาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการในบังคับ
บัญชากระทําผิดวินัยโดยระบุพยานหลักฐานกรณีแวดลอมชัดแจงตลอดจนระบุพยานบุคคล
แนนอน 

  (2) การสืบสวนซ่ึงเปนการดําเนินการทางวินัย 

  กรณีนี้ เปนการสืบสวนเพ่ือใหไดขอเท็จจริงท่ีจะฟงวาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ี
เปนสวนราชการไดกระทําผิดวินัย  เชน กระทําผิดฐานกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ อันเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามกฎ ก.พ.อ. ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2549) หรือไม 
  การสืบสวนดังกลาวนี้ เปนกระบวนการอันเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการทางวินัยใน
กรณีความผิดวินัยอยางรายแรง ท่ีจะไมตองต้ังคณะกรรมการข้ึนสอบสวนก็ได เพราะเปนความผิดท่ี
ปรากฏชัดแจง เพียงแตสืบสวนใหไดความวามีการกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือไม ตาม
กฎ ก.พ.อ. ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2549)3 ถาการกระทําดังกลาวไมเปนความผิดอาญาจนไดมีโทษจําคุกก็ไม
                                                 

3  กฎ ก.พ.อ. ฉบับที่ 1. (พ.ศ. 2549). ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพลเรือ น 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง. 
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เปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจง ซ่ึงถาจะลงโทษฐานกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ก็ตองมีการต้ัง
คณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนเสียกอน 

  วิธีการสืบสวน 

 วิธีการสืบสวนทางวินัยไมมีกฎหมายหรือระเบียบการใดกําหนดแนวทางปฏิบัติไว การ
สืบสวนอาจจะดําเนินการโดยวิธีการอยางใดก็ได ข้ึนอยูกับสภาพของเร่ืองท่ีจะทําการสืบสวนวา
ควรจะใชวิธีการอยางใด จึงจะเหมาะสมท่ีจะใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริงในเร่ืองนั้นๆ 

 1. การสืบสวนโดยทางลับ ไดแก การสืบสวนท่ีดําเนินการไปโดยมิใหผูกระทําผิดหรือ 
ผูถูกสงสัยวาเปนผูกระทําผิดรูตัวถึงเร่ืองท่ีจะทําการสืบสวน โดยใชกลวิธีท่ีเหมาะสม เชน การเขา
ไปพูดคุยโดยปกติธรรมดา หวานลอมใหพูดในประเด็นท่ีตองการทราบ หรือทําทีเขาไปศึกษาถึง
วิธีการดําเนินการ หรือการปฏิบัติงานและขอดูเอกสารเก่ียวกับเร่ืองนั้นโดยท่ีผูนั้นไมทันรูตัว หรือ
จะมอบหมายใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดเขาไปอยูในเหตุการณ เพื่อจะไดทราบถึงความเคล่ือนไหว หรือ
ขอวิพากษวิจารณเกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ วามีแนวโนมพอท่ีจะเช่ือไดวาใครเปนผูกระทําผิด หรือผูนั้นได
กระทําความผิดจริงหรือไม 
 2. การสืบสวนโดยเปดเผย ไดแก การหาขอเท็จจริงโดยวิธีแจงหรือแสดงใหผูถูกสงสัย 
หรือผูถูกกลาวหาทราบถึงประเด็นแหงขอกลาวหา และขอใหช้ีแจงแสดงเหตุผลแกขอกลาวหา โดย
ปกติผูสืบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ท่ีมีอยูหรือขอมูลตางๆ ไวกอนเพื่อสะดวกในการ
ท่ีจะช้ีหรือยืนยันถึงขอกลาวหานั้น 

  กรณีใดสมควรจะสืบสวนโดยเปดเผยหรือโดยทางลับนั้น ยอมข้ึนอยูกับเร่ืองท่ีจะ
สืบสวน ความรายแรงแหงกรณี ตลอดจนความเสียหายหรือเสียช่ือเสียงเกียรติศักดิ์ของตําแหนง
หนาท่ีของผูท่ีเกี่ยวของ เชน ในกรณีท่ีมีผูรองเรียนกลาวหาโดยอางพยานหลักฐานแนชัดจะใช 
วิธีการสอบสวนโดยเปดเผยก็ได แตหากเปนกรณีท่ีสงสัยวาจะมีการกระทําผิดหรือมีผูรองเรียนโดย
กลาวหาลอยๆ หากจะดําเนินการสืบสวนโดยเปดเผยอาจเปนการเอิกเกริก ถาผูถูกกลาวหามิได
กระทําผิดเลยจะทําใหเขาเสียช่ือเสียง หรือถาหากเขากระทําผิดจริง จะเปนทางใหผูกระทําผิดไหว
ตัวหรือรูตัว อาจจะมีการทําลายหลักฐานหรือเส้ียมสอนพยานใหถอยคําบิดเบือนได จึงจําเปนท่ี
จะตองดําเนินการสืบสวนโดยวิธีลับ มิใหผูถูกกลาวหาหรือพยานรูตัว หรือเตรียมการลวงหนาได 
หรือถาหากสืบสวนไดปรากฏวา ไมเปนความจริงตามขอกลาวหา ก็จะทําใหผูถูกกลาวหาไมตอง
เส่ือมเสียชื่อเสียง 

  ในการสืบสวน ถาไดมีการบันทึกถอยคําของผูท่ีไดสอบถาม และใหลงลายมือช่ือไว
ดวยก็จะเปนหลักฐานท่ีดี แตถาผูใหถอยคําไมยอมลงลายมือช่ือจะดวยเหตุผลใดก็ตามผูสืบสวนจะ
ทําเพียงบันทึกรายงานการสืบสวนข้ึนก็ได 
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 2) การต้ังเร่ืองกลาวหา เปนการต้ังเร่ืองดําเนินการทางวินัยแกพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ซึ่งถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง และเห็นวา
กรณีมีมูลท่ีจะตองต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนและดําเนินการทางวินัย การตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนดังกลาว เปนการต้ังเร่ืองกลาวหาในคําส่ังตั้งคณะกรรมการสอบสวน จะระบุช่ือผูถูกกลาวหา
และเร่ืองท่ีกลาวหาไว ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มิไดบังคับใหตอง
ตั้งคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวน การตั้งเร่ืองกลาวหา อาจกระทําโดยบันทึกแจงใหพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการผูถูกกลาวหาทราบเปนลายลักษณอักษรวา ถูกกลาวหากระทํา
ผิดวินัยในเร่ืองใด สาระสําคัญ ในการตั้งเร่ืองกลาวหา คือ ขอความซ่ึงบันทึกเปนลายลักษณอักษร
ระบุช่ือผูถูกกลาวหาและเร่ืองท่ีกลาวหา ผูตั้งเร่ืองกลาวหาก็คือผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจของผูถูก
กลาวหา 

  (1) กรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง และเห็นวากรณีมีหลักฐานตาม
สมควรตองต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนโดยพลัน4 ตามมาตรา 49 วรรคหน่ึง แหงพระราช 
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 การต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ดังกลาว ก็เปนการต้ังเร่ืองกลาวหา ซ่ึงในคําส่ังจะระบุช่ือผูถูกกลาวหาและเร่ืองท่ีกลาวหาไว 
  (2) กรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ตามมาตรา 49 วรรคหน่ึงแหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มิไดบังคับใหตั้ง 
คณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวน การตั้งเร่ืองกลาวหาจึงอาจกระทําโดยทําบันทึกแจงใหผูกลาวหา
ทราบเปนลายลักษณอักษรวา ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยเร่ืองใด สาระสําคัญท่ีจะตองมีในการต้ัง
เร่ืองท่ีกลาวหาคือ ขอความซ่ึงบันทึกเปนลายลักษณอักษรระบุช่ือผูถูกกลาวหาและเรื่องท่ีกลาวหา  
ผูตั้งเร่ืองท่ีกลาวหาคือ ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหา 

  การต้ังเร่ืองกลาวหาตอพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการเปนข้ันตอนท่ี
จําเปนจะตองแจงใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ผูถูกกลาวหาทราบวาถูก
กลาวหากระทําผิดวินัยในเร่ืองใด เพื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการผูถูกกลาวหา
จะไดรูตัวและมีโอกาสชี้แจงหรือแกขอกลาวหาได และจะไดเปนหลักฐานวาผูบังคับบัญชา ซ่ึงรูวา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ผูใดกระทําผิดวินัยไดดําเนินการแกผูนั้นแลว มิได
ละเลยหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 หากแตมิไดมีการลงโทษ เพราะเห็นวาไมมีความผิดตามท่ีมีผูรองเรียน  
 
                                                 

4  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 49. 
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 การตั้งเร่ืองกลาวหาโดยแจงใหผูถูกกลาวทราบเร่ืองท่ีกลาวหาเปนลายลักษณอักษร เปนการเปด
โอกาสใหผูถูกกลาวหาไดเตรียมช้ีแจงแกขอกลาวหา เพื่อความเปนธรรม ถาผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัย 
จะไดไมลงโทษผูท่ีไมมีความผิด หรือถาผูนั้นไดกระทําผิดวินัยจริง ผูบังคับบัญชาจะไดพิจารณา
ความผิดและลงโทษพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการผูนั้นไดโดยถูกตองและ
เหมาะสมกับความผิดตามควรแกกรณี อันเปนการปฏิบัติใหสอดคลองกับมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซ่ึงบัญญัติไววา “เม่ือผลการสอบสวน
ปรากฏวาผูถูกสอบสวนกระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาตามมาตรา 49 ลงโทษตามควรแกกรณี
ตามท่ีกําหนดในขอบังคับท่ีออกตามมาตรา 17” 

  การตั้งเร่ืองกลาวหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ ผูใดควรกระทํา 
ก็ตอเม่ือผูบังคับบัญชาไดสืบสวน รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบ้ืองตน เกี่ยวกับเร่ืองท่ี
กลาวหานั้น แลวเห็นวากรณีมีมูลควรจะดําเนินการทางวินัยแกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปน
สวนราชการผูนั้น ไมควรตั้งเร่ืองกลาวหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการผูใดโดย
มิไดสืบสวนใหเห็นวากรณีมีมูลเสียกอน เพราะจะเปนทางเสียหายแกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีเปนสวนราชการผูนั้น และแกทางราชการเปนสวนรวมตามท่ีไดกลาวไวแลววาดวยการสืบสวน 

  เร่ืองท่ีกลาวหาไมใชฐานความผิด แตเปนเร่ืองราวหรือการกระทําท่ีกลาวอางวา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการผูถูกกลาวหากระทําความผิด ฉะนั้น ในการตั้งเร่ือง
กลาวหา จึงควรระบุแตเพียงเร่ืองราว หรือการกระทําท่ีกลาวอางวาผูถูกกลาวหากระทําผิดเทานั้น 
ไมควรระบุมาตราวาดวยวนิัยหรือฐานความผิด การระบุมาตราวาดวยวินัยหรือฐานความผิดนั้น ควร
ปลอยใหเปนเร่ืองของคณะกรรมการสอบสวน ผูพิจารณาความผิด และผูพิจารณาโทษท่ีจะพิจารณา
ปรับบทลงโทษ และระบุฐานความผิด หลังจากไดสอบสวนพิจารณาเสร็จแลว เนื่องจากการกําหนด
บทมาตราวาดวยวินัยหรือฐานความผิดไวเสียแตแรกแลว อาจจะกลายเปนการจํากัดขอบเขตของ
การสอบสวนพิจารณา ใหอยูเฉพาะในบทมาตราวาดวยวินัยหรือฐานความผิดท่ีกําหนดไว ถา
สอบสวนพิจารณาเกินกวานั้นจะเกิดปญหาวาเปนการสอบสวนเร่ืองอ่ืน หรือพิจารณาลงโทษใน
เร่ืองอ่ืนท่ีมิใชเร่ืองท่ีใหสอบสวน แตถาระบุแตเพียงเร่ืองราว หรือการกระทําท่ีกลาวอางวาผูถูก
กลาวหากระทําความผิดโดยไมระบุมาตราวาดวยวินัยหรือฐานความผิด คณะกรรมการสอบสวน
หรือผูมีอํานาจพิจารณาโทษอาจพิจารณาวาผลการสอบสวนในเร่ืองท่ีกลาวหานั้น ฟงขอเท็จจริงได
วาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยในเร่ืองนั้นอยางไร แลวปรับบทความผิดวินัยฐานใด ตามมาตราใด
ก็ได 
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 3) การสอบสวนทางวินัย คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลาย
เพื่อท่ีจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ หรือเพ่ือพิสูจนเกี่ยวกับเร่ืองท่ีกลาวหาใหไดความจริง
และยุติธรรม และเพื่อพิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยจริงหรือไม ถาไดกระทําผิดจริงก็
ลงโทษผูกระทําผิดวินัยนั้น 

  การสอบสวนทางวินัย แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
  (1) การสอบสวนท่ีไมเปนกระบวนการตามกฎหมาย ไดแก การสอบสวนเพื่อ
พิจารณาลงโทษในกรณีความผิดไมรายแรง หรือการสอบสวนเพ่ือหาขอเท็จจริงเบ้ืองตนกอน
ดําเนินการสอบสวนตามกฎหมาย ในทางปฏิบัติจะดําเนินการโดยวิธีตั้งกรรมการข้ึนทําการ
สอบสวน หรือผูบังคับบัญชาจะสอบสวนเอง หรือจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาสอบสวน หรือ
จะเพียงใหผูถูกกลาวหาช้ีแจงแกขอกลาวหาเปนลายลักษณอักษรหรือโดยวิธีใดก็ได ซ่ึงการ
สอบสวนท่ีไมเปนกระบวนการตามกฎหมายน้ีไดกําหนดไวในมาตรา 49 วรรคหน่ึง แหงพระราช 
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 เพื่อใหไดขอเท็จจริงหรือพิสูจน
เร่ืองท่ีกลาวหาวาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
กรณีใด ตามมาตราใด หรือไม ซ่ึงมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซ่ึงบัญญัติไววา “เม่ือผลการสอบสวนปรากฏวาผูถูกสอบสวนกระทํา
ผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาตามมาตรา 49 ลงโทษตามควรแกกรณีตามท่ีกําหนดในขอบังคับท่ีออก
ตามมาตรา 17” ท้ังนี้ เพื่อใหไดความจริงและความยุติธรรมอันเปนทางระวังมิใหลงโทษผูท่ีไมมี
ความผิดและเพื่อจะไดส่ังลงโทษผูกระทําผิดใหถูกตองและเหมาะสมกับกรณีความผิด5 

  ท้ังนี้ ตามมาตรา 49 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ท่ีกําหนดใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยไมรายแรงแกผูใต  
บังคับบัญชาโดยจะไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได กอเกิดปญหาความไมชัดเจนของบทบัญญัติ
ในเร่ืองคําวา “จะไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได” นี้หมายความวาอยางไร ผูบังคับบัญชาตอง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือไม หรือการสอบสวนของผูบังคับบัญชาตองแจงขอกลาวหา 
หรือสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบหรือไม หรือจะใชสํานวนการ
สืบสวนขอเท็จจริงมาใชลงโทษผูกระทําผิดกรณีความผิดไมรายแรงไดหรือไม หรือการแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัย แตกตางจากการแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง
อยางไรเปนตน 

 

                                                 
5  เลมเดิม.  มาตรา 47. 
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  (2) การสอบสวนท่ีเปนกระบวนการตามกฎหมาย ไดแก การสอบสวนที่กฎหมาย
บังคับใหตองทํา คือ การสอบสวนในกรณีท่ีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการถูก
กลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

  การสอบสวนท่ีเปนกระบวนการตามกฎหมาย ตองทําตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กฎหมายกําหนด กลาวคือ ตองแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน ตองแจงขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลักฐานและแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ ตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาโตแยงขอกลาวหาได
เต็มท่ีและการสอบสวนตองดําเนินการสอบสวนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศ 
ก.พ.อ. เรื ่อง มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา6 

  กรณีที่ตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน ไดแก กรณีที่พนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยในกรณีความผิดตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ดังนี้ 
  1. ทุจริตตอหนาท่ีราชการ ตามมาตรา 39 วรรคสาม 

  2. ปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  
แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใส
ระมัดระวัง รักษาประโยชนของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
ตามมาตรา 39 วรรคหา 

  3. รายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง ตาม
มาตรา 40 วรรคสอง 

  4. กล่ันแกลง ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหงผูรวมปฏิบัติงาน นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา หรือประชาชนประชาชนอยางรายแรง ตามมาตรา 41 วรรคสอง 

  5. กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ตามมาตรา 44 วรรคสอง 

  6. ประพฤติช่ัวอยางรายแรง ตามมาตรา 44 วรรคสอง 

  7. ประพฤติผิดจรรยาบรรณท่ีเปนความผิดวินัยอยางรายแรงมาตรา 46 วรรคหนึ่ง 

                                                 
6  ประกาศ  ก.พ.อ.  (พ.ศ. 2550).  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 เรื่อง มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพ่ือการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา. 
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  ตามมาตรา 49 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหผูบังคับบัญชา มีอํานาจพิจารณาดําเนินการทางวินัยและส่ังลงโทษ 
โดยไมสอบสวนก็ไดในกรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจง ซ่ึงไดกําหนดไวในกฎ ก.พ.อ. ฉบับท่ี 1 
(พ.ศ. 2549) คือ 

  1. กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  2. กรณีผูกระทําผิดไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคํารับสารภาพ
ตอผูมีหนาท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ 

  3. กระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยองคกรวิชาชีพไดวินิจฉัยวาเปนการกระทําผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพอยางรายแรง7 

                   ผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
 ผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปน
สวนราชการ ท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 คือผูบังคับบัญชา ซ่ึงก็คืออธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ 
 ในกรณีที่อธิการบดีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย คําวาผูบังคับบัญชา ใหหมายถึง 
ผูบังคับบัญชาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังนี้ตามมาตรา 49 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
 องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน 
 องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวนกําหนดไวตามประกาศ  
ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพ่ือการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ขอ 2 กลาวคือคณะกรรมการสอบสวนตองมีจํานวนไมนอยกวาสามคน โดยแตงต้ังจาก
ขาราชการพลเรือนหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ และตองประกอบดวยผูมี
วุฒิทางกฎหมายอยางนอยหนึ่งคน 
 การคัดคานคณะกรรมการสอบสวน 
 ผูถูกกลาวหาท่ีมีสิทธิคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวนไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการ
ลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอ 3 กลาวคือ ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคาน
                                                 

7  กฎ ก.พ.ฉบับที่ 1.  (พ.ศ. 2549).  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง. 
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กรรมการสอบสวนคนใดคนหนึ่งหรือทุกคนได การคัดคานกรรมการสอบสวนตองทําเปนลาย
ลักษณอักษรและตองแสดงเหตุผลดวย ท้ังนี้ตองยื่นคําคัดคานตอผู ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนภายในสิบหาวัน นับแตวันทราบคําส่ัง  
 ในกรณีท่ีผูไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา ตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคาน
ใหผูนั้นรายงานตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือดําเนินการตอไป 
 เม่ือพิจารณาการคัดคานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจะเห็นวาไมไดบอกเหตุแหง
การคัดคานคณะกรรมการไวอยางชัดเจนวากรณีใดบางท่ีสามารถคัดคานกรรมการสอบสวนได จึง
เปนบทบัญญัติท่ีไมชัดเจนอยากตอการปฏิบัติตาม 
     อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสอบสวน 
 ตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547 บัญญัติ ใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมี
อํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเทาท่ี
เกี่ยวกับอํานาจและหนาท่ีของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะใหมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย 
 1) เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืนของรัฐหรือ
นิติบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองสอบสวน ช้ีแจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวของ สง
ผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาช้ีแจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเร่ืองท่ีสอบสวน 
 2) เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใดๆ มาช้ีแจงหรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร และ
หลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองท่ีสอบสวน 

          หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนทางวินัย 
          หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 49 วรรคสาม ไดบัญญัติไววา หลักเกณฑวิธีการ
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอบังคับท่ีออกตามมาตรา 17  
ซ่ึงตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพ่ือการลงโทษทางวินัยขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกตามมาตรา 17 และมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ไดกําหนดมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนไว
ดังนี้ 
 1. การดําเนินการสอบสวนตองกระทําใหแลวเสร็จภายใน 180 วันนับแตวันท่ีประธาน 
คณะกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําส่ัง ขอ 4 
 2. คณะกรรมการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาเปนลายลักษณอักษรใหผูถูกกลาวหา 
ทราบ ขอ 5 
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 3. ผูถูกกลาวหามีสิทธิเต็มท่ีในการโตแยงขอกลาวหา ขอ 6 
 4. คณะกรรมการสอบสวนตองคนหาความจริงเพื่อพิสูจนความแทจริงของเร่ือง ขอ 7 
 5. การสอบปากคําพยานบุคคลตองกระทําตอหนากรรมการสอบสวนจํานวนไมนอย 
กวาสองในสามของกรรมการทั้งหมด ขอ 8 
 8. เม่ือคณะกรรมการไดรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแลวตองสรุปพยานหลักฐานและ 
แจงใหผูถูกกลาวหาทราบเพื่อใหผูถูกกลาวหามีโอกาสโตแยงได ขอ 9 
 9. การสอบสวนและรายงานการสอบสวนตองทําเปนลายลักษณอักษร ขอ108 
 ในระหวางการสอบสวนจะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางในการดําเนินการ
ใดใหกระทบตอสิทธิของผูถูกสอบสวนไมได เวนแตผูบังคับบัญชาจะส่ังใหพักราชการหรือส่ังให
ออกจากราชการไวกอนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 50 วรรคหน่ึง  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2547 
 ในสวนของหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนทางวินัย เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเกิด
ประโยชนตอกระบวนการสอบสวนทางวินัย ควรมีการกันพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวน
ราชการ ท่ีใหขอมูลอันเปนประโยชนและเปนผลดีตอทางราชการ โดยมีการใหบําเหน็จความชอบ 
การกันไวเปนพยาน การลดโทษ และการคุมครองพยานไวดวย ท้ังนี้ ใชหลักการเดียวกันกับของ
ขาราชการพลเรือนสามัญ 
 
3.3 การส่ังพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

 ตามมาตรา 50 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาพ.ศ. 2547 กําหนดใหผูบังคับบัญชาสามารถดําเนินการแกผูถูกดําเนินการทางวินัยใน
ระหวางสอบสวนทางวินัยได 2 ลักษณะ คือ การส่ังพักราชการ และการส่ังใหออกจากราชการไว
กอนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน 
 สวนหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการส่ังพักราชการหรือการส่ังใหออกจากราชการไว
กอนและผลแหงการส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
ขอบังคับท่ีออกตามมาตรา 17 ซ่ึงตามประกาศ ก.พ.อ.เร่ืองมาตรฐานการส่ังพักราชการหรือส่ังให
ออกจากราชการไวกอนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดหลักเกณฑและ
เง่ือนไขในการส่ังพักราชกาหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนดังนี้ 

                                                 
 8 ประกาศ ก.พ.อ.  (พ.ศ. 2550). ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 เรื่อง มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพ่ือการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา. 
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 1)  การส่ังพักราชการ  
       การส่ังใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ พักราชการตองส่ังตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนซ่ึงตองระบุเหตุผลในการส่ังพักราชการดวย การจะส่ังให
ผูนั้นพักราชการตองมีเหตุผลอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ดวย คือ  
   (1) ถูกต้ังกรรมการสอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิด
อาญาในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาท่ีราชการหรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณอันไม
นาไววางใจ และผูมีอํานาจดังกลาวพิจารณาเห็นวาถาใหผูนั้นคงอยูในหนาท่ีราชการอาจเกิดการ
เสียหายแกราชการ 
  (2) มีพฤติการณท่ีแสดงวาถาคงอยูในหนาท่ีราชการจะเปนอุปสรรคตอการ
สอบสวนพิจารณา 
  (3) อยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับในคดีอาญาหรือตองจําคุกโดย
คําพิพากษาและไดถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุกเปนเวลาติดตอกันเกินกวาสิบหาวันแลว 
  (4) ถูกต้ังกรรมการสอบสวน และตอมามีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวา เปนผูกระทํา
ความผิดอาญาในเร่ืองท่ีสอบสวนนั้นหรือผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังท่ีมีการพิพากษาถึง
ท่ีสุดวาเปนผูกระทําความผิดอาญาในเร่ืองท่ีสอบสวนนั้น และผูมีอํานาจดังกลาวพิจารณาเห็นวา
ขอเท็จจริงท่ีปรากฏตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดนั้นไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําความผิด
อาญาของผูนั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ขอ 1 
 ท้ังนี้ กําหนดระยะเวลาในการส่ังพักราชการตองไมเกินระยะเวลาท่ีกําหนดไวในการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ขอ 29 
 2) การส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
 การส่ังใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ ออกจากราชการไวกอนมี
หลักเกณฑและเง่ือนไขเชนเดียวกับการส่ังใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ  
พักราชการดังกลาวขางตน 
 
 
 
 

                                                 
9 ประกาศ ก.พ.อ.  (พ.ศ. 2550). ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 เรื่องมาตรฐานการสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา. 
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3.4 การพิจารณาความผิดและการลงโทษทางวินัย  

 การพิจารณาความผิดและการลงโทษทางวินัย คือ การพิจารณาวินิจฉัยวาผูถูกกลาวหาได
กระทําผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และควรจะลงโทษในสถานใดหรือไม ท้ังนี้ เปนกระบวนการ 
ท่ีจะตองกระทําโดยมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณา การพิจารณาความผิดและกําหนดโทษพึงกระทํา
เม่ือไดทราบขอเท็จจริงของเร่ืองท่ีกลาวหาโดยกระจางชัดพอที่จะพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ
ไดแลว ท้ังนี้ หากเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ซ่ึงมิใชกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง จะตองได
ขอเท็จจริงจากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน  หากเปนความผิดวินัยอยางรายแรงใน
กรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง   อาจไดขอเท็จจริงจากการสืบสวนหรือการรวบรวมขอมูลแลวแตกรณี   
แตถาเปนความผิดท่ีไมรายแรงจะไดขอเท็จจริงจากการสอบสวนหรือจากทางใด ๆ  ท่ีพอเช่ือถือได
ก็ได  ซ่ึงกระทําโดยผูมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณา 
             การลงโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 ตามมาตรา 51 ไดบัญญัติไววา เม่ือผลการสอบสวนปรากฏวาผูถูกสอบสวนกระทําผิดวินัยให
ผูบังคับบัญชาตามมาตร 49 ลงโทษตามควรแกกรณี ตามท่ีกําหนดในขอบังคับท่ีออกตามมาตรา 17  
ดังนั้น การลงโทษทางวินัยจึงหมายถึงมาตรการอยางหน่ึงท่ีใชในการรักษาวินัย นอกเหนือไปจากการ
สงเสริมใหมีวินัย หรือการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย การลงโทษทางวินัยจึงเปนมาตรการสุดทายท่ี
พึงใชในการรักษาวินัย แตก็เปนส่ิงจําเปน ท่ีตองมีอยูตราบเทาท่ียังมีการกระทําผิดวินัย 
  จุดมุงหมาย การลงโทษทางวินัยมิไดมีจุดมุงหมายท่ีจะใหเปนการตอบโตหรือแกแคน
ตอผูกระทําผิดวินัย ท้ังนี้ ตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ไดกําหนดวา  “ใหผูบังคับบัญชาตามมาตร 49 ลงโทษตามควรแกกรณี ตามท่ี
กําหนดในขอบังคับท่ีออกตามมาตรา 17” ซ่ึงพอจะกลาวไดวาจุดมุงหมายในการลงโทษทางวินัย มี
ดังตอไปนี้ 
  1) เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธ์ิของกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน เพื่อท่ีจะใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการลงโทษผูกระทําผิดวินัยโดยเครงครัด เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิของกฎหมาย หรือเพื่อเปน
การ “ปราบ” ผูกระทําผิด และ “ปราม” ไวมิใหผูอ่ืนเอาเยี่ยงอยางใหสังวรไววา ถากระทําผิดวินัย
จะตองถูกลงโทษ 

  2) เพื่อรักษามาตรฐานความประพฤติ ขวัญ และสมรรถภาพ เพื่อใหผูส่ังลงโทษตองส่ัง
ลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด และมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสะจริต หรือ
ลงโทษผูท่ีไมมีความผิด ในคําส่ังลงโทษใหแสดงใหชัดเจนวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยโดยมี
ขอเท็จจริงท่ีไดจากการสอบสวนพยานหลักฐาน และเหตุผลท่ีสนับสนุนขอกลาวหาอยางไร เปน
การกระทําผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด 
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  การลงโทษทางวินัยแกผูกระทําผิดตองกระทําโดยฉับพลัน คือ ลงโทษในเวลาใกลเคียงกับ
ท่ีพบการกระทําผิด ลงโทษโดยเปนธรรมคือไดพิจารณาโดยถองแทแลววากระทําผิดจริง ลงโทษโดย
เสมอหนา ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง และลงโทษในระดับท่ีเหมาะสมแกความผิด อันจะทําใหสวนรวมมี
ความระมัดระวังในการรักษามาตรฐานความประพฤติและรูสึกวามีความเปนธรรมในราชการ ทําใหมี
ขวัญและกําลังใจในการที่จะประพฤติและปฏิบัติตนใหอยูในมาตรฐานท่ีดีและทํางานใหดี ในทาง
ตรงกันขามถาในหนวยงานใดผูบังคับบัญชาไมลงโทษผูกระทําผิด หรือลงโทษไมยุติธรรมหรือไม
เหมาะสม ก็จะทําใหขวัญกําลังใจของสวนรวมเสียไป และไมมีกําลังใจในการทํางานหรือไมในใจ
ท่ีจะรักษามาตรฐานความประพฤติ 

  3) เพื่อจูงใจใหปรับปรุงตนเองใหดีข้ึน การลงโทษทางวินัยแกผูกระทําผิดวินัยผูใด 
ควรท่ีจะไดทําใหผูนั้นรู เขาใจ และยอมรับในความผิดท่ีตนไดกระทํานั้น ทําใหเกิดความสํานึกใน
ส่ิงท่ีไดกระทําไปวาเปนสิ่งที่ไมพึงประสงคของสวนรวมและของทางราชการ และผูที่กระทําผิด
จะไดรับผลสนองการกระทําความผิดโดยตองถูกลงโทษ จะเปนทางจูงใจใหผูกระทําผิดปรับปรุง
ตนเองใหดีข้ึน ท้ังนี้ นอกจากจะแสดงความผิดใหปรากฏชัดในคําสั่งลงโทษแลว ผูบังคับบัญชา
ควรจะไดเรียกผูถูกลงโทษมาช้ีแจงใหรูสํานึกในความผิด เขาใจวาตนกระทําผิดยอมรับในความผิดนั้น 
และหาทางจูงใจใหปรับปรุงตนเองใหดีข้ึนตอไปดวย 

  4) เพื่อรักษาชื่อเสียงของทางราชการ และความเช่ือม่ันของประชาชนตอทางราชการ  
ทางหน่ึงท่ีจะรักษาช่ือเสียงและความเช่ือมั่นของประชาชนตอทางราชการ ก็คือ ทําใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานมีระเบียบวินัย มีสมรรถภาพในการทํางานโดยสมํ่าเสมอ หากในหนวยงานใดมีเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานบกพรองในเร่ืองระเบียบวินัย หรือบกพรองในการปฏิบัติราชการ ก็มีความจําเปนท่ี
จะตองลงโทษเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีบกพรองนั้นๆ เพื่อท่ีรักษาไวซ่ึงช่ือเสียงของทางราชการ 

         ระดับโทษ ตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ไดกําหนดโทษทางวินัยไว 5 สถาน คือ (1) ภาคทัณฑ (2) ตัดเงินเดือน (3) ลด
ข้ันเงินเดือน (4) ปลดออก และ (5) ไลออก”    
  ตามมาตรา  51 เ ม่ือผลการสอบสวนปรากฏวาผู ถูกสอบสวนกระทําผิดวินัยให
ผูบังคับบัญชาตามมาตร 49 ลงโทษตามควรแกกรณี ตามท่ีกําหนดในขอบังคับท่ีออกตามมาตรา 17 
ซ่ึงตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ไดกําหนดมาตรฐานการลงโทษไวดังนี้ 
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  1) กรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรง ขอ 1 
  การลงโทษกรณีกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงใหผูบังคับบัญชาดําเนินการดังตอไปนี้ 
   1.1 กรณีกระทําผิดเล็กนอยใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษภาคทัณฑ หากมีเหตุอัน 
สมควรงดโทษผูบังคับบัญชาจะงดโทษภาคทัณฑโดยใหทําทัณฑบนหรือวากลาวตักเตือนเปน
หนังสือก็ได  
   1.2 กรณีลงโทษตัดเงินเดือน ผูบังคับบัญชาจะส่ังลงโทษตัดเงินเดือนไดคร้ังหนึ่งไม
เกินรอยละหาและเปนระยะเวลาไมเกินสามเดือน 
   1.3 กรณีลงโทษลดข้ันเงินเดือน ผูบังคับบัญชาจะส่ังลงโทษลดขั้นเงินเดือนคร่ึง 
หนึ่งไดไมเกินหนึ่งข้ัน10 
 การลงโทษแกผูกระทําผิดวินัยในแตละระดับนั้น ผูมีอํานาจในการส่ังลงโทษจะตองใช
ดุลพินิจในการพิจารณาหรือส่ังลงโทษใหเหมาะสมกับกรณีความผิด และนอกจากน้ีจะตองนําหลัก
นิติธรรม หลักมโนธรรม หลักความเปนธรรม และนโยบายของทางราชการมาประกอบการพิจารณา 
ดวย 
  2) กรณีความผิดวินัยอยางรายแรง 
  ตามขอ 2 แหงประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา กําหนดกรณีการลงโทษผูกระทําผิดอยางรายแรง คือใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษ
ไลออกหรือปลดออกแลวแตกรณี  และยังกําหนดใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษไลออกหรือปลดออก
ในกรณีท่ีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากระทําการดังตอไปนี้ดวย คือ  
   (1) ทุจริตตอหนาท่ีราชการ ขอ 3 
              (2) แกไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ ขอ 4 (1) 
              (3) มีหนาท่ีออกขอสอบแลวเปดเผยขอสอบโดยมิชอบ ขอ 4 (2) 
              (4) แอบอางเอาผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนมาเปนผลงานทางวิชาการของตน  
ขอ 4 (3) 
            (5) ลวงละเมิดทางเพศกับนิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน ขอ 5 
              (6) ประพฤติชูสาวหรือกระทําอนาจารกับนิสิตนักศึกษาหรือนักเรียน เวนแตใน
กรณีไมรายแรงจะลงโทษตํ่ากวาไลออกหรือปลดออกก็ได ขอ 5 วรรคสอง11 

                                                 
10 ประกาศ ก.พ.อ.  (พ.ศ. 2550). ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 เรื่องมาตรฐานการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอ 1. 
11 เลมเดิม. ขอ 2. 
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 เม่ือพิจารณาตามขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 ของประกาศ ก.พ.อ.ดังกลาวจะเห็นวามีปญหา
ความไมชัดเจนในทางปฏิบัติ เพราะคําวา “ผูใดกระทํา” ใหผูบังคับบัญชาลงโทษปลดออกหรือ 
ไลออก จะตองมีการต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกอนหรือไม เพราะกรณีความผิดท่ีกําหนด
ไวในประกาศ ก.พ.อ.ดังกลาว ไมไดบอกวาเปนความผิดทางวินัยและใหดําเนินการทางวินัย แตได
กําหนดใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกแลวแตกรณี กรณีจึงมีความไมชัดเจน
ในทางปฏิบัติของผูปฏิบัติงานวาจะตองมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับผูกระทําผิด
ตามประกาศนี้หรือไม  
              ผูท่ีมีอํานาจสั่งลงโทษทางวินัย 
 ตามขอ 6 กําหนดใหผูบังคับบัญชาผูใดจะมีอํานาจส่ังลงโทษผูใตบังคับบัญชาในโทษ
สถานใดและระดับโทษใดใหเปนไปตามขอบังคับสภาสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงก็คืออธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงนั่นเอง เปนผูมีอํานาจส่ังลงโทษทางวินัยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีเปนสวนราชการในสังกัด 
 
3.5 การรายงานผลการดําเนินการทางวินัย 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 
60 บัญญัติ ใหมีการตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมของการดําเนินการทางวินัยไว กลาวคือ 
เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ แลวให
รายงานสภาสถาบันอุดมศึกษาทราบ 
 ในกรณีท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นวาผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังลงโทษมิได
ดําเนินการทางวินัยโดยเครงครัดหรือเปนธรรมจะส่ังใหผูบังคับบัญชาทบทวนการดําเนินการและ
ส่ังการใหมใหถูกตองเหมาะสมตอไปก็ได 
  ดังนั้น จะเห็นวาการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยจะส้ินสุดท่ีสภาสถาบัน 
อุดมศึกษา กอนท่ีจะมีการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยตอไป 

 
3.6 การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย 
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการท่ีถูกลงโทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547 มีสิทธิอุทธรณไดตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดไวในหมวด 8 การอุทธรณและการรองทุกข ดังนี้ 
 
 

DPU



74 

 1)  การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 
61 บัญญัติใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ผูใดถูกส่ังลงโทษภาคทัณฑ  
ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน มีสิทธิอุทธรณตอสภาสถาบันอุดมศึกษาไดภายในสามสิบวันนับ
แตวันไดรับแจงคําส่ัง และมาตรา 65 กําหนดใหการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา 61 
เปนไปตามท่ีกําหนดในขอบังคับท่ีออกตามมาตรา 17 และกําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับแตตองไมเกินเกาสิบ
วัน และใหนําความในมาตรา 62 วรรคสาม ซ่ึงเปนกรณีท่ีผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือ
ในกรณีท่ีมิไดวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดใหผูอุทธรณมีสิทธิฟองคดีตอ
ศาลปกครองไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง 
 ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการอุทธรณโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดข้ัน
เงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก็ไดกําหนดหลักเกณฑวิธีการอุทธรณโทษ
ทางวินัยอยางไมรายแรงดังนี้ 
 (1) การอุทธรณการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดข้ันเงินเดือนของขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหผูถูกลงโทษอุทธรณเปนหนังสือ พรอมท้ังระบุขอโตแยงโดยยื่นตอ
สภาสถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา ท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ังลงโทษ ขอ 1 
 (2) การพิจารณาอุทธรณตองกระทําใหแลวเสร็จโดยเร็ว ท้ังนี้ตองไมเกินเกาสิบวันและ
แจงใหผูอุทธรณทราบโดยเร็ว ขอ 2 
 (3) ในกรณีมีผูกระทําความผิดวินัยรวมกันหลายคน เม่ือผูใดใชสิทธิอุทธรณแลว หาม 
มิใหเพิ่มโทษแกผูท่ีไมไดอุทธรณ ขอ 3 
 (4) ผลการพิจารณาอุทธรณเปนคุณแกผูอุทธรณใหผูท่ีไมไดอุทธรณไดรับผลท่ีเปนคุณ
นั้นดวย ขอ 3 วรรคสอง12 
 เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอุทธรณเปนประการใดแลวใหผูมีอํานาจส่ังลงโทษ
ดําเนินการแกไขคําส่ังลงโทษใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาแลวแตกรณี
โดยเร็วตามมาตรา 64 

                                                 
12 ประกาศ ก.พ.อ.  (พ.ศ. 2550). ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 เรื่อง มาตรฐานการอุทธรณโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา. 
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 เม่ือพิจารณาการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงแลว จะเห็นวาไมได
กําหนดสิทธ์ิของผูอุทธรณไว ไมไดกําหนดการพิจารณาอุทธรณไว และกระบวนการอุทธรณและ
การพิจารณาอุทธรณจะส้ินสุดภายในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงสภาสถาบันอุดมศึกษาจะเปนผูมีอํานาจ
ในการพิจารณาอุทธรณ ทําใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ผูอุทธรณอาจไมได
รับความเปนธรรมได เพราะองคประกอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงเปนผูพิจารณาอุทธรณ สวน
หนึ่งเปนอธิการบดี รองอธิการบดี ซ่ึงเปนผูมีคําส่ังลงโทษทางวินัย เม่ือไปเปนผูพิจารณาอุทธรณอีก
จึงเปนผูท่ีมีสวนไดเสียท่ีจะทําใหการพิจารณาอุทธรณ ไมชอบดวยหลักความยุติธรรม และหลัก
กฎหมายปกครองท่ีผูมีสวนไดเสียไมอาจท่ีพิจารณาทางปกครองท่ีตนมีสวนไดเสียได 
 2)  การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 
62 บัญญัติใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ ผูใดถูกส่ังใหลงโทษปลดออก หรือ
ไลออก มีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.อ. ไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ัง ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ี ก.พ.อ. กําหนด และให ก.พ.อ.พิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ไวในขอบังคับของ ก.พ.อ. ซ่ึงตองไมเกินเกาสิบวัน และในกรณีท่ีผูอุทธรณไมพอใจในคําวินิจฉัย
อุทธรณหรือในกรณีท่ี ก.พ.อ. มิไดวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาใหมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครองไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง 
 ตามขอบังคับ ก.พ.อ. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ กรณีถูกส่ังใหออก
จากราชการ หรือกรณีถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก พ.ศ. 2549 ไดกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการการอุทธรณและวิธีการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงไวดังนี้ 
 1) ผูมีสิทธิอุทธรณ คือ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกส่ังใหลงโทษ
ปลดออก หรือไลออก มีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.อ. ไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ัง
ลงโทษปลดออกหรือไลออก ขอ 3 วรรคหนึ่ง 
  วันท่ีไดรับแจงคําส่ังคือ วันท่ีผูถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกลงลายมือช่ือรับทราบ
คําส่ังลงโทษเปนวันท่ีไดรับแจงคําส่ัง 
 ถาผูถูกส่ังลงโทษไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําส่ังลงโทษ เม่ือมีการแจงคําส่ังลงโทษ
ใหผูนั้นทราบกับมอบสําเนาคําส่ังใหผูนั้นแลวทําบันทึกลงวันเดือนป เวลา และสถานท่ีท่ีแจง และ
ลงลายมือช่ือผูแจงพรอมท้ังพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ก็ใหถือวันท่ีแจงนั้นเปนวันท่ีไดรับแจง
คําส่ัง 
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 ถาไมอาจแจงใหผูถูกส่ังลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบคําส่ังไดโดยตรง เม่ือไดแจงเปน
หนังสือสงสําเนาคําส่ังลงโทษทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกส่ังลงโทษ ณ ท่ีอยูของผู
ถูกส่ังลงโทษซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยสงสําเนาคําส่ังดังกลาวไปใหสองฉบับ
เพื่อใหผูถูกส่ังลงโทษเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกส่ังลงโทษลงลายมือช่ือและวันเดือนปท่ีรับทราบ
คําส่ังแลวสงกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานหน่ึงฉบับ ในกรณีนี้เม่ือครบกําหนดสิบหาวันนับแต
วันท่ีปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวาผูถูกส่ังลงโทษไดรับเอกสารดังกลาวหรือมี
ผูรับแทนแลว แมยังไมไดรับสําเนาคําส่ังฉบับท่ีใหผูถูกส่ังลงโทษลงลายมือช่ือและวันเดือนปท่ี
รับทราบคําส่ังกลับคืนมา ก็ใหถือวาผูถูกส่ังลงโทษไดรับแจงคําส่ังแลว ขอ 12 
 2) วิธีการอุทธรณ 
      (2.1) อุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนผูอ่ืนหรือมอบหมายใหผูอ่ืน
อุทธรณแทนไมได 
           (2.2) อุทธรณตองทําเปนหนังสือ ถึงประธาน ก.พ.อ. หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
              (2.3) สาระสําคัญของหนังสืออุทธรณ ตองแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการ
อุทธรณใหเห็นวาผูอุทธรณไดถูกส่ังลงโทษโดยไมถูกตอง ไมเหมาะสมหรือไมเปนธรรมอยางไร
และลงลายมือช่ือและท่ีอยูของผูอุทธรณ 
 3)  การยื่นอุทธรณ ยื่นได 3 วิธีดังนี้ 
             (3.1) ยื่นท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใหเจาหนาท่ีผูรับหนังสือ
ออกใบรับหนังสือ ประทับตรารับหนังสือและลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันท่ีรับ
หนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณและใหถือวันท่ีรับหนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวัน
ยื่นอุทธรณตอ ก.พ.อ. 
  (3.2) ยื่นท่ีสํานักงานอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคําส่ังลงโทษปลดออก 
หรือไลออก โดยใหเจาหนาท่ีผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตรารับหนังสือและลงทะเบียน
รับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันท่ีรับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณและใหถือวันท่ีรับ
หนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นอุทธรณตอ ก.พ.อ. 
  (3.3) สงทางไปรษณียไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในกรณีนี้ใหถือ
วันท่ีท่ีทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝากเปนหลักฐานฝากสง หรือวันท่ีท่ีทําการไปรษณียตน
ทางประทับตรารับท่ีซองหนังสือเปนวันยื่นหนังสืออุทธรณตอ ก.พ.อ. 
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 ในการอุทธรณ ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในช้ันพิจารณาของ ก.พ.อ. 
ใหแสดงความประสงคไวในหนังสืออุทธรณ หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยื่นหรือสง
หนังสือขอแถลงการณดวยวาจากอนท่ี ก.พ.อ. เร่ิมพิจารณาอุทธรณ โดยอาจยื่นตาม (3.1) หรือ (3.3)  
 เม่ือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับหนังสืออุทธรณตาม (3.1) หรือ (3.3) 
แลว ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแตงต้ังเจาหนาท่ีรับผิดชอบสํานวนอุทธรณในเร่ือง
นั้น โดยใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้ 
 (1) แจงใหสถาบันอุดมศึกษาภายในสามวันใหจัดสงเอกสาร ให ก.พ.อ. เพื่อพิจารณา  
 (2) รายงานกรณีท่ีไดรับเร่ืองอุทธรณให ก.พ.อ. ทราบโดยเร็ว 
       ในกรณีท่ีมีการยื่นอุทธรณท่ีสํานักงานอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาตาม (3.2) และ
สถาบันอุดมศึกษาสงหนังสืออุทธรณพรอมเอกสาร ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แลว ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสํานวนอุทธรณในเร่ือง
นั้น และใหเจาหนาท่ีผูนั้นรายงานกรณีท่ีไดรับเร่ืองอุทธรณให ก.พ.อ. ทราบโดยเร็ว 
 เอกสารท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะตองสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสืออุทธรณหรือไดรับแจงจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแลวแตกรณี มีดังตอไปนี้ 
 (1)  หนังสืออุทธรณ 
 (2)  สําเนาหลักฐานการรับทราบคําส่ังลงโทษของผูอุทธรณ 
 (3)  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
 (4)  คําคัดคานคณะกรรมการสอบสวน (ถามี) 
 (5) รายงานการประชุมของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย 
ในการพิจารณาส่ังลงโทษ 
 (6) สํานวนการสอบสวนและหลักฐานการสอบสวนท้ังหมดในกรณีตามมาตรา 49 
หรือมาตรา 57 (4) หรือเอกสารหลักฐานท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาดําเนินการตามมาตรา 57 
(1) (2)  (3) (5) (6) (7) (8) และ(9) หรือมาตรา 58 พรอมบัญชีเอกสาร 
 กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจัดสงเอกสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ลวงเลยกําหนดระยะเวลาสิบหาวัน ใหสถาบันอุดมศึกษาช้ีแจงแสดงเหตุผลกรณีจัดสงเอกสาร
ลวงเลยกําหนดเวลาดังกลาวดวย 
 เม่ือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับเอกสารสงมาจากสถาบันอุดมศึกษา
ครบถวนแลว ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสํานวน สรุปสํานวนเสนอตอ ก.พ.อ. เพื่อพิจารณาภายในส่ี
สิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับเอกสารครบถวน หากลวงเลยกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหเจาหนาท่ี 
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ผูนั้นรายงานความคืบหนาในการดําเนินการพรอมท้ังช้ีแจงเหตุผลท่ีไมสามารถดําเนินการไดภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกลาวให ก.พ.อ.ทราบโดยเร็ว 
 4)  สิทธิของผูอุทธรณ 
   (4.1) สิทธิไดรับแจงคําส่ังลงโทษ เพื่อประโยชนการอุทธรณและเร่ิมนับระยะเวลา
สําหรับการอุทธรณ ท้ังนี้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 40
บัญญัติวา 
  “คําส่ังทางปกครองท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปได ใหระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณหรือ
อาจโตแยง การยื่นคําอุทธรณหรือคําโตแยง และระยะเวลาสําหรับการโตแยงดังกลาวไวดวย 
 ในกรณีท่ีมีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือ
การแยงเร่ิมนับใหมตั้งแตวันท่ีไดรับแจงเกณฑตามวรรคหน่ึง แตถาไมมีการแจงใหมและระยะเวลา
ดังกลาวมีระยะเวลาส้ันกวาหนึ่งป ใหขยายเปนหนึ่งปนับแตวันท่ีไดรับคําส่ังทางปกครอง” 
  (4.2) สิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือ
ของผูสอบสวน ขอตรวจหรือคัดบันทึกถอยคําบุคคล พยานหลักฐานอ่ืน หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับ
เร่ืองท่ีถูกส่ังลงโทษ ท้ังนี้หากพยานหลักฐานดังกลาวมีสวนท่ีตองหามมิใหเปดเผยตามกฎหมายวา
ดวยขอมูลขาวสารของทางราชการใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอ่ืนใดท่ีไมเปนการเปดเผย
ขอมูลขาวสารนั้นไดตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร ขอ 6 

 นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติไวใน
มาตรา 31 วรรคหน่ึงวา “คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารท่ีจําเปนตองรูเพ่ือการโตแยงหรือช้ีแจง 
หรือปองกันสิทธิของตนได” และตามมาตรา 32 บัญญัติวา “เจาหนาที่อาจไมอนุญาตใหตรวจดู
พยานหลักฐานหรือเอกสารได ถาเปนกรณีท่ีตองรักษาไวเปนความลับ” 
  (4.3) สิทธิคัดคานกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ ถาผูนั้นมีเหตุอยางหน่ึงอยางใด
ดังตอไปนี้  
     (1) เปนคูกรณีกับผูอุทธรณ 
     (2) เปนคูหม้ันหรือคูสมรสของคูกรณีหรือผูอุทธรณ 
     (3) เปนญาติของคูกรณีหรือผูอุทธรณ คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวา
ช้ันใดๆ หรือเปนพี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามช้ัน หรือเปนญาติเกี่ยวพันทาง
แตงงานนับไดเพียงสองช้ัน 
     (4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือ
ตัวแทนของคูกรณีหรือผูอุทธรณ 
     (5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณีหรือผูอุทธรณ 

DPU



79 

     (6) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
 การคัดคาน การพิจารณาคําคัดคานกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ขอ 11 
               (4.4) สิทธิขอเขาแถลงการณดวยวาจาในช้ันพิจารณาของ ก.พ.อ. และมีสิทธินํา
ทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณาของ ก.พ.อ.ได ซ่ึงการใดท่ีทนายความหรือท่ี
ปรึกษาไดทําลงตอหนาผูอุทธรณ ใหถือวาเปนการกระทําของผูอุทธรณ เวนแตผูอุทธรณจะได
คัดคานเสียแตในขณะนั้น ขอ 15 วรรคหา 
  (4.5) สิทธิในการยื่นหรือสงคําแถลงการณหรือเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมตอก.พ.อ. 
กอนท่ีก.พ.อ. เร่ิมพิจารณาอุทธรณได ขอ 7 วรรคส่ี ขอ 13 วรรคหนึ่ง 
  (4.6)  สิทธิในการถอนอุทธรณ ผูอุทธรณมีสิทธิท่ีจะขอถอนอุทธรณกอนท่ี ก.พ.อ. 
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเสร็จส้ินก็ได โดยทําเปนหนังสือยื่นโดยตรงตอก.พ.อ. และเม่ือไดถอน
อุทธรณแลว การพิจารณาอุทธรณใหเปนอันระงับ ขอ 13 วรรคสอง 
  (4.7) สิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย
การจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ในกรณีท่ีผูอุทธรณไมพอใจในคําวินิจฉัย
อุทธรณ หรือในกรณีท่ี ก.พ.อ. มิไดวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา ขอ 20 
 5)  การรับอุทธรณ 
 อุทธรณท่ีจะรับไวพิจารณาได ตองเปนอุทธรณท่ีถูกตองในสาระสําคัญตาม (2) และ
ตองยื่นภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกตาม (1) 
 ในกรณีท่ีมีปญหาวาอุทธรณรายใดเปนอุทธรณท่ีจะรับไวพิจารณาไดหรือไม ให ก.พ.อ. 
เปนผูพิจารณาวินิจฉัย 
        ในกรณีท่ี ก.พ.อ. มิมติไมรับอุทธรณคําส่ังลงโทษไวพิจารณา ใหเลขาธิการคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาแจงคําวินิจฉัยนั้นพรอมท้ังแจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปน
หนังสือโดยเร็ว ขอ14 
 6)  การพิจารณาอุทธรณ 
          (6.1) ก.พ.อ. อาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือทําการพิจารณาอุทธรณแทน ก.พ.อ.
ได ขอ 4 
         (6.2) ให ก.พ.อ. พิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับหนังสืออุทธรณและเอกสารจากสถาบันอุดมศึกษาตาม (3) 
ครบถวน 
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         (6.3) การพิจารณาอุทธรณ ให ก.พ.อ. พิจารณาจากเอกสารตาม (3) ในกรณีจําเปน
และสมควรอาจทําการไตสวนเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงได  
 การไตสวนเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงใหรวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้ 
 1) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางท่ีเกี่ยวของ 
 2) รับฟงพยานหลักฐาน คําช้ีแจง หรือความเห็นของผูอุทธรณหรือของพยานบุคคล
หรือพยานผูเชี่ยวชาญที่ผูอุทธรณกลาวอาง เวนแต ก.พ.อ. พิจารณาเห็นวาเปนการอางท่ีไมจําเปน 
ฟุมเฟอยหรือเพ่ือประวิงเวลา 
 3) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากผูอุทธรณ พยาน หรือผูเช่ียวชาญ 
 4) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 5) ออกไปตรวจสถานท่ี  
 พยานหรือพยานผูเช่ียวชาญที่ ก.พ.อ. เรียกมาใหถอยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิไดรับคา
ปวยการตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 เพื่อประโยชนในการพิจารณาอุทธรณของ ก.พ.อ. ก.พ.อ.จะแตงต้ังเจาหนาท่ีหรือ
คณะอนุกรรมการไตสวน ทําการไตสวนเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงแทนก็ได 
     (6.4) ก.พ.อ ตองรับฟงคําแถลงการณของผูอุทธรณทุกกรณี ในกรณีท่ีผูอุทธรณขอ
แถลงการณดวยวาจา ขอ 15 วรรคหา 
    (6.5) กรณีท่ีจะมีการแถลงการณดวยวาจาของผู อุทธรณ  ใหก .พ .อ .  แจงให
ผูบังคับบัญชาที่มีคําส่ังลงโทษทราบ ถาประสงคจะแถลงแก ก็ใหมาแถลงหรือมอบหมายเปน
หนังสือใหบุคคลท่ีเกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงแกดวยวาจาได ท้ังนี้ ใหแจงลวงหนาตามควรแก
กรณี และเพื่อประโยชนในการแถลงการณดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาท่ีมีคําส่ังลงโทษ หรือผูแทน
เขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณได ขอ 15 วรรคหก 
     (6.6) ในการพิจารณาอุทธรณ ถา ก.พ.อ. เห็นสมควรท่ีจะตองสอบสวนใหม หรือ
สอบสวนเพ่ิมเติมเพื่อประโยชนแหงความถูกตองและเหมาะสมตามความยุติธรรม ใหมีอํานาจ
สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมในเร่ืองนั้นไดตามความจําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติมก็ได หรือกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญท่ี
ตองการทราบ สงไปใหผูสอบสวนเดิมทําการสอบสวนเพ่ิมเติมได 
 การสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพื่อใหผูสอบ
สวนเดิมตามวรรคหน่ึง ใหนําหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาตามท่ี
กําหนดในมาตรา 49 มาบังคับโดยอนุโลม ขอ 16 

DPU



81 

     (6.7) ในกรณีท่ีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ผูใด ไดยื่นหรือสง
หนังสืออุทธรณไวแลวกอนวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ และการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองอุทธรณนั้นยังไม
แลวเสร็จ ให ก.พ.อ. พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองอุทธรณนั้นตอไปตามกฎ  ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีใชอยู
ในขณะท่ีมีการยื่นอุทธรณนั้น ขอ 22 
                7)  ผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
 คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เปนผูมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรง ซ่ึงเปนการพิจารณาทางปกครองโดยองคกรกลุม
โดยมีองคประกอบ  องคประชุม และองคมติ ดังน้ี 
   (7.1) องคประกอบกรรมการ 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 
2  มาตรา 11 ไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
เรียกโดยยอวา “ก.พ.อ.” ประกอบดวย 
 (1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน   
     (2) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการโดยตําแหนง 
    (3) กรรมการซ่ึงจะไดโปรดเกลาฯ แตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวาแปดคนแตไม
เกินสิบคน 
 (4) กรรมการซ่ึงแตงตั้งจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาสองคน อธิการบดีสถาบัน 
อุดมศึกษาสองคน และผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสองคน เปนกรรมการ 
 (5) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนกรรมการและเลขาธิการ 
 เม่ือพิจารณาองคประกอบของคณะกรรมการแลวจะมีท้ังหมดได ไมนอยกวา 18 คน แต
ไมเกิน 20 คนซ่ึงจะเปนบุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษาและไมมีสวนไดเสียในการลงโทษทาง
วินัย  
  (7.2) องคประชุม 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 
2 มาตรา 14 ไดกําหนดองคประชุมของ ก.พ.อ. คือตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
            ถาประธานไมอยูในท่ีประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึงทําหนาท่ีประธาน 
 กรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ืองใดจะรวมประชุมเพื่อพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองนั้น
ไมได 

DPU



82 

                   (7.3) องคมติ 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547 หมวด 2  
มาตรา 14 วรรคส่ี ไดกําหนดองคมติของ ก.พ.อ. ไว คือ การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียง
ขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด 
 เม่ือพิจารณาแลวจะเห็นวาผูท่ีมีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษ 
ทางวินัย ก็คือ คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรียกโดยยอวา ก.พ.อ. ซ่ึงมี
องคประกอบจํานวนไมนอยกวา 18 คน แตไมเกิน 20 คน และมีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด และมีองคมติ โดยเสียงขางมากขององคประชุม และกําหนดหามกรรมการ
ซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ืองใดจะรวมประชุมเพื่อพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองนั้นไมได  จึงเปนการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณท่ีชอบดวยกฎหมายปกครอง 
              8)  ผลการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  
                     (8.1) เม่ือ ก.พ.อ. ไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 62 แลว ใหดําเนินการดังนี้ 
            (1)  ถาเห็นวาการส่ังลงโทษชอบดวยกฎหมายและเหมาะสมกับความผิด ใหมี
มติยกอุทธรณ 
           (2)  ถาเห็นวาการส่ังลงโทษชอบดวยกฎหมาย แตเห็นวาโทษไมเหมาะสมกับ
ความผิด ใหมีมติส่ังใหลงโทษใหเหมาะสม 
           (3)  ถาเห็นวาการส่ังลงโทษไมชอบดวยกฎหมาย ใหมีมติเพิกถอนคําส่ัง และ
ใหส่ังใหดําเนินการใหเหมาะสม 
          (4)  ถาเห็นวาขอความในคําส่ังลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ใหมีมติให
แกไขเปล่ียนแปลงขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม 
          (5)  ในกรณีท่ีมีผูถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกในความผิดท่ีไดกระทํา
รวมกัน  และเปนความผิดในเร่ืองเดียวกัน โดยมีพฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน เม่ือผูถูก
ลงโทษคนใดคนหนึ่งใชสิทธิอุทธรณคําส่ังลงโทษดังกลาว และผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณ 
แมผูถูกลงโทษคนอ่ืนจะไมไดใชสิทธิอุทธรณ หากพฤติการณของผูไมไดใชสิทธิอุทธรณเปนเหตุ
ในลักษณะคดีอันเปนเหตุเดียวกับกรณีของผูอุทธรณแลว ใหมีมติใหผูท่ีไมไดใชสิทธิอุทธรณไดรับ
พิจารณาการลงโทษใหมีผลในทางท่ีเปนคุณเชนเดียวกับผูอุทธรณดวย ขอ 17 
  (8.2)  คําวินิจฉัยของ ก.พ.อ. ตองมีลายมือช่ือของกรรมการท่ีวินิจฉัยเร่ืองนั้น 
   ถากรรมการคนใดมีความเห็นแยง ใหมีสิทธิทําความเห็นแยงของตนรวมไวในคําวินิจฉัย 
ได 
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     ให ก.พ.อ. แตงต้ังเจาหนาท่ีเพื่อรับผิดชอบจัดทําสาระบบคําวินิจฉัยตามวรรคหน่ึง ท้ังนี้ 
การจัดสาระบบดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ ขอ 18  
                 (8.3) เม่ือ ก.พ.อ. ไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ และมีมติเปนประการใด ใหเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงคําวินิจฉัยนั้นพรอมท้ังแจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองให 
ผูอุทธรณทราบเปนหนังสือ และแจงใหสถาบันอุดมศึกษาและสวนราชการท่ีเกี่ยวของทราบโดยเร็ว 
ขอ 19 
                9)  การนับระยะเวลา 
 การนับระยะเวลาตามขอบังคับ ก.พ.อ. นี้ สําหรับเวลาเร่ิมตนใหนับวันถัดจากวันแรก
แหงเวลานั้นเปนวันเร่ิมนับระยะเวลา สวนเวลาส้ินสุด ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุด 
ราชการใหนับวันเร่ิมเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา ขอ 2113 
  
3.7 การฟองคดีตอศาล       
                ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547 มาตรา 62 
วรรคสาม และมาตรา 65 วรรคสอง ไดบัญญัติใหผูอุทธรณท่ีไมพอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือใน
กรณีท่ีองคกรวินิจฉัยอุทธรณ มิไดวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหมีสิทธิ
ฟองคดีตอศาลปกครองไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครองได กลาวคือเม่ือผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจไดวินิจฉัยอุทธรณแลว หากผูถูกส่ัง
ลงโทษทางวินัยไมพอใจในคําวินิจฉันและเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมก็มีสิทธิท่ีจะฟองคดีตอ
ศาลปกครอง14 โดยการยื่นฟองคดีปกครองซ่ึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด หรือความรับ
ผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
หรือจากกฎ คําส่ังทางปกครองหรือคําส่ังอ่ืน15 เชนการลงโทษทางวินัย ใหยื่นฟองภายใน 1 ป นับแต
รู หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีแตไมเกิน 10 ป นับแตวันท่ีเหตุแหงการฟองคดี16 สวนการยื่น
ฟองใหยื่นฟองตอศาลปกครองช้ันตนเนื่องจากเปนกรณีตามมาตรา 9 (3) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ัง

                                                 
13 ขอบังคับ ก.พ.อ. (พ.ศ. 2549). ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  กรณีถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือกรณีถูก 
ลงโทษปลดออกหรือไลออก. 

14  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 42. 
15  แหลงเดิม.  มาตรา 9 (3). 
16  แหลงเดิม.  มาตรา 51. 
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ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 อันอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
ปกครองช้ันตน17 
 เม่ือศาลปกครองช้ันตนไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังแลว และผูเสียหายไมพอใจในผลของ
คําพิพากษาหรือคําส่ัง ผูเสียหายสามารถคัดคานคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตนโดย
ยื่นอุทธรณตอศาลปกครองช้ันตนท่ีมีคําพิพากษาหรือคําส่ังภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีได
มีคําพิพากษาหรือคําส่ัง ถามิไดยื่นอุทธรณตามกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาคดีนั้นเปนอันถึงท่ีสุด18 
 กรณีมีคําพิพากษาหรือคําส่ังอันเปนท่ีสุดของศาลปกครองตางช้ันกันในประเด็นแหงคดี
เดียวกัน ขัดหรือแยงกัน ใหถือตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองสูงสุด19ถาคําพิพากษา
หรือคําส่ังอันเปนท่ีสุดของศาลปกครองช้ันตนดวยกัน มีการขัดหรือแยงกันในประเด็นแหงคดีอยาง
เดียวกัน คูกรณีหรือบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียจะยื่นคํารองขอตอศาลปกครองสูงสุดเพ่ือใหมี
คําส่ังกําหนดวาจะใหถือตามคําพิพากษาหรือคําส่ังใด คําส่ังของศาลปกครองสูงสุดเชนวานี้ใหถือ
เปนท่ีสุด 
 

 
   
 

                                                 
17  แหลงเดิม.  มาตรา 10. 
18  แหลงเดิม.  มาตรา 73 วรรคแรก. 
19  แหลงเดิม.  มาตรา 74 วรรคแรก. 
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บทที่ 4 
วิเคราะหปญหาในการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณ 
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ 

และแนวทางในการแกไขปญหา 
  
 การดําเนินการทางวินัย และการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย ถือไดวาเปนเคร่ืองมือท่ี
สําคัญในการบริหารงานบุคคล และในการบังคับบัญชาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวน
ราชการ ซ่ึงถือไดวาเปนเจาหนาท่ีของรัฐผูทําหนาท่ีบริการสาธารณะดานการศึกษาของประเทศชาติ 
ทําหนาท่ีสอนวิจัย บริการทางวิชาการ พัฒนาใหประชาชนไดมีความรูความสามารถในการดํารงชีวิต 
อยูในสังคมไดอยางปกติสุข เพ่ือใหสามารถปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
แตโดยท่ีวินัยและอุทธรณของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ท่ีนําบทบัญญัติของ
กฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม ยังมีปญหาไดแก 
ปญหาบทบัญญัติการดําเนินการทางวินัยไมชัดเจนแนนอน ซํ้าซอนและไมมีผลในทางปฏิบัติ ซ่ึงปญหา
เหลานี้ถือไดวาไมเปนไปตามลักษณะของกฎหมายท่ีใหอํานาจฝายปกครองกระทําการ เนื่องจาก
กฎหมายท่ีใหอํานาจฝายปกครองกระทําการ จํากัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎร จะตองบัญญัติไวใหแจง
ชัดวาใหอํานาจฝายปกครองออกคําส่ังบังคับใหบุคคลประเภทใดทําอะไร หรือหามมิใหกระทําอะไร ใน
กรณีใดและเพื่อประโยชนอะไร สําหรับหลักประกันการลงโทษทางวินัย ในเรื่องการอุทธรณให
ผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังลงโทษทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ   
มีปญหาระบบการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง ไมเปนไปตามหลักกฎหมายปกครอง
กลาวคือมีกระบวนการอุทธรณและองคกรพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไม
รายแรง ต่ํากวากระบวนการอุทธรณและองคกรพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยาง
รายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และต่ํากวาการ
อุทธรณคําส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงไมเปนไป
ตามแนวคิดการปฏิรูประบบราชการในเร่ืองหลักเอกภาพ ท่ีมีหลักวาระบบวินัย อุทธรณและรองทุกข
ของเจาหนาท่ีของรัฐ ตองมีลักษณะท่ัวไป ใชบังคับกับเจาหนาท่ีของรัฐทุกคน ทุกประเภทอยาง 
เทาเทียมกัน เพ่ือใหการดําเนินการทางวินัยเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน ไมกอใหเกิดความลักล่ันใน
การใชบังคับ กับไมเปนไปตามหลักยุติธรรมท่ีมีหลักการวา ระบบวินัย อุทธรณและรองทุกขของ
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เจาหนาท่ีของรัฐ ตองเปนไปดวยความยุติธรรม เจาหนาท่ีของรัฐผูถูกกลาวหาจะตองไดรับความ
คุมครองสิทธิอันพึงมีในการดําเนินการทางวินัย จึงสมควรท่ีจะตองศึกษาวิเคราะหถึงสภาพปญหาใน
เร่ืองวินัยและการอุทธรณของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการเพื่อหาแนวทางแกไข
ปญหาใหสอดคลองกับแนวคิดการปฏิรูประบบราชการ ลักษณะของกฎหมายปกครองและสถานภาพ
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการในปจจุบัน โดยสามารถจําแนกปญหาและแนว
ทางแกไขปญหาไดดังนี้ 
 
4.1 ปญหาในการดําเนินการทางวินัยกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ 
          การดําเนินการทางวินัยกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ กําหนดใหนํา
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงปจจุบันไดแกพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาใชบังคับแกพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการโดยอนุโลม ซ่ึงกฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองวินัยจะมีความเกี่ยวพันกัน โดยเร่ิม
ตั้งแตบทบัญญัติท่ีเปนสารบัญญัติท่ีกําหนดเปนขอปฏิบัติและขอหามกับกาํหนดวากรณีใดเปนความผิด
วินัยอยางไมรายแรง กรณีใดเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และกําหนดกระบวนการทางวินัยท่ีวาดวย
วิธีการและข้ันตอนการตรวจสอบ ตลอดจนการอุทธรณและการรองทุกขเอาไว ท้ังนี้ บทบัญญัติวาดวย
เร่ืองวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จากการศึกษา
พบวามีปญหาบทบัญญัติการดําเนินการทางวินัยไมชัดเจนแนนอน ซํ้าซอนและไมมีผลในทางปฏิบัติ 
กลาวคือ มีบทบัญญัติวินัยท่ีไมเปนหมวดหมูท่ีชัดเจนแนนอน มีความไมชัดเจนของบทบัญญัติ มีความ
ซํ้าซอนของบทบัญญัติ และมีบทบัญญัติท่ีไมมีผลในทางปฏิบัติ ซ่ึงทําใหเกิดปญหาทั้งตอผูปฏิบัติ 
ผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการสอบสวน ในการนําไปบังคับใช กรณีจะปรับขอเท็จจริงเขากับขอ
กฎหมาย เพื่อพิจารณาความผิดทางวินัยโดยสามารถสรุปปญหาได ดังนี้ 
 4.1.1 ปญหาบทบัญญัติการดําเนินการทางวินัยมีความไมชัดเจนแนนอน ซํ้าซอนและไมมีผล
ในทางปฏิบัติ  
 1) บทบัญญัติวินัยไมเปนหมวดหมูท่ีชัดเจนแนนอน   
 จากการศึกษาวิเคราะหพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547 หมวด 5 วินัยและการรักษาวินัย ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานการลงโทษทางวินัย
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึง
มีในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการตองรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
ตามท่ีบัญญัติในหมวดนี้ โดยเครงครัด พบวามีการบัญญัติและกําหนดขอวินัยท่ีเปน ขอปฏิบัติและ
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ขอหาม รวมถึงลักษณะของการกระทําท่ีเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ไมเปนหมวดหมูท่ีชัดเจน 
ซ่ึงไดบัญญัติไวตามมาตราและขอตางๆ ดังนี้ 
 (1) กรณี “ขอปฏิบัติ” ไดบัญญัติกระจายไปตามมาตราตางๆ ดังนี้ มาตรา 38 มาตรา 39 
วรรคหน่ึงและวรรคสี่ มาตรา 40 วรรคหนึ่ง มาตรา 41 วรรคหนึ่ง มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44  
มาตรา 45    
 (2) กรณี “ขอหาม” ไดบัญญัติกระจายไปตามมาตราตางๆ ดังนี้ มาตรา 39 วรรคสอง
วรรคหา มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42  และมาตรา 43 
 (3) กรณี “ความผิดวินัยอยางรายแรง” ไดบัญญัติการกระทําในลักษณะท่ีเปนความผิด
วินัยอยางรายแรงกระจายอยูตามมาตราและขอตางๆ ดังนี้ มาตรา 39 วรรคสามและวรรคหา มาตรา 
40 วรรคสอง มาตรา 41 วรรคสอง มาตรา 44 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา 45 วรรคสาม ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอ 3 
ขอ4 (1) (2) (3) และขอ 5 และตาม ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบัน 
อุดมศึกษา ขอ 4 (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ยังได
บัญญัติใหจรรยาบรรณเปนสวนหน่ึงของวินัย โดยใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวน
ราชการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดไวในขอบังคับ พนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ท่ีทําผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดทางวินัย จะตองถูกดําเนินการทาง
วินัยและตองถูกลงโทษทางวินัย ตามมาตรา 45 และมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว อีกท้ัง
การกําหนดขอวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการยังไมครอบคลุมเทาท่ีควร 
เชน ไมมีขอวินัยเกี่ยวกับ การละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการ การรักษาความลับของทางราชการ  
การปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา การไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
เปนตน 

จากการศึกษาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
พบวาพระราชบัญญัติดังกลาวไดปรับปรุงระบบจรรยาบรรณและวินัย จากเดิมตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 บัญญัติบทวินัยไวเปนขอหามและขอปฏิบัติปะปนกันตาม
ลักษณะ 3 ขาราชการพลเรือนสามัญ หมวด 4 วินัยและการรักษาวินัย ตั้งแตมาตรา 80 ถึงมาตรา 99 
ตอมาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แกไขปรับปรุงใหมโดยแยกบทวินัยท่ี
เปนขอหามไวในมาตรา 82 กับบทวินัยท่ีเปนขอปฏิบัติไวในมาตรา 83 และแยกบทวินัยท่ีเปนการ
กระทําในลักษณะเปนความผิดวินัยอยางรายแรงไวในมาตรา 85 อีกบทมาตราหน่ึง เพื่อใหมีความ
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ชัดเจนและถูกตองตามสภาพท่ีควรจะเปน โดยบัญญัติไวตามลักษณะ 4 หมวด 6 มาตรา 82 มาตรา 
83 และมาตรา 85  
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดปรับปรุงจรรยาบรรณตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ท่ีบัญญัติใหจรรยาเปนสวนหนึ่งของวินัย   
โดยใหขาราชการพลเรือนปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ี ก.พ.กําหนดไวในขอบังคับ ขาราชการที่ทําผิด
จรรยาบรรณเปนผูทําผิดวินัย ซ่ึงจะตองถูกลงโทษทางวินัย ตอมาตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แยกจรรยาบรรณออกเปนหมวดหนึ่งตางหาก โดยไมรวมไวในหมวด
วินัย ตามลักษณะ 4 หมวด 5 มาตรา 78 และมาตรา 79 โดยมีแนวคิดวา จรรยาเปนปทัสถานทาง
สังคมท่ีพึงยึดถือปฏิบัติสําหรับผูอยูในสังคมนั้นๆ ซ่ึงจะตองมีจิตสํานึกในการธํารงศักดิ์ศรี และ
ผลสัมฤทธ์ิในภารกิจของผูอยูในสังคมนั้น ในสังคมขาราชการก็มีจรรยาบรรณของขาราชการที่พึง
ยึดถือปฏิบัติดวยจิตสํานึกในการธํารงศักดิ์ศรีของขาราชการและผลสัมฤทธ์ิในภารกิจของรัฐ 
จรรยาบรรณเปนขอท่ีพึงปฏิบัติดวยจิตสํานึก ไมใชขอท่ีตองปฏิบัติดวยการกระทําหรือไมกระทํา
ตามการบังคับอยางวินัย มาตรการเสริมสรางดวยการพัฒนาจิตสํานึก หรือนําไปประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือความเหมาะสมในการเล่ือนตําแหนงหรือแตงต้ังหรือถาไมเหมาะสม
ท่ีจะใหปฏิบัติงานในหนาท่ีใด ตองใหพนจากหนาท่ีนั้น ไมใชลงโทษตัดเงินเดือนแลวใหคงอยูใน
ตําแหนงหนาท่ีเดิม ถาไมเหมาะสมท่ีจะเปนขาราชการก็ตองใหออกจากราชการฐานประพฤติตนไม
เหมาะสม ไมใชลงโทษตัดเงินเดือนแลวยังใหคงอยูในราชการตอไป 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพิ่มเติมลักษณะความผิดวินัยใน
เร่ือง “ไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ” ไวเปนขอหามในมาตรา 83(8) 
เนื่องจากท่ีผานมามีเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับพฤติการณการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศขาราชการ
เปนจํานวนมาก สวนการกระทําอยางไร เพียงใดจึงถือวาเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะ
ตรากฎ ก.พ. ออกมาใชบังคับตอไป 
 ดังนั้น บทบัญญัติเร่ืองวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ท่ีบัญญัติบทวินัยท่ีเปนขอหาม ท่ีเปนขอปฏิบัติ และการกระทําในลักษณะท่ี
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ปะปนกันไมเปนหมวดหมูท่ีชัดเจน จึงมีปญหาความไมชัดเจนแนนอน 
และไมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน เปนปญหาตอผูปฏิบัติ ผูบังคับบัญชา และคณะกรรมการ 
สอบสวนในการปฏิบัติตามขอวินัยท่ีจะตองเปดดูกฎหมายหลายฉบับ และสับสนในการตีความและ
ปรับบทความผิดวินัยวาขอเท็จจริงใดเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรงหรือวินัยอยางรายแรง เพราะ
มีการบัญญัติขอวินัยและฐานความผิดวินัยอยางไมรายแรงและรายแรงอยูในมาตราเดียวกัน และขอ
วินัยท่ีกําหนดยังไมครอบคลุมเทาท่ีควร ทําใหการกระทําท่ีควรเปนความผิดทางวินัยกลับไมเปน
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ความผิดทางวินัย อีกทั้งการกําหนดใหการกระทําผิดจรรยาบรรณเปนความผิดทางวินัยดวย เปนการ
บัญญัติกฎหมายท่ีไมตรงตามเจตนารมณของจรรยาบรรณขาราชการ จึงเปนการบัญญัติขอวินัยท่ีไม
เปนไปแนวคิดการปฏิรูประบบราชการ ในหลักเอกภาพท่ีกําหนดใหขอวินัยตองมีลักษณะท่ัวไป  
และหลักประสิทธิภาพ คือวินัยตองมุงใหเกิดประสิทธิภาพตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และหลัก
โปรงใส คือกฎหมายวาดวยวินัยและการรักษาวินัยตองเขียนเปนลายลักษณอักษรดวยถอยคําท่ี
ชัดเจน ไมคลุมเครือ อีกท้ังไมเปนไปตามแนวคิดของหลักกฎหมายปกครอง ท่ีกฎหมายตองมี
ลักษณะท่ัวไป กฎหมายตองมีความแนนอนชัดเจน คือกฎหมายท่ีใหอํานาจฝายปกครองจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของราษฎร จะตองบัญญัติใหชัดแจงวาใหอํานาจฝายปกครองออกคําส่ังบังคับใหบุคคล
ประเภทใดกระทําอะไรหรือหามทําอะไร ในกรณีใดและเพื่อประโยชนอะไร กฎหมายตองไมขัด
หรือแยงตอหลักความไดสัดสวน คือหลักแหงความเหมาะสม กลาวคือสามารถดําเนินการใหเกิดผล
ตามท่ีฝายนิติบัญญัติประสงคจะใหเกิดข้ึนไดจริงๆ ในทางปฏิบัติ หลักแหงความจําเปน กลาวคือ เปน
มาตรการที่มีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของราษฎรนอยท่ีสุด และหลักแหงความไดสัดสวน
อยางแคบ กลาวคือ มาตรการท่ีกฎหมายใหอํานาจฝายปกครองออกมาใชบังคับแกราษฎร ตองเปน
มาตรการที่กอใหเกิดประโยชนแกมหาชนยิ่งกวาท่ีกอใหเกิดความเสียหายใหแกเอกชนหรือแกสังคม
โดยสวนรวม อีกทั้งกฎหมายจะตองไมกระทบกระเทือนตอสารัตถะของสิทธิและเสรีภาพ 
 2)  บทบัญญัติวินัยมีความไมชัดเจน   
  จากการศึกษาวิเคราะหบทบัญญัติมาตรา 49 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ท่ีบัญญัติใหการดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง
และการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงอยูในมาตราเดียวกัน และใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย
อยางไมรายแรงแกผูใตบังคับบัญชาโดยจะไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได พบวากอใหเกิดปญหา
ความไมชัดเจนของบทบัญญัติ ในเร่ืองคําวา “จะไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได” นี้หมายความวา
อยางไร ผูบังคับบัญชาตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือไม หรือการสอบสวนของผูบังคับบัญชา
ตองแจงขอกลาวหา หรือสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบหรือไม หรือ
จะใชสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริงมาใชลงโทษผูกระทําผิดกรณีความผิดไมรายแรงไดหรือไม หรือ
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัย แตกตางจากการแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ขอเท็จจริงอยางไรเปนตน กอใหเกิดปญหาตอท้ังกรรมการสอบสวน หรือผูบังคับบัญชาในการท่ีจะ
พิจารณาวาจะดําเนินการสอบสวนอยางไร เพื่อใหชอบดวยกฎหมายและเปนไปตามพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เนื่องจากคําส่ังลงโทษทางวินัยถือไดวาเปนคําสั่งทาง
ปกครอง นอกจากนี้ความไมชัดเจนของบทบัญญัติกฎหมาย ถือไดวาเปนการบัญญัติกฎหมายไม
สอดคลองกับแนวคิดการปฏิรูประบบราชการ หลักโปรงใส ท่ีกําหนดไววากฎหมายวาดวยเร่ืองวินัย
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และการรักษาวินัย จะตองเขียนเปนลายลักษณอักษร ดวยถอยคําท่ีชัดเจน ไมคลุมเครือและไมเปนไป
ตามหลักการกฎหมายปกครองท่ีตองมีลักษณะแนนอนและชัดเจนดวย 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ท่ี
ไดแกไขปรับปรุงเร่ืองการดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2535 การดําเนินการทางวินัย กรณีกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง กับกรณีกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรงแยกออกเปนคนละมาตรากันอยางชัดเจน โดยถาผลการสืบสวนหรือพิจารณามีมูลเปน
ความผิดวินัยอยางไมรายแรง และไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ 
พรอมท้ังรับฟงคําช้ีแจงของผูถูกกลาวหาแลว และผูบังคับบัญชาเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดตาม
ขอกลาวหา ใหผู บังคับบัญชาส่ังลงโทษตามควรแกกรณี โดยไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได ตาม 
มาตรา 92 แตถามีมูลเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ก็ใหผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจแตงต้ังคณะ 
กรรมการสอบสวน และในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผู ถูกกลาวหา 
ทราบ พรอมท้ังรับฟงคําช้ีแจงของผูถูกกลาวหา เม่ือสอบสวนเสร็จแลวใหรายงานผูบังคับบัญชา
พิจารณาตอไป ตามมาตรา 93 ซ่ึงจะแตกตางจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2535 ท่ีบัญญัติการดําเนินการทางวินัย กรณีกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง กับกรณีการกระทําผิด
วินัยอยางรายแรงรวมอยูในมาตราเดียวกัน โดยกําหนดใหกรณีกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงให
ดําเนินการตามวิธีการที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควร ถาเปนกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง กําหนด 
ใหผูบังคับบัญชาแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน และในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุช่ือพยาน 
ก็ได ท้ังนี้เพื่อใหผูถูกกลาวหาช้ีแจงและนําสืบแกขอกลาวหา ตามมาตรา 102 ซ่ึงมีความไมชัดเจนวา 
กรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรงตองมีการสอบสวน หรือตองมีการแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผู ถูกกลาวหาทราบหรือไม หรือสืบสวนแลวลงโทษ 
ไดเลย จึงเกิดความไมชัดเจนในทางปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาว 
  เม่ือวิเคราะหคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ีวางหลักกฎหมายวา การดําเนินการทาง
วินัยแกขาราชการ ไมวาจะเปนกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรืออยางไมรายแรง 
ตองมีการสอบสวนเพ่ือใหไดความจริงและยุติธรรม โดยตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผูถูกกลาวหาทราบ รวมท้ังตองใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงหรือ 
นําสืบแกขอกลาวหา การมีคําส่ังลงโทษทางวินัยโดยไมดําเนินการดังกลาวยอมเปนการไมปฏิบัติ
ตามรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญในการออกคําส่ังลงโทษทางวินัย ซ่ึงเปนการ
ดําเนินการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 30 และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.214/2548 และท่ี อ.218/2548 ท่ี 
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อ.293/2550 ท่ี อ.300/2550 ไดวางหลักกฎหมายในทํานองเดียวกัน) จึงเปนการสนับสนุนแนวคิดวา 
บทบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยตองใหเกิดความชัดเจนแนนอน ตามลักษณะของ
กฎหมายปกครอง 
 3) บทบัญญัติวินัยมีความซํ้าซอนหรือบัญญัติไมแตกตางกัน 
  จากการศึกษาวิเคราะหบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 พบวามีปญหาในเร่ืองตัวบทบัญญัติมีความซํ้าซอนหรือ
การบัญญัติเกี่ยวกับความผิดทางวินัยไวไมแตกตางกัน ซ่ึงสงผลใหผูบังคับบัญชา หรือผูปฏิบัติท่ี
เกี่ยวของกับเรื่องวินัย ไมมีความชัดเจนในการตีความเพื่อปรับบทความผิดทางวินัย ไดแก กรณี
ตามมาตรา 39 วรรคสอง มาตรา 42  และมาตรา 44 วรรคหนึ่ง และกรณีตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง 
กับมาตรา 39 วรรคส่ี ซ่ึงบัญญัติไววา 
  มาตรา 39 วรรคสอง “หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีราชการของตน
ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน” 
    เม่ือวิเคราะหบทบัญญัติมาตราน้ีจะเห็นวามีองคประกอบความผิด 2 ขอคือ   
             1. มีอํานาจหนาที่ราชการ คือ เปนผูซึ่งดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่ราชการ โดย
คําวาหนาที่ราชการในท่ีนี้ หมายถึงราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
  2. ทําการหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน โดยอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจ
หนาท่ีนั้น ไมวาทางตรงหรือทางออม คําวา ประโยชน ในท่ีนี้ หมายความถึงส่ิงท่ีเปนผลดีหรือเปนคุณ
หรือผลท่ีไดตามตองการ ประโยชน อาจเปนทรัพยสินเงินทองหรือการอ่ืนใดที่เปนผลไดตามตองการ 
โดยมิจําเปนตองเปนทรัพยสิน เชน ประโยชนในการไดสิทธิบางอยางหรือไดรับบริการพิเศษ 
เปนตน 
  มาตรา 42 “ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืน
กระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเท่ียงธรรม หรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนง
หนาท่ีราชการของตน การกระทําดังกลาวใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัย” 
  เม่ือวิเคราะหบทบัญญัติมาตราน้ีจะเห็นวามีองคประกอบความผิด 2 ขอ คือ 
  1. มีหนาท่ีราชการที่จะตองปฏิบัติ ซ่ึงหนาท่ีราชการก็คือการมีอํานาจหนาท่ีราชการ
ตามความในมาตรา 39 วรรคสอง 
  2. กระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเท่ียงธรรม 
หรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน คําวา ประโยชน ในท่ีนี้ หมายความถึง 
ประโยชนตามความในมาตรา 39 วรรคสอง เชนกัน 
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  มาตรา 44 วรรคหน่ึง “ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองรักษาช่ือเสียงของ
ตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย โดยไมกระทําการใดๆ 
อันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว” 
  จากการวิเคราะหบทบัญญัติใน 3 มาตราดังกลาว จะเห็นวา แมมาตรา 39 มุงหมาย
เฉพาะความผิดท่ีผูกระทําตองมีหนาท่ีราชการก็ตาม แตบทบัญญัติมาตรา 42 ความท่ีวา “...ไม
กระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรมหรือ
เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน...”  และบทบัญญัติมาตรา 44 ความท่ีวา “...
ตองรักษาช่ือเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย...”  
จะเกิดข้ึนไดก็เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูนั้นอันอาจทําใหเส่ือมเสียความเท่ียงธรรม
เชนกัน จึงเห็นไดวาตามบทบัญญัติของท้ัง 3 มาตรานี้ บัญญัติข้ึนมาเพ่ือบังคับใชกับผูท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีราชการและกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาผลประโยชน จากการที่ตนมีหนาท่ีราชการ
นั้น โดยเมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงคของการบัญญัติท้ัง 3 มาตรานี้ จะเห็นวามีวัตถุประสงคเดียวกันคือเพื่อเปน
ขอกําหนดใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยสุจริตและเท่ียง
ธรรม ดังนั้น เม่ือมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางวินัยอันครบองคประกอบท้ัง 3 มาตรานี้ 
จึงเปนการกอใหเกิดปญหาท้ังตอผูบังคับบัญชาหรือคณะกรรมการสอบสวนในการปรับขอเท็จจริง 
เขากับขอกฎหมาย โดยในบางคร้ังก็มีการปรับบทความผิดวาเปนความผิดท้ัง 3 มาตรา เนื่องจากไม
สามารถแยกไดวาเปนความผิดตามมาตราใดมาตราหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงเปนการไมถูกตอง เนื่องจาก
ตัวบทบัญญัติท้ัง 3 มาตรานี้ มีวัตถุประสงค จุดมุงหมายเดียว เม่ือปรับบทความผิดวาเปนการกระทํา
ความผิด 3 มาตรา ก็จะมีผลตอแนวคิดในการพิจารณาระดับโทษ เนื่องจากผูที่กระทําความผิด 
3 มาตราจะทําใหมีผลตอแนวคิดวาระดับการกระทํายอมจะรุนแรงกวาผูท่ีกระทําความผิดเพียง
มาตราเดียว 
           เม่ือวิเคราะหความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง มาตรา 39 วรรคส่ี และมาตรา 41 วรรคหน่ึง 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ก็พบวามีความ
ซํ้าซอนอยูเชนกัน ดังนี้ 
  มาตรา 39 วรรคหนึ่ง “ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต เท่ียงธรรม ขยันหม่ันเพียร และดูแลเอาใจใสรักษาประโยชนของ
ทางราชการ” 
  มาตรา 39 วรรคส่ี “ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติหนาท่ีตาม
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ” 
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  มาตรา 41 วรรคหนึ่ง “ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองประพฤติเปน
แบบอยางท่ีดี มีความสุภาพเรียบรอย วางตนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย  
อุทิศเวลาใหกับทางราชการอยางเต็มท่ี รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการระหวางผูรวมปฏิบัติราชการดวยกัน” 
 จากการวิเคราะหบทบัญญัติทั้ง 3 มาตรานี้ จะพบวาเปนขอกําหนดใหขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม ขยัน 
หมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส รักษาผลประโยชนของทางราชการ ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของทางราชการ ประพฤติเปนแบบอยางท่ีดี มีความสุภาพ
เรียบรอย วางตนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลาใหกับทางราชการ
อยางเต็มท่ี รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลในการปฏิบัติหนาท่ีราชการระหวางผูรวมปฏิบัติ
ราชการดวยกัน” ซ่ึงเนื้อหา วัตถุประสงคของบทบัญญัติท้ัง 3 มาตรานี้ เม่ือพิจารณาแลวจะเห็นวามี
วัตถุประสงคเดียวกันคือ ตองการใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี
ราชการใหเกิดประโยชนของทางราชการและตามกฎหมาย ดังนั้นเมื่อมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดทางวินัยอันครบองคประกอบท้ัง 3 มาตราน้ี จึงเปนการกอใหเกิดปญหาท้ังตอ
ผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการสอบสวนในการปรับขอเท็จจริงเขากับขอกฎหมาย ในการพิจารณา
ความผิดทางวินัย เชนเดียวกันกับกรณีตามมาตรา 39 วรรคสองและมาตรา 42 จึงเปนบทบัญญัติท่ีไม
เปนไปตามแนวคิดการปฏิรูประบบราชการในเร่ือง หลักโปรงใส และหลักความยุติธรรม กับหลักการ
ลงโทษทางวินัย  ท่ีกําหนดไววากฎหมายวาดวยเร่ืองวินัยและการรักษาวินัย จะตองเขียนเปนลาย
ลักษณอักษร ดวยถอยคําท่ีชัดเจน ไมคลุมเครือ ตองเปนไปดวยความยุติธรรมและการส่ังลงโทษทาง
วินัยจะตองใหเหมาะสมกับความผิดและไมเปนไปตามแนวคิดหลักกฎหมายปกครอง 
 4) บทบัญญัติโทษทางวินัยไมมีผลในทางปฏิบัติ 

จากการศึกษาวิเคราะหบทบัญญัติมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซ่ึงบัญญัติไววา  “โทษทางวินัยมี 5 สถานคือ (1) ภาคทัณฑ             
(2) ตัดเงินเดือน (3) ลดข้ันเงินเดือน (4) ปลดออก และ (5) ไลออก” พบวาการลงโทษ “ลดข้ัน
เงินเดือน” จะเปนโทษท่ีไมเปนปจจุบัน เนื่องจากปจจุบันมีการปรับปรุงระบบตําแหนงและประเภท
ตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยยกเลิกระบบซีหรือ common level และ
จัดทํามาตรฐานกําหนดระดับตําแหนงแยกตามลักษณะของประเภทตําแหนง ซ่ึงทําใหตองปรับ 
เปล่ียนโครงสรางบัญชีเงินเดือนที่กําหนดเพ่ือจัดอัตราเงินเดือนข้ันตํ่าและอัตราเงินเดือนข้ันสูงโดย
ไมแสดงใหเห็นอัตราเงินเดือนเปนข้ันๆ อันมีผลใหจะนําโทษ “ลดข้ันเงินเดือน” ตามมาตรา 48(3)  
มาใชไมไดอีกตอไป 
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 จากการศึกษาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
พบวา ตามพระราชบัญญัติดังกลาวไดแกไขโทษทางวินัย สถานโทษ “ลดข้ันเงินเดือน” เปน “ลด
เงินเดือน”แลว  ซ่ึงเดิมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มีโทษทางวินัย “ลด
ข้ันเงินเดือน” ตอมาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดปรับปรุงระบบการ
กําหนดตําแหนงและประเภทตําแหนงของขาราชการพลเรือน โดยยกเลิกระบบซี หรือ common 
level และจัดทํามาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนง แยกตามลักษณะของประเภทตําแหนง ซ่ึงทํา
ใหตองปรับเปล่ียนโครงสรางบัญชีเงินเดือนท่ีกําหนดเพียงอัตราเงินเดือนข้ันตํ่าและอัตราเงินเดือน
ข้ันสูง โดยไมแสดงใหเห็นอัตราเงินเดือนเปนข้ันๆ อันมีผลใหจะนําโทษ ลดข้ันเงินเดือน มาใช
ไมไดอีกตอไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงไดแกไขโทษทางวินัย 
สถานโทษ “ลดข้ันเงินเดือน” เปน “ลดเงินเดือน” เพื่อใหมีผลในทางปฏิบัติและสอดคลองกับการ
ปรับปรุงระบบการกําหนดตําแหนงดังกลาว  
   ดังนั้นมีปญหาวาผูบังคับบัญชาจะส่ังลงโทษทางวินัย  สถานโทษ “ลดข้ันเงินเดือน” 
ไมไดอีกตอไป จะตองส่ัง โดยส่ังลงโทษ “ลดเงินเดือน” และจะตองกําหนดเปนรอยละแทน เปนข้ัน
เงินเดือน  จึงเปนโทษทางวินัยท่ีไมสอดคลองกับปจจุบันและไมมีผลในทางปฏิบัติ  ถือไดวาเปน
บัญญัติกฎหมายที่ไมสอดคลองกับหลักกฎหมายปกครองท่ีตองมีลักษณะแนนอน ชัดเจนและตอง
ปฏิบัติไดจริง 
 จากการศึกษาปญหาดังกลาวขางตนพบวา บทบัญญัติวินัยไมเปนไปตามแนวคิดในการ
ปฏิรูประบบราชการ ท่ีกําหนดใหระบบวินัยและอุทธรณของรัฐ ตองเปนไปตามแนวความคิดหลัก 4 
ประการ ดังตอไปนี้ 
 1)  หลักเอกภาพ การบริหารงานบุคคลภาครัฐจะตองเปนไปตามหลักการของระบบคุณธรรม 
(Merit System) กลาวคือ จะตองเลือกสรรผูมีความรูความสามารถเขารับราชการโดยเสมอภาคตาม
หลักความรูความสามารถ (Competency) เชนเดียวกับระบบวินัย และอุทธรณของเจาหนาท่ีของรัฐ 
ท่ีตองมีลักษณะท่ัวไป ใชบังคับกับเจาหนาท่ีของรัฐทุกคน ทุกประเภทอยางเทาเทียมกัน เพื่อใหการ
ดําเนินการทางวินัยเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน ไมกอใหเกิดความลักล่ันในการใชบังคับ 
 2) หลักประสิทธิภาพ ระบบวินัย และอุทธรณ ของเจาหนาท่ีของรัฐจะตองมุงใหเกิด
ประสิทธิภาพตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการของเจาหนาท่ี โดยมองวินัยเปนกลไกเชิงบวกมากกวาจะ
เปนกลไกในเชิงลบท่ีมุงเนนเพียงเพื่อการลงโทษ จุดประสงคพื้นฐานของการลงโทษทางวินัยจะ 
ตองเปนไปเพ่ือใหผูถูกลงโทษปรับปรุงตนเองเพ่ือผลในการดําเนินงานของรัฐบรรลุเปาหมายท่ี 
วางไว 
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 3) หลักโปรงใส การใชวินัยในหนวยงานของรัฐจะตองเปนไปตามหลักโปรงใส 
กลาวคือ กฎหมายวาดวยเร่ืองวนิัยและการรักษาวนิัย จะตองเขียนเปนลายลักษณอักษร ดวยถอยคําท่ี
ชัดเจน ไมคลุมเครือ การดําเนินการทางวินัยนั้นจะเปนไปอยางรวดเร็ว โดยตองมีการเปดโอกาสให
ผูถูกกลาวหามีโอกาสไดแกขอกลาวหา 
 4) หลักยุติธรรม ระบบวินัย และอุทธรณของเจาหนาท่ีของรัฐ ตองเปนไปดวยความ
ยุติธรรม เจาหนาท่ีของรัฐผูถูกกลาวหาจะตองไดรับการคุมครองสิทธิอันพึงมีในการดําเนินการทาง
วินัย 
 หลักการทั้งส่ีประการถือเปนหลักพื้นฐานในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ตั้งแตการ
สรรหาคัดเลือกไปจนถึงกระบวนการดําเนินการทางวินัยของขาราชการ 
 จากการศึกษาพบอีกวา ปญหาบทบัญญัติวินัยดังกลาวไมเปนไปตามบทกฎหมาย
เกี่ยวกับเร่ืองวินัยและอุทธรณ ท่ีกําหนดข้ึนเพื่อใหบุคคลในองคกรถือปฏิบัติและหามปฏิบัติ และ
กําหนดโทษของการฝาฝน ถือไดวาเปนกฎหมายปกครองที่ใหอํานาจฝายปกครองกระทําการ ซ่ึง
กฎหมายดังกลาวนี้ จะตองมีลักษณะสําคัญ 5 ประการประกอบกัน กลาวคือ  
 1) กฎหมายตองมีลักษณะทั่วไป คือ กฎหมายตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป ไม 
มุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเทานั้น ตาม
หลักความเสมอภาค 
 2) กฎหมายตองมีความแนนอนชัดเจน คือ กฎหมายท่ีใหอํานาจฝายปกครองจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของราษฎร จะตองบัญญัติใหแจงชัดวาใหอํานาจฝายปกครองออกคําส่ังบังคับใหบุคคล
ประเภทใด กระทําอะไรหรือหามมิใหกระทําอะไร ในกรณีใดและเพื่อประโยชนอะไร 
 3) กฎหมายตองไมมีผลใชบังคับยอนหลัง คือ จะตองประกาศโฆษณากฎหมายน้ัน 
เพื่อใหราษฎรทราบเปนการลวงหนาในราชกิจจานุเบกษากอนท่ีจะนําไปใชบังคับแกราษฎร และจะ
ใชกฎหมายนั้นเพื่อบังคับแกการกระทําหรือเหตุการณท่ีไดเกิดข้ึนและส้ินสุดลงแลวกอนวันท่ีไดมี
การประกาศโฆษณากฎหมายนั้นในราชกิจานุเบกษาไมได 
 4) กฎหมายตองไมขัดหรือแยงตอหลักความไดสัดสวน ท้ังนี้ หลักแหงความไดสัดสวน
มีสาระสําคัญประกอบดวยหลักการยอยๆ 3 หลักการดวยกันคือ หลักแหงความเหมาะสม กลาวคือ
สามารถดําเนินการใหเกิดผลตามท่ีฝายนิติบัญญัติประสงคจะใหเกิดข้ึนไดจริงๆ ในทางปฏิบัติ หลัก
แหงความจําเปน กลาวคือ เปนมาตรการท่ีมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของราษฎรนอย
ท่ีสุด และหลักแหงความไดสัดสวนอยางแคบ กลาวคือ มาตรการที่กฎหมายใหอํานาจฝายปกครอง
ออกมาใชบังคับแกราษฎร ตองเปนมาตรการท่ีกอใหเกิดประโยชนแกมหาชนยิ่งกวาท่ีกอใหเกิด
ความเสียหายใหแกเอกชนและหรือแกสังคมโดยสวนรวม 
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 5) กฎหมายจะตองไมกระทบกระเทือนตอสารัตถะของสิทธิและเสรีภาพ กลาวคือ 
ถึงแมวาตามรัฐธรรมนูญฝายนิติบัญญัติจะมีอํานาจตรากฎหมายจํากัดหรือใหอํานาจฝายปกครอง
จํากัดเสรีภาพของราษฎรแตละคนเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืนและหรือเพื่อรักษาไวซ่ึง
ประโยชนมหาชนไดก็ตาม แตหาไดมีอํานาจตัดหรือเพิกถอนสิทธิและเสรีภาพดวยไม  
 4.1.2 แนวทางในการแกไขปญหา 
  จากท่ีการดําเนินการทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ได
อนุโลมกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาม
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มา
ใชโดยอนุโลม ซึ่งกอใหเกิดปญหาหลายประการที่ควรไดรับการแกไข คือปญหาบทบัญญัติการ
ดําเนินการทางวินัยมีความไมชัดเจนแนนอน ซํ้าซอนและไมมีผลในทางปฏิบัติ ประกอบกับ
สถานภาพของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ ไมมีฐานะเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา แตมาจากสัญญาจาง ดังนั ้นบทบัญญัติในเรื ่องวินัยของพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ จึงควรมีการกําหนดขอวินัยขึ้นเอง เพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับ
สถานภาพและการปฏิบัติหนาท่ีราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ และ
ใหสอดคลองกับหลักกฎหมายปกครองท่ีใหอํานาจฝายปกครองกระทําการ ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของราษฎร จะตองบัญญัติกําหนดไวอยางแจงชัดวาใหอํานาจฝายปกครองออก
คําส่ังบังคับใหบุคคลประเภทใด กระทําอะไรหรือหามมิใหกระทําอะไร ในกรณีใดและเพื่อประโยชน 
อะไร และกฎหมายตองมีลักษณะแนนอนชัดเจนและใหเปนไปตามแนวคิดการปฏิรูประบบราชการ 
ตามหลักเอกภาพ หลักโปรงใส หลักประสิทธิภาพ และหลักยุติธรรม ท่ีมีหลักวาระบบวินัย อุทธรณ
และรองทุกขของเจาหนาท่ีของรัฐตองมีลักษณะท่ัวไป ใชบังคับกับเจาหนาท่ีของรัฐทุกคน ทุกประเภท 
อยางเทาเทียมกัน มุงใหเกิดประสิทธิภาพตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ กฎหมายจะตองเขียนเปน 
ลายลักษณอักษรดวยถอยคําท่ีชัดเจน ไมคลุมเครือ และเจาหนาท่ีผูถูกกลาวหาจะตองไดรับการ
คุมครองสิทธิอันพึงมีในการดําเนินการทางวินัย  
  การแกไขปญหาการดําเนินการทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวน
ราชการดังกลาวขางตน ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางและหลักการท่ีควรจะเปนของการดําเนินการ
ทางวินัยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ดังนี้ 
  การกําหนดขอวินัยและการดําเนินการทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปน
สวนราชการ ใหนําขอวินัยและการดําเนินการทางวินัยของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาบัญญัติเปน
ขอวินัยและการดําเนินการทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดศึกษาที่เปนสวนราชการ เพราะ
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มีล ักษณะงานวิชาชีพและงานวิชาการเหมือนกัน แตใหปรับปรุงและจัดหมวดหมูลักษณะความผิด 
วินัยที่เปนขอปฏิบัติ ขอหามและลักษณะของการกระทําที่เปนความผิดวินัยอยางรายแรงเสียใหม
ดังนี้ 
  (1) กรณี “ขอปฏิบัติ” ท่ีไดบัญญัติกระจายไปตามมาตราตางๆ ดังนี้ มาตรา 38 มาตรา 39 
วรรคหน่ึงและวรรคส่ี มาตรา 40 วรรคหน่ึง มาตรา 41 วรรคหนึ่ง มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44  
มาตรา 45 นํามาบัญญัติรวมไวเปนอนุมาตราตางๆ ในมาตราเดียวกัน    
  (2) กรณี “ขอหาม” ท่ีไดบัญญัติกระจายไปตามมาตราตางๆ ดังนี้ มาตรา 39 วรรคสอง
วรรคหา มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 และมาตรา 43 นํามาบัญญัติรวมไวเปนอนุมาตราตางๆ ใน
มาตราเดียวกัน    
  (3) กรณี “ความผิดวินัยอยางรายแรง” ท่ีไดบัญญัติการกระทําในลักษณะท่ีเปนความผิด
วินัยอยางรายแรงกระจายอยูในมาตราและขอตางๆ ดังนี้ มาตรา 39 วรรคสาม และวรรคหา มาตรา 
40 วรรคสอง มาตรา 41 วรรคสอง มาตรา 44 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา 45 วรรคสาม ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอ 3 
ขอ 4 (1) (2) (3) และขอ 5 และตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีใน
สถาบันอุดมศึกษา ขอ 4 (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) นํามาบัญญัติรวมไวเปนอนุมาตราตางๆ ใน
มาตราเดียวกัน และบัญญัติใหการกระทําผิดวินัยในลักษณะท่ีเปนการละเวนการกระทําหรือการ
กระทําใด อันเปนการไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตาม (1) หรือฝาฝนขอหาม (2)  อันเปนเหตุใหเสียหาย
แกราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรงในมาตราเดียวกันนี้ดวย   
  (4) ใหเพ่ิมเติมลักษณะความผิดวินัย ในเร่ือง การละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการ การ
รักษาความลับของทางราชการ การปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา และการไมกระทําการอัน
เปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เพื่อใหครอบคลุมลักษณะงานราชการมากยิ่งข้ึน 
  (5) ใหบัญญัติเปดชองใหสามารถกําหนดฐานความผิดวินัยเพิ่มเติมไดตามความ
เหมาะสมกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไปในอนาคตไดดวย 
  (6) ใหแยกจรรยาบรรณออกเปนหมวดหนึ่งตางหากโดยไมรวมไวในหมวดวินัย เพราะ
จรรยาบรรณ เปนปทัสถานทางสังคมท่ีพึงยึดถือปฏิบัติดวยจิตสํานึกในการธํารงศักดิ์ศรีของ
ขาราชการและผลสัมฤทธ์ิในภารกิจของรัฐ ไมใชขอท่ีตองปฏิบัติดวยการกระทําหรือไมกระทําตาม
การบังคับอยางวินัย มาตรการควบคุมจรรยาบรรณจึงไมควรใชมาตรการบังคับดวยการลงโทษ
เหมือนวินัย แตควรใชมาตรการเสริมสรางดวยการพัฒนาจิตสํานึกหรือนําไปประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบหรือความเหมาะสมในการเล่ือนตําแหนงหรือแตงต้ังหรือถาไมเหมาะสมท่ีจะให
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ปฏิบัติราชการในหนาท่ีไดก็ตองใหออกจากราชการฐานประพฤติตนไมเหมาะสม ไมใชลงโทษทาง
วินัยแลวใหอยูในราชการตอไป 
        (7) ใหนําบัญญัติท่ีมีวัตถุประสงค และจุดมุงหมายซํ้าซอนกันตามมาตรา 39 วรรคสอง 
มาตรา 42  และมาตรา 44 วรรคหน่ึง และกรณีตามมาตรา 39 วรรคหน่ึง มาตรา 39 วรรคส่ี และ
มาตรา 41 วรรคหนึ่ง มายุบรวมเปนมาตราเดียวกัน  
        (8) ใหแกไขเพิ่มเติมมาตรา 49 วรรคหน่ึง ใหชัดเจนในการดําเนินการทางวินัยกรณีการ
กระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรงที่จะไมตองต้ังคณะกรรมการสอบสวนได จะตองเปนกรณีท่ีมี
การสืบสวนแลวปรากฏวามีมูลความผิดนั้นมิใชเปนความผิดทางวินัยอยางรายแรง แตหากไดมีการ
แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมท้ังรับฟงคําช้ีแจงของผูถูก
กลาวหาแลว และผูบังคับบัญชาเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา จึงจะใหอํานาจ
ผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษตามควรแกกรณีไดโดยไมตองต้ังคณะกรรมการสอบสวนก็ได เพราะคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยเปนคําส่ังทางปกครองจึงตองดําเนินการใหชอบดวยกฎหมายตามข้ันตอนและ
วิธีการการออกคําส่ังทางปกครองท่ีบัญญัติไวตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 จึงตองบัญญัติใหเกิดความชัดเจนและสอดคลองกับหลักกฎหมายปกครอง 
       (9) ใหแกไขเพ่ิมเติมโทษทางวินัย ตามมาตรา 48 (3) จาก “ลดข้ันเงินเดือน” เปน “ลด
เงินเดือน” เพื่อใหโทษเปนปจจุบัน และสามารถพิจารณากําหนดโทษลดเงินเดือนไดสอดคลองกับ
การปรับปรุงระบบตําแหนงและประเภทตําแหนง และบัญชีเงินเดือนท่ีกําหนดเปนอัตราเงินเดือน
ข้ันตํ่าและอัตราเงินเดือนข้ันสูงโดยไมแสดงใหเห็นอัตราเงินเดือนเปนข้ันๆ ซ่ึงจะทําใหบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกลาวมีผลปฏิบัติไดจริง และสอดคลองกับหลักกฎหมายปกครอง ท่ีมีหลักการวา
บทบัญญัติของกฎหมายจะตองมีผลในทางปฏิบัติไดจริง  
  วินัย ถือเปนส่ิงจําเปนท่ีองคกรหรือหนวยงานตองกําหนดข้ึนเพื่อเปนแบบแผนความ
ประพฤติของผูปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน รวมท้ังเพื่อเปนขอปฏิบัติใหผูปฏิบัติงานควบคุม
ตนเองและใหผูบังคับบัญชาควบคุมผูใตบังคับบัญชาใหประพฤติหรือปฏิบัติตนตามท่ีองคกรหรือ
หนวยงานกําหนดและถามีการฝาฝนก็จะถูกลงโทษตามขอบังคับท่ีองคกรหรือหนวยงานนั้นๆ
กําหนด จากแนวทางแกไขปญหาดังกลาวสามารถนํามากําหนดบทวินัยและการรักษาวินัย การ
ดําเนินการทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการโดยนําบทวินัยและการ
รักษาวินัยการดําเนินการทางวินัยของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาเปนตนแบบ (ภาคผนวก) แลวควรมี
หลักการท่ีควรจะเปนดังนี้ 
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  วินัยและการรักษาวินัย 
 1. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการ
ตามท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ1 
 2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ2 
 3.  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติดังตอไปนี้ 
  (1) ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม3 
  (2) ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกทางราชการดวย 
ความขยันหม่ันเพียร ดูแลเอาใจใสและรักษาประโยชนของทางราชการ4 
  (3) ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ มติของคณะรัฐมนตรี และนโยบายของทางราชการ5 
  (4) ตองประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีความสุภาพเรียบรอย วางตนใหเหมาะสม  
กับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย และตองรักษาความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลกันในการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการระหวางผูรวมปฏิบัติราชการดวยกัน6 
  (5) ตองรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของ
ตนมิใหเส่ือมเสีย7 
  (6) ตองอุทิศเวลาใหกับทางราชการอยางเต็มท่ี จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการ
มิได8 
  (7) ตองรักษาความลับของทางราชการ9 

                                                 
1  เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 37. 
2  เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 38. 
3  เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 39

วรรคหน่ึง. 
4 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 39

วรรคหน่ึง. 
5  เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 39 

วรรคสี่. 
6 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 41. 
7  เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 44. 
8  เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 82 (5). 
9  เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 82 (6). 
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  (8) ตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ซ่ึงส่ังในหนาท่ีราชการโดยชอบดวย 
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเล่ียง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตาม 
คําส่ังนั้น จะทําใหเสียหายแกราชการหรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะตอง 
เสนอความเห็นเปนหนังสือทันที เพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้น และเม่ือไดเสนอความเห็น
แลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม10 
  (9) กระทําการอ่ืนใดตามท่ีกําหนด ในขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษา11 
 4. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองไมกระทําการใด อันเปนขอหามดังตอไปนี้ 
  (1) ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีราชการของตนไมวาจะโดย
ทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน และตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืน
กระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเส่ือมเสียความเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาท่ีราชการของตน12 
  (2) ตองไมประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ13 
  (3) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความจริงซ่ึงควร
ตองแจงถือวาเปนการรายงานเท็จดวย14 
  (4) ตองไมกระทําการอยางใดท่ีเปนการกล่ันแกลง ดูหม่ิน เหยียบหยาม กดข่ี ขมเหง
ผูรวมปฏิบัติงาน นักศึกษา  นักเรียนหรือประชาชนผูติดตอราชการ15 
  (5) ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการหรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงาน
คลายคลึงกันนั้น ในหางหุนสวนหรือบริษัท เวนแตเปนการปฏิบัติราชการหรือไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา16 
 

                                                 
10 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 82 (4). 
11  เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 82 (11). 
12  เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 39 

วรรคสอง และมาตรา 42. 
13  เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 39 

วรรคหา. 
14  เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 40. 
15 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 41 

วรรคสอง. 
16 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 43.  
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  (6)  ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตามท่ีกําหนดใน
ขอบังคับสถาบันอุดมศึกษา17 
  (7) ตองไมประพฤติชูสาวหรือกระทําอนาจารกับนักศึกษาหรือนักเรียน18 
  (8) ตองไมกระทําการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในขอบังคับในสถาบันอุดมศึกษา19 
  5. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตาม 2. และ 3. หรือฝาฝน
ขอหามตาม 4. ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย20 
  6. การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
  (1) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรง หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต21 
  (2) ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี ขมเหง หรือทํารายผูรวมปฏิบัติงาน นักศึกษา นักเรียน 
หรือประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง22 
  (3) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษท่ีหนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษา 
ถึงท่ีสุดใหจําคุกหรือใหรับโทษท่ีหนักกวาโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ23 
  (4) กระทําการอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง24 
  (5) แกไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ25 

                                                 
17 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 83 (8). 
18 เทียบเคียงจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 5 วรรคสอง.  
19  เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 83 (10). 
20  เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 84. 
21  เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 39 

วรรคสาม. 
22  เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 41 

วรรคสอง. 
23 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 42 

วรรคสอง.  
24  เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 42 

วรรคสอง. 
25  เทียบเคียงจากประกาศ  ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 4 (1).  
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  (6) มีหนาท่ีออกขอสอบแลวเปดเผยขอสอบโดยมิชอบ26 
  (7) แอบอางเอาผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนมาเปนผลงานทางวิชาการของตน27 
  (8) ลวงละเมิดทางเพศนักศึกษาหรือนักเรียน28 
  (9) ประพฤติชูสาวหรือกระทําอนาจารกับนักศึกษาหรือนักเรียนอยางรายแรง29 
  (10) เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีมิควรได จากนักศึกษา
หรือผูรับบริการ เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการใด30 
  (11) เปดเผยความลับของนักศึกษาท่ีไดมาจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือจากความ 
ไววางใจโดยมิชอบ อันกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการอยางรายแรง31 
  (12) สอนหรืออบรมนักศึกษา เพื่อใหกระทําการท่ีรูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝน
ศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง32 
  (13) ละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหาย
แกราชการอยางรายแรง33 
  (14) ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอกันเปนเวลาเกินสิบวันโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือ
โดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ34 

                                                 
26 เทียบเคียงจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 4 (2).  
27 เทียบเคียงจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 4 (3).  
28 เทียบเคียงจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 5 วรรคหน่ึง.  
29 เทียบเคียงจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 5 วรรคสอง.  
30 เทียบเคียงจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 

ขอ 4 (3) 
31  เทียบเคียงจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 

ขอ 4 (4) 
32 เทียบเคียงจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 

ขอ 4 (5)  
33 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 85 (2). 
34 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 85 (3). 
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  (15) ละเวนกระทําการหรือกระทําการใดๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตาม 
3. หรือฝาฝนขอหามตาม 4. อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง35 
 7.  ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีวินัยและ
ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสภาสถาบัน 
อุดมศึกษากําหนด36 

8. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดกระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษทางวินัย เวนแต
มีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีบัญญัติไวในหมวดการดําเนินการทางวินัย 
 โทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังตอไปนี้ 
  (1) ภาคทัณฑ 
  (2) ตัดเงินเดือน 
  (3) ลดเงินเดือน 
  (4) ปลดออก 
  (5) ไลออก37 
 9. การลงโทษพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหทําเปนคําส่ัง ผู ส่ังลงโทษตองส่ังลงโทษ 
ใหเหมาะสมกับความผิดและตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยในคําส่ัง
ลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด อีกท้ังใหระบุสิทธิ
อุทธรณและการฟองคดีใหผูถูกลงโทษทราบในคําส่ังลงโทษน้ันดวย38 
 การดําเนินการทางวินัย 
 10. เม่ือมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใด
กระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็วดวยความยุติธรรมและโดย
ปราศจากอคติ 

หากผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหน่ึง หรือปฏิบัติหนาท่ีโดยไม
สุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย39 

                                                 
35 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 85 (7). 
36 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 87.  
37 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 88. 
38 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 89. 
39 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 90. 
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 11. เม่ือมีกรณีตาม 10. วรรคหนึ่งใหผูบังคับบัญชารีบส่ังใหดําเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาในเบ้ืองตนวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูล
ท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหยุตเิร่ืองได 
  ในกรณีท่ีเห็นวามีมูลท่ีควรกลาวหาวาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดกระทําผิดวินัย
โดยมีพยานหลักฐานในเบ้ืองตนอยูแลวใหดําเนินการตอไปตาม 12.หรือ 13. แลวแตกรณี40 
 12. ในกรณีท่ีผลการสืบสวนหรือพิจารณาตาม 11. ปรากฏวากรณีมีมูล ถาความผิดนั้น
มิใชเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และไดมีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูก
กลาวหาทราบ พรอมท้ังรับฟงคําช้ีแจงของผูถูกกลาวหาแลว หากผูบังคับบัญชาเห็นวาผูถูกกลาวหา
ไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษตามควรแกกรณีโดยไมตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนก็ได 
 ในกรณีตามวรรคหน่ึง ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําความผิดตาม
ขอกลาวหา ใหผูบังคับบัญชาส่ังยุติเร่ือง41 
 13. ในกรณีท่ีผลการสืบสวนหรือพิจารณาตาม 11. ปรากฏวากรณีมีมูลอันเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวนตองแจงขอ
กลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบพรอมท้ังรับฟงคําช้ีแจงของผูถูกกลาวหา เม่ือ
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ ใหรายงานผลการสอบสวนและความเห็นตอผูบังคับบัญชา 

ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดตามท่ีกลาวหา ใหส่ังยุติเร่ือง แตถา
เห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหดําเนินการตอไปตาม 16 หรือ 17 แลวแตกรณี42 
 14. ในกรณีท่ีอธิการบดีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย คําวาผูบังคับบัญชาตามหมวดนี้ให
หมายถึงนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา43 
 15. หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยใหเปนไปตามท่ี
กําหนดในขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษา 

ในกรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามท่ีกําหนดในขอบังคับสถาบันอุดมศึกษา  
จะดําเนินการทางวินัยโดยไมตองสอบสวนก็ได44 

                                                 
40 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 91.  
41 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 92. 
42 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 93. 
43 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 49 

วรรคสี่. 
44 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 95. 
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  16. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชา
ส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิดในกรณี
มีเหตุอันควรลดหยอน จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑ
ใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑ
บนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 

การลงโทษตามมาตราน้ี ผูบังคับบัญชาท่ีจะมีอํานาจส่ังลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาใน
สถานโทษและอัตราโทษใดไดเพียงใดใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษา45 
  17. ภายใตบังคับวรรคสอง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงให
ลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบ 
การพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษลงตํ่ากวาปลดออก46 

เม่ือผูบังคับบัญชาไดส่ังลงโทษตามวรรคหนึ่งแลว ใหรายงานสภาสถาบันอุดมศึกษา
ทราบ ในกรณีท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นวาผูบังคับบัญชามิไดดําเนินการทางวินัยและ
ลงโทษโดยเครงครัดหรือเปนธรรม จะส่ังใหผูบังคับบัญชาทบทวนการดําเนินการและส่ังการใหม
ใหถูกตองเหมาะสมตอไปก็ได47 

ผูใดถูกลงโทษปลดออก ใหมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนเสมือนวาผูนั้นลาออกจาก
ราชการ 
 18. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคําใน
ฐานะพยานตอผูมีหนาท่ีสืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 
อันเปนประโยชนและเปนผลดียิ่งตอทางราชการ ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาใหรางวัลความชอบ
เปนกรณีพิเศษได 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดอยูในฐานะท่ีอาจจะถูกกลาวหาวารวมกระทําผิดวินัย
กับผูอ่ืน ใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคําตอบุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหน่ึง
เกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยท่ีไดกระทํามา จนเปนเหตุใหมีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแกผูเปน
ตนเหตุแหงการกระทําผิด ผูบังคับบัญชาอาจใชดุลพินิจกันผูนั้นไวเปนพยานหรือพิจารณาลดโทษ
ทางวินัยตามควรแกกรณีได 

                                                 
45 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 96. 
46 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 97. 
47 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 61.   
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 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดใหขอมูลหรือใหถอยคําในฐานะพยานตามวรรคหน่ึง
หรือวรรคสองอันเปนเท็จใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 
 หลักเกณฑและวิธีการการใหรางวัลความชอบ การกันเปนพยาน การลดโทษ และการ
ใหความคุมครองพยาน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษา48 
 19. ใหกรรมการสอบสวน เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและใหมีอํานาจ
เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเทาท่ีเกี่ยวกับ
อํานาจและหนาท่ีของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะใหมีอํานาจดังตอไปนี้ดวยคือ 
  (1)  เรียกใหกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหาง
หุนสวน บริษัท ช้ีแจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด
มาช้ีแจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเร่ืองท่ีสอบสวน 
  (2)  เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใดๆ มาช้ีแจงหรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองท่ีสอบสวน49 
 20. ในระหวางการสอบสวนจะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางในการดําเนินการ 
ใดใหกระทบตอสิทธิของผูถูกสอบสวนไมได เวนแตผูบังคับบัญชาจะส่ังพักราชการหรือส่ังใหออก
จากราชการไวกอนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน  
 หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการส่ังพักราชการหรือการส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
และผลแหงการส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
ขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษา50 
  21. เม่ือมีกรณีเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ใหผูส่ังมีคําส่ังใหม และในคําส่ัง
ดังกลาวใหส่ังยกเลิกคําส่ังลงโทษเดิม พรอมท้ังระบุวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับโทษท่ีไดรับไปแลว 
ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษา51 
 22. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงพนจากราชการอันมิใชเพราะเหตุตาย อาจถูก
ดําเนินการทางวินัยเพราะมีการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงกอนพนจากราชการไดแตตองดําเนินการ
ทางวินัยภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีพนจากราชการ ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในขอบังคับของสถาบัน 
อุดมศึกษา52 

                                                 
48  เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 98. 
49 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 52.  
50 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 50.   
51 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา 105. 
52 เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา 53.   
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  จากแนวทางแกไขปญหาดังกลาวจะเห็นวาบทวินัยและการดําเนินการทางวินัย 
จะสอดคลองและเหมาะสมกับสถานภาพและการปฏิบัติหนาท่ีราชการของพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ และสอดคลองกับหลักกฎหมายปกครองที่ใหอํานาจฝายปกครอง
กระทําการ ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีจํากัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎร จะตองบัญญัติกําหนดไวอยางแจง
ชัดวาใหอํานาจฝายปกครองออกคําส่ังบังคับใหบุคคลประเภทใด กระทําอะไรหรือหามมิใหกระทํา
อะไร ในกรณีใดและเพ่ือประโยชนอะไร และกฎหมายตองมีลักษณะแนนอนชัดเจน และเปนไป
ตามแนวคิดการปฏิรูประบบราชการ ตามหลักเอกภาพ หลักโปรงใส หลักประสิทธิภาพ และหลัก
ยุติธรรม ท่ีมีหลักวาระบบวินัย อุทธรณและรองทุกขของเจาหนาท่ีของรัฐตองมีลักษณะท่ัวไป ใช
บังคับกับเจาหนาท่ีของรัฐทุกคน ทุกประเภทอยางเทาเทียมกัน มุงใหเกิดประสิทธิภาพตอการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ กฎหมายจะตองเขียนเปนลายลักษณอักษรดวยถอยคําท่ีชัดเจน ไมคลุมเครือ และ
เจาหนาท่ีผูถูกกลาวหาจะตองไดรับการคุมครองสิทธิอันพึงมีในการดําเนินการทางวินัย ซ่ึงจะทําให
ผูปฏิบัติ ผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการสอบสวน มีความชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังกลาว อีกท้ังทําใหเกิดความรวดเร็วและเปนธรรมกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวน
ราชการ มากยิ่งข้ึน 
 
4.2 ปญหาการอุทธรณของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ 
 การอุทธรณ เปนกรณีท่ีผูถูกลงโทษทางวินัยขอใหผูมีอํานาจพิจารณาเร่ืองท่ีตนถูก
ลงโทษ พิจารณาใหมในทางท่ีเปนคุณ ซ่ึงในกระบวนการบริหารงานบุคคลไมวาจะเปนองคกรหรือ
หนวยงานใดก็ตาม เม่ือมีการสรรหาบุคคลเขาทํางานแลวหนวยงานจะตองดูแลใหบุคคลเหลานั้น
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพหรือเต็มศักยภาพตามความรูความสามารถ ซ่ึงการท่ีจะทําใหบุคคล
ดังกลาวปฏิบัติเชนนี้ไดองคกรจะตองมีหลักการใหขวัญและกําลังใจแกเขา และดูแลใหเกิดความ
ม่ันคงและม่ันใจไดวา หากมีกรณีท่ีเกิดข้ึนในทางท่ีกระทบกระเทือนสิทธิของเขาโดยเฉพาะกรณีท่ี
ถูกลงโทษทางวินัย หนวยงานหรือองคกรจะมีหลักประกันความเปนธรรมใหแกเขา เพ่ือเปนระบบ
ตรวจสอบถวงดุลในการดําเนินการท่ีกระทบกระเทือนสิทธิประโยชนสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีถูก
ดําเนินการนั้น จึงจําเปนตองมีระบบการอุทธรณในหนวยงาน   
 การอุทธรณของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการท่ีสถาบันอุดมศึกษา
ออกขอบังคับใหนําการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณของขาราชการพลเรือนในสถาบัน  
อุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาใชกับ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการโดยอนุโลม เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบการอุทธรณ
คําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง กับการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรงของพนักงาน 
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ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ พบวาการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง มี
หลักประกันความเปนธรรมตํ่ากวาการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรงของขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา และมีมาตรฐานตํ่ากวากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และไม
เปนไปตามหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ ซ่ึงทําใหเกิดปญหาวาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ี
เปนสวนราชการท่ีถูกลงโทษทางวินัย ไดรับความเปนธรรมนอยกวาขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวินัย ซ่ึงสามารถท่ีจะจําแนกปญหาการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการและแนวทางแกไขปญหาไดดังน้ี  
 4.2.1 ปญหาระบบการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง  
 1) ปญหาการกําหนดการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณท่ีไมครอบคลุมชัดเจน 
  จากการศึกษาวิเคราะหพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2547 บทบัญญัติมาตรา 61 ท่ีใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ ผูใดถูกส่ัง
ลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน มีสิทธิอุทธรณตอสภาสถาบันอุดมศึกษาได
ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําส่ัง และมาตรา 65 กําหนดใหการอุทธรณและการพิจารณา
อุทธรณตามมาตรา 61 เปนไปตามท่ีกําหนดในขอบังคับท่ีออกตามมาตรา 17 และตามประกาศ 
ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการอุทธรณโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดข้ันเงินเดือนของขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พบวามีปญหาคือมิไดกําหนดการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ
โตแยงคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดข้ันเงินเดือนอันเปนโทษทางวินัยอยางไมรายแรงไว
อยางชัดเจน ดังน้ี 
 (1) วิธีการอุทธรณสามารถอุทธรณแทนผูอ่ืนไดหรือไม     
  (2) การยื่นอุทธรณยื่นไดกี่วิธียื่นท่ีไหนไดบาง      
  (3) ผูอุทธรณมีสิทธิอะไรบาง มีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของคณะ 
กรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวน ขอตรวจหรือคัดบันทึกถอยคําบุคคล พยานหลักฐานอ่ืน
หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับเร่ืองท่ีถูกส่ังลงโทษตรวจดูเอกสารไดหรือไม มีสิทธิคัดคานกรรมการ 
ผูพิจารณาอุทธรณหรือไม การคัดคานการพิจารณาคําคัดคานกรรมการผูพิจารณาอุทธรณเปนอยางไร  
มีสิทธิขอเขาแถลงการณดวยวาจาในช้ันพิจารณาและมีสิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเขา
มาในการพิจารณาของคณะกรรมการผูพิจารณาอุทธรณหรือไม มีสิทธิในการยื่นหรือสงคําแถลงการณ 
หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม มีสิทธิในการถอนอุทธรณหรือไม 
 (4) การรับอุทธรณ อุทธรณท่ีจะรับไวพิจารณาได ตองเปนอุทธรณแบบไหน 
 (5) การพิจารณาอุทธรณ ตองพิจารณาอยางไรบาง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
มีองคประกอบ องคประชุม และองคมติอยางไร 
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 (6) ผลการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ จะตองดําเนินการอยางไร ตองแจงคําวินิจฉัย และ
แจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือหรือไม 
  ปญหาดังกลาวทําใหผูอุทธรณไมมีความชัดเจนในการยื่นอุทธรณและเสียสิทธิท่ีควร
ไดรับตามกฎหมาย อีกทั้งผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณก็ไมรูวาจะตองพิจารณาอุทธรณอยางไร ซ่ึงเปน
ปญหาความไมชัดเจนตอผูอุทธรณท่ีตองใชสิทธิอุทธรณและผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณท่ีตอง
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  จึงเปนบัญญัติกฎหมายท่ีต่ํากวามาตรฐานกลางของกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองและไมเปนไปตามหลักการวินิจฉัยอุทธรณ ตามหลักความยุติธรรมในสวน
หลักการฟงความอีกฝายหนึ่ง หรือหลักการรับฟงขอเท็จจริงจากบุคคลท่ีถูกกระทบสิทธ์ิ คือ
เจาหนาท่ีฝายปกครองจะตองใหคูกรณีแตละฝายรูถึงขอกลาวหาหรือขอเท็จจริงท่ีเปนผลราย 
ตลอดจนคําปฏิเสธหรือคําแกไขขอเท็จจริงของอีกฝายหนึ่ง ในการสืบพยานนั้น การรับฟงขอเท็จจริง 
จากคูกรณี ตองเปดโอกาสใหคูกรณีฝายหน่ึงมีโอกาสซักคานพยานของคูกรณีของตนได หลักการ
ฟงความอีกฝายหนึ่งนี้เจาหนาท่ีฝายปกครองจะตองรับฟงขอเท็จจริงจากบุคคลท่ีถูกกระทบสิทธิ
ดวยวาจา  แตในบางกรณีอาจใหช้ีแจงขอเท็จจริงโดยทําเปนหนังสือก็ได เจาหนาท่ีฝายปกครอง
จะตองรับฟงพยานหลักฐานใดๆ ก็ตามท่ีสามารถพิสูจนขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนได รวมท้ังพยานบอกเลา
ดวยและยังอาจหาพยานหลักฐานไดเอง หรือใหผูเช่ียวชาญวินิจฉัยใหได แตตองใหโอกาสบุคคลท่ี
ไดรับผลรายจากพยานหลักฐานนั้นคัดคานพยานหลักฐานได   
 จากการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยอยางรายแรง คือโทษปลดออก ไลออก ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปน
สวนราชการ ตามขอบังคับ ก.พ.อ. วาดวย การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ กรณีถูกส่ังใหออก
จากราชการ หรือกรณีถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก พ.ศ. 2549 แลว พบวาตามขอบังคับ ก.พ.อ 
ดังกลาวไดมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษ
ทางวินัยอยางรายแรง ไวอยางชัดเจนครอบคลุมในทุกเร่ือง ไมวาจะเปนเร่ือง การยื่นอุทธรณ การรับ
อุทธรณ สิทธิของผูอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ ผลการพิจารณาอุทธรณ การแจงคําวินิจฉัยและ
แจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือ เปนตน ซ่ึงถือวาไดกําหนดการ
อุทธรณและการพิจารณาอุทธรณอยางชัดเจน เปนไปตามการอุทธรณคําส่ังทางปกครองตามกฎหมาย 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติในสวนหลักการฟงความอีก
ฝายหนึ่ง หรือหลักการรับฟงขอเท็จจริงจากบุคคลท่ีถูกกระทบสิทธ์ิ อันเปนหลักประกันความเปน
ธรรมใหแกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการไดเปนอยางดี 
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  2) ปญหาองคกรพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณท่ีไมเปนกลาง 
  จากการศึกษาวิเคราะหพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547 บทบัญญัติมาตรา 61 ท่ีใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ ผูใดถูกส่ัง
ลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน มีสิทธิอุทธรณตอสภาสถาบันอุดมศึกษาได
ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําส่ัง และมาตรา 65 กําหนดใหการอุทธรณและการพิจารณา
อุทธรณตามมาตรา 61 เปนไปตามท่ีกําหนดในขอบังคับท่ีออกตามมาตรา 17 และตามประกาศ 
ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการอุทธรณโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน ลดข้ันเงินเดือนของขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาแลว พบวากฎหมายกําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพิจารณา
อุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับแตตองไมเกินเกาสิบวัน ฉะนั้นองคกร
วินิจฉัยการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงคือ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน และลดข้ัน
เงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ก็คือสภาสถาบันอุดมศึกษาของแต
ละแหง เม่ือพิจารณาองคประกอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติจัดต้ังสถาบัน 
อุดมศึกษาแลว ทุกท่ีจะมีอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูแทนจากคณาจารย และผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก เปนกรรมการ 
  การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง คือโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนและ
ลดข้ันเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ ท่ีตองอุทธรณตอสภาสถาบัน 
อุดมศึกษา ซ่ึงกรรมการผูวินิจฉัยอุทธรณสวนหนึ่งมาจากบุคคลภายในสถาบันอุดมศึกษาคือ 
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูแทนจากคณาจารย และเปนผูบังคับบัญชาของผูถูกลงโทษเอง
หรืออาจเปนผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจส่ังลงโทษ อาจสงผลกระทบตอการวินิจฉัยส่ังการอุทธรณท่ี
เปนผลรายตอพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ผูถูกลงโทษทางวินัยอยางไมเปน
ธรรม เนื่องจากกรรมการบางทานอาจเปนผูมีสวนไดเสีย หรือไมมีความอิสระในการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ อันจะสงผลใหการวินิจฉัยอุทธรณเปนไปดวยความอคติ ลําเอียงและไมเปนกลาง
กอใหเกิดความเสียหายตอตัวผูอุทธรณ เพราะผลการวินิจฉัยสวนใหญจะเปนไปในทางท่ียกอุทธรณ 
นอกจากนี้กฎหมายยังไดกําหนดใหการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของสภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปน
ท่ีสุดไมอาจอุทธรณตอไปไดอีก ยกเวนการนําคดีไปสูศาลปกครองซ่ึงอาจจะเปนเร่ืองยุงยากและ
สูญเสียเวลาพอสมควร จึงเปนกฎหมายท่ีไมเปนไปตามมาตรฐานกลางของกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ท่ีผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังทางปกครองจะตองไมมีสวนไดเสีย และไม
เปนตามหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ ในสวนหลักบุคคลไมอาจเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในคดีของ
ตนเอง หรือหลักความไมมีอคติของเจาหนาท่ีฝายปกครอง หรือหลักการไมมีสวนไดเสียในคดีท่ีตน
เปนผูวินิจฉัย กลาวคือเจาหนาท่ีหรือผูบังคับบัญชาที่ส่ังลงโทษขาราชการ ไมอาจเปนผูมีสวน
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เกี่ยวของในการพิจารณาอุทธรณได เพราะถือวาเขาไมอาจเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในคดีของตนเองใน
เร่ืองการอุทธรณ ผูอุทธรณอาจจะมีสิทธิคัดคานกรรมการผูพิจารณาอุทธรณของตนได หากเห็นวา
กรรมการผูนั้นเปนผูมีสวนไดเสีย หรือจะทําใหเกิดความไมเปนธรรมในการวินิจฉัยอุทธรณ  
 จากการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบกับองคกรวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย 
อยางรายแรง คือโทษปลดออก ไลออก ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ ตาม
ขอบังคับ ก.พ.อ. วาดวย การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ กรณีถูกส่ังใหออกจากราชการ หรือ
กรณีถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก พ.ศ. 2549 แลว พบวาองคกรพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตาม
ขอบังคับ ก.พ.อ.ดังกลาว จะเปนบุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด ไมมีสวนไดเสีย มีความ
เปนอิสระปราศจากการอยูภายใตบังคับบัญชาของผูใด  จึงเปนการกําหนดองคกรวินิจฉัยอุทธรณไว
อยางชัดเจน ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ ใน
สวนหลักบุคคลไมอาจเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในคดีของตนเอง หรือหลักความไมมีอคติของเจาหนาท่ี
ฝายปกครอง หรือหลักการไมมีสวนไดเสียในคดีท่ีตนเปนผูวินิจฉัย อันเปนหลักประกันความเปน
ธรรมใหแกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการไดเปนอยางดี 
  จากการศึกษาปญหาดังกลาวขางตน พบวาการกําหนดการอุทธรณและการพิจารณา
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงที่ไมครอบคลุมชัดเจน และมีองคพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณท่ีไมเปนกลาง ถือวาเปนกฎหมายท่ีมีหลักเกณฑท่ีประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติราชการทางปกครองตํ่ากวาท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 และไมเปนไปตามหลักความยุติธรรมตามธรรมชาตินี้มีหลักการท่ีสําคัญ 2 
ประการ คือ 
 (1) หลักบุคคลไมอาจเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในคดีของตนเอง (Nemo Judex in re sua) หรือ
หลักความไมมีอคติของเจาหนาท่ีฝายปกครองหรือหลักการไมมีสวนไดเสียในคดีท่ีตนเปนผูวินิจฉัย 
การมีสวนไดเสียนี้อาจแยกพิจารณาไดเปนการมีสวนไดเสียทางการเงินในผลของคําวินิจฉัย 
และสถานการณท่ีอาจทําใหเกิดอคติ (likelihood of bias) สวนไดเสียทางการเงินท่ีจะทําใหขาด
คุณสมบัติตองเปนสวนไดเสียทางการเงินโดยตรงไมวาจะมากหรือนอย และในกรณีการพิจารณา
วินิจฉัยกระทําโดยองคกรกลุม การมีสวนไดเสียทางการเงินของกรรมการเพียงคนเดียว ก็มีผลทําให
คําวินิจฉัยของกลุมขัดกับหลักการนี้ แมวาความมีอคตินี้ไมนาจะกระทบกระเทือนตอเสียงขางมากก็
ตาม ท้ังนี้เพราะสาธารณชนไมอาจทราบไดวากรรมการผูมีสวนไดเสียนั้นมีอิทธิพลตอกรรมการ
อ่ืนๆ เพียงใดสวนสถานการณท่ีอาจทําใหเกิดอคตินั้นมีหลายประการ เชน ความสัมพันธสวนตัว
ระหวางเจาหนาท่ีปกครองหรือผูวินิจฉัยคดีกับบุคคลท่ีเขามาเกี่ยวของกับการวินิจฉัยหรือการมี
ความคิดเห็นลวงหนาตอประเด็นท่ีมีการวินิจฉัย โดยเคยวินิจฉัยประเด็นท่ีจะวินิจฉัยมาแลว หรือ
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เปนผูรองเรียนกลาวหาเอง ซ่ึงยอมทําใหไมสามารถท่ีจะวินิจฉัยคดีไดอยางเปนกลาง สวนการแสดง
ความเห็นลวงหนาตอประเด็นท่ีจะวินิจฉัย ถาไดทําอยางชัดแจงตอสาธารณชนวาจะวินิจฉัยอยางไร 
หรือจะรับฟงขอเท็จจริงอยางไร จะทําใหไมสามารถวิเคราะหไดอยางเปนกลาง นอกจากน้ัน ยัง
หมายรวมถึงเจาหนาท่ีหรือผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษขาราชการ ไมอาจเปนผูมีสวนเกี่ยวของในการ
พิจารณาอุทธรณได เพราะถือวาเขาไมอาจเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในคดีของตนเองในเร่ืองการอุทธรณ  
ผูอุทธรณอาจจะมีสิทธิคัดคานกรรมการผูพิจารณาอุทธรณของตนได หากเห็นวากรรมการผูนั้นเปน
ผูมีสวนไดเสีย หรือจะทําใหเกิดความไมเปนธรรมในการวินิจฉัยอุทธรณ ซ่ึงการคัดคานกรรมการนี้
ไดกลาวรายละเอียดไวในเร่ืองสิทธิของผูอุทธรณแลว อันถือไดวาเปนหลักการหนึ่งของหลักความ
ยุติธรรมตามธรรมชาติในขอนี้ 
 อยางไรก็ตาม ก็ยังมีขอยกเวนของหลักบุคคลไมอาจเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในคดีของ
ตนเอง คือ ในกรณีจําเปนถามีเจาหนาท่ีเพียงคนเดียวท่ีกฎหมายใหมีอํานาจวินิจฉัยแมเขาอาจจะมี
อคติก็ตองยินยอมเพื่อมิใหมีอุปสรรคตอการบริหารใหเปนตามกฎหมายหรือในกรณีท่ีบุคคลผูถูก
กระทบสิทธิไดสละสิทธ์ิในการคัดคานเจาหนาท่ีฝายปกครองท่ีอาจมีอคติ ท้ังท่ีกฎหมายใหอํานาจ
ในการคัดคานได ถายังปลอยใหการพิจารณาดําเนินตอไปโดยไมคัดคานก็อาจถือไดวาบุคคลผูนั้น
สละสิทธ์ิในการคัดคาน บางกรณีกฎหมายไดกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําการคัดคานไว ซ่ึงถาไม
คัดคานภายในกําหนดเวลาก็ถือวาไดสละสิทธ์ิท่ีจะคัดคานเชนกัน และการสละสิทธ์ิในการคัดคานมี
ผลทําใหบุคคลนั้นไมอาจฟองคดีตอศาลไดวาคําวินิจฉัยของเจาหนาท่ีฝายปกครองไมชอบดวย
กฎหมาย เพราะเหตุท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นมีอคติ 
 (2) หลักการฟงความอีกฝายหนึ่ง (Audi Alteram Partem) หรือหลักการรับฟงขอเท็จจริง 
จากบุคคลท่ีถูกกระทบสิทธ์ิ เจาหนาท่ีฝายปกครองจะตองใหคูกรณีแตละฝายรูถึงขอกลาวหาหรือ
ขอเท็จจริงท่ีเปนผลราย ตลอดจนคําปฏิเสธหรือคําแกไขขอเท็จจริงของอีกฝายหนึ่ง ในการสืบพยาน
นั้นการรับฟงขอเท็จจริงจากคูกรณีฝายหนึ่งลับหลังคูกรณีอีกฝายหน่ึงไมอาจทําไดเพราะจะตองเปด
โอกาสใหคูกรณีฝายหนึ่งมีโอกาสซักคานพยานของคูกรณีของตนได หลักการฟงความอีกฝายหนึ่ง
นี้เจาหนาท่ีฝายปกครองจะตองรับฟงขอเท็จจริงจากบุคคลท่ีถูกกระทบสิทธิดวยวาจา แตในบาง
กรณีอาจใหช้ีแจงขอเท็จจริงโดยทําเปนหนังสือก็เพียงพอแลว เจาหนาท่ีฝายปกครองจะตองรับฟง
พยานหลักฐานใดๆ ก็ตามท่ีสามารถพิสูจนขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนได รวมท้ังพยานบอกเลาดวยและยัง
อาจหาพยานหลักฐานไดเอง หรือใหผูเช่ียวชาญวินิจฉัยใหได แตตองใหโอกาสบุคคลท่ีไดรับผลราย
จากพยานหลักฐานนั้นคัดคานพยานหลักฐานได เจาหนาท่ีฝายปกครองมีอํานาจท่ีจะจํากัดจํานวน
พยานบุคคลไดถาเห็นวามากเกินความจําเปนในการพิสูจนขอเท็จจริง และการพิสูจนไมจําเปนตอง
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บอกกลาวถึงแหลงขอมูลหรือคําใหการของพยาน หรือช่ือพยาน หากเห็นวาจะเปนอันตรายหรือทํา
ใหเสียประโยชนตอสวนรวม 
 ขอยกเวนบางประการท่ีทําใหเจาหนาท่ีฝายปกครองไมตองปฏิบัติตามหลักการฟงความ
อีกฝายหนึ่ง คือ ในกรณีท่ีศาลบัญญัติยกเวนไวใหโดยไมตองรับฟงขอเท็จจริงจากบุคคลท่ีจะถูก
กระทบสิทธิกอนท่ีจะวินิจฉัย แตใหรับฟงในช้ันพิจารณาอุทธรณ หรือกรณีท่ีตองมีการวินิจฉัย 
โดยเรงดวนเพื่อความปลอดภัยและประโยชนสวนรวม เปนตน สําหรับตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ก็ไดกําหนดความผิดทางวินัยในกรณีท่ี
ผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษไดโดยไมตองรับฟงขอเท็จจริงจากอีกฝายหนึ่งกอนวินิจฉัยได เชน 
ความผิดฐานกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปน
เปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือกระทําผิดจรรยาบรรณ
วิชาชีพโดยองคกรวิชาชีพไดวินิจฉัยวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอยางรายแรง ซ่ึง
กฎหมายใหสิทธิผูบังคับบัญชาท่ีจะส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรงได โดยยังไมตองรับฟงความ
จากฝายขาราชการผูถูกลงโทษ แตผูบังคับบัญชาก็จะตองสอบสวนหรือรับฟงขอเท็จจริงจาก
พยานหลักฐานอ่ืนๆ ใหไดความแนชัดเสียกอนท่ีจะส่ังลงโทษ และตอมาหากพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาที่เปนสวนราชการผูนี้อุทธรณจึงจะใชหลักการฟงความอีกฝายหน่ึงมาพิจารณาใหความ
เปนธรรม 
 4.2.2 แนวทางในการแกไขปญหา 
 จากการศึกษาการอุทธรณและการพิจาณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง
ของพนักงานในสถาบันอุมดศึกษาท่ีเปนสวนราชการ พบวามีปญหาระบบการอุทธรณและองคกร
วินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง ไมเปนไปตามหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองและหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติในสวนหลักการฟงความอีกฝายหนึ่ง หรือ
หลักการรับฟงขอเท็จจริงจากบุคคลท่ีถูกกระทบสิทธ์ิ และหลักบุคคลไมอาจเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดใน
คดีของตนเอง หรือหลักความไมมีอคติของเจาหนาท่ีฝายปกครอง หรือหลักการไมมีสวนไดเสียใน
คดีท่ีตนเปนผูวินิจฉัย ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตามหลักการที่ควรจะเปนของการ
อุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงของพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการดังนี้ 
     (1) ใหกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษ 
ทางวินัยอยางไมรายแรง คือภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน และลดข้ันเงินเดือนของพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการไวอยางชัดเจนครอบคลุมในทุกเร่ือง ไมวาจะเปนเร่ืองการยื่นอุทธรณ  
การรับอุทธรณ สิทธิของผูอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ ผลการพิจารณาอุทธรณ การแจงคําวินิจฉัย
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และแจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือ ใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาการ
พิจารณาคําส่ังทางปกครองในช้ันเจาหนาท่ีตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และตาม
หลักความยุติธรรม ในสวนหลักการฟงความอีกฝายหนึ่ง หรือหลักการรับฟงขอเท็จจริงจากบุคคลท่ี
ถูกกระทบสิทธ์ิ หรือใหนําหลักเกณฑและวิธีการ การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษ
ทางวินัยอยางรายแรง ตามขอบังคับ ก.พ.อ. วาดวย การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ กรณีถูกส่ัง
ใหออกจากราชการ หรือกรณีถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก พ.ศ. 2549 มาใชกับการอุทธรณ
และการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง คือภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน และลด
ข้ันเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการโดยอนุโลม 
     (2) ใหกําหนดกฎหมายวางหลักใหมีการแตงต้ังองคกรวินิจฉัยอุทธรณโตแยงคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ โดยจะตอง
เปนองคกรกลางท่ีมีความเปนอิสระและไมอยูภายใตอํานาจขององคกรหรือหนวยงานของรัฐเพื่อให
มีความเปนอิสระอยางแทจริงทําใหสามารถทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณไดอยางเปนอิสระใน
การเสนอความเห็นโดยปราศจากการช้ีนําจากองคกรหรือเจาหนาท่ีของรัฐอันจะสงผลดีตอการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ซ่ึงองคกรนี้อาจเปนองคกรกลางภายในสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงในรูป
คณะกรรมการ ซ่ึงหลักการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการนี้ถือไดวาเปนไปตามหลักการของ
องคกรกลุม ท่ีการตัดสินใจและการแสดงเจตนามีความซับซอนกวาการแสดงเจตนาขององคกรเดี่ยว 
ทําใหมีความละเอียด รอบคอบ ในการพิจารณา และจะกอใหเกิดความยุติธรรมแกผูถูกลงโทษทาง
วินัยมากกวาการพิจารณาโดยบุคคลเพียงคนเดียว และในการกําหนดรูปแบบคณะกรรมการเพื่อ
วินิจฉัยอุทธรณ ก็ควรกําหนดโดยเทียบเคียงกับหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ ท่ีอาศัยหลักบุคคล
ไมอาจเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในคดีของตนเอง หรือหลักความไมมีอคติของเจาหนาท่ีฝายปกครอง หรือ
หลักการไมมีสวนไดเสียในคดีท่ีตนเปนผูวินิจฉัย  คือกรรมการจะตองไมมีสวนไดเสียท้ังทางตรง
และทางออมในเร่ืองท่ีพิจารณา หลักการฟงความอีกฝายหนึ่ง หรือหลักการรับฟงขอเท็จจริงจาก
บุคคลท่ีถูกกระทบสิทธ์ิ คือกอนท่ีคณะกรรมการจะวินิจฉัยอุทธรณจะตองรับฟงขอเท็จจริงจากผูมี
สวนไดเสียหรือผูท่ีเกี่ยวของกอน และหลักการใหเหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครองคือคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการตองประกอบดวยขอกฎหมาย ขอเท็จจริง อันเปนหลักหรือเปนฐานของคํา
วินิจฉัยนั้น ซ่ึงจะทําใหเกิดความเปนธรรมและความยุติธรรมแกผูท่ีถูกลงโทษทางวินัยมากข้ึน 
 (3) ใหกําหนดใหคณะกรรมการซ่ึงเปนองคกรกลางในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
คําส่ังลงโทษทางวินัยมีวาระการดํารงตําแหนงคร้ังละ 3 ป และหามดํารงตําแหนงเกินสองวาระ
ติดตอกันเพื่อปองกันการสรางอาณาจักรและการสรางอํานาจในการใหประโยชนแกบุคคลหน่ึง
บุคคลใดอันกอใหเกิดความไมเปนธรรม 
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 (4) ใหกําหนดใหองคประกอบขององคกรวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยเปน
องคประกอบท่ีแนนอนและชัดเจน โดยอาจประกอบดวยประธานซ่ึงมาจากกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก และกรรมการ ซ่ึงมาจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกดาน
การบริหารงานบุคคล ดานกฎหมาย ดานการบริหารกิจการภาครัฐ หรือดานอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชน 
และอาจกําหนดใหมีผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูแทนจากกระทรวง 
ศึกษาธิการ ผูแทนจาก ป.ป.ช. เขารวมเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดวย เพื่อใหองคประกอบของ
องคกรวินิจฉัยในการพิจารณาอุทธรณ ประกอบดวยบุคคลภายนอกที่เปนผูไมมีสวนไดสวนเสียเปน
สวนใหญอันจะสงผลดีตอการวินิจฉัยอุทธรณ และองคประกอบขององคกรวินิจฉัยควรมีการ
กําหนดวิธีการไดมาซ่ึงองคกรวินิจฉัยท่ีสามารถเปนหลักประกันอันม่ันคงและเปนธรรม โดยอาจ
กําหนดเปนระเบียบหรือขอบังคับการสรรหาซ่ึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึงผูสมควร
ดํารงตําแหนงในองคกรวินิจฉัยพิจารณาอุทธรณ 
 (5)  ใหกําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนผูมีอํานาจแตงต้ังองคกรวินิจฉัยอุทธรณ
โดยใหเปนองคกรท่ีมีความเปนอิสระ ไมอยูภายใตอํานาจบังคับบัญชาของผูบริหารเพ่ือปองกันการ
แทรกแซงหรือช้ีนําในการวินิจฉัยอุทธรณอันจะสงผลกระทบตอการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
 (6) ใหกําหนดใหมีหนวยงานกลางภายในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนหนวยงานอิสระอยู
ภายใตการกํากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา ทําหนาท่ีรับเร่ืองอุทธรณและใหความชวยเหลือแก
ผูถูกลงโทษทางวินัยเกี่ยวกับการอุทธรณและแนวทางในการอุทธรณ วิธีการอุทธรณไปจนถึงการ
ฟองคดีตอศาลปกครองหรือจนส้ินกระบวนการ เพ่ือเปนหลักประกันความมั่นคงและเปนธรรมตอ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

   
5.1  บทสรุป 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการมิใชขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา แตเปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีจัดทําบริการสาธารณะดานการศึกษา ไมวาจะเปนการสอน 
วิจัย บริการทางวิชาการตามกฎหมายและนโยบายของรัฐใหแกนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
และเปนผูมีสวนสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหการปฏิบัติราชการของหนวยราชการสําเร็จลุลวงตาม
นโยบายของรัฐบาลและความตองการของราษฎร  ดังนั้น เพื่อใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ี
เปนสวนราชการ ปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา คือ อธิการบดี และรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการ กับเพื่อใหการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ
เปนท่ีเช่ือถือ ศรัทธาของราษฎร และเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการ สถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐท่ีเปนสวนราชการ จึงไดออกขอบังคับกําหนดใหนําเร่ืองวินัยและอุทธรณของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวน
ราชการ โดยคําวาวินัย หมายความถึง กฎ ระเบียบ แบบแผน แนวทาง ขอบังคับตางๆ ท่ีกําหนดข้ึน
เพื่อเปนแบบแผนใหบุคคลที่อยูในองคกรยึดถือปฏิบัติ โดยมีการออกกฎหรือระเบียบกําหนดการ
อันถือปฏิบัติ และหามปฏิบัติ กําหนดโทษของการฝาฝน เพื่อควบคุมความประพฤติของบุคคลที่อยู
ในองคกรใหอยูในระเบียบแบบแผน ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานหรือการดําเนินการขององคกร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด โดยบทบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองวินัยถือไดวาเปน
กฎหมายท่ีใหอํานาจฝายปกครองกระทําการ ซ่ึงกฎหมายดังกลาวนี้จะตองมีลักษณะสําคัญ 5 
ประการ ประกอบกัน คือ กฎหมายตองมีลักษณะท่ัวไป กฎหมายตองมีความแนนอนชัดเจน 
กฎหมายตองไมมีผลใชบังคับยอนหลัง กฎหมายตองไมขัดหรือแยงตอหลักความไดสัดสวน และ
กฎหมายจะตองไมกระทบกระเทือนตอสารัตถะของสิทธิและเสรีภาพ โดยวินัยถือไดวาเปน
เคร่ืองมือท่ีสําคัญและจําเปนในการบริหารงานบุคคลของผูบังคับบัญชา และวินัยมีความสําคัญกับ
ปจจัยท่ีสรางความสําเร็จใหแกบุคคล สังคมและประเทศชาติ ทําใหสังคมและประเทศชาติเกิดความ
สงบสุขเรียบรอยและความเจริญกาวหนา จนถึงกับมีคํากลาววา “ไมมีสังคมใด หรือประเทศใดท่ี
เจริญกาวหนาโดยปราศจากคนในสังคมหรือคนในชาติท่ีมีวินัย” แตโดยท่ีการดําเนินการทางวินัย
และการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ
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กําหนดใหใชกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยอนุโลมตาม
ขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษา เพราะขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีสถานภาพ
คลายคลึงกันกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ ผูเขียนเห็นวาบทบัญญัติวาดวย
เร่ืองวินัยและอุทธรณตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 มีปญหาอยูหลายประการ คือปญหาบทบัญญัติการดําเนินการทางวินัยมีความไมชัดเจน
แนนอน ซํ้าซอนและไมมีผลในทางปฏิบัติ กลาวคือการบัญญัติขอวินัยกระจายไมเปนหมวดหมูท่ี
ชัดเจน โดยบัญญัติขอวินัยท่ีเปนขอปฏิบัติ กระจายไปตามมาตรา 38 มาตรา 39 วรรคหน่ึงและวรรค
ส่ี มาตรา 40 วรรคหน่ึง มาตรา 41 วรรคหน่ึง มาตรา 42 มาตรา 43  มาตรา 44  มาตรา 45 บัญญัติขอ
วินัยท่ีเปนขอหามกระจายไปตามมาตรา 39 วรรคสอง วรรคหา มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 และ
มาตรา 43 และไดบัญญัติการกระทําในลักษณะท่ีเปนความผิดวินัยอยางรายแรงกระจายอยูในมาตรา 
39 วรรคสามและวรรคหา  มาตรา 40 วรรคสอง มาตรา 41 วรรคสอง  มาตรา 44  วรรคหน่ึงและ
วรรคสอง มาตรา 45 วรรคสาม ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานการลงโทษทางวินัยขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอ 3 ขอ 4 (1) (2) (3) ขอ 5 และตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐาน
ของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ขอ 4 (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) และไดบัญญัติให
จรรยาบรรณเปนสวนหนึ่งของวินัยโดยใหผูท่ีกระทําผิดจรรยาบรรณท่ีเปนความผิดทางวินัย จะตอง
ถูกดําเนินการทางวินัยและตองถูกลงโทษทางวินัย ตามมาตรา 45 และมาตรา 46 ดวย  อีกท้ัง การ
กําหนดขอวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการยังไมครอบคลุมเทาท่ีควร เชน 
ไมมีขอวินัยเกี่ยวกับ การละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการ  การรักษาความลับของทางราชการ  การ
ปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา การไมกระทําการอันการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เปนตน 
ซ่ึงถือวาเปนการบัญญัติขอวินัยกระจาย ไมเปนหมวดหมูท่ีชัดเจนและไมครอบคลุมเทาท่ีควร อยาก
ตอผูปฏิบัติและผูบังคับบัญชาในการนํากฎหมายมาปฏิบัติ และการพิจารณากําหนดฐานความผิด
ทางวินัยในสภาวะปจจุบัน มีความซํ้าซอนของบทบัญญัติของกฎหมาย กลาวคือ กรณีตามมาตรา 39 
วรรคสอง มาตรา 42 กับมาตรา 44 วรรคหน่ึง ซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ีจะเกิดเปนความผิดทางวินัยไดก็
เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการของ ผูนั้น อันอาจทําใหเส่ือมเสียความเท่ียงธรรมเชนกัน และ
กรณีตามมาตรา 39 วรรคหน่ึง วรรคส่ี กับมาตรา 41 ซ่ึงเปนเร่ืองเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ตามขอกําหนด  ใหเจาหนาท่ีของรัฐตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต  เ ท่ียงธรรม 
ขยันหม่ันเพียรดูแลเอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการและตามกฎหมายท่ีมีการบัญญัติไว 
โดยมีความหมายในทํานองเดียวกัน มีความไมชัดเจนของตัวบทบัญญัติ ปรากฏในมาตรา 49 วรรค
หนึ่งท่ีกําหนดใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงแกผูใตบังคับบัญชาโดย 
จะไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได ซ่ึงคําวา “จะไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได” ไมแนชัดวา
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หมายความวาผูบังคับบัญชาตองแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือไม หรือการสอบสวนของ
ผูบังคับบัญชาตองแจงขอกลาวหาหรือสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหา
ทราบหรือไม หรือจะใชสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริงมาใชลงโทษผูกระทําผิดกรณีความผิดไม
รายแรงไดหรือไม เปนตน และมีบทบัญญัติท่ีไมมีผลในทางปฏิบัติ ไดแก มาตรา 48 ซ่ึงบัญญัติไววา  
“โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ (1) ภาคทัณฑ (2) ตัดเงินเดือน (3) ลดข้ันเงินเดือน (4) ปลดออก และ 
(5) ไลออก” จะเห็นวาเม่ือพิจารณาการลงโทษ “ลดข้ันเงินเดือน” จะเปนโทษท่ีไมเปนปจจุบัน 
เนื่องจากปจจุบันมีการปรับปรุงระบบตําแหนงและประเภทตําแหนงของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาโดยยกเลิกระบบซีหรือ common level และจัดทํามาตรฐานกําหนดระดับตําแหนง
แยกตามลักษณะของประเภทตําแหนง ซ่ึงทําใหตองปรับเปล่ียนโครงสรางบัญชีเงินเดือนท่ีกําหนด
เพียงอัตราเงินเดือนข้ันตํ่าและอัตราเงินเดือนข้ันสูงโดยไมแสดงใหเห็นอัตราเงินเดือนเปนข้ันๆ 
อันมีผลใหจะนําโทษ “ลดข้ันเงินเดือน” ตามมาตรา 48 (3) มาใชไมไดอีกตอไป จึงเปนบทบัญญัติท่ี
ไมมีผลในทางปฏิบัติอีกตอไป 
       จากปญหาดังกลาวนี้ทําใหเกิดความยุงยากแกผูปฏิบัติ ผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการ
สอบสวนในการปรับขอเท็จจริงเขากับขอกฎหมาย และอาจเกิดปญหาข้ึนในทางปฏิบัติได ประกอบ
กับมีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด วางหลักกฎหมายวา การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการ ไมวา
จะเปนกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรืออยางไมรายแรง ตองมีการสอบสวน
เพื่อใหไดความจริงและยุติธรรม โดยตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอ
กลาวหาเทาท่ีมีใหผูถูกกลาวหาทราบ รวมทั้งตองใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงหรือนําสืบแกขอ
กลาวหา การมีคําส่ังลงโทษทางวินัยโดยไมดําเนินการดังกลาวยอมเปนการไมปฏิบัติตามรูปแบบ 
ข้ันตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญในการออกคําส่ังลงโทษทางวินัย ซ่ึงเปนการดําเนินการโดย
ไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 30 และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.214/2548 และท่ี อ.218/2548 ท่ี อ.
293/2550 ท่ี อ.300/2550 ไดวางหลักกฎหมายฯ ในทํานองเดียวกัน   
   นอกจากน้ีการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง ถือเปนหลักประกันใน
เร่ืองการลงโทษทางวินัยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ จะตองเปนไปตามหลัก
ความยุติธรรมและหลักกฎหมายปกครอง ซ่ึงเปนหลักประกันข้ันพื้นฐานท่ีจะใหความคุมครองและ
ความเปนธรรมแกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาจะไม
ถูกกล่ันแกลงใหไดรับความไมเปนธรรม จะไมถูกลงโทษโดยปราศจากความผิด และการดําเนินการ
ทางวินัยของผูบังคับบัญชาเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย และดวยความยุติธรรม โดยใหพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ผูถูกลงโทษทางวินัยสามารถรองขอความเปนธรรมเพื่อใหผูมี
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อํานาจตามกฎหมายยกเร่ืองของตนข้ึนทบทวนใหมในทางท่ีเปนคุณ มีปญหาระบบการอุทธรณ
คําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง กลาวคือการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไม
รายแรง ตามมาตรา 61 และมาตรา 65 ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการอุทธรณโทษ
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน และลดข้ันเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไมได
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวินัยอยางไมรายแรง
อยางครอบคลุมและชัดเจนเทาท่ีควร กลาวคือไมกําหนดวิธีการยื่นอุทธรณ การรับอุทธรณ สิทธิของ
ผูอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ ผลการพิจารณาอุทธรณ การแจงคําวินิจฉัยและแจงสิทธิฟองคดีตอ
ศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือ เปนตน อีกท้ังองคกรวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทาง
วินัยอยางไมรายแรงตามมาตรา 61 กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
และมีกรรมการสวนหนึ่งเปนผูมีสวนไดเสียเปนองคประกอบในการพิจารณาวนิิจฉัยนั้นดวย ซ่ึงอาจ
สงผลกระทบตอการวินิจฉัยส่ังการ อันเปนผลรายตอผูถูกลงโทษทางวินัยอยางไมเปนธรรม 
เนื่องจากกรรมการบางทานอาจวินิจฉัยอุทธรณเปนไปดวยความอคติและลําเอียงกอใหเกิดความ
เสียหายตอตัวผูอุทธรณ เพราะผลการวินิจฉัยสวนใหญจะเปนไปในทางท่ียกอุทธรณ จึงไมเปนไป
ตามหลักความยุติธรรม และหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ท่ีอาศัยหลักการฟงความ
อีกฝายหน่ึง หรือหลักการรับฟงขอเท็จจริงจากบุคคลท่ีถูกกระทบสิทธ์ิ คือกอนท่ีคณะกรรมการจะ
วินิจฉัยอุทธรณจะตองรับฟงขอเท็จจริงจากผูมีสวนไดเสียหรือผูท่ีเกี่ยวของกอน และหลักบุคคลไม
อาจเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในคดีของตนเอง หรือหลักความไมมีอคติของเจาหนาท่ีฝายปกครอง หรือ
หลักการไมมีสวนไดเสียในคดีท่ีตนเปนผูวินิจฉัย คือกรรมการจะตองไมมีสวนไดเสียท้ังทางตรง
และทางออมในเร่ืองท่ีตนเปนผูพิจารณา ซ่ึงจะทําใหเกิดความเปนธรรมแกผูท่ีถูกลงโทษทางวินัย
มากข้ึน 
  
5.2  ขอเสนอแนะ 
 การดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ท่ีตามขอบังคับสถาบันอุดมศึกษากําหนดใหนําการดําเนินการทาง
วินัยและการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับ
โดยอนุโลม โดยท่ีบทบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองวินัยและอุทธรณของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาน้ัน มี
ปญหาอยูหลายประการ คือ ปญหาบทบัญญัติการดําเนินการทางวินัยไมชัดเจนแนนอน ซํ้าซอนและ
ไมมีผลในทางปฏิบัติ กลาวคือขอวินัยกระจายไมเปนหมวดหมูท่ีชัดเจน มีความซํ้าซอนของ
บทบัญญัติของกฎหมาย มีความไมชัดเจนของบทบัญญัติของกฎหมาย และบทบัญญัติไมมีผล
ในทางปฏิบัติ อีกท้ังปญหาการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง กลาวคือการพิจารณา
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อุทธรณและองคกรพิจาณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงไมเปนไปตามหลัก
กฎหมายปกครอง ผูเขียนเห็นวาในเร่ืองวินัยและอุทธรณของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปน
สวนราชการ ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญยิ่งเนื่องจากจะเปนการจํากัดสิทธิของพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ และเปนเคร่ืองมือในการควบคุมบังคับบัญชาพนักงานในสถาบันอุด
ศึกษาท่ีเปนสวนราชการ ควรมีการกําหนดข้ึนเปนขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาตามอํานาจใน
มาตรา 65/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2551 เพราะโดยสถานภาพของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามิไดมีฐานะเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและมาจากระบบสัญญาจาง 
 โดยผูเขียนขอเสนอแนะแนวทางและหลักการท่ีควรจะเปนของการดําเนินการทางวินัย 
และการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ คือให
กําหนดขอวินัยและการรักษาวินัยเหมือนกันกับขอวินัยของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
แตใหจัดกลุมขอวินัยท่ีเปนขอปฏิบัติอยูในมาตราเดียวกัน และจัดกลุมขอวินัยท่ีเปนขอหามใหอยูใน
มาตราเดียวกัน และใหจัดกลุมลักษณะการกระทําท่ีเปนความผิดวินัยอยางรายแรงอยูในมาตรา
เดียวกัน และใหกําหนดขอวินัยเพิ่มเติมในเร่ืองการทอดท้ิงหรือละท้ิงหนาท่ีราชการ การรักษา
ความลับของทางราชการ การปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา และการไมกระทําการอันเปนการ
คุกคามหรือลวงละเมิดทางเพศ  และใหแยกการกระทําผิดจรรยาบรรณออกจากเร่ืองผิดวินัย เพื่อให
งายตอผูปฏิบัติและผูบังคับบัญชาในการกําหนดโทษทางวนิัยท่ีแนนอน ชัดเจนยิ่งข้ึน และใหยุบรวม
บทบัญญัติท่ีมีวัตถุประสงค จุดมุงหมาย ซํ้าซอนกัน เปนมาตราเดียวกัน บทบัญญัติท่ีไมมีความ
ชัดเจนก็บัญญัติใหมีความชัดเจนแนนอน และยกเลิกแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติท่ีไมมีผลในทาง
ปฏิบัติใหปฏิบัติได คือใหเปล่ียนแปลงโทษจาก “ลดข้ันเงินเดือน”  เปน “ลดเงินเดือน” ซ่ึงจะทําให
บทบัญญัติวาดวยเร่ืองวินัยและการดําเนินการทางวินัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวน
ราชการ มีความสอดคลองเหมาะสมกับสถานภาพของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวน
ราชการในปจจุบัน (ภาคผนวก)  สําหรับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย
อยางไมรายแรงก็ใหบัญญัติใหชัดเจนครอบคลุมในทุกเร่ือง เชน เร่ืองการยื่นอุทธรณ สิทธิของผู
อุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ เปนตน สวนองคกรพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย
อยางไมรายแรงก็ใหบัญญัติใหเปนรูปคณะกรรมการ โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งจากผูไมมี
สวนไดเสียกับคําส่ังลงโทษทางวินัย เปนองคท่ีเปนอิสระปราศจากการครอบงําจากฝายตางๆ การ
พิจารณาอุทธรณก็ใหนําแนวทางของการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรงมาเปนตนแบบ
ยกราง และใหมีหนวยงานท่ีคอยชวยเหลือใหความสะดวกกับผูอุทธรณดวย ซ่ึงจะทําใหการ
ดําเนินการทางวินัย และการอุทธรณของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการ เปนไป

DPU



121 

ตามแนวคิดการปฏิรูประบบราชการ ตามหลักเอกภาพ หลักความโปรงใส หลักประสิทธิภาพและ
หลักยุติธรรมและเปนไปตามหลักกฎหมายปกครอง ท่ีกฎหมายตองมีลักษณะท่ัวไป มีความชัดเจน
แนนอน ไมมีผลยอนหลัง ไมขัดหรือแยงตอหลักความไดสัดสวน และตองไมกระทบกระเทือนตอ
สารัตถะของสิทธิและเสรีภาพ อีกท้ังสอดคลองกับหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ หลักกฎหมาย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และหลักการพิจารณาโดยองคกรกลุม เพื่อใหเกิดความเปนธรรม 
ชัดเจนโปรงใส อันเปนหลักประกันความม่ันคง เปนธรรมและสามารถคุมครองสิทธิเสรีภาพใหแก
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการไดเปนอยางดี   
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ภาคผนวก 
 

รางบทวินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย 
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ 

 
           วินัยและการรักษาวินัย 

1.  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการ
ตามท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ 
 2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ 
 3. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติดังตอไปนี้ 
  (1) ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม 
  (2) ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกทางราชการดวย 
ความขยันหม่ันเพียร ดูแลเอาใจใสและรักษาประโยชนของทางราชการ 
  (3) ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผนของ 
ทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี และนโยบายของทางราชการ 
  (4) ตองประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีความสุภาพเรียบรอย วางตนใหเหมาะสม
กับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย และตองรักษาความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลกันในการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการระหวางผูรวมปฏิบัติราชการดวยกัน 
  (5)  ตองรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของ
ตนมิใหเส่ือมเสีย 
  (6) ตองอุทิศเวลาใหกับทางราชการอยางเต็มท่ี จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการ
มิได 
  (7) ตองรักษาความลับของทางราชการ 
  (8) ตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ซ่ึงส่ังในหนาท่ีราชการโดยชอบดวย 
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเล่ียง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําส่ัง
นั้น จะทําใหเสียหายแกราชการหรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการ จะตองเสนอ
ความเห็นเปนหนังสือทันที เพ่ือใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้น และเม่ือไดเสนอความเห็นแลว 
ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 
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  (9)  กระทําการอ่ืนใดตามท่ีกําหนด ในขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษา 
 4.  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองไมกระทําการใด อันเปนขอหามดังตอไปนี้ 
  (1) ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีราชการของตนไมวาจะโดย
ทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน และตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืน
กระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเส่ือมเสียความเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาท่ีราชการของตน  
  (2) ตองไมประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ 
  (3) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความจริงซ่ึงควร
ตองแจงถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 
  (4) ตองไมกระทําการอยางใดท่ีเปนการกล่ันแกลง ดูหม่ิน เหยียบหยาม กดข่ี ขมเหง
ผูรวมปฏิบัติงาน นักศึกษา  นักเรียนหรือประชาชนผูติดตอราชการ 
  (5) ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการหรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงาน
คลายคลึงกันนั้น ในหางหุนสวนหรือบริษัท เวนแตเปนการปฏิบัติราชการหรือไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา 
  (6) ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตามท่ีกําหนดใน
ขอบังคับสถาบันอุดมศึกษา 
  (7) ตองไมประพฤติชูสาวหรือกระทําอนาจารกับนักศึกษาหรือนักเรียน 
  (8) ตองไมกระทําการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในขอบังคับในสถาบันอุดมศึกษา 
 5. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตาม 2. และ3. หรือฝาฝน
ขอหามตาม 4. ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย 
 6.  การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
  (1)  ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรง หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต 
  (2)  ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี ขมเหง หรือทํารายผูรวมปฏิบัติงาน นักศึกษา นักเรียน 
หรือประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง 
  (3) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษท่ีหนักกวาจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกหรือใหรับโทษท่ีหนักกวาโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (4)  กระทําการอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง 
  (5)  แกไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ 
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  (6)  มีหนาท่ีออกขอสอบแลวเปดเผยขอสอบโดยมิชอบ 
  (7)  แอบอางเอาผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนมาเปนผลงานทางวิชาการของตน 
  (8)  ลวงละเมิดทางเพศนักศึกษาหรือนักเรียน 
  (9)  ประพฤติชูสาวหรือกระทําอนาจารกับนักศึกษาหรือนักเรียนอยางรายแรง 
  (10)  เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีมิควรไดจากนักศึกษา
หรือผูรับบริการ เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการใด 
  (11) เปดเผยความลับของนักศึกษาท่ีไดมาจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือจากความ
ไววางใจโดยมิชอบ อันกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการอยางรายแรง 
  (12) สอนหรืออบรมนักศึกษา เพื่อใหกระทําการท่ีรูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝน
ศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง 
  (13)  ละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหาย
แกราชการอยางรายแรง 
  (14)  ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอกันเปนเวลาเกินสิบวันโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือ
โดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
  (15)  ละเวนกระทําการหรือกระทําการใดๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตาม 
3. หรือฝาฝนขอหามตาม 4. อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
 7.  ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีวินัยและ
ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสภาสถาบัน 
อุดมศึกษากําหนด 
 8.  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดกระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษทางวินัย เวนแต
มีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีบัญญัติไวในหมวดการดําเนินการทางวินัย 
  โทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังตอไปนี้ 
  (1) ภาคทัณฑ 
  (2)  ตัดเงินเดือน 
  (3)  ลดเงินเดือน 
  (4)  ปลดออก 
  (5)  ไลออก 
 9. การลงโทษพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหทําเปนคําส่ัง ผู ส่ังลงโทษตองส่ัง
ลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดและตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยใน
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คําส่ังลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด อีกท้ังใหระบุสิทธิ
อุทธรณและการฟองคดีใหผูถูกลงโทษทราบในคําส่ังลงโทษน้ันดวย 
                 การดําเนินการทางวินัย 
 10. เม่ือมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใด
กระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็วดวยความยุติธรรมและโดย
ปราศจากอคติ 
 หากผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหน่ึง หรือปฏิบัติหนาท่ีโดยไม
สุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 
 11.  เม่ือมีกรณีตาม 10. วรรคหนึ่งใหผูบังคับบัญชารีบส่ังใหดําเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาในเบ้ืองตนวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูล
ท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหยุติเร่ืองได 
  ในกรณีท่ีเห็นวามีมูลท่ีควรกลาวหาวาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดกระทําผิดวินัย
โดยมีพยานหลักฐานในเบ้ืองตนอยูแลวใหดําเนินการตอไปตาม 12. หรือ 13. แลวแตกรณี  
 12.  ในกรณีท่ีผลการสืบสวนหรือพิจารณาตาม 11. ปรากฏวากรณีมีมูล ถาความผิดนั้น
มิใชเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และไดมีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูก
กลาวหาทราบ พรอมท้ังรับฟงคําช้ีแจงของผูถูกกลาวหาแลว หากผูบังคับบัญชาเห็นวาผูถูกกลาวหา
ไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษตามควรแกกรณีโดยไมตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนก็ได 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําความผิดตาม
ขอกลาวหา ใหผูบังคับบัญชาส่ังยุติเร่ือง 
 13. ในกรณีท่ีผลการสืบสวนหรือพิจารณาตาม 1.1 ปรากฏวากรณีมีมูลอันเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวนตองแจงขอ
กลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบพรอมท้ังรับฟงคําช้ีแจงของผูถูกกลาวหา เม่ือ
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ ใหรายงานผลการสอบสวนและความเห็นตอผูบังคับบัญชา 
ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดตามท่ีกลาวหา ใหส่ังยุติเร่ือง แตถาเห็นวาผูถูก
กลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหดําเนินการตอไปตาม 16. หรือ 17. แลวแตกรณี 
 14. ในกรณีท่ีอธิการบดีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย คําวาผูบังคับบัญชา ตามหมวดน้ี
ใหหมายถึงนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 15. หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยใหเปนไปตามท่ี
กําหนดในขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษา 
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ในกรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามท่ีกําหนดในขอบังคับสถาบันอุดมศึกษา  
จะดําเนินการทางวินัยโดยไมตองสอบสวนก็ได 
  16. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชา
ส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิดในกรณี
มีเหตุอันควรลดหยอน จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑ
ใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑ
บนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 

การลงโทษตามมาตราน้ี ผูบังคับบัญชาท่ีจะมีอํานาจส่ังลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาใน
สถานโทษและอัตราโทษใดไดเพียงใดใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษา 
  17.  ภายใตบังคับวรรคสอง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรงใหลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะ
นํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษลงตํ่ากวาปลดออก 
 เม่ือผูบังคับบัญชาไดส่ังลงโทษตามวรรคหนึ่งแลว ใหรายงานสภาสถาบันอุดมศึกษา
ทราบ ในกรณีท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นวาผูบังคับบัญชามิไดดําเนินการทางวินัยและ
ลงโทษโดยเครงครัดหรือเปนธรรม จะส่ังใหผูบังคับบัญชาทบทวนการดําเนินการและส่ังการใหม
ใหถูกตองเหมาะสมตอไปก็ได 
 ผูใดถูกลงโทษปลดออก ใหมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนเสมือนวาผูนั้นลาออกจาก
ราชการ 
 18. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคําใน
ฐานะพยานตอผูมีหนาท่ีสืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 
อันเปนประโยชนและเปนผลดียิ่งตอทางราชการ ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาใหรางวัลความชอบ
เปนกรณีพิเศษได 
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดอยูในฐานะท่ีอาจจะถูกกลาวหาวารวมกระทําผิดวินัย
กับผูอ่ืน ใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคําตอบุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหน่ึง
เกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยท่ีไดกระทํามา จนเปนเหตุใหมีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแกผูเปน
ตนเหตุแหงการกระทําผิด ผูบังคับบัญชาอาจใชดุลพินิจกันผูนั้นไวเปนพยานหรือพิจารณาลดโทษ
ทางวินัยตามควรแกกรณีได 
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดใหขอมูลหรือใหถอยคําในฐานะพยานตามวรรคหน่ึง
หรือวรรคสองอันเปนเท็จใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 
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 หลักเกณฑและวิธีการการใหรางวัลความชอบ การกันเปนพยาน การลดโทษ และการ
ใหความคุมครองพยาน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษา 
 19. ใหกรรมการสอบสวน เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและใหมีอํานาจ
เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเทาท่ีเกี่ยวกับ
อํานาจและหนาท่ีของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะใหมีอํานาจดังตอไปนี้ดวยคือ 
  (1)  เรียกใหกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหาง
หุนสวน บริษัท ช้ีแจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด
มาช้ีแจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเร่ืองท่ีสอบสวน 
  (2)  เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใดๆ มาช้ีแจงหรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองท่ีสอบสวน 
 20. ในระหวางการสอบสวน จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางในการ
ดําเนินการใดใหกระทบตอสิทธิของผูถูกสอบสวนไมได เวนแตผูบังคับบัญชาจะส่ังพักราชการ 
หรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน  
 หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการส่ังพักราชการหรือการส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
และผลแหงการส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอ 
บังคับของสถาบันอุดมศึกษา 
  21.  เม่ือมีกรณีเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ใหผูส่ังมีคําส่ังใหม และในคําส่ัง
ดังกลาวใหส่ังยกเลิกคําส่ังลงโทษเดิม พรอมท้ังระบุวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับโทษท่ีไดรับไปแลว 
ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษา 
 22. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงพนจากราชการอันมิใชเพราะเหตุตาย อาจถูก
ดําเนินการทางวินัยเพราะมีการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงกอนพนจากราชการได แตตองดําเนินการ 
ทางวินัยภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีพนจากราชการ ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในขอบังคับของสถาบัน 
อุดมศึกษา 
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2547 
ภูมิพลอดุลเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2547 
เปนปท่ี 59 ในรัชกาลปจจุบนั 

หมวด 5 
วินัยและการรักษาวินัย 

   
  
 มาตรา 37 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
ตามท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัด 
 มาตรา 38 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตองสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวย
ความบริสุทธ์ิใจ 
 มาตรา 39 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต เท่ียงธรรม ขยันหม่ันเพียร และดูแลเอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการ 
 หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีราชการของตนไมวาจะโดยทางตรง
หรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 
 การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดรับประโยชนท่ีมิควรได เปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการ และเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ แบบ
แผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ 
 การปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใส 
ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
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 มาตรา 40 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา 
การรายงานโดยปกปดขอความซ่ึงควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย การรายงานเท็จตอ
ผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 มาตรา 41 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองประพฤติเปนแบบอยางท่ีดี มี
ความสุภาพเรียบรอย วางตนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลาใหกับทาง
ราชการอยางเต็มท่ี รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลในการปฏิบัติหนาท่ีราชการระหวางผูรวม
ปฏิบัติราชการดวยกัน 
 การกล่ันแกลง การดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี ขมเหง ผูรวมปฏิบัติราชการ นักเรียน นิสิต
นักศึกษา หรือประชาชนอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 มาตรา 42 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองไมกระทําการ หรือยอมใหผูอ่ืน
กระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเส่ือมเสียความเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาท่ีราชการของตน การกระทําดังกลาวใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัย 
 มาตรา 43  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองไมเปนกรรมการผูจัดการ 
ผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้น ในหางหุนสวนหรือบริษัท เวนแต
เปนการปฏิบัติราชการหรือไดรับมอบหมายจากอธิการบดี 
 มาตรา 44 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองรักษาชื่อเสียงของตนและรักษา
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย โดยไมกระทําการใดๆ อันไดช่ือวาเปน
ผูประพฤติช่ัว 
 การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอันได
ช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 มาตรา 45 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 ในการกําหนดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง ใหสภาสถาบันอุดมศึกษารับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย 
 จรรยาบรรณที่กําหนดข้ึน จะกําหนดวาการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเร่ืองใดเปน
ความผิดวินัยหรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรงดวยก็ได 
 มาตรา 46 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณท่ีเปน
ความผิดวินัยหรือผิดวินัยอยางรายแรง ใหดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ ถาการประพฤติ
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ผิดจรรยาบรรณนั้นไมเปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตักเตือน ส่ังใหดําเนินการให
ถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือทําทัณฑบน  
 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไมปฏิบัติตามคําตักเตือน ดําเนินการให
ถูกตอง หรือฝาฝนทัณฑบน ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัย 
 หลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การมีคําส่ัง หรือการทําทัณฑบนตามวรรคหนึ่ง 
ใหเปนไปตามขอบังคับท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 มาตรา 47 ผูบังคับบัญชาผูใดเม่ือปรากฏวามีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยละเลยไมดําเนินการทางวินัยตามหมวด ๖ ใหถือวาผูนั้นกระทํา
ผิดวินัย 
 ผูบังคับบัญชาผูใดกล่ันแกลงผูใตบังคับบัญชาในการกลาวหาหรือดําเนินการทางวินัย 
ใหถือวาผูบังคับบัญชาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
 มาตรา 48 โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 
 (1) ภาคทัณฑ 
 (2) ตัดเงินเดือน 
 (3) ลดข้ันเงินเดือน 
 (4) ปลดออก 
 (5) ไลออก 
 ผูใดถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนผูนั้น
ลาออกจากราชการ 
 
 

หมวด 6 
การดําเนินการทางวินัย 

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

 มาตรา 49 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกกลาวหาโดยมีหลักฐานตาม
สมควรวาไดกระทําผิดวินัย หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาวาขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาผูใดกระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และตอง
สอบสวนใหแลวเสร็จโดยไมชักชา เวนแตเปนกรณีการกระทําผิดวินัยท่ีมิใชความผิดวินัยอยาง
รายแรง หรือเปนกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด จะไมตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนก็ได 
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 กอนต้ังคณะกรรมการสอบสวน ผูบังคับบัญชาจะมอบหมายใหบุคคลใดสืบสวน
เบ้ืองตนวาการกลาวหานั้นมีหลักฐานตามสมควรหรือไมก็ได 
 หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา และผูมีอํานาจในการส่ัง
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอบังคับท่ีออกตามมาตรา 17 
 ในกรณีอธิการบดีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย คําวาผูบังคับบัญชาตามมาตรานี้ ให
หมายถึงผูบังคับบัญชาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 มาตรา 50 ในระหวางการสอบสวน จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางในการ
ดําเนินการใดใหกระทบตอสิทธิของผูถูกสอบสวนไมได เวนแตผูบังคับบัญชาจะส่ังพักราชการ 
หรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน  
 หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการสั่งพักราชการหรือการส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
และผลแหงการส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
ขอบังคับท่ีออกตามมาตรา 17 
 มาตรา 51 เม่ือผลการสอบสวนปรากฏวาผูถูกสอบสวนกระทําผิดวินัยใหผูบังคับบัญชา
ตามมาตรา 49 ลงโทษตามควรแกกรณี ตามท่ีกําหนดในขอบังคับท่ีออกตามมาตรา 17 
 มาตรา  52 ใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมี
อํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเทาท่ี
เกี่ยวกับอํานาจและหนาท่ีของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะใหมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย คือ 
 (1) เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ  
หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีสอบสวน ช้ีแจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ี
เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาช้ีแจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเร่ืองท่ีสอบสวน 
 (2)  เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใดๆ มาช้ีแจงหรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองท่ีสอบสวน 
 มาตรา 53 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงพนจากราชการอันมิใชเพราะเหตุ
ตายอาจถูกดําเนินการทางวินัยเพราะมีการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงกอนพนจากราชการได แต
ตองดําเนินการทางวินัยภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีพนจากราชการ ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในขอบังคับท่ี
ออกตามมาตรา 17 
 มาตรา 54 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดเคยถูกกลาวหา หรือกระทํา
ความผิดวินัยกอนวันโอนมาบรรจุ หากการกระทํานั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามพระราช 
บัญญัตินี้ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูนั้นดําเนินการสอบสวน
และลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ตามท่ีกําหนดในขอบังคับท่ีออกตามมาตรา 17 
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หมวด 8 
การอุทธรณและการรองทุกข 

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

 มาตรา 61 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัด
เงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือน มีสิทธิอุทธรณตอสภาสถาบันอุดมศึกษาไดภายในสามสิบวันนับแต
วันไดรับแจงคําส่ัง 
 มาตรา 62 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการหรือ
ถูกส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก มีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.อ. ไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับ
แจงคําส่ังตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
 ให ก.พ.อ. พิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในขอบังคับของ 
ก.พ.อ.ซ่ึงตองไมเกินเกาสิบวัน 
 ในกรณีท่ีผูอุทธรณไมพอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือในกรณีท่ี ก.พ.อ. มิไดวินิจฉัย
อุทธรณใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 มาตรา 63 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับความเปน
ธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําหรือคําส่ังของผูบังคับบัญชา ยกเวนกรณีการส่ัง
ลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอสภาสถาบัน 
อุดมศึกษา ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงถึงการกระทําหรือไดรับคําส่ัง 
 มาตรา 64 ใหผูมีอํานาจส่ังลงโทษดําเนินการแกไขคําส่ังลงโทษ ใหเปนไปตามคํา
วินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือ ก.พ.อ. แลวแตกรณีโดยเร็ว 
 มาตรา 65 การอุทธรณ และการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา 61 การรองทุกขตามมาตรา 
63 และการแกไขคําส่ังลงโทษตามมาตรา 64 ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอบังคับท่ีออกตามมาตรา 
17 
 ในการพิจารณาอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกข ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับตามวรรคหน่ึงซ่ึงตองไมเกินเกาสิบวัน และใหนําความ
ในมาตรา 62 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล   นายสุพจน  ชนะคา 
ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต  
    จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2543 
ตําแหนงหนาท่ีและสถานท่ีทํางานปจจุบัน นิติกร กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง  
    ศึกษาธิการ 
ประสบการณการทํางาน  นิติกร กองกฎหมาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                                                             สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    กระทรวงศึกษาธิการ 
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