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บทคัดย่อ 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีมุ่งศึกษาถึงกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมตรวจสอบ        

การดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อนัมีลกัษณะเป็นการพิจารณา

วินิจฉยัขอ้พิพาททางปกครองและเป็นการใชอ้าํนาจก่ึงตุลาการ โดยไดศึ้กษาเทียบเคียงกบัแนวคิด 

ทฤษฎี และหลกัการเก่ียวกบัการกระทาํทางปกครองและการควบคุมตรวจสอบการกระทาํทาง

ปกครอง ตลอดจนกฎเกณฑท์างกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของ

ขา้ราชการในต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมตรวจสอบการ

ดาํเนินการทางวนิยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของไทย 

 จากการศึกษาพบว่า การควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินัยของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

ประเทศไทยในปัจจุบนั มีความไม่เหมาะสมและไม่สอดคลอ้งกบัแนวความคิด ทฤษฎี และหลกัการ

เก่ียวกับการกระทําทางปกครองและหลักการควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครองอยู ่       

หลายประการ ไดแ้ก่ ปัญหาความไม่เป็นอิสระขององค์กรควบคุมตรวจสอบการใช้อาํนาจดุลพินิจ

ของผูบ้งัคบับญัชาในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ปัญหาความไม่เป็นกลางในการใช้อาํนาจดุลพินิจ

ขององค์กรกลางในการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และปัญหาสถานะทางกฎหมายของหน่วยงานเลขานุการขององค์กรกลางในการ

ควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวนิยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 จากการศึกษาองค์กรควบคุมตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการ            

ในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษ ประเทศฝร่ังเศส และประเทศญ่ีปุ่น 

พบว่าองค์กรควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัขา้ราชการของประเทศเหล่านั้นต่างมีความ

เป็นกลางและเป็นองคก์รอิสระแยกต่างหากจากองคก์รบริหารงานบุคคล ทั้งหน่วยงานซ่ึงทาํหนา้ท่ี

เลขานุการขององคก์รควบคุมตรวจสอบดงักล่าวนั้น ก็เป็นส่วนราชการแยกเป็นอิสระ ซ่ึงหลกัการ

ฆ 
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ดงักล่าวก็ถูกนาํมาใช้เป็นหลกัการในการจดัตั้งคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมซ่ึงเป็นองคก์ร

ควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการพลเรือนในประเทศไทยดว้ย ดงันั้น ควรมี

การนาํแนวคิดการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการในต่างประเทศ รวมทั้ง

แนวคิดการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการพลเรือนของประเทศไทยเอง 

มาปรับใชใ้นการปรับปรุงระบบการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวนิยัของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบการใช้อาํนาจดุลพินิจ        

ในการดาํเนินการทางวินยัของผูบ้งัคบับญัชาในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ึนมาเป็นการเฉพาะกรณี

แยกต่างหากจากองคก์รบริหารงานบุคคล และกาํหนดใหมี้คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึนมาอีกองค์กรหน่ึง เพื่อเป็นองค์กรกลางท่ีทาํหน้าท่ี

ควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากน้ี  

ยงัเห็นสมควร กาํหนดให้สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น 

ส่วนราชการระดบักรมท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฎีการ

ควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครองต่อไป 
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ABSTRACT 

 

 The objective of this thesis is to study about law sections of administrative control and 

review on disciplinary action of teacher civil service and educational personnel which mostly 

concern with control and review on Administrative dispute and Quasi-Judicial enforcement. This 

Thesis was correlated studied with ideas, principals and theories about the administrative action, the 

administrative control, the administrative review and the disciplinary proceedings review of 

government officer in other countries for analyzed on legal problems of control and review on 

disciplinary Action of teacher civil service and educational personnel in Thailand.       

 From the studies of the administrative control and review on disciplinary action of 

teacher civil service and educational personnel in the present day founded that, there are many 

unsuitable and inconsistent with ideas, principals and theories about the administrative action, the 

administrative control and the administrative review such as, the problem of independent in the 

administration that control and review on supervising officials discretion in the Educational 

Service Area, the problem of neutral discretion for control and review in administrative 

disciplinary action of teacher civil service and educational personnel and the problem of legal 

status on secretary work of administrative disciplinary proceedings of teacher civil service and 

educational personnel. 

 From the studies of the administrative control and review on disciplinary action of 

government officer in other countries which The United States of America, England, France and 

Japan founded that the administration that control and review on the disciplinary action of 

government officer in these countries can work with neutrality and work as independent entity 

from the Administrative personnel administration which secretary work of administrative control 
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and review on the disciplinary action was work as independent entity as well. This Principle was 

used for set up the Merit System Protection Commission (MSPC). The Merit System Protection 

Commission (MSPC) is the commission that review disciplinary action of Thailand’s Civil 

servants, therefore the ideas, principals and theories about the control and review on the 

disciplinary action of government officer in other countries including with the review on 

disciplinary action of Thailand’s Civil servants should apply for adjust system of the 

administrative control and review on disciplinary action of teacher civil service and educational 

personnel by appoint a commission for control and review the administration on supervising 

officials discretion in the Educational service area which separated from administrative personnel 

management and establish the Merit System Protection Commission for control and review on 

disciplinary action of teacher civil service and educational personnel. Additional suggestion with 

promoting the Office of the Teacher Civil Service and Educational Personnel Commission as a 

juristic person in level of department office for suitably and conform to the theory and principals 

of the control and review on administrative action.  
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กติติกรรมประกาศ 

 

 ความสาํเร็จของวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี เกิดข้ึนดว้ยความเมตตาเอาใจใส่จากบุคคลทั้งหลาย 

โดยได้รับความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรชัย เล่ือนฉวี ท่ีได้สละเวลาอนัมีค่ารับเป็นท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผลกัดนัให้ผูเ้ขียนมีความมุ่งมัน่ในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลในการจดัทาํ

วิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้คาํช้ีแนะและแนวความคิดทางดา้นวิชาการ ซ่ึงท่านไดดู้แลอย่างใกลชิ้ด 

รวมทั้งกรุณาตรวจทานพร้อมทั้งใหค้าํแนะนาํปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อให้วิทยานิพนธ์มี

ความถูกตอ้งสมบูรณ์ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพฒันกุล ท่ีได้กรุณารับเป็นประธาน

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์ดร.วีระ โลจายะ และรองศาสตราจารย ์ดร.ภูริชญา วฒันรุ่ง 

ท่ีไดก้รุณารับเป็นกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ พร้อมทั้งไดใ้ห้ขอ้แนะนาํท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์

อยา่งยิง่ในการจดัทาํวทิยานิพนธ์ จนทาํใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จอยา่งสมบูรณ์ 

 ขอขอบคุณท่านเอกศกัด์ิ คงตระกูล ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย สํานกังาน ก.ค.ศ. ท่ีช่วยให้

คาํปรึกษา แนะนาํ และสนับสนุนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ขอบคุณ คุณพสธร พนัธ์ุสุวรรณ และ    

คุณศิระ องัสัจจะพงษ ์ท่ีไดใ้หค้วามรู้และคาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง ตลอดจนช่วยเหลือและ

ดูแลอาํนวยความสะดวกอยา่งมากในการจดัทาํวทิยานิพนธ์น้ีจนลุล่วงไดด้ว้ยดี 

 สุดท้ายน้ี ผูเ้ขียนขอน้อมรําลึกถึงพระคุณบิดามารดาท่ีถือเสมือนเป็นแรงใจและ

แรงผลกัดนัอนัยิง่ใหญ่ และขอขอบคุณครอบครัวท่ีคอยสนบัสนุนและเป็นกาํลงัใจอนัสําคญั รวมทั้ง

อาจารยทุ์กท่านท่ีประสาทความรู้และวิชาการ เจา้หน้าท่ีบณัฑิตศึกษาท่ีคอยช่วยเหลืออาํนวยความ

สะดวก ตลอดจนเพื่อน พี่ น้องทุกคนท่ีคอยช่วยเหลือให้กาํลงัใจและมอบส่ิงดีๆ ให้แก่กนัมาโดย

ตลอด จนเป็นผลใหก้ารศึกษาระดบัมหาบณัฑิตของผูเ้ขียนสาํเร็จไดใ้นท่ีสุด 

 อน่ึง หากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสามารถก่อให้เกิดความรู้และข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์        

แก่การศึกษาหรือปฏิบติั ผูเ้ขียนขอมอบความดีทั้งหมดแด่บิดา มารดา ครู อาจารย ์ผูมี้พระคุณทุกท่าน 

ตลอดจนผูแ้ต่งหนงัสือ ตาํรา บทความและขอ้เขียนทั้งหลายท่ีผูเ้ขียนไดใ้ชศึ้กษาคน้ควา้ในการจดัทาํ

และอา้งอิงในวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี หากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องประการใด

ผูเ้ขียนขอนอ้มรับไวแ้ต่ผูเ้ดียว 

 

 

             ธวชัชยั  วงคก์ ํ่า
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บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา  

 ในปัจจุบนั ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบญัญติัระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เป็นข้าราชการประเภทหน่ึง เช่นเดียวกับ

ขา้ราชการพลเรือน ขา้ราชการตุลาการ ขา้ราชการอยัการ ขา้ราชการตาํรวจ เป็นตน้ แต่จาํนวนของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเม่ือเทียบกบัขา้ราชการประเภทอ่ืนแลว้มีจาํนวนมาก และ

เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปวา่เป็นขา้ราชการท่ีมีบทบาทสําคญัเก่ียวกบัการสร้างเสริมเด็กและเยาวชน

ไปสู่การเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของชาติในอนาคต  

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ขา้ราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงถือเป็นกลไกท่ีมี

ความสําคญัยิ่งต่อการจดัการศึกษาของประเทศ ทั้งน้ี เพราะหากข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ หรือมีศกัยภาพสูงแลว้ ก็จะทาํให้การจดัการศึกษาดาํเนินไปได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะนาํไปสู่การพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยนืต่อไปได ้ 

 การดาํเนินการทางวินัยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการอย่าง

หน่ึงท่ีสําคญัในระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ

ส่งเสริมการบริหารจดัการศึกษาใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้พื่ออาํนวย

ความยุติธรรม ช่วยรักษาและเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหเ้ป็นคนดี มีคุณภาพ และคดักรองผูท่ี้ไม่ดี ไม่เหมาะสมออกจากวชิาชีพครู 

 การดาํเนินการทางวินยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการกระทาํทาง

ปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าท่ี ตลอดจนประโยชน์อ่ืนของผูถู้กดาํเนินการทางวินยันั้น 

การดาํเนินการทางวินยัจึงเป็นกระบวนการพิจารณาทางปกครองในลกัษณะการวินิจฉัยขอ้พิพาท

ทางปกครอง ซ่ึงตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปตามหลกัความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาํทาง

ปกครอง กล่าวคือ ผูมี้อาํนาจดาํเนินการทางวินยัตอ้งมีความเป็นกลางและใชอ้าํนาจดุลพินิจภายใน

กรอบท่ีกฎหมายกาํหนด และตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนท่ีกฎหมายกาํหนด

ไวอ้ยา่งเคร่งครัด นอกจากน้ี ยงัตอ้งคาํนึงถึงหลกัการพื้นฐานของการกระทาํทางปกครองดว้ย  

 อย่างไรก็ตาม ในการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การท่ีมีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูเ่ป็นจาํนวนมากกระจดักระจายสังกดัอยูต่ามส่วน
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ราชการและเขตพื้นท่ีการศึกษาต่างๆ อย่างมากมายหลากหลาย ย่อมมีความเป็นไปได้ท่ีการใช้

กฎหมาย การตีความกฎหมาย รวมทั้งกฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ ์วธีิการในการปฏิบติัราชการ ตลอดจน

การใชดุ้ลพินิจของผูมี้อาํนาจอาจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั ก่อให้เกิดความเหล่ือมลํ้า ไม่เป็นธรรม

แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสังกดัอยูต่่างหน่วยงานกนัไป หรือแมก้ระทัง่บางกรณี

อาจมีการใชอ้าํนาจโดยมิชอบ เป็นการกลัน่แกลง้โดยไม่เป็นธรรม ซ่ึงมีปรากฏให้เห็นอยูเ่นือง ๆ จึง

เกิดแนวความคิดในการควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครองภายในฝ่ายปกครองข้ึน เพื่อ

ควบคุม กํากับ และตรวจสอบ ทบทวนกระบวนการขั้นตอนและการใช้อํานาจดุลพินิจของ

ผูบ้งัคบับญัชา ใหเ้ป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 

 แนวคิดในการควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครองในประเทศไทยนั้น แต่เดิมใช้

วิธีการควบคุมตรวจสอบโดยผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อาํนาจเหนือกว่า เช่น การอุทธรณ์ร้องทุกข์ต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูงระดบัเหนือข้ึนไป หรือการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาต่อพระมหากษตัริย ์เป็นตน้ 

ต่อมาเร่ิมได้เกิดแนวความคิดในการควบคุมตรวจสอบการกระทําทางปกครองโดยองค์กร

บริหารงานบุคคลในรูปแบบของคณะกรรมการข้ึน เพื่อเป็นองค์กรกลางท่ีจะเป็นหลกัประกนัการ

คุม้ครองสิทธิประโยชน์และความเป็นธรรมใหก้บัขา้ราชการ 

   แนวความคิดในการควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครองโดยองค์กรบริหารงาน

บุคคลในประเทศไทยนั้น เร่ิมมีหลกัฐานปรากฏเป็นคร้ังแรกคือมีการตราพระราชบญัญติัระเบียบ

ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 ซ่ึงประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2471 และมีผลใช้บงัคบัเม่ือ

วนัท่ี 1 เมษายน 2472 โดยได้แยกข้าราชการออกเป็นข้าราชการฝ่ายทหารและข้าราชการฝ่าย        

พลเรือน และไดมี้การจดัตั้งองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของขา้ราชการฝ่ายพลเรือนข้ึน มีช่ือว่า 

คณะกรรมการรักษาพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน ด้วยเหตุผลท่ีจะจดัวางระเบียบ

ขา้ราชการพลเรือนเพื่อเลือกสรรผูมี้ความรู้และความสามารถเขา้รับราชการเป็นอาชีพ โดยไม่ตอ้ง

กงัวลกบัการแสวงหาประโยชน์ในทางอ่ืน ต่อมาหลงัจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

ได้มีการตราพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนฉบบัใหม่ข้ึนในปี พ.ศ. 2476 ได้จดัตั้ง

องค์กรกลางบริหารงานบุคคลช่ือว่า คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ทาํหน้าท่ีควบคุมดูแลการ

บริหารงานบุคคลของขา้ราชการพลเรือนให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัดงักล่าว ต่อมาในปี พ.ศ. 

2518 ไดต้ราพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ข้ึนใหม่ แต่ก็ยงัคงมีคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรือน  ทาํหนา้ท่ีเป็นองคก์รกลางบริหารงานบุคคลเช่นเดิม และไดมี้การปรับปรุงแกไ้ข

ในเวลาต่อมาอีกหลายฉบบั เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั ปัจจุบนั

ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีการเปล่ียนแปลงระบบ

บริหารงานบุคคลของขา้ราชการพลเรือนหลายประการ นอกจากจะยงัคงมีองค์กรกลางบริหารงาน
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บุคคลของขา้ราชการพลเรือนคือ คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนอยู่แล้ว พระราชบญัญติัฉบบัน้ี 

ยงัไดจ้ดัตั้งองค์กรกลางข้ึนอีกองค์กรหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม” เพื่อทาํ

หน้าท่ีพิทกัษ์ระบบคุณธรรม (Merit System) มีหน้าท่ีพิจารณาอุทธรณ์ ร้องทุกข์ รวมถึงการ

คุม้ครองระบบคุณธรรมของขา้ราชการพลเรือนควบคู่กนัไปกบัคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

ซ่ึงนับเป็นการก่อตั้งองค์กรซ่ึงทาํหน้าท่ีตรวจสอบการกระทาํทางปกครองท่ีเป็นความสัมพนัธ์

ภายในองคก์รของฝ่ายปกครองข้ึนเป็นการเฉพาะเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย 

 จากการศึกษาการจดัระเบียบบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษานั้น พบวา่ แต่เดิมขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นขา้ราชการฝ่ายพลเรือนประเภทหน่ึง 

และอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน มีครุสภาเป็น         

องคก์รกลางบริหารงานบุคคลทาํหน้าท่ีแทนคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนตามพระราชบญัญติัครู 

พ.ศ. 2488 จนกระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2523 ไดมี้การตราพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู พ.ศ. 2523 

ได้แยกข้าราชการครูออกมาเป็นข้าราชการอีกประเภทหน่ึง และได้จัดตั้ ง “คณะกรรมการ   

ขา้ราชการครู” เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูโดยเฉพาะแยกจากขา้ราชการ

พลเรือน  

 เม่ือพิจารณาแนวคิดเก่ียวกบัการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่มีการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 บทบญัญติัในหมวดว่าด้วยแนวนโยบาย

พื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา  81 บญัญติัให้รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรม และสนบัสนุนให้เอกชนจดัการศึกษา

อบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จดัให้มีกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้

สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสํานึก      

ท่ีถูกต้องเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมุข สนบัสนุนคน้ควา้วิจยัในศิลปะวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อการพฒันาประเทศ พฒันาวชิาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ 

 จากบทบัญญติัแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศกัราช 2540 ดังกล่าว 

ประกอบกบัแนวคิดและนโยบายปฏิรูปการศึกษาของชาติ ส่งผลให้มีการตรากฎหมายจาํนวน 3 ฉบบั 

ดงัต่อไปน้ี 

 (1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ตราข้ึนเพื่อจัดให้มีกฎหมาย

เก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติตามท่ีรัฐธรรมนูญกาํหนดไว ้โดยมีหลกัการภายใตแ้นวคิดและนโยบายท่ี

มุ่งปฏิรูปการศึกษาของชาติ มีเจตนารมณ์ใหมี้การกระจายอาํนาจการบริหารจดัการศึกษารวมทั้งการ

บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษาเป็นสําคญั ซ่ึงมาตรา 54 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดงักล่าว ได้
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บญัญัติให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูโดยให้ข้าราชการครูแต่เดิมและ

บุคลากรทางการศึกษาทั้งในหน่วยงานของรัฐในระดบัสถานศึกษาและระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษามา

เป็นขา้ราชการในสังกดัองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู ประกอบกบัมาตรา 9 (6) 

ไดก้าํหนดหลกัการจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาให้ยึดหลกัการมีส่วนร่วมของ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนั

ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน  

 (2) พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ไดต้ราข้ึน

ภายใตห้ลกัการกระจายอาํนาจการบริหารและจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 โดยไดจ้ดัโครงสร้างส่วนราชการและจดัวางระเบียบบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้ึนใหม่ โดยเนน้การจดัระเบียบการบริหารราชการไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษา และกระจายอาํนาจการ

บริหารจดัการศึกษา และอาํนาจการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 (3) พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซ่ึงเป็น

กฎหมายแม่บทในการจดัระเบียบการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ได้ตราข้ึนภายใต้หลักการกระจายอาํนาจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษาเช่นกนั และส่งผลให้ขา้ราชการครูแต่เดิมไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น 

“ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” และไดมี้การจดัตั้งองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึนใหม่ เรียกวา่ “คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา” แทนคณะกรรมการขา้ราชการครูแต่เดิม นอกจากน้ียงักาํหนดให้มีคณะอนุกรรมการ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาํเขตพื้นท่ีการศึกษา เรียกว่า “คณะอนุกรรมการ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา” และคณะอนุกรรมการขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการอ่ืนท่ีไม่สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา เรียกว่า “คณะอนุกรรมการ 

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตั้ง” หรือ “คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการ” และให้มี 

“คณะกรรมการสถานสถานศึกษา” ประจาํสถานศึกษา ตามลาํดบั นอกจากน้ียงัให้คณะกรรมการ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีอาํนาจตั้ง “คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาวสิามญั” เพื่อทาํการใดๆ แทนไดด้ว้ย 

 ปัจจุบนัไดมี้การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 โดย

ในหมวดวา่ดว้ยสิทธิเสรีภาพของประชาชน มาตรา  49 วรรคหน่ึง บญัญติัให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอ

กนัในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
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ค่าใชจ่้าย และในหมวดวา่ดว้ยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 80 (3) กาํหนดให้รัฐตอ้งพฒันา

คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับความ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จดัให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพฒันาการศึกษา

ของชาติ จดัให้มีการพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กา้วหน้าทนัการเปล่ียนแปลง

ของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีจิตสํานึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คาํนึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวม และยดึมัน่ในการปกครองปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข และ (4) กาํหนดให้รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนการกระจายอาํนาจเพื่อให้องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน องคก์ารทางศาสนา และเอกชน จดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

เพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

ดังนั้น เท่ากับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 ได้บญัญติัรับรองหลักการ

กระจายอาํนาจการบริหารจดัการศึกษา การบริหารงานบุคคล และการพฒันาคุณภาพขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาไวเ้ป็นการชดัแจง้เช่นกนั 

 จากการเปล่ียนแปลงรูปแบบโครงสร้างการบริหารจดัการศึกษา การเปล่ียนแปลง

รูปแบบโครงสร้างการบริหารราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ           

การเปล่ียนแปลงระบบโครงสร้างการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดงัไดก้ล่าวมาแลว้นั้น ส่งผลใหก้ระบวนการดาํเนินการทางวินยัและกระบวนการควบคุมตรวจสอบ

การดาํเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเปล่ียนแปลงไปด้วย  

โดยมีการกระจายอาํนาจการดาํเนินการทางวินัยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยงั

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาและผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นสําคญั และกาํหนดให้

องค์กรบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ คณะอนุกรรมการ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาํเขตพื้นท่ีการศึกษา ทาํหน้าท่ีควบคุมตรวจสอบ

กระบวนการดาํเนินการทางวนิยัและการใชอ้าํนาจดุลพินิจในการพิจารณาความผิดและกาํหนดโทษ

ของผูบ้งัคบับญัชาผูมี้อาํนาจในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และให้คณะกรรมการขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ทาํหนา้ท่ีเป็นองคก์รส่วนกลางในการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทาง

วนิยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกชั้นหน่ึง 

 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาระบบการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แลว้เห็นวา่ ยงัคงมีบทบญัญติับางประการท่ีไม่เหมาะสม และ

ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการและทฤษฎีเก่ียวกบัการควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครอง รวมทั้ง

เห็นว่าการจดัโครงสร้างการบริหารราชการของส่วนราชการในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ ตาม
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พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก็มีความไม่เหมาะสมและ

ไม่เอ้ือต่อระบบการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรม ดงัต่อไปน้ี 

 (1) ปัญหาความเป็นอิสระขององค์กรควบคุมตรวจสอบการใช้อาํนาจดุลพินิจของ

ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา เน่ืองจากองคป์ระกอบของคณะอนุกรรมการขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายดงักล่าว ประกอบ 

ดว้ยขา้ราชการซ่ึงเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอยู่เป็นเป็น

ส่วนมากและ เกินกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมดในคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้า่ ในคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาประกอบไปดว้ยผูมี้ส่วนไดเ้สีย และไม่ไดมี้ความเป็น

อิสระจากอาํนาจบงัคบับญัชาของฝ่ายบริหารอย่างแทจ้ริง กรณีเช่นน้ีความเห็นของผูอ้าํนวยการ

สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายอ่มมีอิทธิพลต่อกรรมการอ่ืน ฉะนั้นการพิจารณาความผิดวินยัของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูถู้กกล่าวหายอ่มมีอคติ เอนเอียง และอาจถูกโนม้นา้วจาก

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อใหมี้มติสอดคลอ้งกบัความเห็นของตนเอง 
 นอกจากน้ี การท่ีบทบญัญติัแห่งกฎหมายดงักล่าวไดก้าํหนดให้ผูอ้าํนวยการสํานกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา กรณีของผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาดงักล่าวยอ่ม

ถือไดว้า่เป็นกรณีท่ีมีเหตุซ่ึงมีสภาพร้ายแรงอนัอาจทาํใหก้ารใชดุ้ลพินิจพิจารณาไม่เป็นกลางอีกดว้ย 
 (2) ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รกลางในการควบคุมตรวจสอบ

การดาํเนินการทางวนิยั โดยท่ีสาระสาํคญัของหลกัการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยันั้น 

ก็เพื่อเป็นหลกัประกนัความเป็นธรรม และทาํให้ผูบ้งัคบับญัชามีความรอบคอบในการดาํเนินการ

ทางวินัย การพิจารณาความผิด ตลอดจนการพิจารณากําหนดโทษทางวินัย ถ้าหากปรากฏว่า

ผูบ้งัคบับญัชาได้ดาํเนินการทางวินยัโดยผิดพลาด ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่เหมาะสมก็จะมีองค์กรทาง

ปกครองท่ีมีลาํดบัชั้นเหนือกว่าทาํการตรวจสอบ แต่เน่ืองจากบทบญัญติัแห่งกฎหมายดังกล่าว

กาํหนดใหค้ณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นทั้งองคก์รใชดุ้ลพินิจพิจารณา

ความผดิและกาํหนดโทษทางวนิยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และในขณะเดียวกนั

ก็กาํหนดให้คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นองคก์รท่ีมีอาํนาจพิจารณา

อุทธรณ์คาํสั่งลงโทษท่ีตนเองใชดุ้ลพินิจพิจารณาและมีมติแลว้นั้นดว้ย ยอ่มเป็นการขดัต่อหลกัการ

พิจารณาอุทธรณ์ซ่ึงเป็นกระบวนการยุติธรรมทางปกครองประเภทหน่ึง ประกอบกบัเม่ือพิจารณา

หลกัการตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ย่อมต้องถือว่า
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คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงไดพ้ิจารณาความผิดและกาํหนดโทษทาง

วนิยันั้นมีฐานะเป็น “เจา้หนา้ท่ี” และขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูต้อ้งถูกคาํสั่งลงโทษ

ตามมติคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดงักล่าว ย่อมมีฐานะเป็น “คู่กรณี” 

หรือเป็นกรณีท่ีมีเหตุอ่ืนใดเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอาํนาจพิจารณาทาง

ปกครองซ่ึงมีสภาพร้ายแรงอนัอาจทาํให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจา้หน้าท่ีหรือ

กรรมการผูน้ั้นจะทาํการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองนั้นไม่ได ้

 (3) ปัญหาเก่ียวกบัสถานะทางกฎหมายของหน่วยงานเลขานุการขององค์กรควบคุม

ตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยั เน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีเลขานุการขององคก์รควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการ

ทางวนิยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรจะตอ้งเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระ 

แต่โครงสร้างของสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบนัมีฐานะ

เป็นเพียงส่วนราชการในระดบัสํานกัท่ีอยู่ภายใตส้ังกดัสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น 

โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงมีฐานะเป็นอธิบดีเป็น

ผูบ้ริหารและเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในสํานกังาน แต่สํานกังานคณะกรรมการขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา มิไดมี้ฐานะเป็นส่วนราชการในระดบักรมตามโครงสร้างการแบ่งส่วน

ราชการในกระทรวงศึกษาแต่อย่างใด และมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลในตวัเอง ทาํให้สํานักงาน

คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสบปัญหาการขาดความเป็นอิสระ     

ในการบริหารจดัการงานในภารกิจตามอาํนาจหนา้ท่ี และมีระบบโครงสร้างองคก์รท่ีไม่เหมาะสม

และไม่สอดคลอ้งกบัอาํนาจหนา้ท่ีในการเป็นหน่วยงานเลขานุการขององคก์รควบคุมตรวจสอบการ

ดาํเนินการทางวนิยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ปัญหาเก่ียวกบับทบญัญติัของกฎหมายท่ีไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการควบคุมตรวจสอบ

การกระทาํทางปกครอง และไม่เอ้ือต่อการเป็นหลกัประกนัความเป็นธรรมแก่ขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มท่ีและเพียงพอตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเหตุให้การ

บริหารงานบุคคลในการดาํเนินการทางวินยั และการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบนัปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยคร้ังว่าไม่มีความเป็น

มาตรฐานเท่าเทียมกนั มีการตีความตวับทบญัญติัของกฎหมายก็ดี มาตรฐานการลงโทษก็ดี มีความ

แตกต่างกนัอยู ่ อีกทั้งยงัมิไดใ้ชบ้ทบญัญติัเร่ืองวินยัเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการท่ีดี แต่กลบั

นาํไปใชใ้นทางปกป้องผูก้ระทาํความผิด หรือในทางกลบักนัไดน้าํไปเป็นเคร่ืองมือกลัน่แกลง้ผูอ่ื้น 

ซ่ึงเป็นผลให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดหลกัประกนัความมัน่คงและความเป็นธรรม 
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อนัส่งผลต่อเน่ืองไปถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการไม่มีประสิทธิภาพตามท่ีสังคมส่วนรวมไดค้าดหวงัไว ้

โดยส่งผลก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ระบบราชการโดยรวมตามมา  

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

   1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกฎเกณฑท์างกฎหมายเก่ียวกบัการกระทาํทางปกครองและการ

ควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครอง 

   2. เพื่อศึกษากฎเกณฑ์ทางกฎหมายเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวินยั และการควบคุมตรวจสอบ

การดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบนั และกฎเกณฑ์ทาง

กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษ ประเทศฝร่ังเศส และประเทศญ่ีปุ่น 

 3. เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  4. เพื่อศึกษาบทสรุปและขอ้เสนอแนะมาตรการท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงระบบกลไกในการ

ควบคุมตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม

พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการควบคุมตรวจสอบการการดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  

 

1.3 สมมุติฐานของการศึกษา 

 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง มีบทบญัญติับางประการท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในเร่ืองอาํนาจหน้าท่ีและความเป็น

อิสระขององคก์รบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละระดบั เร่ือง

อาํนาจหนา้ท่ีในการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวนิยั ตลอดถึงในเร่ืองของการพิทกัษร์ะบบ

คุณธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัหลกัการควบคุมและ

ตรวจสอบการกระทาํทางปกครอง และไม่เอ้ือต่อการเป็นหลกัประกนัความเป็นธรรมแก่ขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งเต็มท่ีและเพียงพอ เป็นเหตุให้การบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบนัไม่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกนั ขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาขาดหลกัประกนัความมัน่คงและความเป็นธรรม อนัส่งผลใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ

ไม่มีประสิทธิภาพ การศึกษาปัญหาดังกล่าวเทียบเคียงกบัคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท และ

องคก์รควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการในต่างประเทศ รวมทั้งการควบคุม

DPU



9 

ตรวจสอบการดาํเนินการทางวนิยัของขา้ราชการพลเรือนในประเทศไทย จะทาํให้สามารถปรับปรุง

แกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัการควบคุมตรวจสอบการกระทาํ

ทางปกครอง ซ่ึงจะทาํให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหลกัประกนัความมัน่คงและ

ความเป็นธรรม อนัจะส่งผลใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ มีศกัยภาพสูง การ

บริหารจดัการศึกษาสามารถดาํเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะนาํไปสู่การพฒันาประเทศ       

ท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจะเป็นการศึกษาถึงสภาพปัญหาในการควบคุมตรวจสอบการ

ดาํเนินการทางวนิยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยทาํการศึกษาเทียบเคียงกับ

คณะกรรมการวินิจฉยัขอ้พิพาท และองค์กรควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยั รวมทั้งส่วน

ราชการหรือหน่วยงานซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการขององค์กรควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการ

ทางวินยัของขา้ราชการในต่างประเทศ และในประเทศไทย เพื่อช้ีให้เห็นถึงรูปแบบและลกัษณะท่ี

เหมาะสมขององค์กรควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครอง และการดําเนินการทางวินัยของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย 

 

1.5 วธีิการดําเนินการศึกษา 

 การศึกษาเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการศึกษาแบบวิจยัเอกสาร (Document 

research) โดยการศึกษาจากเอกสารขั้ นปฐมภูมิ  (Primary Document) ได้แ ก่  รัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบต่างๆ และเอกสารตาํราท่ีเก่ียวข้อง และจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ 

(Secondary Document) ไดแ้ก่เอกสารท่ีรวบรวมเร่ืองเดิมไวแ้ลว้ เช่น บทความทางวิชาการ รายงาน

การวิจยั วิทยานิพนธ์ สถิติจากส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา เป็นตน้ นอกจากนั้น ยงัตอ้ง

ศึกษาจากคาํพิพากษาหรือคาํสั่งช้ีขาดคดีของศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการวจิยั 
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1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

   1. ทาํใหท้ราบแนวคิด ทฤษฎี และกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเก่ียวกบัการกระทาํทางปกครองและ

การควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครอง 

   2. ทําให้ทราบกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย และการควบคุม

ตรวจสอบการดาํเนินการทางวินัยของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบนั และ

กฎเกณฑ์ทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินัยของขา้ราชการของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษ ประเทศฝร่ังเศส และประเทศญ่ีปุ่น 

 3. ทาํให้ทราบปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   4. ทาํให้ทราบขอ้มูลเพื่อเสนอแนะมาตรการท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงระบบกลไกในการ

ควบคุมตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม

พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการควบคุมตรวจสอบการการดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  
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แนวความคดิ ทฤษฏี และหลกัการเกีย่วกบัการกระทําทางปกครอง 

การควบคุมตรวจสอบการกระทําทางปกครอง 

และวนัิยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 การดาํเนินการทางวินัย เป็นการกระทาํทางปกครองท่ีนาํไปสู่การออกคาํสั่งลงโทษ   

ทางวินัยซ่ึงเป็นคาํสั่งทางปกครอง จึงต้องอยู่ภายใต้หลักกฎหมายปกครอง ซ่ึงเป็นสาขาหน่ึง       

ของกฎหมายมหาชน ดงันั้น หากจะกล่าวถึงเร่ืองการดาํเนินการทางวินยั และการควบคุมตรวจสอบ

การดาํเนินการทางวนิยันั้น จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดก้ล่าวถึงแนวความคิด ทฤษฎีและหลกัการเก่ียวกบั           

การกระทาํทางปกครอง การตรวจสอบการกระทาํทางปกครอง และวินยัขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้เป็นท่ีเขา้ใจเสียก่อน ในบทน้ีจึงจะขอศึกษาถึงแนวความคิด ทฤษฎีและหลกัการ

ดงักล่าว เพื่อนาํไปสู่ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะทาํการศึกษาน้ีต่อไป 

 

2.1 แนวความคิด ทฤษฎ ีและหลกัการเกีย่วกบัการกระทาํทางปกครอง 

  การศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและหลกัการเก่ียวกบัการกระทาํทางปกครองในหวัขอ้น้ี 

จะได้ศึกษาถึงความหมายและลักษณะเฉพาะของฝ่ายปกครองและการกระทําทางปกครอง 

ความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง หลกัการพื้นฐานของการกระทาํทางปกครอง 

รูปแบบการกระทาํทางปกครอง ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง และผลบงัคบัของนิติกรรมทางปกครอง 

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 2.1.1 ความหมายและลกัษณะของฝ่ายปกครองและการกระทาํทางปกครอง 

  นักวิชาการหลายท่านได้อธิบายความหมายและลักษณะของฝ่ายปกครองและการ 

กระทาํทางปกครองไว ้ซ่ึงในท่ีน้ีจะขอยกคาํอธิบายของนกัวชิาการบางท่านมากล่าว ดงัต่อไปน้ี 

  (1) ความหมายและลกัษณะของฝ่ายปกครอง 

  ศาสตราจารย ์ดร.ประยุร กาญจนดุล ไดใ้ห้คาํอธิบายเก่ียวกบัฝ่ายปกครองว่า “ในการ

ปกครองจาํตอ้งมีองคก์รสาํหรับบริหารกิจการของรัฐ ซ่ึงเรียกวา่ “รัฐบาล” รัฐบาลมีอาํนาจหนา้ท่ีใน

การบริหารราชการแผน่ดิน เป็นผูก้าํหนดนโยบายและวางแนวทางในการปกครองประเทศ แต่ฝ่ายท่ี

จะปฏิบติัให้สําเร็จตามนโยบายและดาํเนินงานเป็นประจาํนั้น คือ “ฝ่ายปกครอง” ซ่ึงมีหน้าท่ีและ
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กาํลงัคน ตลอดจนเคร่ืองมือท่ีจะดาํเนินการในรายละเอียดเป็นปกติประจาํวนั โดยปฏิบติังานต่าง ๆ 

เพื่อสนองความตอ้งการหรือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ซ่ึงเรียกวา่ “บริการสาธารณะ”0

1 

  รองศาสตราจารย ์ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อธิบายว่า “คาํว่า “ฝ่ายปกครอง” ในท่ีน้ีมุ่ง

หมายถึงฝ่ายปกครองของรัฐท่ีทาํหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจสาธารณะ ฝ่ายปกครองเป็นหน่วยงานท่ี

ทาํหนา้ท่ีในการปกครอง ตลอดจนบริหารกิจการเพื่อให้ภารกิจของรัฐบรรลุผล ในองค์การเอกชน

เราจะพบหน่วยท่ีทาํหน้าท่ีในลกัษณะท่ีถือว่าเป็นการปกครองหรือบริหารจดัการภายในองค์การ

เช่นเดียวกนั เช่น หน่วยท่ีทาํหนา้ท่ีบริหารงานบุคคลในบริษทั หรือหน่วยท่ีทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการ

ภายในสมาคม หน่วยดังกล่าวอาจมีการกระทาํในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับการกระทาํของรัฐได ้       

แต่หน่วยของเอกชนดงัไดก้ล่าวมาน้ีไม่เป็นวตัถุในการศึกษาในวชิากฎหมายปกครอง”1

2 

  โดยปกติทัว่ไปตาํรากฎหมายของไทยมกัจะอธิบายความหมายของฝ่ายปกครองในแง่

ของการจดัองค์การ หรือพิเคราะห์ฝ่ายปกครองจากลกัษณะในทางรูปแบบ ซ่ึงเม่ือพิจารณาในแง่มุมน้ี 

ฝ่ายปกครองก็คือ บรรดาหน่วยงาน องค์กร ตลอดจนเจา้หน้าท่ีของรัฐ รวมทั้งนายกรัฐมนตรี หรือ

รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงซ่ึงใชอ้าํนาจในทางปกครองดว้ย 

  ศาสตราจารย ์ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ อธิบายว่า “การให้ความหมาย “ฝ่ายปกครอง”      

ในท่ีน้ีพยายามจะให้ความหมายฝ่ายปกครองในแง่ของการจดัองค์กร โดยเร่ิมต้นจากหลักการ

แบ่งแยกอาํนาจ ไดแ้ยกอาํนาจออกเป็นองคก์รนิติบญัญติั องคก์รบริหาร และองคก์รตุลาการ ในกรณี

ขององค์กรนิติบัญญัติและองค์กรตุลาการไม่มีปัญหาในเร่ืองการจัดองค์กรมากนัก เน่ืองจาก 

ลักษณะขององค์กรทั้ งสองมีความชัดเจนในแง่ของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเป็นองค์กร          

นิติบญัญติัหรือองคก์รตุลาการหรือไม่ องคก์รท่ีค่อนขา้งมีปัญหาในการพิจารณาคือองคก์รฝ่ายบริหาร 

ซ่ึงในส่วนขององคก์รฝ่ายบริหารอาจจาํแนกเป็นรัฐบาลและฝ่ายปกครอง”2

3 

  ดร.ชาญชยั แสวงศกัด์ิ ไดอ้ธิบายรูปแบบการจดัองคก์รของรัฐไว ้ดงัน้ี 

  รูปแบบการจดัการปกครองในรัฐเด่ียวมี 2 ระบบท่ีสําคญั คือ การปกครองแบบรวมอาํนาจ 

และ การปกครองแบบกระจายอาํนาจ 

 

 

                                                 
 1 ประยรู กาญจนดุล. ( 2523). คาํอธิบายกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. (น. 13-16), 

 2 วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2554). กฎหมายปกครองภาคท่ัวไป. กรุงเทพฯ: นิติราษฎร์. หนา้ 1-8 

 3 บรรเจิด สิงคะเนติ. (2554). หลกักฎหมายเก่ียวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง. กรุงเทพฯ: วญิ�ูชน.  

หนา้ 14-15. 
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  1. การจดัองคก์รฝ่ายปกครองโดยใชห้ลกัการรวมอาํนาจ  

  การปกครองแบบรวมอาํนาจ (centralization) จาํแนกได ้2 แบบ คือ การรวมศูนยอ์าํนาจ

การปกครอง (concentration) และการแบ่งอาํนาจปกครอง (deconcentration) 

   ก. การรวมศูนยอ์าํนาจปกครอง การปกครองแบบน้ีอาํนาจในการตดัสินใจทั้งหลาย

จะอยูท่ี่รัฐบาลในส่วนกลางทั้งส้ิน ไม่มีการมอบอาํนาจการตดัสินใจในบางระดบับางเร่ืองไปให้แก่

เจา้หน้าท่ีของฝ่ายรัฐบาลท่ีถูกส่งออกไปประจาํอยู่ในภูมิภาค รูปแบบเช่นน้ีย่อมเป็นไปไม่ได้ใน

รัฐสมยัใหม่ท่ีมีกิจกรรมตอ้งทาํมากมายและหลากหลายซ่ึงรัฐบาลในส่วนกลางไม่สามารถตดัสินใจ

ในทุกเร่ืองได ้

   ข. การแบ่งอาํนาจการปกครอง คือ การท่ีรัฐบาลในส่วนกลางมอบอาํนาจตดัสินใจ

ในบางเร่ืองบางระดบัให้แก่ตวัแทนหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐบาลท่ีถูกส่งไปประจาํในภูมิภาค ตวัแทน

หรือเจา้หนา้ท่ีดงักล่าวจะอยูภ่ายใตอ้าํนาจบงัคบับญัชาของรัฐบาลส่วนกลาง 

  2. การจดัองคก์รฝ่ายปกครองโดยใชห้ลกัการกระจายอาํนาจ  

  การปกครองแบบกระจายอาํนาจ (deconcentration) คือการท่ีรัฐถ่ายโอนอาํนาจทาง

ปกครองบางส่วนให้นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนอ่ืนนอกจากรัฐ เพื่อจดัทาํบริการสาธารณะ

บางอย่างโดยมีความอิสระทางปกครองและทางการคลงั ไม่ตอ้งอยู่ใต้บงัคบับญัชาของรัฐบาล

ส่วนกลาง เพียงแต่อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของรัฐบาลส่วนกลางเท่านั้น 

  ในการอธิบายถึงหลกัว่าดว้ยการกระจายอาํนาจ สามารถแยกพิจารณาไดเ้ป็น 3 หัวขอ้

ใหญ่ ไดแ้ก่  

   ก. การกระจายอาํนาจทางเขตแดน การกระจายอาํนาจในลกัษณะน้ีมีจุดเร่ิมตน้จาก

แนวความคิดทางการเมืองซ่ึงเน้นถึงความสําคญัของการเลือกตั้ง และมีความเห็นเก่ียวกับการ

กระจายอาํนาจว่าเป็นการใช้อาํนาจโดยตรงของประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตยในการ

ปกครอง หากเจา้หน้าท่ีของทอ้งถ่ินยงัคงไดรั้บการแต่งตั้งจากส่วนกลางอยู่แลว้ ก็จะเป็นการรวม

อาํนาจ มิใช่การกระจายอาํนาจ ดงันั้น การกระจายอาํนาจตามความหมายน้ีจึงตอ้งมีองคก์รปกครอง

ทางเขตแดน (collectivites territoriales) เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีการเลือกตั้งผูบ้ริหาร    

มีเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินเป็นอิสระจากส่วนกลาง ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบับญัชา แต่อยู่ภายใตอ้าํนาจควบคุม

กาํกบัของส่วนกลาง ต่อมาเม่ือสังคมพฒันาไปสู่ระบบการแข่งขนั การให้บริการ และความตอ้งการ

ท่ีมีความหลากหลายและสลบัซบัซ้อนมากข้ึน ความเขา้ใจและยึดมัน่ในแนวความคิดทางการเมือง

ซ่ึงเน้นถึงความจาํเป็นท่ีต้องแยกแยะภารกิจของสังคมออกเป็นภารกิจหรือกิจการของชาติและ

ภารกิจหรือกิจการของทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี เพื่อให้สามารถจดัระบบบริหารท่ีเหมาะสมในการตอบสนอง

ต่อภารกิจสองลักษณะดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องและส่งเสริมซ่ึงกันและกัน ดังนั้น 
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ความหมายของการกระจายอาํนาจในแง่น้ีคือ การยอมรับของรัฐว่าสามารถมีกิจการของทอ้งถ่ิน     

ท่ีมีระบบบริหารของตนเองไดภ้ายใตก้ารควบคุมกาํกบัของรัฐ รัฐจึงสร้างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ข้ึนเพื่อดาํเนินการโดยมีสภาพเป็นนิติบุคคล  

   ข. การกระจายอาํนาจทางบริการ ในรัฐสมยัใหม่ซ่ึงมีกิจการของรัฐท่ีจะตอ้งจดัทาํ

เพิ่มมากข้ึน และสลบัซับซ้อนข้ึนกว่าแต่ก่อน ทาํให้รัฐต้องเข้าไปจดัทาํกิจการดังกล่าวในรูปของ

องคก์รท่ีไดรั้บการกระจายอาํนาจทางบริการ ไม่ว่าจะในทางเศรษฐกิจ สังคม กีฬา วฒันธรรม ฯลฯ 

โดยให้กิจการนั้น ๆ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากออกจากรัฐ มีทรัพยสิ์นของตนเอง มีผูบ้ริหารของตนเอง 

การเลือกตั้งผูบ้ริหารไม่ไดเ้ป็นเง่ือนไขในการจดัตั้งองค์กรท่ีได้รับการกระจายอาํนาจทางบริการ    

ซ่ึงต่างจากการกระจายอาํนาจทางเขตแดนท่ีผูบ้ริหารมาจากการเลือกตั้งของราษฎรในทอ้งถ่ิน 

อย่างไรก็ตาม นิติบุคคลท่ีได้รับการกระจายอาํนาจทางบริการ ก็ตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุมกาํกบั   

ของรัฐเช่นกนั 

   ค. ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัองค์กรท่ีได้รับการกระจายอาํนาจ ความสัมพนัธ์    

ในแง่ดงัจะกล่าวน้ีมิใช่เป็นการสัมพนัธ์กนัในแง่ของการควบคุมบงัคบับญัชา แต่เป็นความสัมพนัธ์กนั

ในแง่ของการควบคุมกาํกบั ซ่ึงการควบคุมทั้งสองประเภทน้ี มีความแตกต่างกนัดงัน้ี 

   อาํนาจบงัคบับญัชา คือ อาํนาจท่ีหวัหนา้หน่วยงานใชป้กครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เช่น 

การท่ีรัฐมนตรีใชอ้าํนาจบงัคบับญัชาเหนือเจา้หน้าท่ีทั้งหลายในกระทรวง อาํนาจบงัคบับญัชาเป็น

อาํนาจท่ีผูบ้งัคบับญัชาสามารถสั่งการใด ๆ ก็ไดต้ามท่ีตนเห็นวา่เหมาะสม สามารถกลบั แก ้ยกเลิก 

เพิกถอนคําสั่งหรือการกระทําของผู ้ใต้บังคับบัญชาได้เสมอ เวน้แต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้

โดยเฉพาะเป็นประการอ่ืน อย่างไรก็ตาม การใชอ้าํนาจบงัคบับญัชาน้ีตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย ไม่ใช่ว่า

จะใชไ้ปในทางท่ีเหมาะสมแต่ขดัต่อกฎหมายได ้ 

   อาํนาจกํากับดูแล นั้ น ไม่ใช่เร่ืองของความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ังคับบัญชากับ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรหรือบุคคลท่ีมีอาํนาจกาํกบักบัองค์กรท่ีอยู่

ภายใตก้ารกาํกบัดูแล จึงเป็นอาํนาจท่ีมีเง่ือนไข คือ จะใช้ไดก้็ต่อเม่ือมีกฎหมายให้อาํนาจและตอ้ง

เป็นไปตามรูปแบบท่ีกฎหมายกาํหนด ในการกาํกบัดูแลนั้น องค์กรท่ีกาํกบัดูแลไม่มีอาํนาจสั่งการ

ให้องค์กรภายใตก้าํกบัดูแลปฏิบติัการตามท่ีตนเห็นสมควร องค์กรภายใตก้าํกบัดูแลย่อมมีความ

รับผดิชอบและอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย ดงันั้น องคก์รท่ีกาํกบัดูแลจึงเพียงแต่กาํกบัดูแลให้องคก์ร

ภายใตก้ารกาํกบัดูแลปฏิบติัหนา้ท่ีให้ถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น และในบางกรณี กฎหมายให้อาํนาจ

องคก์รผูก้าํกบัดูแลท่ีจะยกเลิกเพิกถอนหรือเขา้สั่งการแทนองคก์รภายใตก้ารกาํกบัดูแล ซ่ึงเป็นเร่ือง
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ของข้อยกเวน้ โดยหลักแล้วองค์กรกาํกับดูแลไม่มีอาํนาจทัว่ไปท่ีจะทาํเช่นน้ี อนัต่างกบัอาํนาจ

บงัคบับญัชาท่ีถือวา่โดยทัว่ไปมีอาํนาจทาํได ้เวน้แต่กฎหมายหา้มไม่ใหท้าํ3

4 

  (2) ความหมายและลกัษณะของการกระทาํทางปกครอง 

  รองศาสตราจารย ์ดร.กมลชยั รัตนสกาววงศ ์ไดใ้ห้คาํอธิบายการกระทาํทางปกครองไว้

วา่ กฎหมายปกครองภาคทฤษฎีทัว่ไปศูนยร์วมความคิดอยูท่ี่ อะไรคือการกระทาํของฝ่ายปกครอง       

ถา้มิใช่การกระทาํท่ีมีผลในทางปกครองก็อาจแยกออกมาเป็นการกระทาํทางแพ่ง ทางอาญา หรือ

ทางการเมือง 

  การกระทาํทางปกครองมีลกัษณะหลากหลายมาก เพราะการกระทาํในทางกฎหมาย

ทั้งหมดอาจเป็นการกระทาํในทางแพ่ง หรือทางปกครอง หากเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองกระทาํการเกิน

หรือปราศจากอาํนาจ การกระทาํนั้นก็ตอ้งถูกยกเลิกเพิกถอน และถา้มีผูเ้สียหายเขาก็อาจฟ้องร้อง 

ขอใหล้งโทษผูก้ระทาํผดิทางอาญาหรือใหใ้ชค้่าสินไหมทดแทนในทางแพง่ดว้ยก็ได้4 5 

  ความหมายของการกระทาํทางปกครอง 

  ก. การนิยามเชิงปฏิเสธ (Negative Definition) ของการกระทาํทางปกครอง 

  การกระทาํของรัฐท่ีมิใช่การกระทาํทางนิติบญัญติัหรือทางตุลาการ แต่เป็นอาํนาจใน

ฝ่ายบริหาร กล่าวคือ ขา้ราชการประจาํซ่ึงเป็นฝ่ายปฏิบติัการทางปกครองนัน่เอง 

  การกระทาํทางการเมืองจดัอยูใ่นองคก์รท่ีใชอ้าํนาจบริหารเช่นเดียวกบัฝ่ายปกครอง แต่

จะตอ้งดาํเนินไปภายใตข้อบเขตของรัฐธรรมนูญ หากฝ่ายนิติบญัญติันาํเอาเร่ืองใดไปบญัญติัไว้

อยา่งชดัเจนแลว้ และไม่มีกฎหมายใหดุ้ลพินิจไว ้ฝ่ายการเมืองจะเขา้ไปแทรกแซงขา้ราชการประจาํ

ซ่ึงเป็นฝ่ายปฏิบติัการไม่ได ้

  การตรวจสอบการกระทาํทางการเมืองโดยมากไม่ถูกตรวจสอบโดยศาล แต่จะถูก

ตรวจสอบโดยรัฐสภา ฉะนั้น จะเอาคดีการเมืองไปฟ้องศาลไม่ได้ เพราะมิใช่การกระทาํในทาง

ปกครอง ดงันั้นการตรวจสอบการกระทาํทางการเมืองกบัทางปกครองจึงต่างกนั แต่วา่ทั้ง 2 กรณีน้ี 

ก็มิไดมี้การแบ่งแยกอย่างชดัเจน ตวัอย่างคือ หากรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงมาใช้อาํนาจทางปกครอง 

(มิใช่อาํนาจทางการเมือง) มาออกใบอนุญาตและใชอ้าํนาจโดยมิชอบ รัฐมนตรีอาจถูกตรวจสอบได้

ทั้งทางการเมืองและโดยศาลปกครองได ้การตรวจสอบทางการเมืองจึงมีขอบเขตกวา้งกวา่ กล่าวคือ 

สภาตั้งกระทูถ้ามรัฐมนตรี ทั้งในส่วนท่ีเป็นนโยบายทางการเมือง และในส่วนท่ีเป็นคาํสั่งในทาง

ปกครองได ้แต่ตรงกนัขา้มศาลปกครองไม่อาจขา้มไปตรวจสอบทางการเมืองได ้

                                                 
 4 ชาญชยั แสวงศกัด์ิ.  (2552). กฎหมายปกครอง Administrative Law. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ์

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. หนา้ 43 – 46. 

 5 กมลชยั รัตนสกาววงศ.์ (2546). กฎหมายปกครอง(พิมพ์คร้ังท่ี 5). กรุงเทพฯ: วญิ�ูชน. หนา้ 25. 
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  ข. การนิยามเชิงเน้ือหา (positive Definition) ของการกระทาํทางปกครอง 

  จะตอ้งศึกษาจากลกัษณะของการกระทาํทางปกครอง ดงัน้ี 

  1. การกระทําทางปกครอง คือ การกระทําท่ีรัฐเข้าไปกระทบสิทธิเสรีภาพและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน เช่น มีมาตรการต่าง ๆ มีคาํสั่งหรือวางกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในสังคม ทาํให้

ประชาชนผูรั้บคาํสั่งนั้น ๆ จะตอ้งปฏิบติัตาม 

  2. จะตอ้งมีการกระทาํบางอยา่งท่ีใหคุ้ณให้โทษแก่ประชาชน เช่น การให้เงินช่วยเหลือ

ผูป้ระสบอุบติัเหตุ ใหทุ้นการศึกษา หรือใหเ้งินกูเ้พื่อการศึกษา เป็นตน้ 

  3. การกระทาํทางปกครองในลกัษณะการวางแผน เช่น การตดัถนน สร้างสนามบิน 

คลองส่งนํ้ า สร้างทางด่วน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นทั้งการกระทบสิทธิและให้คุณประโยชน์แก่ประชาชน 

เป็นลกัษณะของการวางแผน แต่เม่ือนาํแผนดงักล่าวไปปฏิบติัก็จะอยูใ่นลกัษณะของขอ้ 1 

  สรุป การกระทาํทางปกครอง คือ 

  1. การกระทาํท่ีมิใช่การกระทาํทางนิติบญัญติั ตุลาการ หรือการเมือง 

  2. มีลกัษณะในการกาํหนดสิทธิหนา้ท่ีของประชาชน เปล่ียนแปลง หรือระงบัซ่ึงสิทธิ

หนา้ท่ีของประชาชน การกระทาํท่ีใหคุ้ณประโยชน์แก่ประชาชน รวมถึงการวางแผนต่าง ๆ ของฝ่าย

ปกครองดว้ย 

  หนา้ท่ีหลกัของส่วนราชการ ก็คือ กระทาํการเก่ียวกบัเน้ือหาในทางปกครองโดยแทแ้ละ

ส่วนสนับสนุนกิจกรรมทางปกครองท่ีมีลักษณะของการกระทําในทางแพ่ง เช่น การจัดซ้ือ         

การว่าจา้งหรือการให้เช่าอสังหาริมทรัพยข์องฝ่ายปกครอง กล่าวคือ แต่ละส่วนราชการจะมีหนา้ท่ี

ในทางปกครอง และจะมีกฎหมายให้อาํนาจหนา้ท่ีแก่เจา้พนกังาน ส่วนในทางแพ่งจะมาสนบัสนุน

ใหว้ตัถุประสงคข์องส่วนราชการบรรลุสมดงัเจตนารมณ์ท่ีตั้งข้ึนมา 

  การกระทาํในทางปกครองโดยแทก้็คือ การกระทาํท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐมีอาํนาจเหนือ

ประชาชน และใช้อาํนาจนั้นสั่งการมากระทบสิทธิเสรีภาพหรือทรัพยสิ์นของประชาชนภายใต้

ขอบเขตของกฎหมายมหาชน ฉะนั้น ถ้าเจา้หน้าท่ีผูอ้อกคาํสั่งไม่มีอาํนาจเหนือก็มิใช่อาํนาจทาง

ปกครอง จะเป็นการกระทาํของฝ่ายปกครองในทางแพง่ 

  การออกคาํสั่ง การเก็บภาษี การออกใบอนุญาต ฯลฯ เป็นการใชอ้าํนาจของรัฐท่ีอยูเ่หนือ

ประชาชน ดงันั้นจึงมีลกัษณะในทางปกครอง แต่ถา้อยูบ่นพื้นฐานของความเสมอภาค “เป็นการกระทาํ

ของฝ่ายปกครอง” มิใช่ “การกระทาํในทางปกครอง” ถา้เป็นการกระทาํของฝ่ายปกครองในทางแพ่ง

เกิดการผิดสัญญา เป็นคดีแพ่ง ต้องฟ้องยงัศาลยุติธรรม แต่ถ้าเป็นการกระทาํในทางปกครอง          

คือมีการใชอ้าํนาจเหนือ โดยอาศยัอาํนาจตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้นการสั่งการ จะเป็นการกระทาํ

ในทางปกครอง ถา้เกิดการไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งทางปกครองฝ่ายปกครองจะไม่ฟ้องศาล แต่ฝ่ายปกครอง
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จะมีอาํนาจตามกฎหมายไปบงัคบัใหป้ฏิบติัได ้เช่น คดีสั่งร้ือถอนอาคาร ถา้ไม่ร้ือถอนตามกาํหนดเวลา 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอาํนาจเขา้ดาํเนินการร้ือถอนเองได ้

  การกระทาํทางปกครองอาจมีส่วนประกอบร่วมกันกับการกระทาํของฝ่ายปกครอง

ในทางแพ่ง เช่น การให้เงินช่วยเหลือ โดยพิจารณาเง่ือนไขของผูไ้ดสิ้ทธิ การไดรั้บเงินช่วยเหลือ

เป็นสาระสําคัญซ่ึงการพิจารณาเง่ือนไขของการได้สิทธิน้ีจะเป็นลักษณะของการกระทาํทาง

ปกครอง เช่น การสอบชิงทุน ก.พ. ซ่ึงมีวตัถุประสงคค์ดัเลือกบุคคลไปศึกษาต่อ ตอ้งมีการคดัเลือก

บุคคล ตรงน้ีจะเป็นลกัษณะในทางปกครอง ซ่ึงมีการใชอ้าํนาจเหนือในการกาํหนดขอ้สอบ วนัสอบ 

แต่หลงัจากสอบได ้ก็ตอ้งมีการทาํสัญญา (ทางแพ่ง) คือ เม่ือไปศึกษาสําเร็จกลบัมาแลว้ก็ตอ้งมีการ

ทาํงานชดใชทุ้นและตอ้งมีผูค้ ํ้าประกนั กิจการดงักล่าวของฝ่ายปกครองจึงประกอบดว้ย การกระทาํ

ในทางปกครอง และการกระทาํของฝ่ายปกครองในทางแพง่5

6 

 2.1.2 หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง 

  หลักการพื้นฐานในระบบกฎหมายปกครองท่ีกาํหนดความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกับ

เอกชนซ่ึงโดยปกติแลว้รัฐมีอาํนาจเหนือกว่าเอกชน โดยกฎหมายไดใ้ห้อาํนาจแก่องคก์รเจา้หน้าท่ี

ฝ่ายปกครองดงักล่าวในการกระทาํการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นการปกครอง ซ่ึงมุ่งประโยชน์

มหาชนหรือประโยชน์สาธารณะเป็นสาํคญับรรลุผลได ้ดว้ยเหตุดงักล่าวหากเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง

จะกระทาํการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการกระทาํนั้นก้าวล่วงเขา้ไปกระทบสิทธิ  

ของเอกชนแลว้ องค์กรเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองจะตอ้งตรวจสอบดูเสมอว่า มีกฎหมายให้อาํนาจใน

การกระทาํเช่นนั้ นหรือไม่ เราอาจกล่าวเป็นหลักได้ว่าในระบบกฎหมายปกครอง “หากไม่มี

กฎหมายใหอ้าํนาจ องคก์รเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองยอ่มไม่สามารถกระทาํการใด ๆ ท่ีกระทบสิทธิของ

เอกชนได ้

  หลกั “ความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง” หรือท่ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ 

“การกระทาํทางปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย” เป็นหลกัการพื้นฐานในกฎหมายปกครอง ท่ีทาํให้

องคก์รเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองตอ้งผูกพนัตนต่อกฎเกณฑ์ท่ีฝ่ายนิติบญัญติัและท่ีตนเองตราข้ึน หลกั

ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาํทางปกครองจะมีผลในทางปฏิบติัก็แต่โดยการท่ีมีระบบ

กฎหมายกาํหนดใหมี้การควบคุมตรวจสอบการกระทาํดงักล่าวได ้หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของ

การกระทาํทางปกครองซ่ึงเป็นองค์ประกอบสําคญัของหลักนิติรัฐ ประกอบด้วยหลักการย่อย           

2 หลกัการ คือ หลกั “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํนาจ” ประการหน่ึง และหลกั “การกระทาํทางปกครอง

ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย” อีกประการหน่ึง6

7  

                                                 
 6 แหล่งเดิม. หนา้ 25-29.  

 7 กฎหมายปกครองภาคท่ัวไป. เล่มเดิม. หนา้ 46-48. 
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  (1) หลกั “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํนาจ” 

  หลกั “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํนาจ” กาํหนดวา่ องคก์รฝ่ายปกครองจะกระทาํการใด ๆ ได้

ก็ต่อเม่ือมีกฎหมายมอบอาํนาจให้แก่องคก์รฝ่ายปกครองในการกระทาํการนั้น ในขณะท่ีหลกัการ

กระทาํทางปกครองตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายเรียกร้องแต่เพียงให้องคก์รฝ่ายปกครองกระทาํการอยูใ่น

กรอบของกฎหมายเท่านั้น หลกั “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํนาจ” เรียกร้ององคก์รฝ่ายปกครองยิ่งไปกวา่นั้น 

กล่าวคือ การกระทาํขององค์กรฝ่ายปกครองซ่ึงแสดงออกโดยองค์กรเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองนั้น

จะตอ้งมีฐานทางกฎหมายรองรับ  

  มีขอ้พึงสังเกตว่า โดยหลกัแลว้ กฎหมายท่ีให้อาํนาจแก่ฝ่ายปกครองกระทาํการต่าง ๆ 

ไดน้ั้นตอ้งเป็นกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น องคก์รฝ่ายปกครองจะอา้งกฎหมายประเพณีมาเป็น

ฐานในการใชอ้าํนาจหาไดไ้ม่ หากกฎหมายประเพณีดงักล่าวดาํรงอยูจ่ริง ยอ่มเป็นหนา้ท่ีขององคก์ร

นิติบญัญติัท่ีจะบญัญติักฎหมายลายลกัษณ์อกัษรรองรับกฎหมายประเพณีนั้น หรือยกเลิกกฎหมาย

ประเพณีนั้นเสียเพื่อความมัน่คงแน่นอนในระบบกฎหมาย 

  หลกั “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํนาจ” มุ่งคุม้ครองปัจเจกบุคคลจากการกระทาํขององค์กร

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิของตนเป็นสําคัญ ด้วยเหตุน้ีองค์กรเจ้าหน้าท่ี           

ฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการกา้วล่วงแดนแห่งสิทธิของราษฎรได ้หากไม่มี

กฎหมายให้อาํนาจ สิทธิท่ีกล่าวถึงไม่ได้หมายความเฉพาะสิทธิต่าง ๆ ท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญ

เท่านั้น แต่หมายถึงสิทธิท่ีราษฎรไดรั้บมาจากกฎหมายระดบัพระราชบญัญติัดว้ย กรณีท่ีกล่าวมาน้ี   

ดูจะไม่มีปัญหาใด ๆ สําหรับการบงัคบัใช้หลกั “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํนาจ” แต่หากเป็นกรณีท่ี

องคก์รเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองไม่ไดก้ระทาํการอนัเป็นการกระทบสิทธิของบุคคล แต่กระทาํการใน

ลกัษณะท่ีส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคคลนั้นใช้สิทธิของตนได้อย่างเต็มท่ี หรือองค์กรเจา้หน้าท่ีฝ่าย

ปกครองกระทาํการในลกัษณะท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีดงักล่าวน้ียงัจาํเป็นตอ้ง

เรียกร้องให้องค์กรเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองตอ้งกระทาํการโดยมีฐานทางกฎหมายรองรับหรือไม่ 

กล่าวอีกนยัหน่ึง จาํเป็นท่ีรัฐสภาจะตอ้งตรากฎหมายกาํหนดกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวและมอบ

อาํนาจให้องค์กรฝ่ายปกครองกระทาํการหรือไม่ ปัญหาน้ียงัเป็นปัญหาท่ีหาขอ้ยุติในทางวิชาการ

ไม่ได ้แมใ้นต่างประเทศการยึดถือหลกั “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํนาจ” ก็มีความเคร่งครัดแตกต่างกนั

ออกไป สําหรับระบบกฎหมายไทยนั้น เม่ือพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยแล้ว 

หลกั “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํนาจ” ยอ่มมีความหมายดงัน้ี 

  ก. มาตรการใด ๆ ขององค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองท่ีมีลกัษณะเป็นการสร้างภาระ   

ก้าวล่วงเขา้ไปในแดนสิทธิเสรีภาพของราษฎร จาํเป็นต้องมีฐานทางกฎหมายรองรับมาตรการ

ดงักล่าวนั้นเสมอ เช่น การใช้กาํลงัเขา้สลายการชุมนุมประท้วง การยกเลิกใบอนุญาตประกอบ
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กิจการสถานบริการ การเรียกให้บุคคลไปเขา้รับราชการทหาร การเขา้ตรวจคน้เคหะสถาน การลงโทษ

ทางวนิยัแก่นกัศึกษา เป็นตน้ 

  ข. มาตรการใด ๆ ขององคก์รเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองท่ีมีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์

แก่ราษฎร และไม่มีกฎหมายกาํหนดเง่ือนไขการใช้มาตรการนั้นไวเ้ป็นพิเศษ องค์กรเจา้หน้าท่ี     

ฝ่ายปกครองอาจกระทาํการไดแ้มว้า่จะไม่มีกฎหมายใหอ้าํนาจไวอ้ยา่งชดัแจง้ ทั้งน้ี การกระทาํดงักล่าว

ขององค์กรเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองท่ีให้ประโยชน์แก่ราษฎรนั้น จะตอ้งมีรากฐานความชอบธรรม

ในทางกฎหมาย อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการกาํหนดกฎเกณฑข์องรัฐสภาดว้ย เช่น การให้เงินอุดหนุน

เกษตรกร การอนุญาตให้กู้ยืมเงินไปใช้ในการประกอบเกษตรกรรม จะตอ้งมีการกาํหนดวงเงิน

งบประมาณเพื่อการดังกล่าวไวใ้นกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจาํปี เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม     

หากมาตรการขององคก์รเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองซ่ึงใหป้ระโยชน์แก่เอกชนรายใดรายหน่ึงหรือหลายราย 

เป็นมาตรการท่ีเห็นได้ชัดว่ากระทบกับสิทธิขั้นพื้นฐานของเอกชนรายอ่ืนแล้ว จาํเป็นจะตอ้งมี

กฎหมายให้อาํนาจกระทาํการดงักล่าวแก่ฝ่ายปกครองอย่างชดัแจง้เสมอ มิฉะนั้นแลว้ การกระทาํ

ขององคก์รฝ่ายปกครองอาจขดัต่อรัฐธรรมนูญได ้

  ค. มาตรการใด ๆ ขององคก์รเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองท่ีไดรั้บการกาํหนดข้ึนเพื่อใชบ้งัคบั

ในความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบับุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัรัฐเป็นพิเศษ เช่น ขา้ราชการ นกัเรียน 

นกัโทษ ทหารเกณฑ ์ฯลฯ ยอ่มเป็นมาตรการท่ีมีฐานทางกฎหมายรองรับอยา่งชดัแจง้ หากมาตรการ

นั้นเป็นมาตรการท่ีกระทบสิทธิของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กับรัฐเป็นพิเศษเหล่านั้น แต่หาก

มาตรการนั้นเป็นมาตรการท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อใชบ้งัคบักบับุคคลดงักล่าวในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ

องคก์ร ไม่กระทบสิทธิส่วนบุคคลท่ีบุคคลนั้นมี (ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงดว้ยว่าสิทธิส่วนบุคคลของบุคคล

กลุ่มน้ีอาจถูกจาํกดัลงโดยสภาพของความสัมพนัธ์) องคก์รฝ่ายปกครองอาจกาํหนดมาตรการต่าง ๆ ได ้

แมจ้ะไม่มีกฎหมายรองรับอย่างชัดแจง้ มาตรการใดเป็นมาตรการท่ีกระทบกบัสิทธิส่วนบุคคล 

มาตรการใดเป็นมาตรการท่ีเพียงแต่กาํหนดข้ึนเพื่อให้วตัถุประสงค์ขององคก์รบรรลุผล และยงัถือ

ไม่ไดว้า่กระทบกบัสิทธิส่วนบุคคล จะตอ้งพิจารณาเป็นกรณีไป เช่น การท่ีโรงเรียนประกาศกาํหนด

ตารางสอนเทอมถดัไป สลบัชัว่โมงเรียนวชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาแนะแนว ยงัถือไม่ไดว้า่การกระทาํ

ดงักล่าวกระทบสิทธิของเด็กนกัเรียน จึงไม่จาํเป็นตอ้งมีกฎหมายใหอ้าํนาจอยา่งชดัแจง้ เป็นตน้7

8 

  (2) หลกั “การกระทาํทางปกครองตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย” 

  หลกั “การกระทาํทางปกครองตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย” กาํหนดให้องค์กรฝ่ายปกครอง

ตอ้งผูกพนัตนต่อกฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยู่จริงในบ้านเมือง การผูกพนัตนต่อกฎหมายขององค์กร

                                                 
 8 แหล่งเดิม. หนา้ 50-55. 
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เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองอาจมีไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ การท่ีกฎหมายกาํหนดหน้าท่ีให้องคก์รฝ่ายปกครอง

ตอ้งปฏิบติั องค์กรฝ่ายปกครองยอ่มมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้แต่หากกฎหมาย

ไม่ได้กาํหนดหน้าท่ีให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องปฏิบติั กล่าวคือเป็นกรณีท่ีองค์กรฝ่ายปกครอง

ตดัสินใจดาํเนินการตามแผนการปกครองเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรดีข้ึน เช่น การสร้าง

สวนสาธารณะ หรือการดาํเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ฯลฯ ฝ่ายปกครองยอ่มมีหนา้ท่ี

ตอ้งละเวน้ ไม่กระทาํการดงักล่าวนั้นให้ขดัต่อกฎหมายบา้นเมืองท่ีใชบ้งัคบัอยู ่เหตุผลพื้นฐานของ

การกาํหนดให้การกระทาํทางปกครองตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายก็เน่ืองมาจาก หลกัความเป็นเอกภาพ

ของอาํนาจรัฐและความเป็นเอกภาพในระบบกฎหมาย เพราะหากยอมให้องคก์รเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง

กระทาํการอนัขดัต่อกฎหมายไดโ้ดยไม่มีผลร้ายใด ๆ ตามมาแลว้ กฎหมายท่ีตราข้ึนเพื่อใชบ้งัคบัในรัฐ

ก็จะหาความหมายอันใดมิได้ ด้วยเหตุน้ีองค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถกําหนด

มาตรการทางกฎหมายใด ๆ ใหข้ดัต่อกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นบา้นเมืองได ้

  ถึงแมว้่า “หลกัการกระทาํทางปกครองตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย” จะกาํหนดหน้าท่ีให ้   

ฝ่ายปกครองตอ้งผูกพนัต่อกฎหมายก็ตาม แต่หลกัการดงักล่าวไม่ไดมี้เน้ือหาเลยไปถึงผลในทาง

กฎหมายท่ีจะเกิดข้ึนหากองค์กรฝ่ายปกครองกระทาํการขดัต่อกฎหมาย การกาํหนดผลดงักล่าว     

ถือเป็นเร่ืองนิตินโยบายท่ีฝ่ายนิติบญัญติัตอ้งพิจารณาผลกระทบหลายดา้นประกอบกนั อยา่งไรก็ตาม 

เป็นท่ีประจกัษช์ดัอยูใ่นตวัวา่ หากระบบกฎหมายตอ้งการใหห้ลกัการกระทาํทางปกครองตอ้งไม่ขดั

ต่อกฎหมายมีผลบงัคบัแล้ว ระบบกฎหมายนั้น ๆ จะตอ้งกาํหนดผลร้ายท่ีจะเกิดข้ึนหากองค์กร

เจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองละเมิดหลกัการดงักล่าวไวด้ว้ย ในทางวิชาการและในระบบกฎหมายไทย   

การกระทาํทางปกครองท่ีขดัต่อกฎหมายอาจเกิดผลในทางกฎหมายไดแ้ตกต่างกนัหลายกรณี เช่น 

การกระทาํทางปกครองนั้นอาจตกเป็นโมฆะหรือไม่เกิดผลใด ๆ ในทางกฎหมายตามท่ีผูก้ระทาํการ

ดังกล่าวต้องการ หรือการกระทําทางปกครองนั้ นมีผลในทางกฎหมายแต่อาจถูกลบล้างได ้           

ในภายหลงั เป็นตน้8

9 

 2.1.3 หลกัการพื้นฐานสาํหรับการกระทาํทางปกครอง 

  ในการดาํเนินกิจกรรมทางปกครองในนิติรัฐนั้น จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์กรเจา้หน้าท่ีฝ่าย

ปกครองจาํตอ้งคาํนึงถึงหลกัการอนัเป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง หลกัการดงักล่าวมีท่ีมาจาก

บทบญัญติัต่าง ๆ ในรัฐธรรมนูญและหลกักฎหมายปกครองระดบัพระราชบญัญติัต่าง ๆ รวมทั้ง

หลกัเกณฑ์อนัเป็นท่ียอมรับกนัในนานาอารยประเทศในฐานะเป็นหลกักฎหมายทัว่ไปอีกดว้ย9

10    

อนัประกอบดว้ยหลกัการดงัต่อไปน้ี 

                                                 
 9 แหล่งเดิม. หนา้  50. 

 10 แหล่งเดิม. หนา้ 57-58. 
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  (1) หลกัความเสมอภาค 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 30 รับรองสิทธิในความเสมอภาคของบุคคล 

ในการดาํเนินการทางปกครอง องคก์รเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองย่อมไม่อาจหลุดพน้ความผูกพนัตาม

หลกัความเสมอภาคไปได ้โดยเหตุท่ีสิทธิในความเสมอภาคเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิดงักล่าวจึง

ผกูพนัองคก์รของรัฐทุกองคก์รในการตรากฎหมาย การบงัคบัใชก้ฎหมาย และการตีความกฎหมาย

ทั้งปวง 

  โดยเหตุท่ีสิทธิในความเสมอภาคมีลกัษณะเป็นนามธรรมสูง กรณีจึงอาจมีปัญหาให้

ตอ้งพิเคราะห์อยูเ่สมอวา่ การกระทาํขององคก์รเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองเป็นการกระทาํท่ีกระทบสิทธิ

ในความเสมอภาคหรือไม่ หลกัการเบ้ืองตน้ในเร่ืองดงักล่าวคือองค์กรเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองจะ

ปฏิบติัต่อส่ิงท่ีมีสาระสําคญัเหมือนกนัให้แตกต่างกนัโดยอาํเภอใจไม่ได ้หรือจะปฏิบติัต่อส่ิงท่ีมี

สาระสําคญัแตกต่างกนัให้เหมือนกนัโดยอาํเภอใจก็ไม่ไดเ้ช่นกนั การปฏิบติัโดยอาํเภอใจ หรือการ

เลือกปฏิบติั หมายถึง การปฏิบติัท่ีไม่อาจหา “เกณฑแ์ห่งความแตกต่าง” อนัมีนํ้ าหนกัสําคญัระหวา่ง

สองส่ิงหรือหลายส่ิงมาอธิบายอยา่งสมเหตุสมผลได้10

11 นัน่เอง 

  (2) หลกัความพอสมควรแก่เหตุ 

  การกระทําทางปกครองใดเป็นการกระทําท่ีก้าวล่วงสิทธิหรือสร้างภาระให้แก่       

ปัจเจกชน แมก้ารกระทาํทางปกครองนั้นจะมีกฎหมายอนุญาตให้กระทาํได ้แต่องคก์รเจา้หนา้ท่ีฝ่าย

ปกครอง   ก็จะตอ้งกระทาํพอสมควรแก่เหตุ หลกัความพอสมควรแก่เหตุเป็นหลกัการพื้นฐานใน

กฎหมายมหาชนท่ีห้ามมิให้องคก์รเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองกระทาํการอนัมีผลเป็นการสร้างภาระให้

เกิดกับปัจเจกชนเกินสมควร แต่กําหนดให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องกระทาํการให้พอเหมาะ

พอประมาณ กับสภาพของข้อเท็จจริง หลักความพอสมควรแก่เหตุเป็นหลกักฎหมายในระดับ

รัฐธรรมนูญ และถือว่าเป็นหลกัการย่อยท่ีสําคญัของหลกันิติรัฐท่ีเรียกร้องให้การใช้อาํนาจของ

องค์กรเจา้หน้าท่ีของรัฐซ่ึงกา้วล่วงเขา้ไปในดินแดนสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน ตอ้งกระทาํเท่าท่ี

จาํเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ หลกัการดงักล่าวน้ีไม่ไดป้รากฏในรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่ยงัเผยตวั

ให้เห็นในกฎหมายระดบัพระราชบญัญติัอย่างชดัเจนดว้ย แต่แมก้ฎหมายลายลกัษณ์อกัษรฉบบัใด

ไม่ได้ทาํให้หลักความพอสมควรแก่เหตุปรากฏตัวอย่างชัดเจนก็ไม่ได้หมายความว่า องค์กร

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองจะกระทาํการใด ๆ โดยละเลยหลกัการดงักล่าวน้ีได ้กล่าวอีกนยัหน่ึง โดยเหตุ

ท่ีหลกัความพอสมควรแก่เหตุเป็นหลกัการระดบัรัฐธรรมนูญ หลกัความพอสมควรแก่เหตุจึงเป็น

                                                 
 11 แหล่งเดิม. หนา้ 63-64. 
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หลกัการท่ีตอ้งใช้บงัคบัเสมอ ไม่ว่าจะมีกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรรับรองไวอ้ย่างชัดเจนหรือไม่      

ก็ตาม11

12 

  (3) หลกัความชดัเจนแน่นอนและคาดหมายไดใ้นการกระทาํทางปกครอง 

  โดยเหตุท่ีการกระทาํทางปกครองเป็นการใช้อาํนาจฝ่ายเดียวท่ีเหนือกวา่ของฝ่ายปกครอง

กาํหนดกฎเกณฑ์ให้ปัจเจกชนตอ้งปฏิบติั การกระทาํขององค์กรเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองจึงตอ้งมี

ความชดัเจนแน่นอนและเป็นท่ีคาดหมายไดจ้ากปัจเจกชนผูต้กอยู่ใตอ้าํนาจปกครอง ความชดัเจน

แน่นอนตลอดจนความคาดหมายไดใ้นการกระทาํทางปกครอง ถือเป็นสารัตถะท่ีสําคญัของหลกันิติรัฐ

ท่ีปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 29 อย่างไรก็ตาม ระดบัความชัดเจน

แน่นอนและคาดหมายไดใ้นการกระทาํทางปกครองนั้น อาจแตกต่างกนัออกไปตามสภาพของการ

กระทาํทางปกครอง แม้กระนั้นเราอาจกล่าวเป็นหลกัการทัว่ไปได้ว่า ยิ่งการกระทาํขององค์กร

เจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองมีลกัษณะเป็นการล่วงลํ้ าสิทธิ หรือสร้างภาระให้แก่ปัจเจกชนมากเท่าใด 

องคก์รเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองจะตอ้งกาํหนดเน้ือหาของกฎเกณฑใ์หช้ดัเจนแน่นอนยิง่ข้ึนเท่านั้น12

13 

  (4) หลกัสุจริตและหลกัการใชสิ้ทธิโดยมิชอบ 

  ในระบบกฎหมายไทย หลักสุจริตปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

มาตรา 5 ส่วนหลักการห้ามใช้สิทธิโดยมิชอบปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

มาตรา 421 แม้หลักการทั้ งสองประการดังกล่าวจะได้รับการบัญญัติให้เป็นลายลักษณ์อักษร         

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยก์็ตาม แต่อนัท่ีจริงแล้วหลกัการทั้งสองประการขา้งตน้เป็น

หลกักฎหมายทัว่ไปท่ีจะตอ้งนาํมาใชใ้นกฎหมายปกครองดว้ย หากพิเคราะห์จากหลกันิติรัฐซ่ึงเป็น

หลกัการในระดบัรัฐธรรมนูญแลว้ เรายอ่มสืบสาวทั้งหลกัสุจริตและหลกัการห้ามใชสิ้ทธิโดยมิชอบ

ออกมาจากหลกันิติรัฐได ้ดว้ยเหตุน้ีในการใชอ้าํนาจปกครอง หรืออาํนาจมหาชนในลกัษณะอ่ืนใด 

องคก์รเจา้หน้าท่ีของรัฐยอ่มตอ้งใชอ้าํนาจโดยสุจริต การบิดเบือนการใช้อาํนาจ หรือการใช้อาํนาจ

ในลกัษณะท่ีเป็นการกลัน่แกลง้บุคคลอ่ืนใหไ้ดรั้บความเสียหาย จึงเป็นการใชอ้าํนาจโดยมิชอบ 

  หลกัสุจริตและหลกัการห้ามใช้สิทธิโดยมิชอบ นอกจากจะผกูพนัองคก์รฝ่ายปกครอง

แลว้ ยงัผกูพนัราษฎรท่ีเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์กบัรัฐดว้ย ราษฎรคนใดกระทาํการโดยไม่สุจริต รัฐยอ่ม

ไม่คุม้ครองประโยชน์ท่ีราษฎรนั้นไดจ้ากการกระทาํโดยไม่สุจริตนั้น13

14 

 

 

                                                 
 12 แหล่งเดิม. หนา้ 57-58. 

 13 แหล่งเดิม. หนา้ 62. 

 14 แหล่งเดิม. หนา้ 64-65. 
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  (5) หลกัการคุม้ครองความเช่ือถือและไวว้างใจ 

  หลักการคุ้มครองความเช่ือถือและไวว้างใจ เป็นหลักในทางกฎหมายท่ีกาํหนดว่า  

ปัจเจกชนผูต้กอยูภ่ายใตอ้าํนาจรัฐยอ่มสามารถเช่ือมัน่ในความคงอยูส่ําหรับการตดัสินใจใด ๆ ของ

องคก์รเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และความเช่ือมัน่ดงักล่าวนั้นจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองในกฎหมายปกครอง 

หลกัการคุม้ครองความเช่ือถือและไวว้างใจเป็นหลกัการท่ีมีบทบาทสาํคญัยิง่ในการกาํหนดวา่ คาํสั่ง

ทางปกครองท่ีองคก์รเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองออกไปนั้น หากเป็นคาํสั่งท่ีให้ประโยชน์กบับุคคลผูรั้บ

คาํสั่งแล้ว องค์กรเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองจะเพิกถอนหรือยกเลิกคาํสั่งทางปกครองนั้นได้หรือไม่     

ในเง่ือนไขเช่นใด หากพิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดแลว้จะเห็นไดว้า่ หลกัการคุม้ครองความเช่ือถือ

และไวว้างใจมีผลสนบัสนุนความมัน่คงแน่นอนแห่งนิติฐานะ หรือสิทธิหนา้ท่ีของบุคคล อยา่งไรก็

ตามหลกัการดงักล่าวน้ีอาจขดัแยง้กบัหลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครองได ้

เช่นในกรณีท่ีองค์กรเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองออกคาํสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ให้

ประโยชน์แก่ผูรั้บคาํสั่งทางปกครอง หากผูรั้บคาํสั่งทางปกครองสุจริต กรณีดงักล่าวยอ่มมีปัญหาท่ี

จะตอ้งพิเคราะห์ว่า องคก์รเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองจะสามารถเพิกถอนคาํสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมายดงักล่าวไดห้รือไม่ หากถือหลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง

อย่างเคร่งครัดแลว้ ยอ่มจะตอ้งตอบว่า องค์กรเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองจะตอ้งแกไ้ขส่ิงท่ีผิดพลาดให้

เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงหมายความวา่ องคก์รเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองจะตอ้งเพิกถอนคาํสั่งทางปกครองท่ี

ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น แต่หากพิจารณาในแง่มุมของผูรั้บคาํสั่งทางปกครองท่ีได้รับประโยชน์  

จากคาํสั่งฯ ดงักล่าว ผูรั้บคาํสั่งทางปกครองยอ่มจะตอ้งคดัคา้นการเพิกถอนคาํสั่งทางปกครองท่ีให้

ประโยชน์แก่ตนโดยอา้งหลกัการคุม้ครองความเช่ือถือและไวว้างใจ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง ความ

เช่ือมัน่ในความคงอยูข่องคาํสั่งทางปกครองท่ีตนไดรั้บ โดยเหตุท่ีหลกัการทั้งสองประการดงักล่าว

เป็นหลกัการท่ีมีนํ้ าหนกัใกลเ้คียงกนั ในการดาํเนินงานทางปกครอง องคก์รเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครอง

จึงตอ้งคาํนึงถึงหลกัการดงักล่าวไวเ้สมอ โดยปกติแล้ว หากเป็นเร่ืองคาํสั่งทางปกครอง องค์กร

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองย่อมอาศยักฎเกณฑ์ท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 ในการแกปั้ญหาได ้แต่แมก้ารกระทาํทางปกครองท่ีก่อให้เกิดปัญหาไม่ใช่คาํสั่ง

ทางปกครอง หรือเป็นคาํสั่งทางปกครอง แต่องคก์รเจา้หนา้ท่ีผูท้รงอาํนาจในการออกคาํสั่งไม่ตกอยู่

ภายใตบ้งัคบักฎหมายวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน องค์กรเจา้หน้าท่ี      

ผูท้รงอาํนาจตดัสินใจออกคาํสั่งตอ้งนาํเอาหลกัการคุม้ครองความเช่ือถือและไวว้างใจ ซ่ึงอยู่ในฐานะ

เป็นกฎหมายทัว่ไปมาพิจารณาประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ทั้งน้ี โดยตอ้งคาํนึงหลกัการคุม้ครอง

ประโยชน์สาธารณะท่ีจะกล่าวต่อไปดว้ย14

15 

                                                 
 15 แหล่งเดิม. หนา้ 65-67. 
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  (6) หลกัการคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ 

  “ประโยชน์สาธารณะ” เป็นองคป์ระกอบประการสําคญัท่ีองคก์รเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง

ตอ้งคาํนึงถึงเสมอในการดาํเนินกิจกรรมทางปกครอง หลกัการในทางกฎหมายปกครองท่ีเรียกร้อง

ให้การกระทาํทั้งหลายทั้งปวงขององค์กรฝ่ายปกครองต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้น     

เป็นหลักการท่ีอธิบายได้จากการยอมรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงปรากฏเป็น

อุดมการณ์พื้นฐานของรัฐไทยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ในระบอบประชาธิปไตย    

การกระทาํทั้งหลายขององค์กรของรัฐย่อมจะตอ้งเป็นไปเพื่อประชาชนทั้งปวง เพื่อสันติสุขและ

ความดีงามร่วมกนั หลกัการคุม้ครองประโยชน์สาธารณะยอ่มเป็นหลกัการสาํคญัในการใชก้ฎหมาย

และการตีความกฎหมาย ดังนั้ น หากองค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองออกคาํสั่งให้มีการเวนคืน

อสังหาริมทรัพยโ์ดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมายระดบัพระราชบญัญติั หากปรากฏชดัว่าการเวนคืน

ดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พียงเพื่อใหเ้จา้ของอสังหาริมทรัพยค์นใดคนหน่ึงไดป้ระโยชน์ ไม่ปรากฏวา่

สาธารณะจะไดป้ระโยชน์ใด ๆ ทั้งส้ิน คาํสั่งเวนคืนอสังหาริมทรัพยน์ั้นยอ่มเป็นคาํสั่งท่ีไม่ชอบดว้ย

กฎหมาย 

  อย่างไรก็ตาม มีข้อพึงระวงัว่าการกระทาํทางปกครองท่ีมุ่งประโยชน์สาธารณะนั้น 

อาจจะเป็นการกระทาํท่ีให้ประโยชน์แก่ปัจเจกชนคนใดคนหน่ึงพร้อมกนัไปดว้ยได ้เช่น การท่ีรัฐ

ใหทุ้นการศึกษาหรือให้เงินอุดหนุนเกษตรกร กรณีดงักล่าวยอ่มถือวา่องคก์รฝ่ายปกครองมีดุลพินิจ

ค่อนขา้งกวา้งขวางในการดาํเนินการก่อตั้ง เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกนิติสัมพนัธ์ทางปกครองต่าง ๆ 

เง่ือนไขในการดาํเนินการดงักล่าวก็คือ องคก์รฝ่ายปกครองจะตอ้งอธิบายไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า 

การกระทาํของตนนั้นมีผลเป็นการกระทาํเพื่อประโยชน์สาธารณะอยา่งไร15

16 

 2.1.4 รูปแบบการกระทาํทางปกครอง 

  รองศาสตราจารย ์ดร.กมลชยั รัตนสกาววงศ์ ไดใ้ห้คาํอธิบายไวว้่า รูปแบบการกระทาํ

ในทางปกครอง แบ่งไดเ้ป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี16

17 

  (1) ปฏิบติัการในทางปกครอง 

  (2) นิติกรรมทางปกครอง 

  (3) คาํสั่งทัว่ไปในทางปกครอง 

  (4) สัญญาทางปกครอง 

 

 

                                                 
 16 แหล่งเดิม. หนา้ 67-68. 

 17 กฎหมายปกครอง (พิมพ์คร้ังท่ี 5). เล่มเดิม. หนา้ 35. 
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  (1) ปฏิบติัการในทางปกครอง 

  โดยทัว่ไปแล้วการปฏิบติัการทัว่ ๆ ไปของฝ่ายปกครอง ไม่ค่อยมีผลในทางปกครอง

เท่าใดนัก แต่ถ้าหากเป็นการละเมิดหรือกระทบสิทธิของประชาชน ก็อาจมีผลในทางแพ่งหรือ     

ทางอาญา ซ่ึงเราเรียกว่า “ปฏิบติัการในทางปกครอง” หรือ เป็นส่วนหน่ึงส่วนใดของการกระทาํ      

ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นทางปกครองของฝ่ายปกครอง 

  ปฏิบติัการในทางปกครอง เช่น การตรวจตราวา่มีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ เช่น ตรวจ

โรงงาน แรงงาน อาคาร ซ่ึงไม่มีผลอะไรไปกระทบสิทธิของประชาชนโดยตรง แต่ถา้มีการสั่งการ

จะเร่ิมมีการกระทบสิทธิ เพราะฉะนั้นการปฏิบติัการในทางปกครองมกัจะไม่มีคดีข้ึนสู่ศาล เพราะ

ยงัไม่มีขอ้พิพาท แต่อาจร้องทุกขต่์อผูบ้งัคบับญัชาได้17

18 

  (2) นิติกรรมทางปกครอง  

  นิติกรรมทางปกครองหรืออาจเรียกวา่ คาํสั่งทางปกครอง คือ ส่ิงท่ีฝ่ายปกครองกระทาํการ

ไปแลว้ก่อให้เกิดนิติสัมพนัธ์ระหว่างประชาชนกบัฝ่ายปกครองผูก้ระทาํการภายในขอบเขตของ

กฎหมายมหาชน โดยมีการแสดงเจตนาคลา้ยกบักฎหมายแพ่ง ถา้เป็นนิติกรรมทางปกครองจริง ๆ 

แลว้จะตอ้งมีองคก์รมาคอยตรวจสอบดว้ยวา่นิติกรรมนั้น ๆ ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ ถา้ไม่ชอบจะ

ยกเลิกเพิกถอนอยา่งไร 

  “คาํสั่งทางปกครอง” ตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

หมายถึง การใช้อาํนาจตามกฎหมายของเจา้หน้าท่ี ท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพนัธ์ข้ึนต่อบุคคล     

ในอนัท่ีจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงบั หรือมีผลต่อสภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล    

ไม่วา่จะเป็นการถาวรหรือชัว่คราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมติั การวินิจฉยั การอุทธรณ์ 

การรับรอง การจดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงการออกกฎ ในท่ีน้ีหมายความถึงกฎทั่ว  ๆ ไป                 

เช่น กฎกระทรวง เพราะกฎไม่มีลกัษณะเป็นการสั่งการเฉพาะราย เป็นแต่เพียงการประกาศโดยทัว่ไป 

ซ่ึงโดยปกติแลว้ กฎหมาย (norm) มกัไม่กระทบสิทธิของประชาชนโดยตรงจนกว่าจะมีการอาศยั

อาํนาจตามกฎหมายนั้น ๆ สั่งการใหป้ระชาชนปฏิบติั (act) กล่าวอีกนยัหน่ึงประชาชนจะถูกกระทบ

สิทธิในกรณีท่ีมีคาํสั่งให้ปฏิบติั (ตอนออกกฎหมายมายงัไม่กระทบสิทธิโดยตรงจนกว่าจะมีการ

ออกคาํสั่งใหป้ฏิบติั) 

  ความหมายของคาํวา่ “นิติกรรมในทางปกครอง” ตามกฎหมายของเยอรมนัสาระสําคญั

อยูท่ี่การกระทาํ ซ่ึงอาจออกมาในรูปของวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ท่ีฝ่าย

                                                 
 

18
 แหล่งเดิม. หนา้ 36. 
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ปกครองเอามาใช้กบัประชาชน เช่น มาตรการล็อกลอ้รถยนต์ท่ีจอดในท่ีห้ามจอด มาตรการสลาย

การชุมนุมประทว้งท่ีผดิกฎหมาย เป็นตน้ 

  องคป์ระกอบเบ้ืองตน้ของนิติกรรมทางปกครองมีดงัต่อไปน้ี 

   1. คาํสั่ง คาํวินิจฉัย รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ของฝ่ายปกครองนั้นเอง นิติกรรมทาง

ปกครองจึงไม่จาํเป็นตอ้งเป็นหนงัสือหรือลายลกัษณ์อกัษรเสมอไป กล่าวคือ รูปแบบอาจเป็นวาจา

ท่าทางก็ได ้เช่น ตาํรวจจราจรโบกรถ ก็เป็นคาํสั่งของเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองท่ีจะมาอาํนวยความ

สะดวก ถา้ฝ่าฝืนก็เท่ากบัขดัคาํสั่งเจา้หนา้ท่ี อาจไดรั้บโทษทางปกครอง หรือทางอาญา  

   2. เจา้หนา้ท่ีท่ีจะออกคาํสั่งตอ้งมีอาํนาจในทางปกครองท่ีจะออกคาํสั่งนั้น ๆ ถา้ไม่มี

อาํนาจก็ไม่ใช่คาํสั่งทางปกครอง รัฐจะใช้อาํนาจได้โดยผ่านเจ้าหน้าท่ี เช่น ขา้ราชการพลเรือน      

เจา้พนกังานตาํรวจ อีกประการหน่ึง งานบางอยา่งเป็นงานของส่วนราชการหรือของรัฐ แต่รัฐไม่ได้

ทาํเอง มอบให้บางองค์กรทาํแทน เช่น สภาวิชาชีพ หรือบางกรณีรัฐทาํเองบางส่วน เช่น การตรวจ

สภาพรถยนต์เม่ือมาต่อทะเบียน การตรวจสภาพรถยนตรั์ฐมอบให้องค์กรเอกชนทาํแทน ซ่ึงถือว่า

เป็นการกระทาํโดยองค์กรของฝ่ายปกครองด้วย ฉะนั้น เราต้องถือตามความหมายอย่างกวา้ง        

คือแมรั้ฐไม่ไดท้าํเองแต่ใหอ้งคก์รเอกชนทาํแทนซ่ึงไดรั้บมอบหมายมาจากรัฐ เราก็ถือวา่เป็นองคก์ร

ของฝ่ายปกครองดว้ย  

   3. ในคาํสั่ง การอนุมติั การวินิจฉยั จะตอ้งมีเน้ือหาสาระให้ผูรั้บคาํสั่งกระทาํการหรือ

ละเวน้กระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใด ถา้อ่านแลว้ไม่รู้ว่าให้ทาํอะไร ก็ไม่เป็นนิติกรรมทางปกครอง 

ฉะนั้น ในคาํสั่งนั้น ๆ จะตอ้งมีกฎเกณฑ์ ขอ้กาํหนด มีเน้ือหาท่ีให้สิทธิหรือกาํหนดหน้าท่ีให้กบั  

ผูรั้บคาํสั่งนั้นวา่ เม่ือเขาไดรั้บคาํสั่งแลว้เขาควรทาํอยา่งไร หรือเขาไดสิ้ทธิอะไรบา้ง ถา้เพียงแต่บอกวา่ 

นายดาํ ตายดว้ยโรคหวัใจ แต่ไม่บอกวา่ตามเม่ือไร หรือบอกวา่ ด.ช.แดง เกิด แต่ไม่บอกว่าเป็นลูกใคร 

เกิดเม่ือไร ก็ไม่มีคุณค่าจะเป็นนิติกรรมทางปกครองได ้เพราะขาดเน้ือหาสาระสําคญั ดงันั้น เม่ือไม่มี

กฎเกณฑเ์น้ือหาสาระท่ีจะเป็นนิติกรรมทางปกครอง เราก็อาจกล่าวไดว้า่เป็นเพียง “การปฏิบติัอยา่งใด

อยา่งหน่ึงในทางปกครอง” ซ่ึงไม่มีผลใด ๆ ในทางกฎหมายปกครอง  

   คาํว่า “กฎเกณฑ์” ในความหมายท่ีจะทาํให้เป็นนิติกรรมทางปกครองน้ี ต้องมี

ลกัษณะเป็นการเจาะจง เป็นรูปธรรมวา่จะตอ้งกระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใด และตอ้งเจาะจงถึงตวัผู ้

ปฏิบติัด้วย ซ่ึงอาจเป็นบุคคลเดียว กลุ่มบุคคล บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้ ฉะนั้น ถา้ออก

คาํสั่งทางปกครองมาลอย ๆ ไม่ระบุใหใ้ครปฏิบติัก็ไม่ตอ้งทาํอะไร เช่น ใบอนุญาตประกอบร้านคา้ แต่

ไม่ระบุตวับุคคล ดงัน้ีก็ไม่มีใครไดสิ้ทธิ เพราะฉะนั้นนิติกรรมในทางปกครองจะตอ้งรู้ว่าไดสิ้ทธิ

หรือเสียสิทธิ มีหน้าท่ีปฏิบติัอยา่งไร ซ่ึงต่างกบักฎหมาย เพราะกฎหมายไม่ระบุตวับุคคลใด และมีผล
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ใชบ้งัคบัทัว่ไป แต่นิติกรรมทางปกครองจะตอ้งมีการระบุตวับุคคลผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัตามคาํสั่ง หรือ      

ผูไ้ดรั้บสิทธิตามใบอนุญาตนั้น ๆ  

   4. นิติกรรมทางปกครองตอ้งมีลกัษณะเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวท่ีออกโดยรัฐหรือ

เจา้หน้าท่ีของรัฐ องค์กรของรัฐมีอาํนาจเหนือกว่าในการท่ีออกคาํสั่ง หรืออนุมติัสั่งการลงมาให ้

ดงันั้น สถานะระหว่างผูอ้อกคาํสั่งกบัผูรั้บคาํสั่งจึงไม่เท่าเทียมกนั ไม่เหมือนกบันิติกรรมทางแพ่ง    

ท่ีตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความเสมอภาค  

   5. การสั่งการต้องมีลักษณะของการใช้อาํนาจปกครอง ถ้าไม่มีการใช้อาํนาจทาง

ปกครองก็ไม่ใช่นิติกรรมทางปกครอง เช่น การท่ีส่วนราชการทาํสัญญาในทางแพ่งกบัเอกชน เช่น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัให้เช่าท่ีดิน ไม่เป็นนิติกรรมทางปกครอง เพราะการให้เช่า ไม่ใช่การใช้

อาํนาจปกครอง เน้ือหาสาระหรือจุดประสงคข์องมหาวิทยาลยัคือให้การศึกษา ซ่ึงเป็นลกัษณะการ

ใชอ้าํนาจปกครอง เช่น การอนุมติัมอบปริญญาใหแ้ก่นิสิตท่ีสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร เป็นตน้  

   6. ตอ้งมีลกัษณะไปกระทบสิทธิหรือหนา้ท่ีของประชาชน อาจเป็นการให้มีสิทธิข้ึน   

มาใหม่ เปล่ียนแปลง ระงบั ยกเลิกสิทธิ ถา้ไม่กระทบก็ไม่เป็นนิติกรรมในทางปกครอง ตวัอยา่งเช่น 

เร่ืองสัญชาติ การท่ีเรามีสัญชาติไทยอยูแ่ลว้ แลว้มีคาํสั่งหรือนิติกรรมทางปกครองมาให้สัญชาติไทย

เราอีก ดงัน้ี ไม่มีการกระทบสิทธิเลย จึงไม่เป็นนิติกรรมทางปกครอง แมแ้ต่หนังสือเวียนท่ีได้

กระจายไปทัว่ทุกส่วนราชการทัว่ราชอาณาจกัร ก็ยงัไม่เป็นนิติกรรมทางปกครอง เพราะยงัไม่ปฏิบติั

ก็ยงัไม่มีการโตแ้ยง้สิทธิของประชาชน18

19 

  (3) คาํสั่งทัว่ไปในทางปกครอง 

  มีลักษณะกํ้ าก่ึง จะว่าเป็นนิติกรรมทางปกครองก็ไม่ใช่ จะว่าเป็นกฎหมายก็ไม่เชิง         

ก็เพราะวา่มีลกัษณะเป็นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง แต่ไม่เจาะจงตวับุคคลไวล่้วงหนา้ 

  คาํสั่งทัว่ไปมีลกัษณะผสม คือไม่มีการเจาะจงตวับุคคลไวล่้วงหนา้ แต่เป็นกรณีเฉพาะราย 

เช่น ป้ายจราจร ป้ายเหล่าน้ีไม่ใช่กฎหมาย (เพราะส่ิงท่ีเป็นกฎหมายอยูใ่นตวัพระราชบญัญติัแต่ป้ายน้ี

ออกมาจากพระราชบัญญัติแล้ว) เพราะไม่ได้บอกว่าใช้กับนายดํา นายแดง แต่เป็นการห้าม

โดยทัว่ไปสําหรับบุคคลท่ีอยูบ่ริเวณนั้น รวมทั้งตาํรวจจราจรดว้ย เพราะฉะนั้นป้ายจราจรจึงไม่ใช่

กฎหมาย แต่เป็นคาํสั่งทัว่ไป เพราะมีลกัษณะเจาะจงเฉพาะเร่ือง แต่ไม่ระบุตวับุคคล เม่ือใครมาพบ

ตอ้งปฏิบติัตาม ในทางกฎหมายปกครอง คาํสั่งทัว่ไปจึงไม่เป็นนิติกรรมทางปกครองในตวัเอง      

แต่กฎหมายให้ถือว่าเป็นนิติกรรมทางปกครอง เพราะมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาความชอบดว้ย

กฎหมาย การยกเลิกเพิกถอนคาํสั่งทัว่ไปในทางปกครอง ฯลฯ เช่นเดียวกบันิติกรรมทางปกครอง19

20 

                                                 
 19 แหล่งเดิม. หนา้ 36-40. 

 20 แหล่งเดิม. หนา้ 40-41. 
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  (4) สัญญาทางปกครอง 

  ขอ้พิจารณาวา่สัญญาใดจะเป็นสัญญาทางปกครองได ้เราตอ้งดูเน้ือหาสาระของสัญญา

นั้นวา่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือส่วนรวมหรือไม่ สัญญาทางปกครองท่ีทาํข้ึนนั้น คู่สัญญา

ฝ่ายหน่ึงอยา่งนอ้ยจะตอ้งเป็นส่วนราชการ (ฝ่ายปกครอง) 

  สัญญาทางปกครองอาจแบ่งได ้2 แบบ 

  1. สัญญาท่ีฝ่ายปกครองทาํกบัเอกชน (subordination) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์

สาธารณะ  

  2. สัญญาท่ีส่วนราชการดว้ยกนัทาํกนัเอง (co-ordination) เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

เช่น ร่วมทุนกนัสร้างเคร่ืองกาํจดัขยะ แต่ถา้ส่วนราชการทาํกบัเอกชนมิใช่เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

แต่เพื่อสนบัสนุนกิจการของรัฐ ดงัน้ี ไม่ใช่สัญญาทางปกครอง แต่เป็นสัญญาทางแพง่ 

  ความแตกต่างของสัญญาทางปกครองกบัสัญญาทางแพง่ 

  1. สัญญาทางปกครอง ไม่ยึดหลักสัญญาต้องเป็นสัญญาอย่างเคร่งครัด เหมือนกับ

สัญญาทางแพ่งท่ียึดวา่สัญญาคือสัญญาตอ้งไดรั้บการปฏิบติัตามสัญญา จะผิดสัญญาไม่ได ้หรือจะ

แก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาโดยท่ีคู่สัญญาไม่ยินยอมไม่ได้ แต่ว่าสัญญาทางปกครองก็ยึดหลักน้ี

เช่นเดียวกนั เพียงแต่วา่ “ถา้ขอ้เทจ็จริงเปล่ียนไปฝ่ายปกครองก็สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้สัญญา

ได้” หรือเอกชนก็สามารถยื่นคาํร้องขอเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อสัญญาได้ เช่นเม่ือก่อนมีสัญญา

สัมปทานป่าไม ้แต่ตอนน้ีป่าไมเ้หลือนอ้ย เพื่อเป็นการรักษาป่า จึงยกเลิกสัมปทานทั้งหมด ทั้งน้ีรัฐ

ทาํเพื่อป้องกนัการสูญเสียป่าไม ้ซ่ึงเป็นการทาํเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่ว่าเม่ือยกเลิกแลว้ตอ้ง

ชดใชค้่าเสียหายใหต้ามสมควร  

  2. ถา้เป็นสัญญาประเภท “subordination” (รัฐ – เอกชน) ในกรณีท่ีจาํเป็นรีบด่วน หรือ

เพื่อประโยชน์สาธารณะ รัฐสามารถบงัคบัคดีไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งฟ้องศาล แต่ของไทยเวลาน้ี เราใช้

วิธีการยื่นคาํร้องต่อศาลเพื่อใช้วิธีคุ ้มครองชั่วคราวกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินตามประมวลกฎหมาย         

วธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 226 – 270 เช่น กรณีมีขอ้พิพาทเร่ืองทางด่วน ศาลก็มีคาํสั่งให้เปิดทาง 

แต่ถ้าเป็นสัญญาประเภท “co-ordination” บังคับกันไม่ได้ เพราะคู่สัญญาเสมอภาคกัน เช่น

กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพทัยาหากมีขอ้พิพาทก็ตอ้งฟ้องศาล  

  3. สัญญาทางปกครองมีววิฒันาการมานอ้ยกวา่สัญญาทางแพ่ง ดงันั้น ในหลายประเทศ

จึงอนุโลมให้นาํหลกัของกฎหมายแพ่งมาใชไ้ด ้เช่น หลกัคุม้ครองผูสุ้จริต หลกัความสงบเรียบร้อย

และศีลธรรมอนัดีของประชาชน หลกัอายคุวามและการนบัระยะเวลา เป็นตน้  
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  4. สัญญาทางปกครองตอ้งทาํเป็นหนงัสือ ทาํเป็นวาจามิได ้แต่สัญญาทางแพ่งอาจทาํได้

ด้วยวาจา เป็นการแสดงเจตนาในการทาํคาํเสนอและคาํสนอง เวน้แต่กฎหมายจะบงัคบัให้ทาํ       

ตามแบบ20

21 

 2.1.5 ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง 

  ฝ่ายปกครองจาํเป็นต้องมีอาํนาจดุลพินิจในการพิจารณาและตัดสินใจ แต่ดุลพินิจ

ดงักล่าวตอ้งเป็นอาํนาจท่ีเกิดจากกฎหมาย และฝ่ายปกครองจะตอ้งใชอ้าํนาจดุลพินิจนั้นให้เป็นไป

ตามกฎหมายและภายในกรอบท่ีกาํหมายกาํหนดนั้น ในท่ีน้ีจึงมีความจาํเป็นตอ้งศึกษาแนวคิด

เก่ียวกบัดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

  (1) ความหมายของดุลพินิจของฝ่ายปกครอง 

  รองศาสตราจารย ์ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ได้สรุปความหมายของอาํนาจดุลพินิจว่า 

หมายถึง ความสามารถในอนัท่ีจะตดัสินใจออกคาํสั่งอยา่งใดอย่างหน่ึงในบรรดาคาํสั่งหลาย ๆ อย่าง 

ซ่ึงกฎหมายเปิดช่องให้ออกไดเ้พื่อดาํเนินการให้บรรลุเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมาย 

หรืออีกนัยหน่ึงอาํนาจดุลพินิจคืออาํนาจท่ีกฎหมายให้แก่องค์กรของรัฐฝ่ายปกครององค์กรใด

องค์กรหน่ึงโดยบญัญติัเปิดช่องให้องค์กรของรัฐฝ่ายปกครองนั้นตดัสินใจไดอ้ย่างอิสระว่า เม่ือมี

ขอ้เท็จจริงอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีกาํหนดไวเ้กิดข้ึน สมควรจะออกคาํสั่งหรือไม่ หรือสมควรจะ

ออกคาํสั่งโดยมีเน้ือความอยา่งไร21

22 

  รองศาสตราจารย ์ดร.กมลชยั รัตนสกาววงศ ์ไดอ้ธิบายวา่ ถา้ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจแลว้

ศาลจะกา้วเขา้มาวินิจฉัยแทนมิได ้เพราะตรงนั้นเป็นอาํนาจโดยแทข้องฝ่ายปกครอง ซ่ึงตามหลกั  

นิติรัฐ ฝ่ายปกครองจะมีดุลพินิจโดยอิสระมิได ้และดุลพินิจจะเกิดข้ึนไดก้็แต่โดยในขอบเขตของ

กฎหมาย 

  ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง อาจเทียบไดก้บัดุลพินิจในการลงโทษของศาล เช่น กฎหมาย

ใหอ้าํนาจศาลในการลงโทษจาํคุกจาํเลย 1-3 ปี ศาลอาจจะใชดุ้ลพินิจลงโทษ 1 ปี ก็ได ้2 ปีก็ได ้หรือ 

3 ปีก็ได ้

  ในการตรากฎหมาย ฝ่ายนิติบัญญติัไม่สามารถออกกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนทุกกรณีได ้

ดงันั้น จึงเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารใชดุ้ลพินิจเป็นรายกรณี ๆ ไปได ้แต่ขณะเดียวกนั ถา้ฝ่ายบริหารใช้

อาํนาจดุลพินิจทะลุกรอบท่ีกฎหมายใหอ้าํนาจไว ้ก็จะมีองคก์รท่ีมีอาํนาจควบคุมเขา้มาตรวจสอบได ้

แต่ถา้อยู่ในกรอบแลว้องค์กรหรือศาลไม่สามารถจะเขา้ไปตรวจสอบได ้จะเห็นไดว้่าดุลพินิจของ

                                                 
 21 แหล่งเดิม. หนา้ 41-42. 

 22 วรพจน์ วศิรุตพิชญ.์ (2531). การควบคุมการใชดุ้ลพินิจทางปกครองโดยองคก์รตุลาการ.รวมบทความ 

60 ปี ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์. หนา้ 199. 
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ฝ่ายปกครองจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือ ฝ่ายนิติบญัญติัให้อาํนาจไว ้และเม่ือฝ่ายปกครองวินิจฉยัและเม่ือ

คาํวนิิจฉยันั้นถึงท่ีสุดดว้ยแลว้ เราเรียกอาํนาจตรงน้ีวา่ “ดุลพินิจ” แต่ถา้ส่วนใดท่ีศาลสามารถเขา้ไป

ตรวจสอบไดเ้ราไม่เรียกวา่ดุลพินิจ แต่เราถือวา่มีอาํนาจตดัสินใจสั่งการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงอาํนาจ

น้ีอาจไม่ใช่ดุลพินิจก็ได้22

23 

  (2) ลกัษณะของกฎหมายท่ีใหอ้าํนาจดุลพินิจแก่เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง 

  ในทางวิชาการแบ่งโครงสร้างของกฎหมายปกครองในการออกนิติกรรมทางปกครอง

เป็น 2 ส่วน คือ 

  ก. เง่ือนไขแห่งการใชอ้าํนาจ หรือองคป์ระกอบในกฎหมายปกครอง (Tatbestand)  

  ข. ผลในทางกฎหมาย (Rechtsfolge) 

  เปรียบเทียบง่าย ๆ กบั ความผดิอาญา ซ่ึงแบ่งเป็น  

  1. องคป์ระกอบของความผดิ เช่น ผูใ้ดลกัทรัพยผ์ูอ่ื้น 

  2. ผลทางกฎหมาย เช่น ผูน้ั้นตอ้งรับโทษจาํคุกหรือปรับ 

  เพราะฉะนั้นในรูปแบบของกฎหมาย จะตอ้งมีองคป์ระกอบหรือเง่ือนไขการใช้อาํนาจ

กบัผลทางกฎหมายประกอบกนั ซ่ึงถือวา่เป็นหวัใจสําคญัของกฎหมายปกครอง ในการพิจารณาถึง

นิติกรรมทางปกครองท่ีจะไปกระทบสิทธิของประชาชน 

  ในส่วนผลทางกฎหมายถา้เง่ือนไขของการใชอ้าํนาจครบถว้นก็เกิดอาํนาจในการสั่งการ 

แต่ถา้เง่ือนไขไม่ครบ เช่น กฎหมายบญัญติัวา่ตอ้งยื่นคาํร้องแต่ไม่ยื่น เง่ือนไขไม่ครบ อาํนาจท่ีจะใช้

สั่งการก็ไม่มี เช่น ไม่ยื่นขอใบอนุญาตหรือยื่นไม่ครบ ก็จะสั่งการอนุญาตไปไม่ได้ เพราะนั้ น 

เง่ือนไขตอ้งครบถว้นก่อนเม่ือครบแลว้เจา้หนา้ท่ีจึงมีอาํนาจวินิจฉยัสั่งการได ้

  กฎหมายแต่ละฉบบัก็จะต่างกนัไปบางฉบบัไม่ไดใ้ห้อาํนาจดุลพินิจไวเ้ลย เม่ือเง่ือนไข

ครบถว้นเจา้หนา้ท่ีตอ้งกระทาํการ เช่น เม่ือมีทารกเกิดมาและมีเอกสารครบถว้นเจา้หนา้ท่ีตอ้งออก

สูติบตัรให ้จะไม่ออกไม่ได ้และตอ้งออกใหถู้กตอ้งดว้ย 

  อาจกล่าวไดว้่า การจดทะเบียนสมรส สูติบตัร มรณะบตัร เหล่าน้ีเป็นการกระทาํทาง

ปกครองท่ีไม่มีอาํนาจดุลพินิจ เม่ือข้อเท็จจริงเขา้กับข้อกฎหมายทุกประการแล้วเจ้าหน้าท่ีต้อง

กระทาํการออกนิติกรรมทางปกครองใหเ้สมอไป 

  ในบางกรณีท่ีกฎหมายให้อาํนาจดุลพินิจไว ้แมเ้ง่ือนไขเกิดแต่ก็มิไดบ้งัคบัว่าเจา้หนา้ท่ี  

ผูน้ั้นจะตอ้งกระทาํการ เจา้หนา้ท่ีอาจออกใบอนุญาตอนุมติัหรือไม่ก็ได ้ซ่ึงก็แสดงวา่ฝ่ายนิติบญัญติั

ใหอ้าํนาจดุลพินิจแก่เจา้หนา้ท่ี แต่บางทีก็เป็นการใหโ้ดยมีเง่ือนไขวา่ ตอ้งคาํนึงถึงศีลธรรมอนัดีของ

                                                 
 23 กฎหมายปกครอง (พิมพ์คร้ังท่ี 5). เล่มเดิม. หนา้ 48-49 
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ประชาชนหรือผลประโยชน์ส่วนรวมของรัฐ ส่ิงเหล่าน้ีคือเง่ือนไขในการใช้ดุลพินิจของฝ่าย

ปกครอง ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีตอ้งพิจารณาใหค้รบถว้นจึงจะสั่งการได ้

  ดุลพินิจของฝ่ายปกครองในทางวชิาการ แบ่งไดเ้ป็น  

  1. ดุลพินิจในการตดัสินใจวา่จะใชห้รือไม่ใชอ้าํนาจสั่งการ  

  2. ดุลพินิจในการวนิิจฉยั 

  ดุลพินิจในการตดัสินใจ เช่น นายดาํซ้ือใบขบัข่ีมา ใบขบัข่ีนั้นก็ออกโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย แต่ยงัมีผลบงัคบัเพราะไม่เป็นโมฆะ ต่อมาพบว่าเป็นการออกโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย

แทนท่ีจะตอ้งยกเลิกเพิกถอน ถา้กฎหมายให้อาํนาจดุลพินิจเจา้หนา้ท่ีจะยกเลิกเพิกถอนหรือไม่ก็ได ้

ตรงน้ีคือดุลพินิจในการตดัสินใจ ถา้ไม่ยกเลิกเร่ืองก็จบแต่ถา้ใชดุ้ลพินิจยกเลิกก็ตอ้งมาดูกนัว่าจะ

ยกเลิกอยา่งไร เม่ือไร จะใหมี้ผลในอนาคต ปัจจุบนัหรือยอ้นหลงั ซ่ึงส่วนน้ีเรียกวา่ “ดุลพินิจในการ

วนิิจฉยั” 

  แต่กฎหมายบางฉบบัก็ไม่ได้ให้อาํนาจในการตดัสินไว ้เช่น ถ้าขา้ราชการทาํผิดวินัย

อย่างร้ายแรง คณะกรรมการตดัสิน ไม่มีอาํนาจดุลพินิจในการตดัสินใจ เพราะเขาจะตอ้งรับโทษ

อย่างเดียว คณะกรรมการจะเลือกไม่ใช้อาํนาจมิได้ เพราะจะเป็นการขา้มขั้นของดุลพินิจในการ

ตดัสินใจไปสู่ดุลพินิจในการวนิิจฉยัทนัที กล่าวคืออาํนาจในการตดัสินใจไม่มี ตอ้งตดัสินใจลงโทษ

อยา่งเดียว ส่วนดุลพินิจในการวนิิจฉยัมี โดยวนิิจฉยัวา่จะไล่ออกหรือปลดออก 

  ส่วนขอบเขตในการวินิจฉยัว่าจะให้ไล่ออก  ปลดออก เม่ือมีขอ้พิพาทข้ึนสู่ศาล ศาลจะ

เขา้มาแกไ้ขเปล่ียนแปลงในขอบเขตดุลพินิจวินิจฉัยมิได้ศาลเพียงแต่ตรวจสอบว่าได้กระทาํการ

อยา่งท่ีถูกกล่าวหาหรือไม่ กระทาํผิดวินยัร้ายแรงหรือไม่ซ่ึงถา้เป็นอยา่งท่ีกล่าวหาแลว้ ศาลก็จะเขา้

มาวนิิจฉยัวา่การท่ีคณะกรรมการสั่งลงโทษไล่ออกนั้นเป็นการเกินสมควร สมควรจะปลดออก ดงัน้ี

ทาํไม่ได ้เพราะตรงนั้นคืออาํนาจดุลพินิจของฝ่ายปกครอง23

24 

  (3) เง่ือนไขแห่งการใชอ้าํนาจดุลพินิจของฝ่ายปกครอง  

  ฝ่ายบริหาร มกัเห็นวา่ดุลพินิจของตนนั้นอยู่ในขอบเขตของเง่ือนไขแห่งการใชอ้าํนาจ

ได้ เพราะถ้าเม่ือใดท่ีดุลพินิจเขา้มาอยู่ในเง่ือนไขแห่งการใช้อาํนาจได ้ศาลก็จะเขา้มาตรวจสอบ

ควบคุมมิได ้ 

  ฝ่ายตุลาการมกัเห็นว่าดุลพินิจของฝ่ายปกครองอยู่ในเง่ือนไขแห่งการใช้อาํนาจได้

เฉพาะผลของกฎหมายเท่านั้น 

 

                                                 
 24 แหล่งเดิม. หนา้ 49-52. 
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  ตวัอยา่ง ขอประกอบกิจการภตัตาคาร ขอตั้งโรงงาน แต่ถา้เราดูเจตนาของฝ่ายนิติบญัญติั 

เห็นไดว้า่ อาํนาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองไม่จาํเป็นตอ้งอยูใ่นผลของกฎหมายอยา่งเดียว อาจอยูใ่น

เง่ือนไขไดด้ว้ย เพราะฉะนั้นดุลพินิจของฝ่ายปกครองจึงอาจเกิดไดท้ั้งสองส่วน แต่โดยหลกัส่วน

ใหญ่แลว้จะอยูใ่นส่วนผลของกฎหมาย ดุลพินิจของฝ่ายปกครองในส่วนองคป์ระกอบจึงเป็นเพียง

ขอ้ยกเวน้ เช่นอาํนาจประเมินผล การปรับใชก้ฎหมายท่ีตอ้งอาศยัความชาํนาญเฉพาะดา้น หรือการ

ปรับใช้ในรูปแบบของคณะกรรมการท่ีฝ่ายนิติบญัญติัตั้งข้ึนมา เพราะฉะนั้น ถ้าคณะกรรมการ

วินิจฉยัแลว้ ศาลจะกา้วล่วงมิได ้เพราะคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญ (expert) เป็นคนท่ีฝ่ายนิติบญัญติั

ไวใ้จ นอกจากนั้น ดุลพินิจท่ีอยู่ในองค์ประกอบจะพบในกรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งข้ึน

อตัราดอกเบ้ีย ศาลจะเขา้มาตรวจสอบมิไดใ้นนิติกรรมทางปกครองบางอยา่งแมไ้ม่มีกฎหมายเขียนไว ้

แต่ฝ่ายปกครองก็ทาํไดถ้า้เป็นกรณีท่ีทาํเพื่อประโยชน์ของประชาชน เช่น การท่ีรัฐให้เงินช่วยเหลือ 

ดงันั้นไม่มีกฎหมายเขียนวา่ฝ่ายปกครองตอ้งใชดุ้ลพินิจอยา่งไร กรณีน้ีฝ่ายปกครองตอ้งใชดุ้ลพินิจ

โดยผูกพนัตามหลกักฎหมายทัว่ไป หรือกฎหมายรัฐธรรมนูญ เช่น “หลักความเสมอภาค” หรือ 

“หลกัความไดส้ัดส่วน” หรือท่ีเรียกกนัว่า “หลกัความสมควรแก่เหตุ” ดงันั้น การใช้ดุลพินิจของ  

ฝ่ายปกครองยงัตอ้งถูกควบคุมโดยอยูภ่ายใตห้ลกักฎหมายทัว่ไป 

  การควบคุมการใชดุ้ลพินิจของเจา้หนา้ท่ี แบ่งออกเป็น  

  1. ควบคุมความชอบดว้ยกฎหมาย 

  2. ควบคุมวตัถุประสงคข์องกฎหมาย 

  การควบคุมความชอบดว้ยกฎหมาย (Rechtmaessigkeitskontrolle) เป็นการควบคุมของศาล 

ในการกระทาํของฝ่ายปกครองและเป็นการดูแลใหเ้ป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ถา้หากอยูภ่ายใน

กรอบไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน ก็ถือว่าชอบแลว้ ศาลจะไม่เขา้ไปควบคุม ซ่ึงเราเรียกวา่ “การตรวจสอบ

ความชอบด้วยกฎหมาย” ตรงข้ามกับ “การตรวจสอบความชอบในเน้ือหาของวตัถุประสงค์” 

(Zweckmaessigkeitskontrolle) ซ่ึงถา้ไม่ใช่องคก์รศาลตรวจสอบ แต่เป็นผูบ้งัคบับญัชาก็ตรวจสอบได้

ทั้งหมดและสามารถกา้วล่วงเขา้ไปในดุลพินิจไดด้ว้ย เปรียบเสมือนวา่ ถา้สั่งให้เอาเกา้อ้ีไวใ้นห้อง

ต่อมาเห็นว่าเกะกะก็ยงัสามารถสั่งให้เอาไวท่ี้มุมได้ เพราะฉะนั้น ผูบ้งัคบับญัชาสามารถเขา้ไป

เปล่ียนแปลงในเน้ือหาดุลพินิจไดด้ว้ย แต่องคก์รตรวจสอบท่ีไม่ใช่ผูบ้งัคบับญัชา  เช่น ตุลาการ ท่ีอยู่

ในลกัษณะถ่วงดุลอาํนาจระหวา่งนิติบญัญติั บริหาร ตุลาการ ไม่ไดท้าํใหตุ้ลาการมีลกัษณะสูงข้ึนมา

เป็นฝ่ายบริหารได้ แต่อยู่ในลักษณะเสมอภาคกัน เพื่อตรวจสอบให้ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีฝ่าย        

นิติบญัญติัออกมา ศาลจึงไม่สามารถกา้วเขา้มาเป็นผูบ้งัคบับญัชาเปล่ียนแปลงดุลพินิจเสียเองได ้

ศาลคงมีแต่เพียงอาํนาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย เพราะว่าศาลเองมีฐานะเท่าเทียมกับ     

ฝ่ายบริหาร  

DPU



 33 

  สรุปองคก์รตุลากรตรวจสอบฝ่ายบริหารไดเ้ฉพาะ  

  1. ตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมาย  

  2. จะตรวจสอบใหเ้ป็นผลเสียต่อผูร้้องมิได ้(Verbot reformatioin peius)25  

 2.1.6 ผลบงัคบัและการส้ินผลบงัคบัของนิติกรรมทางปกครอง 

  เม่ือฝ่ายปกครองได้ออกนิติกรรมทางปกครองอย่างใดอย่างหน่ึงแล้ว นิติกรรมทาง

ปกครองนั้นย่อมมีผลบงัคบั แต่หากนิติกรรมทางปกครองนั้นออกโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายก็อาจ

ตอ้งถูกยกเลิกหรือเพิกถอนใหส้ิ้นผลบงัคบัได ้ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

  (1) ผลบงัคบัของนิติกรรมทางปกครอง 

  โดยหลกัทฤษฎีทัว่ไปทางปกครอง นิติกรรมทางปกครองมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือบุคคลท่ีระบุ

ไวใ้นคาํสั่งไดรั้บคาํสั่ง หรือนิติกรรมทางปกครองนั้น ซ่ึงแตกต่างไปจากความชอบดว้ยกฎหมาย

ของคาํสั่งหรือนิติกรรมทางปกครองตามพระราชบญัญติัต่าง ๆ ถา้ไม่มีกฎหมายบญัญติัไว ้ศาลอาจ

ยกหลกักฎหมายทัว่ไปมาใช ้เช่น เจา้หนา้ท่ีผูอ้อกคาํสั่งจะตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียในคาํสั่งนั้นหรือตอ้ง

รับฟังผูรั้บนิติกรรมทางปกครอง (ผูจ้ะถูกกระทบสิทธิ) ก่อนท่ีจะสั่งการ อีกหลกัหน่ึงคือหลกัการให้

เหตุผลในคาํสั่ง เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองตอ้งทาํให้ถูกตอ้งตามหลกักฎหมายทั้งหมดจึงจะถือวา่คาํสั่ง

นั้นชอบดว้ยกฎหมาย คาํสั่งของรัฐเม่ือออกไปแลว้ตอ้งถือว่ามีผลบงัคบั ส่วนจะชอบหรือไม่ก็เป็น

อีกประเด็นหน่ึง ถา้ชอบก็มีผลบงัคบัถูกตอ้งตามกฎหมาย ถา้ไม่ชอบก็ตอ้งมีองคก์รช้ีขาดวา่ไม่ชอบ

เพราะอะไร ตราบใดท่ียงัไม่มีองค์กรช้ีขาดว่าชอบหรือไม่ชอบแลว้ นิติกรรมทางปกครองนั้นก็จะ

ไดรั้บการปฏิบติัเสมือนหน่ึงวา่เป็นนิติกรรมทางปกครองท่ีชอบดว้ยกฎหมาย หลกัน้ีอาจเทียบไดก้บั

นิติกรรมทางแพ่งท่ีเป็นโมฆียะท่ีมีผลบงัคับจนกว่าจะถูกบอกล้าง แต่นิติกรรมทางปกครองท่ี        

ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่อาจให้สัตยาบนัได ้แต่อาจถูกบอกลา้งโดยยกเลิกเพิกถอนได ้หรืออาจใช้

ดุลพินิจไม่ไปยกเลิกเพิกถอนมนัก็ไดข้ึ้นอยูก่บัวา่รัฐไดรั้บผลกระทบหรือผลเสียหายหรือไม่เพียงใด

25

26 

  (2) การส้ินผลบงัคบัของนิติกรรมทางปกครอง 

  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองผูมี้อาํนาจในการออกคาํสั่ง ยอ่มมีอาํนาจตรวจสอบ และมีอาํนาจ

สั่งการ ยกเลิกเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองนั้น ถ้าพบว่านิติกรรมทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วย

กฎหมาย แต่ในขณะเดียวกนันิติกรรมทางปกครองบางอย่างมีผลบงัคบัในคร้ังเดียวแลว้จบส้ินไป 

ผลบงัคบัของนิติกรรมทางปกครอง มี 2 ประการ คือ (1) มีผลคร้ังเดียวแลว้จบส้ินไป เช่น ให้เงิน

ช่วยเหลือในคร้ังเดียวแล้วก็จบไป (2) นิติกรรมท่ีมีความต่อเน่ืองในการใช้ เช่น ใบอนุญาตเปิด

                                                 
 25 แหล่งเดิม. หนา้ 52-54. 

 26 แหล่งเดิม. หนา้ 43. 
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ร้านอาหาร ใบอนุญาตขบัข่ี ใบอนุญาตประกอบการคา้มีผลบงัคบัตลอด เวน้แต่ในคาํสั่งนั้นจะกาํหนด

วา่ให้มีผลบงัคบัก่ีปี ก็มีผลไปจนถึงกาํหนด (expire) ถา้ไม่มาต่อใบอนุญาต ใบอนุญาตก็ส้ินผลในตวั

ของมนัเอง  

  ประเด็นสาํคญัของนิติกรรมทางปกครอง ก็คือ  

  1. การมีผลบงัคบั  

  2. การชอบหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

  3. เม่ือมีการยกเลิกเพิกถอนแล้ว จะให้มีผลยอ้นหลงัไปในอดีตตั้งแต่แรกหรือตั้งแต่

เวลาใด หรือมีผลตั้งแต่วนัเพิกถอนไปจนถึงอนาคตก็ได ้

  ตวัอย่าง นิติกรรมทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายก็ยงัมีผลใชบ้งัคบั เพราะยงัไม่มี

ใครไปช้ีวา่มนัชอบหรือไม่ชอบ และองคก์รท่ีช้ีขาดโดยหลกัทัว่ไปก็คือเจา้หนา้ท่ีท่ีออกคาํสั่งนั้นเอง 

หรือในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าชอบ แต่ประชาชนผูรั้บคําสั่งเห็นตรงข้าม เขาอาจอุทธรณ์ต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดซ่ึงถา้เป็นเช่นนั้นก็อุทธรณ์ไม่ไดจ้ะตอ้งขา้มมายงัองคก์รตุลากรให้ตรวจสอบ 

แต่อาํนาจตรวจสอบขององคก์รตุลาการ กบัองคก์รผูบ้งัคบับญัชาท่ีอยูใ่นฝ่ายบริหารนั้น ต่างกนัตรงท่ี

ผูบ้งัคบับญัชาของฝ่ายบริหารจะตรวจสอบทั้งความชอบดว้ยกฎหมายและการใช้ดุลพินิจ ถา้กรณี

นั้นกฎหมายใหอ้าํนาจเร่ืองดุลพินิจไวด้ว้ย เพราะเป็นผูบ้งัคบับญัชายอ่มมีอาํนาจแกไ้ขไดเ้ต็มท่ี โดย

ผูกพนักับหลักกฎหมายปกครองท่ีว่าการกระทาํทางปกครองจะต้องชอบด้วยกฎหมายเสมอ 

(Rechtsmaessigkeit und Zweckmaessigkeit)  

  อาํนาจตุลาการไม่มีอาํนาจไปปรับเปล่ียนหรือแก้ไขอาํนาจดุลพินิจได้ แก้ไขได้แต่

เฉพาะความชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้นเอง เพราะดุลพินิจของฝ่ายปกครองเป็นอาํนาจของฝ่ายบริหาร

ไม่ใช่อาํนาจฝ่ายตุลาการ ตุลาการมีอาํนาจเพียงแต่ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น เช่น

คาํสั่งของการลงโทษทางวินยัของทางราชการ ในกรณีท่ีผิดวินยัอยา่งร้ายแรง ถา้มีกฎหมายเขียนไว ้ 

ก็ไม่มีปัญหา หากไม่มีก็ตอ้งมีการตีความโดยใช้ดุลพินิจวา่แค่ไหนเพียงใดท่ีถือวา่ร้ายแรง ซ่ึงโทษ   

ก็คือ ปลดออกและไล่ออก 

  เม่ือมีการผิดวินยัอย่างร้ายแรง ฝ่ายบริหารก็จะใช้ดุลพินิจว่า โทษควรอยู่ตรงไหนซ่ึง

องคก์รศาลไม่สามารถมาปรับเปล่ียนตรงน้ีได ้เวน้แต่วา่ความจริงไม่ใช่เร่ืองร้ายแรง แต่ฝ่ายบริหาร

เห็นวา่ร้ายแรง ศาลจะสั่งใหป้รับแกแ้ลว้ใหฝ่้ายบริหารใชดุ้ลพินิจใหม่ 

  จะเห็นได้ว่าอาํนาจในการตรวจสอบขององค์กรตุลาการนั้ น จะตรวจสอบเฉพาะ

ความชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น แต่จะไม่กา้วล่วงไปปรับเปล่ียนดุลพินิจภายในขอบเขตของกฎหมาย 

เวน้แต่ดุลพินิจนั้นทะลุขอบเขตท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้
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  การใช้ดุลพินิจท่ีผิดพลาดมีผลทาํให้นิติกรรมทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เหมือนกบัมีนิติกรรมทางปกครองบางประการท่ีออกมาแลว้ผูรั้บคาํสั่งไม่จาํตอ้งปฏิบติัก็ได ้หรือ   

ไม่จาํเป็นตอ้งรอจนกวา่จะมีผูช้ี้ขาดหรือยกเลิกเพิกถอน ถา้หากวา่นิติกรรมทางปกครองนั้นไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมายอย่างร้ายแรง โดยสภาพแลว้เป็นไปไม่ได ้ไม่ชอบดว้ยเหตุผลในตวัของมนัเอง (เช่น 

ตึกสูง 15 เมตร กาํหมายกาํหนดวา่ห้ามสูงเกิน 15 เมตร แต่เจา้หน้าท่ีมาสั่งให้ร้ือ ดงัน้ีเราไม่ตอ้งร้ือ 

เพราะไม่ไดสู้งเกินกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด นิติกรรมทางปกครองก็ไม่เป็นผล เช่นเดียวกบัการให้

สัญชาติไทยกบัคนท่ีมีสัญชาติไทยอยู่แลว้ หรือถา้นิติกรรมทางปกครองท่ีออกมาโดยไม่ทราบว่า

เป็นของหน่วยงานใด ก็ถือว่านิติกรรมนั้นไม่มีผลบงัคบัเพราะไม่รู้วา่จะปฏิบติัไดอ้ยา่งไร และไม่รู้

วา่ใครเป็นคนสั่ง26

27 

  (3) ความไม่ชอบดว้ยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง 

  การจะต้องยกเลิกเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ฝ่ายท่ี

เคร่งครัดเห็นวา่ เม่ือไม่ชอบแลว้ก็ตอ้งทาํให้หมดไปโดยการยกเลิกหรือเพิกถอนไปเสีย แต่มีอีกฝ่าย

หน่ึงเห็นวา่ มาดูในรายละเอียดวา่สมควรยกเลิกหรือไม่เพราะหากยกเลิกทั้งหมด ยอ่มไม่อยูใ่นวิสัย

ท่ีจะทาํได ้เพราะกาํลงัเจา้หน้าท่ีอาจมีไม่พอ หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่รัฐและประชาชน จึง

ควรให้เป็นอาํนาจดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองผูบ้งัคบัใช้กฎหมายนั้น ๆ ให้ยกเลิกเพิกถอน

นิติกรรมทางปกครอง 

  สาํหรับขอ้พิจารณาในการยกเลิกเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย

นั้น ในประเด็นน้ีแทบทุกประเทศคงจะยอมรับกันว่าไม่อยู่ในวิสัยท่ีกฎหมายจะไปบังคับให้

เจา้หน้าท่ีตอ้งยกเลิกเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายเสมอไป เพราะมีมากมาย 

อีกทั้งจาํนวนเจา้หน้าท่ีการตรวจสอบก็มีน้อย โอกาสท่ีจะควบคุมยากมาก นิติกรรมทางปกครอง     

ท่ีกาํหนดให้คุณสมบติัของผูไ้ดรั้บอนุญาตจะตอ้งมีอยู่ตลอดไป เช่น การขอเปิดร้านอาหารโดยมี

ขอ้กาํหนดว่าผูข้ออนุญาตตอ้งไม่เป็นโรคติดต่ออยา่งร้ายแรง ต่อมาขอ้เท็จจริงเปล่ียนแปลงไปผูข้อ

อนุญาตเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง ดังน้ีคุณสมบัติท่ีจะได้ใบรับอนุญาตก็หมดไปด้วย แต่ตัว

ใบอนุญาตยงัอยู ่ซ่ึงในทางกฎหมายแลว้เขาไม่ควรจะไดรั้บใบอนุญาตเปิดร้านอาหารอีกต่อไป 

  ในกรณีท่ีขอ้กฎหมายเปล่ียนแปลงไป หรือขอ้เท็จจริงเปล่ียนแปลงไป จะเป็นคุณหรือ

ภาระแก่ผูรั้บนิติกรรมทางปกครอง ยอ่มเป็นอาํนาจดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองตอ้งเขา้มาให้

ความเป็นธรรมเป็นกรณีเฉพาะราย โดยทฤษฎีแลว้ตอ้งเขา้มายกเลิกเพิกถอน และเขา้มาปรับปรุง

คาํสั่งทางปกครองนั้นใหช้อบดว้ยกฎหมาย 
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  ฉะนั้นจะเห็นไดว้า่คาํสั่งทางปกครอง เจา้หนา้ท่ีสามารถเขา้มาแกไ้ขไดต้ลอดเวลาไม่วา่

ขณะออกจะไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือชอบดว้ยกฎหมาย แต่ในอนาคตขอ้กฎหมายหรือขอ้เท็จจริง

เปล่ียนไป ทาํให้ส่ิงนั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย แต่ตวัคาํสั่งยงัมีผลอยู่ ซ่ึงเจา้หน้าท่ีตอ้งเขา้มายกเลิก  

เพิกถอนเป็นกรณีเฉพาะราย 

  ในประเด็นเร่ืองผลยอ้นหลัง โดยหลักแล้วจะยอ้นหลังเป็นโทษมิได้แต่เป็นคุณได ้      

ซ่ึงจะตอ้งดูเป็นราย ๆ ไปว่าเป็นธรรมหรือไม่ ถ้าให้เพิกถอนขณะนั้น จะไม่เป็นธรรมก็ให้มีผล      

ในอนาคตได ้เช่นตวัอย่างคุณยายได้เงินประกนัสังคมเดือนละ 10,000 บาท ตอ้งจ่ายค่าเช่าบา้น 

5,000 บาท ต่อมาตรวจสอบว่าคุณยายไม่เหมาะสมไดรั้บเงิน 10,000 บาท จะเพิกถอนนิติกรรม    

ทางปกครองนั้น เห็นไดว้่าถ้าเพิกถอนในขณะนั้นเลยจะไม่เป็นธรรมกบัคุณยาย ควรจะเพิกถอน    

ในอนาคตโดยใหเ้วลาในการหาเช่าบา้นใหม่ 

  สรุปไดว้า่ ผลของการยกเลิกเพิกถอนท่ีจะยอ้นในอดีตหรือวนัท่ีทาํคาํสั่งหรือในอนาคต

นั้นตอ้งดูแต่ละเร่ืองเพื่อความเป็นธรรมเฉพาะรายไปแต่อาจสร้างหลักทัว่ไปได้ว่า หากใช้สิทธิ     

ไม่สุจริตก็อาจมีผลยอ้นหลงัตั้งแต่วนัเร่ิมแรก แต่ถา้สุจริตก็อาจมีผล ณ วนัออกคาํสั่งหรือในอนาคต 

  สําหรับนิติกรรมทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายในวนัขณะท่ีออก ถึงอย่างไรก็จะ

ยกเลิกโดยใหมี้ผลยอ้นหลงัไม่ได ้

  สําหรับนิติกรรมท่ีเป็นภาระแก่ผูรั้บนิติกรรมทางปกครอง ถ้าภาระนั้นไม่ชอบด้วย

กฎหมาย สามารถยกเลิกไดเ้สมอ 

  สาํหรับนิติกรรมท่ีเป็นคุณแก่ผูรั้บนิติกรรมทางปกครอง ถา้ขณะออกชอบดว้ยกฎหมาย 

แต่ต่อมาออกกฎหมายวา่ไม่ชอบแลว้ ความเช่ือใจไวว้างใจของประชาชนในนิติกรรมของฝ่ายปกครอง

ยอ่มหมดไป โดยหลกักฎหมายมหาชนไม่ใช่เร่ืองท่ีทาํไม่ไดเ้ลย ถา้ประโยชน์ของมหาชนเหนือกวา่

ก็ทาํได้ แต่รัฐต้องชดใช้ค่าทดแทน แต่ถ้าตอนออกใบอนุญาตไม่ชอบด้วยกฎหมาย รัฐก็ไม่ตอ้ง

ชดใช้ค่าทดแทน เช่น สัมปทานป่าไม ้ถา้เห็นว่าการตดัไมท้าํลายป่าจะเป็นภยนัตรายแก่ประชาชน

อย่างใหญ่หลวง รัฐก็ชอบท่ีจะเพิกถอนใบอนุญาตได ้แต่จะตอ้งชดใช้ค่าทดแทน เวน้แต่ถา้การได้

สัมปทานมานั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เช่น เกิดจากการให้สินบนเจา้พนกังาน ดงัน้ีผูไ้ดรั้บสัมปทาน

ยอ่มส้ินสิทธิท่ีจะไดรั้บค่าทดแทน27

28 
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2.2 แนวความคิด ทฤษฎ ีและหลกัการเกีย่วกบัการควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครอง 

  ในการกระทาํทางปกครอง องคก์รเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองตอ้งใชอ้าํนาจและกระทาํการ

โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเหมาะสมดงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว แต่องค์กรเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองมกัมี

แนวโนม้ท่ีจะใชอ้าํนาจหนา้ท่ีโดยอาํเภอใจอยูบ่่อย ๆ และเน่ืองจากองคก์รเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองมี

อาํนาจบังคับการให้เป็นไปตามคาํสั่งทางปกครองได้ทันที ซ่ึงอาจเกิดผลกระทบต่อสิทธิของ

ประชาชนผูอ้ยูภ่ายใตค้าํสั่งทางปกครองนั้น จึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งมีระบบหรือกลไกการควบคุม

และตรวจสอบการกระทาํขององค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

เหมาะสม และเป็นธรรม และเป็นการเยียวยาบรรเทาทุกข์แก่ผูต้กอยู่ใตค้าํสั่งทางปกครองผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบ ในท่ีน้ีจึงจะไดศึ้กษาในแนวความคิด ทฤษฎี และหลกัการเก่ียวกบัการควบคุมตรวจสอบ

การกระทาํทางปกครอง ดงัต่อไปน้ี 

 2.2.1 ลกัษณะและประเภทของการควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครอง 

  พิจารณาในแง่ขององค์กรซ่ึงทาํหน้าท่ีควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครอง 

สามารถแยกประเภทขององคก์รควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครองไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

  (1) การควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครองโดยองคก์รภายในฝ่ายปกครอง 

  การควบคุมโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง คือ การควบคุมและตรวจสอบการกระทาํ

ทางปกครองก่อนมีคาํสั่งทางปกครอง หรือภายหลงัมีคาํสั่งทางปกครองแลว้แต่กรณี โดยกาํหนดให้

องคก์รหรือเจา้หนา้ท่ีของฝ่ายปกครองนั้นเองไดมี้โอกาสตรวจสอบการกระทาํท่ีเกิดจากเจา้หน้าท่ี

ของฝ่ายปกครองนั้น ๆ เองได้ ซ่ึงการควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครองในลักษณะน้ี       

อาจจาํแนกออกไดเ้ป็น การควบคุมตรวจสอบโดยผูมี้อาํนาจเหนือ การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง 

และการควบคุมตรวจสอบโดยคณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พิพาท ซ่ึงจะไดก้ล่าวโดยละเอียดต่อไป 

  (2) การควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครองโดยองคก์รภายนอกฝ่ายปกครอง 

  ระบบการควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครองโดยองคก์รภายนอกฝ่ายปกครอง 

อาจแยกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

  การควบคุมและตรวจสอบโดยองค์กรนิติบญัญติั ไดแ้ก่ การท่ีสมาชิกรัฐสภามีสิทธิตั้ง

กระทูถ้ามให้ฝ่ายบริหารตอบ เรียกวา่ควบคุมโดยการตั้งกระทูถ้ามประการหน่ึง และการท่ีสมาชิก

รัฐสภามีสิทธิเขา้ช่ือกนั เพื่อเปิดอภิปรายลงมติไวว้างใจหรือไม่ไวว้างใจคณะรัฐมนตรีหลงัจากท่ี

บริหารราชการแผน่ดินไปไดข้ณะหน่ึง เรียกวา่ การควบคุมโดยการเปิดอภิปรายอีกประการหน่ึง28

29 
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  การควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงหมายถึงองค์กรของรัฐท่ี

ไดรั้บมอบหมายให้ดาํเนินการเก่ียวกบัภารกิจของรัฐตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

โดยเป็นองคก์รของรัฐท่ีมีสถานะพิเศษ ซ่ึงไดรั้บหลกัประกนัให้สามารถปฏิบติัภารกิจหนา้ท่ีไดโ้ดย

อิสระ ปลอดพน้จากการแทรกแซงขององคก์รของรัฐอ่ืนหรือสถาบนัการเมืองอ่ืน รวมทั้งอยูเ่หนือ

กระแสและการกดดนัใดๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในสังคมในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง2 9

30 ไดแ้ก่ ผูต้รวจการแผน่ดิน 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  (3) การควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครองโดยองคก์รตุลาการ  

  การควบคุมและตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครองโดยศาล 

ถือวา่เป็นวิธีการควบคุมท่ีให้หลกัประกนัแก่เอกชนไดดี้กวา่ระบบอ่ืน ๆ เน่ืองจากศาลหรือองคก์ร

ฝ่ายตุลาการ เป็นองค์กรท่ีเป็นอิสระ และไม่อยู่ใตอิ้ทธิพลทั้งโดยทางตรงและโดยทางออ้มของ

องคก์รทางการเมือง ทั้งรัฐบาล และรัฐสภา หรือองคก์รฝ่ายปกครองใด ๆ และวิธีพิจารณาคดีของศาล

เป็นกระบวนการท่ีเปิดเผย สาธารณชนสามารถเขา้ฟังการพิจารณาได ้รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่ความ

ทั้งสองฝ่ายนาํพยานหลกัฐานเขา้มาสืบเพื่อสนบัสนุน ขอ้อา้งฝ่ายตนหรือเพื่อหกัลา้งขอ้อา้งของฝ่าย

ตรงขา้มไดอ้ยา่งเต็มท่ี จึงเป็นหลกัประกนัไดว้่า ศาลจะไม่ใชอ้าํนาจไปตามอาํเภอใจเพราะอยูใ่น

สายตาของสาธารณชนตลอดเวลา และคาํพิพากษานั้นจะวางอยู่บนขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย        

ท่ีถูกตอ้งอยา่งแทจ้ริง30

31  

  สําหรับระบบศาลท่ีควบคุมตรวจสอบการกระทาํของฝ่ายปกครองไดน้ั้น อาจจาํแนก

ออกไดเ้ป็น 2 ระบบใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ ระบบศาลเด่ียว และระบบศาลคู่   

  ระบบศาลเด่ียว คือ ระบบกระบวนการยุติธรรมท่ีให้ศาลยุติธรรมมีอาํนาจหน้าท่ีพิจารณา

วนิิจฉยัคดีทุกประเภทไม่วา่จะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครอง ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ บุคคลมีความ

เสมอภาคกนัตามกฎหมาย และตอ้งตกอยู่ภายใตบ้งัคบัของหลกักฎหมายเดียวและข้ึนศาลเดียวกนั 

ไม่วา่เอกชนหรือฝ่ายปกครอง ส่วนระบบศาลคู่ คือระบบท่ีให้ศาลยุติธรรมมีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณา

วินิจฉัยคดีแพ่งและคดีอาญาเป็นหลกัเท่านั้น ส่วนการพิจารณาวินิจฉยัคดีปกครองให้อยูใ่นอาํนาจ

หน้าท่ีของศาลปกครอง ซ่ึงมีระบบศาลชั้นตน้และศาลสูงสุดของตนเองเป็นเอกเทศต่างหากเป็น

                                                 
 30 นภดล   เฮงเจริญ. (2549). องค์กรอิสระ : ความสาํคัญต่อการปฏิรูปการเมืองและการปฏิรูประบบ

ราชการ. จาก www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=895 

 31 ภูริชญา วฒันรุ่ง. (2551). การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง.  

จาก http://www.archanpoo.net 
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อิสระจากระบบศาลยติุธรรมโดยผูพ้ิพากษาศาลปกครองจะมีคุณสมบติัเฉพาะและมีความเช่ียวชาญ

ทางกฎหมายปกครองเป็นพิเศษ 

 2.2.2 ลกัษณะและประเภทของการควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครองโดยองค์กร

ภายในฝ่ายปกครอง 

  ในหวัขอ้น้ีจะไดศึ้กษาโดยละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะและประเภทขององคก์รภายในฝ่าย

ปกครองซ่ึงทาํหน้าท่ีควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครอง โดยองค์กรหรือเจ้าหน้าท่ีของ     

ฝ่ายปกครองนั้นเองไดมี้โอกาสตรวจสอบการกระทาํท่ีเกิดจากเจา้หนา้ท่ีของฝ่ายปกครองนั้น ๆ เองได ้

ซ่ึงอาจจาํแนกองคก์รดงักล่าวออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การควบคุมตรวจสอบโดยผูมี้อาํนาจเหนือ 

การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง และการควบคุมตรวจสอบโดยคณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาท   

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (1) การควบคุมตรวจสอบโดยผูมี้อาํนาจเหนือ 

  การควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครองโดยผูมี้อาํนาจเหนือ อาจแยกผูมี้อาํนาจ

เหนือออกเป็นผูบ้งัคบับญัชาและโดยผูก้าํกับดูแล ซ่ึงถือว่าเป็นการควบคุมและตรวจสอบโดย

องคก์รภายในฝ่ายปกครองรูปแบบหน่ึง 

  อาํนาจบงัคบับญัชา คือ อาํนาจท่ีหัวหน้าหน่วยงานใช้ปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เช่น 

การท่ีรัฐมนตรีใชอ้าํนาจบงัคบับญัชาเหนือเจา้หน้าท่ีทั้งหลายในกระทรวง อาํนาจบงัคบับญัชาเป็น

อาํนาจท่ีผูบ้งัคบับญัชาสามารถสั่งการใด ๆ ก็ไดต้ามท่ีตนเห็นวา่เหมาะสม สามารถกลบัแกย้กเลิก

เพิกถอนคาํสั่งหรือการกระทาํของผูบ้งัคบับญัชาไดเ้สมอ เวน้แต่จะมีกฎหมายบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะ

เป็นประการอ่ืน อย่างไรก็ตาม การใช้อาํนาจบงัคบับญัชาน้ีตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย ไม่ใช่ว่าจะใช้

ในทางท่ีเหมาะสมแต่ขดัต่อกฎหมายได ้

  อาํนาจควบคุมกาํกบั คือ อาํนาจควบคุมท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัตามพระราชบญัญติัขององคก์ร

ปกครองท่ีสูงกวา่เหนือองคก์ร และเหนือการกระทาํขององคก์รกระจายอาํนาจ โดยมีเป้าหมายอยูท่ี่

การปกป้องผลประโยชน์ทัว่ไป31

32  

  ขอ้ท่ีแตกต่างกนัระหวา่งการควบคุมบงัคบับญัชากบัการกาํกบัดูแล ท่ีสําคญัมีอยูด่ว้ยกนั 

2 ประการ คือ  

  ประการท่ีหน่ึง อาํนาจของผูบ้งัคบับญัชาในการควบคุมการกระทาํของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

เป็นอาํนาจทัว่ไปท่ีเกิดจากการจดัระเบียบภายในหน่วยงาน หรือเป็นไปตามหลกัการบงัคบับญัชา 

จึงไม่จาํตอ้งมีกฎหมายมาบญัญติัให้อาํนาจไวเ้ป็นการเฉพาะอีก ส่วนอาํนาจของผูก้าํกบัดูแลนั้น 

                                                 
 32 หลกักฎหมายเก่ียวกับการควบคมุฝ่ายปกครอง. เล่มเดิม. หนา้ 78.  
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จะตอ้งมีกฎหมายบญัญติัใหอ้าํนาจไวเ้ป็นการเฉพาะ และผูก้าํกบัดูแลจะใชอ้าํนาจเกินกวา่ท่ีกฎหมาย

บญัญติัไวไ้ม่ได ้

  ประการท่ีสอง คือ ผูบ้งัคบับญัชามีอาํนาจควบคุมการกระทาํของผูใ้ตบ้งคบับญัชาไดท้ั้ง

ในเร่ืองความชอบดว้ยกฎหมาย (Legalite) และควบคุมไดใ้นเร่ืองของความเหมาะสม (Opportunite) 

แต่การกาํกบัดูแลนั้น ผูมี้อาํนาจกาํกบัดูแลจะควบคุมเฉพาะเร่ือง ความชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น  

โดยจะไม่กา้วล่วงเขา้ไปควบคุมเร่ือง ความเหมาะสมของการกระทาํดว้ย เพราะวา่เป็นหลกัการและ

เหตุผลตามหลกัการกระจายอาํนาจ (Decentralizaion) การเข้าไปควบคุมเร่ืองความเหมาะสม        

จะกลายเป็นการทาํลายความเป็นอิสระ (Autonomie) ขององคก์รฝ่ายปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือของ

องคก์ารมหาชน32

33 

  (2) การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง 

   การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองเป็นกระบวนการตรวจสอบการกระทาํทางปกครอง

ภายในฝ่ายปกครองท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงท่ีอาจแกไ้ขบรรดาขอ้พิพาทระหวา่งหน่วยงานของรัฐ

กับประชาชนให้หมดส้ินไป โดยบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากคาํสั่งทางปกครองสามารถท่ีจะ      

ร้องขอใหห้น่วยงานของฝ่ายปกครองนั้นเอง ซ่ึงเป็นผูอ้อกคาํสั่งทางปกครองนั้น หรือหน่วยงานของ

ฝ่ายปกครองนั้นในระดบัสูงข้ึนไป ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานทางปกครองท่ีไดอ้อกคาํสั่ง

ทางปกครอง โดยการยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานดงักล่าว หรือองค์กรตามกฎหมายท่ีมีอาํนาจในการ

พิจารณาอุทธรณ์โดยเฉพาะ เพื่อให้ดาํเนินการพิจารณา ตรวจสอบ ทบทวนคาํสั่งทางปกครองนั้น 

ซ่ึงอาจจะนาํไปสู่การยกเลิกหรือเพิกถอนคาํสั่งทางปกครองนั้นได ้ในการน้ีฝ่ายปกครองสามารถท่ี

จะพิจารณาทบทวนคาํสั่งทางปกครองนั้นได้  ทั้งในปัญหาขอ้เท็จจริง ปัญหาขอ้กฎหมาย หรือ

ปัญหาความเหมาะสมของคาํสั่งทางปกครอง 

  ระบบของการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองอาจแบ่งแยกได้เป็นหลายระบบ เช่น 

ศาสตราจารยช์ยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต ์ ไดแ้ยกระบบอุทธรณ์ออกเป็น 3 ระบบ3 3

34 คือ ระบบอุทธรณ์

ปกติ ระบบอุทธรณ์บงัคบั และระบบอุทธรณ์ไม่บงัคบั แต่ในท่ีน้ีขอแยกพิจารณาการอุทธรณ์ภายใน

ฝ่ายปกครองเป็นอุทธรณ์ไม่บงัคบั และ อุทธรณ์บงัคบั ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี  

  1. ระบบอุทธรณ์ไม่บงัคบั เป็นกรณีท่ีกฎหมายมิไดก้าํหนดไวว้า่ หากคู่กรณีจะนาํคดีมา

ฟ้องต่อศาล คู่กรณีจะตอ้งอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อน หากแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมายบญัญติัใน

ลกัษณะท่ีเป็นทางเลือกใหคู้่กรณีมีสิทธิท่ีจะเลือกใชสิ้ทธิในการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง หรือจะ

                                                 
 33 ภูริชญา วฒันรุ่ง. (2551). การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง.  

จาก http://www.archanpoo.net 

 34 หลกักฎหมายเก่ียวกับการควบคมุฝ่ายปกครอง. เล่มเดิม. หนา้ 94  
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นาํคดีไปฟ้องร้องศาลไดโ้ดยตรง ดงันั้น กฎหมายไดบ้ญัญติัให้ใชร้ะบบอุทธรณ์เผื่อเลือก ดว้ยเหตุน้ีจึง

ตอ้งพิจารณาจากบทบญัญติัของกฎหมายนั้น ๆ เป็นสาํคญั  

  2. ระบบอุทธรณ์บงัคบั เป็นระบบอุทธรณ์ท่ีบงัคบัให้คู่กรณีจะร้องดาํเนินการอุทธรณ์

ภายในฝ่ายปกครองก่อนเสมอก่อนท่ีจะนําคดีไปฟ้องต่อศาล หากคู่กรณีไม่ดาํเนินการอุทธรณ์

ภายในฝ่ายปกครองก่อน ศาลย่อมไม่อาจพิจารณาคดีดังกล่าวได้ การอุทธรณ์ในระบบบงัคบัจึง

กลายเป็นเง่ือนไขในการรับเร่ืองไวพ้ิจารณา ดว้ยเหตุน้ีเอง จึงถือวา่สถานะในทางกฎหมายเก่ียวกบั

การอุทธรณ์เป็นกฎหมายท่ีอยูก่ึ่งกลางระหวา่งกฎหมายสาระบญัญติัและกฎหมายวิธีสบญัญติั กล่าวคือ 

การอุทธรณ์เป็นจุดเช่ือมระหวา่งการใชก้ฎหมายของฝ่ายปกครองและเป็นเง่ือนไขในการรับฟ้องคดี

ของศาลในขณะเดียวกนั34

35  

  วตัถุประสงคข์องการอุทธรณ์คาํสั่งทางปกครอง  

  การอุทธรณ์คาํสั่งทางปกครอง อนัเป็นมาตรการภายในของฝ่ายปกครอง หลงัจากท่ี   

ฝ่ายปกครองไดด้าํเนินการออกคาํสั่งทางปกครองไปแลว้ ไดถู้กกาํหนดข้ึนเพื่อใชค้วบคุมตรวจสอบ

การกระทาํของฝ่ายปกครอง และใหก้ารเยยีวยาแกไ้ขความเดือดร้อนเสียหายแก่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ

จากคาํสั่งทางปกครอง โดยมีวตัถุประสงคส์รุปไดด้งัต่อไปน้ี  

  1. ในด้านท่ีเก่ียวกับประชาชนหรือผู ้ท่ีได้รับผลกระทบจากคําสั่งทางปกครอง          

การอุทธรณ์จะเป็นมาตรการใหค้วามคุม้ครอง หรือเป็นหลกัประกนัสิทธิทางกฎหมายแก่ประชาชน 

เพื่อเยยีวยาทุกขใ์หแ้ก่บุคคลท่ีไดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทาํของฝ่ายปกครอง  

  2. ในดา้นท่ีเก่ียวกบัฝ่ายปกครอง การอุทธรณ์คาํสั่งทางปกครองจะมีผลทาํให้ฝ่ายปกครอง

ได้มีโอกาสพิจารณาทบทวนการออกคาํสั่งทางปกครองของตนว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ 

ตลอดจนความเหมาะสมในการออกคาํสั่งทางปกครอง หากพบขอ้บกพร่องก็จะดาํเนินการแกไ้ข   

ให้ถูกต้อง ซ่ึงจะเป็นการสอดคล้องกับหลักในเร่ืองหน้าท่ีในการเพิกถอนคาํสั่งทางปกครอง           

ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายของฝ่ายปกครอง  

  3. ในดา้นท่ีเก่ียวกบักระบวนการยุติธรรม การจดัให้มีการอุทธรณ์คาํสั่งทางปกครอง

ภายในฝ่ายปกครองก่อนนั้น จะช่วยแบ่งเบาภาระของศาลท่ีมีอาํนาจพิจารณาคดีปกครอง โดยช่วย

ลดจาํนวนของคดีหรือขอ้พิพาททางปกครองท่ีจะข้ึนไปสู่ศาลให้นอ้ยลง ทั้งน้ี เน่ืองจากขอ้พิพาทใน

บางเร่ืองอาจสามารถท่ีจะยุติลงได้ในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ของฝ่ายปกครอง นอกจากน้ี การ

อุทธรณ์คาํสั่งทางปกครองยงัจะช่วยทาํให้ข้อพิพาทท่ีจะข้ึนไปสู่การพิจารณาขององค์กรศาลมี

                                                 
 35 แหล่งเดิม. หนา้ 94-95. 
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ประเด็นข้อพิพาทท่ีเด่นชัดข้ึน ทาํให้เป็นการง่ายและสะดวกต่อการดําเนินกระบวนพิจารณา        

ของศาล35

36  

  (3) การควบคุมตรวจสอบโดยคณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พิพาท 

  การควบคุมตรวจสอบโดยคณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาทถือได้ว่าเป็นการควบคุม

ตรวจสอบโดยองคก์รภายในฝ่ายปกครองอีกรูปแบบหน่ึง เพราะคณะกรรมการวินิจฉยัขอ้พิพาทต่าง ๆ 

ลว้นแต่เป็นองค์กรท่ีอยู่ในโครงสร้างขององค์กรฝ่ายปกครอง หากแต่เป็นองค์กรท่ีมีความอิสระ    

ในการวินิจฉัยขอ้พิพาท เหตุผลท่ีกาํหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาทเป็นองค์กรควบคุม

และตรวจสอบภายในฝ่ายปกครองมีเหตุผลท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

  1. การควบคุมตรวจสอบโดยคณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาทมกัจะประกอบไปด้วย

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีมีความชาํนาญในดา้นนั้น ๆ ดงันั้น การตรวจสอบโดยคณะกรรมการวินิจฉัย

ขอ้พิพาทจึงเปรียบเสมือนการตรวจสอบในทางขอ้เท็จจริงจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น ซ่ึงหากเร่ือง

ข้ึนสู่การพิจารณาของศาลจะมีส่วนช่วยใหก้ารพิจารณาของศาลมีความรวดเร็วข้ึน  

  2. การควบคุมตรวจสอบโดยคณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาทเป็นการตรวจสอบโดย

องค์กรภายในฝ่ายปกครอง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ก่อนท่ีเร่ืองดังกล่าวจะไปสู่การ

ตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก (ศาล) ซ่ึงหากเร่ืองใดคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเห็นว่า           

ไม่ถูกตอ้ง ก็อาจวินิจฉัยแก้ไขให้ถูกตอ้งก่อนท่ีเร่ืองจะไปสู่องค์กรศาล อนัเป็นการแบ่งเบาภาระ  

ของศาลอีกดา้นหน่ึง  

  3. การให้มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาทมีกระบวนการท่ีไม่มี

แบบพิธี ดงันั้นการเขา้ถึงของประชาชนจึงสะดวกไม่มีความยุง่ยาก รวมทั้งค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่การไป

ฟ้องร้องยงัองค์กรศาล การตรวจสอบโดยคณะกรรมการวินิจฉยัขอ้พิพาทจึงเป็นการตรวจสอบใน

ชั้นสุดทา้ยก่อนท่ีไปสู่องค์กรภายนอกท่ีมีกระบวนการเป็นแบบพิธี และมีความยุ่งยากซับซ้อน

มากกวา่การตรวจสอบโดยคณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พิพาท36

37   

  ลกัษณะของคณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พิพาท  

  1. คณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาทตอ้งเป็นองค์กรท่ีจดัตั้งข้ึนโดยกฎหมาย ดว้ยเหตุท่ี

คณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาทเป็นองคก์รท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีวินิจฉยัช้ีขาดเก่ียวกบัขอ้พิพาทท่ีอยูใ่น

ขอบเขตอาํนาจของตน การวินิจฉัยช้ีขาดขอ้พิพาทดงักล่าวย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิ หรือ

หน้าท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับข้อพิพาทนั้ น ด้วยเหตุน้ีเอง องค์กรท่ีจะมีอาํนาจวินิจฉัยแล้ว

                                                 
 36 ฤทยั หงส์สิริ. (2541). กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. กรุงเทพฯ: จิรรัช 

การพิมพ.์ หนา้ 109 

 37 หลกักฎหมายเก่ียวกับการควบคมุฝ่ายปกครอง. เล่มเดิม. หนา้ 123-124 
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ก่อให้เกิดผลผกูพนัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาทนั้นจะตอ้งเป็นองคก์รท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย และ

ดว้ยเหตุน้ีเอง เง่ือนไขในเบ้ืองตน้ของการเป็น “คณะกรรมการวินิจฉยัขอ้พิพาท” จึงตอ้งเป็นองคก์ร

ท่ีจดัตั้งข้ึนโดยกฎหมาย นอกเหนือจากเหตุผลของการวินิจฉัยขอ้พิพาทก่อให้เกิดผลกระทบสิทธิ

หรือหน้าท่ีของบุคคลแล้ว การท่ีจะทาํให้ภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาทบรรลุ

ความมุ่งหมายได ้คณะกรรมการวินิจฉยัขอ้พิพาทจาํเป็นตอ้งมีอาํนาจตามกฎหมายในการท่ีจะเรียก

บุคคลหรือพยานหลกัฐานต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉยัของคณะกรรมการวินิจฉยัขอ้พิพาท 

ดงันั้น ดว้ยเหตุน้ี จึงจาํเป็นตอ้งมีกฎหมายให้อาํนาจแก่คณะกรรมการวินิจฉยัขอ้พิพาทเพื่อดาํเนิน

ภารกิจดงักล่าวได้37

38 และกฎหมายท่ีจดัตั้งคณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พิพาทนั้นตอ้งเป็นกฎหมายท่ีตรา

ข้ึนโดยองคก์รนิติบญัญติัเท่านั้น  

  2. องค์กรนั้ นต้องมีความอิสระไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของฝ่ายบริหาร ในการ

พิจารณาว่า “คณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาท” จะตอ้งเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้

บงัคบัของฝ่ายบริหารนั้น ในประเด็นน้ีจะต้องแยกพิจารณาระหว่างความเป็นอิสระในแง่ของ 

“องค์กร” กบัความอิสระในแง่ของ “การทาํหน้าท่ีวินิจฉัย” ความอิสระของคณะกรรมการวินิจฉัย  

ขอ้พิพาทนั้นเรียกร้องเฉพาะความอิสระในแง่ของ “องคก์ร” เท่านั้น กล่าวคือ คณะกรรมการวินิจฉยั

ขอ้พิพาทจะตอ้งไม่ใช่องคก์รท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบับญัชาของฝ่ายบริหาร แต่ในขณะท่ีความเป็นอิสระ

ในแง่ของการทาํหน้าท่ีวินิจฉัยนั้นมีขอ้เรียกร้องแตกต่างไปจากองค์กร ตุลาการ หรือผูพ้ิพากษา 

องค์กรตุลากรนั้นเรียกร้องความเป็นอิสระทั้งในแง่ของ “องค์กร” และในแง่ของ “การทาํหน้าท่ี” 

ของผูพ้ิพากษาในการวินิจฉัยอรรถคดีดว้ย ทั้งน้ี ไดมี้การบญัญติัเร่ืองหลกัประกนัความอิสระของ    

ผูพ้ิพากษาไวต้ามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ แต่สําหรับกรรมการวินิจฉยัขอ้พิพาท ความอิสระใน

แง่ของการทาํหน้าท่ีวินิจฉัยขอ้พิพาทนั้น กรรมการท่ีอยู่ในคณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาทมิได้มี

หลกัประกนัความอิสระเหมือนกรณีผูพ้ิพากษา38

39  

  3. องค์กรนั้ นจะต้องเป็นองค์กรวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาท กล่าวคือ องค์กรท่ีจะเป็น 

“คณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาท” นั้น จะตอ้งเป็นองค์กรท่ีวินิจฉัยช้ีขาดขอ้พิพาท ลกัษณะของ

องค์กรท่ีวินิจฉัยขอ้พิพาทจึงเป็นองค์กรท่ีมีอาํนาจในการวินิจฉัยแลว้ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิทธิหรือหนา้ท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาทนั้น39

40  

  4. องคก์รนั้นจะตอ้งมีวธีิพิจารณาสาํหรับการวนิิจฉยัขอ้พิพาท ดว้ยเหตุท่ีคณะกรรมการ

วนิิจฉยัขอ้พิพาทเป็นองคก์รท่ีวนิิจฉยัก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหรือหนา้ท่ีของบุคคล ดงันั้น เพื่อ

                                                 
 38 แหล่งเดิม.  หนา้ 124-125. 

 39 แหล่งเดิม.  หนา้ 126. 

 40 แหล่งเดิม.  หนา้ 127. 
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เป็นหลกัประกนัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาทดงักล่าว องค์กรนั้นจะตอ้งมีวิธีพิจารณาเพื่อให้เกิด

ความมัน่ใจต่อผูท่ี้จะถูกวินิจฉัยจากคณะกรรมการดงักล่าวว่าขอ้พิพาทของตนไดรั้บการพิจารณา

จากคณะกรรมการท่ีมีความเป็นกลาง คณะกรรมการพิจารณาโดยการรับฟังเหตุผลของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ทั้งสองฝ่าย การวินิจฉยัของคณะกรรมการจะตอ้งมีการให้เหตุผล เป็นตน้ นอกจากน้ีวิธีพิจารณาของ

คณะกรรมการจะตอ้งกาํหนดเร่ืององคป์ระชุมก็ดี หรือองคม์ติก็ดี รวมทั้งการให้สิทธิคู่กรณีในการ

คดัค้านกรรมการ หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าวควรต้องปรากฏในวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ

วนิิจฉยัขอ้พิพาท 

  การท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาทจะตอ้งมีวิธีพิจารณาในการท่ีจะวินิจฉยัขอ้พิพาท 

จึงมีการเรียกองค์กรในลกัษณะน้ีว่า “องค์กรก่ึงตุลาการ” เพราะมีลกัษณะบางประการคล้ายกับ

องค์กรตุลาการ กล่าวคือ เป็นการวินิจฉัยขอ้พิพาท และเป็นการวินิจฉัยขอ้พิพาทท่ีเป็นไปตามวิธี

พิจารณาท่ีได้กาํหนดไวแ้ล้ว เพื่อเป็นหลกัประกนัความเป็นธรรมแก่คู่กรณี แต่ท่ีแตกต่างไปจาก

องคก์รตุลาการคือ คณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาทมิไดมี้หลกัประกนัความอิสระเช่นเดียวกบัตุลาการ 

เพียงแต่มีความเป็นอิสระในแง่ขององคก์รเท่านั้น40

41  

 

2.3 แนวความคิด ทฤษฎ ีและหลกัการเกีย่วกบัวนัิยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   แนวความคิด ทฤษฎี และหลกัการเก่ียวกบัวนิยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีดงัต่อไปน้ี 

 2.3.1 แนวคิดเก่ียวกบัวนิยัทัว่ไป 

   วินัยเป็นความคาดหวงัของสังคมท่ีจะให้บุคคลประพฤติปฏิบติัตนในส่ิงท่ีถูกท่ีควร     

อนัจะส่งผลใหเ้กิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและสังคม ไดแ้ก่ การประกอบสัมมาอาชีพ ดว้ยความ

ขยนัหมัน่เพียร มีความรับผดิชอบ ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของสังคม 

   (1) ความหมายของวนิยั 

   คาํวา่ “วินยั” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ระเบียบ 

แบบแผนและขอ้บงัคบั, ขอ้ปฏิบติั 

   “วนิยั” ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ Discipline หมายถึง เคร่ืองควบคุมพฤติกรรมของคน  

  ในทางการบริหารนั้น “วินยั” มีความหมายไปในหลายลกัษณะ เช่น ลกัษณะท่ีเป็นการ

ควบคุมตนเอง (Self Control) โดยมุ่งพิจารณาวินยัในแง่การพฒันาตนเอง เพื่อปรับตวัให้สอดคลอ้ง

กบัความจาํเป็นและความตอ้งการ ซ่ึงเรียกวา่ อตัวนิยั (Self Discipline)  

  วนิยัขา้ราชการอาจแยกพิจารณาไดเ้ป็น 2 ความหมาย คือ  

                                                 
 41 แหล่งเดิม.  หนา้ 130-131. 
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  1. หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความประพฤติท่ีทางราชการกาํหนดให้

ขา้ราชการยดึถือและปฏิบติั  

  2. หมายถึง ลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีขา้ราชการแสดงออกมาในทางท่ีถูกท่ีควรเป็นการ

ควบคุมตนเองใหแ้สดงพฤติกรรมท่ีถูกระเบียบ หลกัเกณฑ ์หรือแบบแผนท่ีทางราชการกาํหนดไว ้ 

   ดงันั้น วินยัจึงหมายถึง กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั หรือแบบแผนความประพฤติท่ีควบคุม

พฤติกรรมของคนในองคก์รใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีพึงประสงค4์1

42 

   (2) จุดมุ่งหมายของวนิยั  

   องค์กรทุกองค์กรไม่ว่าในภาครัฐหรือภาคเอกชน ย่อมมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ 

ความสําเร็จ หรือการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ปัญหาว่าจะทาํอยา่งไรจึงจะทาํให้คนในองค์กร

ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

   การจดัการเก่ียวกบับุคคลเป็นส่ิงท่ีสําคญัมาก เพราะคนเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันางาน 

พฒันาองคก์ร ตลอดจนถึงการพฒันาประเทศทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง องค์กร        

ทุกองคก์รลว้นแต่มุ่งแสวงหามาตรการในการนาํทรัพยากรบุคคลมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด และ

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาํเนินงานขององคก์ร อาจกล่าวไดว้า่ ความสําเร็จและความเจริญ 

กา้วหนา้ขององค์กรมีผลมาจากการมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคุณค่า และมีวินยั  

อยูเ่สมอ42
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   (3) ความสาํคญัของวนิยั 

   วินยั มีลกัษณะเป็นขอ้บญัญติั เพื่อควบคุมและส่งเสริมให้ขา้ราชการอยูใ่นกรอบแห่ง

ความประพฤติอนัดีงาม ระเบียบวินยัโดยทัว่ไปมีไวเ้พื่อให้บุคคลในสังคมปฏิบติัร่วมกนัในทิศทาง

และแนวทางเดียวกนั เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบ สันติ เคารพในสิทธิและหนา้ท่ีของกนั

และกนั  

  การท่ีบุคลากรในองคก์รมีวนิยัยอ่มเกิดผลดีต่อองคก์ร ดงัน้ี 

  1. เพิ่มพลงังาน เม่ือบุคลากรมีวนิยัดี ก็จะปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละมีความมุ่งมัน่

ท่ีจะปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี  

  2. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน เม่ือขา้ราชการตั้งใจทาํงานด้วยความ

ซ่ือสัตยมี์วนิยัแลว้ ก็จะเกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดผลสาํเร็จอยา่งคุม้ค่าและประหยดั  

                                                 
 42 วงจนัทร์ ชีวธาดาวรุิทน์. (2553). คู่มือการดาํเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์สกสค.  หนา้  27 – 28. 
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  3. ทาํให้เกิดความศรัทธาในองค์กร นอกจากบุคคลทัว่ไปจะเกิดความศรัทธาในตวั

บุคลากรนั้นเองแลว้ ยงัส่งผลให้เกิดความเช่ือมัน่ศรัทธาต่อองค์กรโดยรวมดว้ย ทาํให้เกิดผลดีกบั

องคก์รโดยรวม 

   นอกจากเกิดผลดีต่อองค์กรดงักล่าวมาแลว้ สําหรับตวับุคลากรผูมี้วินยัเคร่งครัด ย่อม

เกิดความภูมิใจท่ีประพฤติปฏิบติัตนดี มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และตั้งใจปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี ส่งผล

ให้เกิดผลสําเร็จของงาน เป็นท่ีเช่ือถือของผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน ตลอดจนบุคคลโดยทัว่ไป มี

ความ กา้วหนา้ในอาชีพการงาน 

 2.3.2 แนวคิดเก่ียวกบัวนิยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   แนวคิดเก่ียวกบัวนิยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ปรากฏอยูใ่นกฎหมาย

วา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

  (1) ความหมายของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไดบ้ญัญติั

นิยามความหมายของคาํว่า “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ว่า “ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบญัญติัน้ีให้

รับราชการโดยไดรั้บเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผน่ดิน งบบุคลากรท่ีจ่ายในลกัษณะเงินเดือนใน

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงวฒันธรรม หรือกระทรวงอ่ืนท่ี

กาํหนดในพระราชกฤษฎีกา และเม่ือพิจารณาบทบญัญติัในมาตราเดียวกนัซ่ึงไดบ้ญัญติันิยามคาํว่า 

“ขา้ราชการครู” และคาํวา่ “บุคลากรทางการศึกษา” ดงัน้ี 

   “ขา้ราชการครู” หมายความว่า ผูท่ี้ประกอบวิชาชีพซ่ึงทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียน

การสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 

   “คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซ่ึงทาํหน้าท่ีสอนและการวิจยัในสถานศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาของรัฐ 

   “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารการศึกษา รวมทั้ งผูส้นับสนุนการศึกษาซ่ึงเป็นผูท้าํหน้าท่ีให้บริการ หรือปฏิบัติงาน

เก่ียวเน่ืองกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบติังานอ่ืน

ในหน่วยงานการศึกษา 

   พิจารณาบทบญัญติัขา้งตน้แลว้ เราอาจให้ความหมายของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดว้า่ หมายถึง ขา้ราชการผูท่ี้ประกอบวิชาชีพซ่ึงทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการ

สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ รวมทั้งผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา ตลอดจนผูส้นบัสนุนการศึกษาซ่ึงเป็นผูท้าํ
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หน้าท่ีให้บริการ หรือปฏิบัติงานเก่ียวเน่ืองกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ          

การบริหารการศึกษา และปฏิบติังานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา ไม่วา่ในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงวฒันธรรม หรือกระทรวงอ่ืนท่ีกาํหนดในพระราช

กฤษฎีกา 

   (2) วนิยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   วินยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ขอ้บญัญติัท่ีกาํหนดเป็นขอ้ห้าม

และขอ้ปฏิบติัตามหมวด 6 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547 

   ลกัษณะความผิดทางวินยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบญัญติั

ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไดก้าํหนดความผิดทางวินัยของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคุณธรรมและจริยธรรมไว้

ค่อนขา้งเขม้งวดและเคร่งครัดกว่าขา้ราชการประเภทอ่ืน อาทิ การกาํหนดให้ขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้จะเห็นวา่ บทบญัญติั

ดงักล่าวไดก้าํหนดให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งประพฤติตน เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

ไม่เฉพาะแก่ผูเ้รียนเท่านั้น แต่ยงัจะตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่ชุมชนและสังคมอีกดว้ย ทั้งน้ี ก็เพื่อ 

ให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็นผูป้ระกอบ

วิชาชีพชั้นสูง ซ่ึงตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษากาํหนดให้วิชาชีพทางการ

ศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุมและสอดคลอ้งกบัคุณสมบติัของผูท่ี้จะเขา้มารับราชการเป็นขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 รวมถึงเพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับนบัถือจากบุคคลทัว่ไปดว้ย  

   ดว้ยเหตุน้ี จึงอาจกล่าวได้ว่า การกาํหนดความผิดทางวินยัของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547 ไวอ้ยา่งเขม้งวดและเคร่งครัด โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคุณธรรมและจริยธรรมนั้น ก็เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการจดัระบบครู คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตามพระราชบญัญติั 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และเพื่อยกระดบัมาตรฐาน

วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง และเป็นท่ีเช่ือมัน่ศรัทธาของสังคมตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมาย43

44  

 

 

                                                 
 44 แหล่งเดิม.  หนา้ 29 – 30. 
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   (3) ความสําคญัของวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการศึกษา 

สังคม และประเทศชาติ 
   เป้าหมายท่ีแท้จริงในการส่งเสริมให้ครูมีวินัยนั้ นมิใช่อยู่ท่ีครู แต่อยู่ท่ีตัวนักเรียน 
กล่าวคือ ถา้ครูมีวินยัความมีวินยัของครูจะส่งผลไปถึงนกัเรียนดว้ย เช่น ครูจะตั้งใจอบรมสั่งสอน

นกัเรียนอย่างเต็มกาํลงัความสามารถ จะประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นกัเรียน จะชกันาํให้

เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทางจิตวิทยาถือวา่วยัเด็กเป็นวยัท่ีสามารถจดจาํ

และเลียนแบบพฤติกรรมของผูท่ี้ใกลชิ้ด และผูท่ี้ตนเคารพนบัถือ หากเด็กไดค้รูท่ีมีระเบียบวินยั 
เด็กก็จะลอกเลียนพฤติกรรมท่ีดีของครู ซ่ึงอาจจะทาํให้เป็นเด็กท่ีมีระเบียบวินยัเช่นเดียวกบัครูดว้ย 
ซ่ึงนัน่ยอ่มหมายถึงความสําเร็จในการจดัการศึกษาของชาติ แต่หากไม่สามารถส่งเสริมให้ครูเป็น    

ผูมี้วนิยัไดแ้ลว้ การจดัการศึกษาจะบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวย้อ่มเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดย้าก44

45  

   คนท่ีมีวินัยย่อมมีประสิทธิภาพในการทาํงาน ดังนั้ น การท่ีครูสร้างเด็กให้มีวินัย         

เด็กเหล่าน้ีเม่ือเติบใหญ่ภายหน้าก็จะเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพสูง สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

และท่ีสําคญั จะเป็นกาํลงัสําคญัในการสร้างสังคมและประเทศชาติให้เจริญกา้วหน้าทดัเทียมกบั

นานาอารยประเทศ 

   ปัจจุบนัมกัมีข่าวปรากฏทางส่ือมวลชนอยู่เนือง ๆ เก่ียวกบัการประพฤติไม่เหมาะสม

และผดิทาํนองคลองธรรมของครู ทาํใหป้ระชาชนทัว่ไปเกิดความไม่แน่ใจในความเป็นปูชนียบุคคล

ของครูวา่ยงัมีเหลืออยูม่ากนอ้ยเพียงใด ดงันั้น จาํเป็นตอ้งเสริมสร้างให้ขา้ราชการครูมีระเบียบวินยั 

เพื่อสร้างสรรค์ให้เด็กมีความเจริญเติมโตทั้งในดา้นความรู้สติปัญญา ความสามารถ และทศันคติ     

ท่ีดีงาม เพื่อเป็นกาํลงัสาํคญัของชาติต่อไป 

   นอกจากการเสริมสร้างใหข้า้ราชการครูมีระเบียบวินยัดงัไดก้ล่าวมาแลว้ ในการสรรหา

คดัเลือกบุคคลเขา้มาเป็นครูก็ควรคาํนึงถึงความมีระเบียบวินยั ความซ่ือสัตยสุ์จริตดว้ย บุคคลท่ีมี

ความประพฤติไม่เหมาะสม ไม่เรียบร้อย ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่มีระเบียบวินยั ยอ่มไม่เหมาะสมท่ีจะ

เขา้มาสู่วงการวิชาชีพครู เน่ืองจากครูท่ีไม่ดีย่อมเป็นเยี่ยงอย่างและนาํพาเด็กไปทางท่ีไม่ดีเช่นกนั 

ดงันั้น กระบวนการสรรหาคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นขา้ราชการครู นอกจากตอ้งคาํนึงถึงความรู้ 

ความสามารถ และทกัษะท่ีจาํเป็นแลว้ ควรตอ้งคาํนึงถึงองค์ประกอบด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

ควบคู่กนัไปเป็นสําคญั และหากปรากฏภายหลงัวา่บุคคลท่ีไดรั้บการสรรหาคดัเลือกเขา้มาเป็นครูนั้น

เป็นผูป้ระพฤติเส่ือมเสีย ไม่มีระเบียบวินยั ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต ก็ควรตอ้งมีมาตรการให้ผูน้ั้นออกจาก

วงการวิชาชีพครูโดยพลนั ดงัเช่น ปรากฏข่าวใหญ่โตทางส่ือมวลชนวา่เกิดมีการทุจริตในการสอบ

คดัเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูทัว่ประเทศ ผูบ้งัคบับญัชาก็ไม่ควรเพิกเฉย ควรตรวจสอบ

                                                 
 45 แหล่งเดิม.  หนา้ 28. 
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ขอ้เท็จจริงให้ปรากฏโดยเร็ว หากพบว่าขา้ราชการครูผูใ้ดเขา้มาโดยไม่สุจริตจริงก็ควรตอ้งสั่งให้

ออกจากราชการโดยพลนั ทั้งน้ี เพื่อรักษาวินยั จรรยาบรรณ ตลอดจนช่ือเสียงและความศรัทธาของ

วชิาชีพครูไวเ้ป็นสาํคญั อนัจะนาํไปสู่ความกา้วหนา้ของการศึกษา สังคม และประเทศชาติต่อไป 

 2.3.3 การพิจารณาขอ้เทจ็จริงในความผดิวนิยั  

  การพิจารณาขอ้เท็จจริงในเร่ืองท่ีกล่าวหา จะตอ้งพิจารณาจากขอ้เท็จจริงประกอบเร่ือง 

ซ่ึงอาจนาํเขา้สู่การพิจารณาได ้5 ทาง ไดแ้ก่ 

  (1) โดยพยานหลกัฐาน 

  (2) โดยขอ้สันนิษฐาน 

  (3) โดยผูส้อบสวนหรือผูพ้ิจารณารับรู้ไดเ้อง 

  (4) โดยผูส้อบสวนหรือผูพ้ิจารณาตรวจเห็นเอง 

  (5) โดยผูถู้กกล่าวหารับ 

  ทั้งน้ี จะพึงนาํขอ้เท็จจริงมาสู่การพิจารณาแต่ละทางและรับฟังไดห้รือไม่เพียงใดนั้น มี

หลกัการและรายละเอียดท่ีควรคาํนึงบางประการ ดงัต่อไปน้ี 

  (1) ขอ้เทจ็จริงท่ีนาํมาสู่การพิจารณาโดยพยานหลกัฐาน  

  พยานหลกัฐานท่ีนาํมาสู่การพิจารณานั้น อาจเป็นพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยาน

วตัถุ ซ่ึงพยานหลกัฐานต่าง ๆ  ท่ีนาํมาพิจารณาฟังขอ้เท็จจริงนั้นอาจแบ่งตามนํ้ าหนกัท่ีจะพึงรับฟัง

ไดห้ลายประเภท ดงัน้ี 

  ก. พยานชั้นหน่ึง และพยานชั้นสอง 

  พยานชั้นหน่ึง ไดแ้ก่ พยานหลกัฐานท่ีดีท่ีสุดท่ีจะพึงมีในกรณีนั้น  

  พยานชั้นสอง ไดแ้ก่ พยานหลกัฐานอ่ืนท่ียงัไม่ดีท่ีสุดท่ีจะพึงมีในกรณีนั้น ซ่ึงแมจ้ะบ่งช้ี

วา่ขอ้เทจ็จริงเช่นนั้นไดมี้อยู ่ก็ตอ้งนบัเป็นพยานชั้นสอง  

  พยานชั้นหน่ึง เป็นพยานท่ีพึงรับฟังไดดี้กวา่พยานชั้นสอง ส่วนพยานชั้นสองแมจ้ะบ่งช้ี

ได้ว่าข้อเท็จจริงเช่นนั้ นได้มีอยู่  ก็ มีนํ้ าหนักในการรับฟังน้อยกว่าพยานหลักฐานชั้ นหน่ึง 

ตวัอยา่งเช่น หนงัสือสัญญามีผูล้งนามเป็นพยานไวใ้นหนงัสือนั้น ผูท่ี้ลงนามนั้นเป็นพยานชั้นหน่ึง 

ส่วนบุคคลอ่ืนท่ีใหก้ารวา่ไดเ้คยเห็นและจาํลายมือช่ือคู่สัญญานั้นได ้เป็นพยานชั้นสอง  

  ในระหวา่งพยานเอกสารกบัพยานบุคคลนั้น ต่างก็เป็นพยานชั้นหน่ึงและพยานชั้นสอง

ของกนัและกนัได ้แลว้แต่วา่เม่ือใดอนัใดจะเป็นพยานหลกัฐานท่ีดีท่ีสุด แต่สําหรับกรณีท่ีกฎหมาย

บงัคบัไวว้า่ตอ้งมีพยานหลกัฐานเป็นหนงัสือ ยอ่มตอ้งถือวา่พยานเอกสารเป็นพยานชั้นหน่ึง  

  ในระหว่างพยานเอกสารด้วยกนั ต้องถือว่าตน้ฉบบัเอกสารเป็นพยานชั้นหน่ึง ส่วน

สาํเนาเอกสารเป็นพยานชั้นสอง  

DPU



 50 

  พยานชั้นสอง แมจ้ะมีนนํ้ าหนกัน้อย แต่ก็มิใช่ว่าจะรับฟังไม่ได ้ยอ่มอยูใ่นดุลพินิจของ   

ผูพ้ิจารณาในการชัง่นํ้าหนกัคาํพยานท่ีจะรับฟังไดเ้พียงใดหรือไม่ อยา่งไรก็ดี ถา้จะนาํพยานชั้นสอง

มาสืบหรือมาพิจารณารับฟังควรแสดงให้ปรากฏไวว้า่ พยานหลกัฐานชั้นหน่ึงในกรณีนั้นไม่สามารถ

นาํมาสอบไดเ้พราะเหตุสุดวิสัย เช่น ตน้ฉบบัเอกสารหาไม่ไดเ้พราะสูญหาย เสียหาย หรือไม่สามารถ

นาํมาไดโ้ดยประการอ่ืน  

  ข. พยานโดยตรงและพยานเหตุผลหรือพยานแวดลอ้มกรณี  

  พยานโดยตรง หมายถึง พยานหลกัฐานใด ๆ ท่ีระบุวา่ขอ้เท็จจริงเช่นนั้นไดมี้อยูโ่ดยไม่ตอ้ง

ไปคน้หาเหตุผลสันนิษฐานอยา่งใดต่อไปอีก  

  พยานเหตุผลหรือพยานแวดลอ้มกรณี หมายถึง พยานท่ีไม่ระบุโดยตรงว่าขอ้เท็จจริง

เป็นเช่นนั้น แต่มีเหตุผลหรือพฤติการณ์เช่ือมโยงพอจะเช่ือไดว้า่ขอ้เทจ็จริงควรเป็นเช่นนั้น  

  ตวัอย่างเช่น ในกรณีนาย ก รับเงินจากนาย ข ผูท่ี้เห็นเหตุการณ์ระหวา่งนาย ก รับเงิน

จากนาย ข อยูน่ั้น เป็นพยานโดยตรง ส่วนผูท่ี้เห็นเพียง ก เดินถือเงินมาจากบริเวณใกลเ้คียงกบัท่ี ข 

ยนือยูน่ั้น เป็นพยานเหตุผลหรือพยานแวดลอ้มกรณี  

  กล่าวโดยทัว่ไป พยานเหตุผลหรือพยานแวดลอ้มกรณีนั้น ใชป้ระกอบพยานโดยตรงให้

มีนํ้ าหนักยิ่งข้ึนได้ หรืออาจรับฟังขอ้เท็จจริงโดยอาศยัพยานแวดล้อมกรณีแต่อย่างเดียวก็ได้ ถ้า

พยานนั้นบ่งช้ีโดยแน่นอนไม่มีทางจะคิดได้ว่าขอ้เท็จจริงเป็นอย่างอ่ืน นอกจากนั้นยงัอาจรับฟัง

พยานเหตุผล หรือพยานแวดล้อมกรณีเพื่อชั่งนํ้ าหนกัพยานหลกัฐานของทั้งสองฝ่ายว่าฝ่ายใดจะ

ดีกวา่กนั หรือรับฟังเพื่อแยง้พยานโดยตรงท่ีปราศจากเหตุผล  

  ค. ประจกัษพ์ยานและพยานบอกเล่า  

  ประจกัษพ์ยาน คือ พยานท่ีไดรู้้เห็นขอ้เทจ็จริงอนันั้นมาดว้ยตวัเอง  

  พยานบอกเล่า คือ พยานท่ีมิได้รู้เห็นขอ้เท็จจริงนั้นมาดว้ยตนเอง หากแต่ไดย้ินไดฟั้ง

ผูอ่ื้นเขาเล่าถึงขอ้เทจ็จริงนั้นมาอีกทอดหน่ึง หรือหลายทอด  

  ประจกัษ์พยานย่อมมีนํ้ าหนักดีกว่าพยานบอกเล่า พยานบอกเล่านั้นโดยทัว่ไปรับฟัง   

เป็นพยานหลกัฐานไม่ได้ แต่มีขอ้ยกเวน้อยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจใช้เป็นพยานเหตุผลหรือ

พยานแวดล้อมกรณีประกอบพยานหลกัฐานอ่ืนให้มีนํ้ าหนักข้ึนได้ แต่การรับฟังพยานบอกเล่า    

ตอ้งฟังดว้ยความระมดัระวงัเป็นอยา่งยิง่ 

  ในการวินิจฉัยว่า พยานใดรับฟังไดเ้พียงใดตอ้งมีการชัง่นํ้ าหนกัพยาน การชัง่นํ้ าหนกั

พยานวา่จะพึงรับฟังไดเ้พียงใดนั้น ตอ้งคาํนึงถึงประเภทของพยานดงักล่าวขา้งตน้ คือ คาํนึงวา่เป็น
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พยานชั้นหน่ึงหรือชั้นสอง เป็นพยานโดยตรงหรือพยานแวดล้อมกรณี เป็นประจกัษ์พยานหรือ

พยานบอกเล่า45

46 

  (2) ขอ้เทจ็จริงท่ีมาจากการพิจารณาโดยขอ้สันนิษฐาน  

  โดยปกติขอ้สันนิษฐานไม่พึงนาํมาเป็นขอ้เท็จจริงท่ีรับฟังประกอบการพิจารณาทางวินยั 

แต่ถา้มีกฎหมาย ระเบียบ หรือแบบธรรมเนียม (เช่น มติคณะรัฐมนตรี หรือ มติ ก.ค.ศ. ซ่ึงไดแ้จง้ให้

ทราบโดยทัว่กนัเพื่อถือเป็นหลกัปฏิบติัแลว้) วา่ให้ถือว่าหรือสันนิษฐานไวก่้อนวา่ถา้กรณีอยา่งนั้น

ขอ้เท็จจริงตอ้งเป็นอย่างนั้น เช่นน้ีก็ใช้ขอ้สันนิษฐานนั้นฟังเป็นขอ้เท็จจริงประกอบการพิจารณา

ทางวนิยัได ้ซ่ึงกรณีเช่นนั้น ตกเป็นหนา้ท่ีของของผูถู้กกล่าวหาท่ีจะนาํสืบหกัลา้งขอ้สันนิษฐานนั้น 

ถา้นาํสืบหกัลา้งขอ้สันนิษฐานไม่ไดก้็ตอ้งฟังขอ้เทจ็จริงตามขอ้สันนิษฐานนั้น 

   ตวัอยา่งเช่น กฎหมายวา่ดว้ยการพนนัให้สันนิษฐานไวก่้อนวา่ ผูอ้ยูใ่นวงการพนนั

เป็นผูร่้วมเล่นการพนนัดว้ย อย่างน้ีทางวินยัก็ตอ้งถือเอาขอ้สันนิษฐานนั้นมาฟังเป็นขอ้เท็จจริงได ้

เวน้แต่ผูถู้กกล่าวหาจะพิสูจน์ไดว้า่ไม่ไดร่้วมเล่นการพนนั 

   หรือตวัอยา่งเช่น มีมติคณะรัฐมนตรีตามหนงัสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่าย

บริหาร ท่ี นว 89/2497 ลงวนัท่ี 1 เมษายน 2497 กาํหนดวา่ ขา้ราชการผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการอยา่งใด

อย่างหน่ึงจะอา้งว่าไม่รู้กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนขอ้บงัคบัอนัตนจาํตอ้งปฏิบติั และอยู่ใน

หนา้ท่ีของตนมิได ้การท่ีขา้ราชการปฏิบติังานไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนก็ดี หรือ

ละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบแบบแผนก็ดี ใหถื้อวา่ผิดวินยัหรือหยอ่นสมรรถภาพแลว้แต่กรณี 

เช่นน้ีก็เท่ากบัวา่คณะรัฐมนตรีให้สันนิษฐานในขอ้เท็จจริงไวก่้อนวา่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในเร่ืองใด

ตอ้งรู้กฎหมายและระเบียบในเร่ืองนั้น ฉะนั้น คณะกรรมการสอบสวนจึงไม่ตอ้งหาพยานหลกัฐาน

มายืนยนัว่าผูถู้กกล่าวหาได้รู้กฎหมายและระเบียบในเร่ืองนั้ นแล้ว ถือข้อสันนิษฐานนั้ นเป็น

ขอ้เทจ็จริงไดเ้ลย เวน้แต่ผูถู้กกล่าวหาจะนาํสืบพิสูจน์ไดว้า่ตนไม่รู้จริง ๆ เช่น กฎหมายเพิ่งออกใหม่

ตนยงัไม่รับราชกิจจานุเบกษาท่ีประกาศกฎหมายใหม่ในเร่ืองนั้น เป็นตน้46

47 

  (3) ขอ้เทจ็จริงท่ีมาสู่การพิจารณาโดยผูส้อบสวนหรือผูพ้ิจารณารับรู้เอง  

  ขอ้เท็จจริงท่ีผูส้อบสวนหรือผูพ้ิจารณารับรู้เองได้โดยไม่ตอ้งอา้งพยานหลกัฐาน คือ

ขอ้เทจ็จริงซ่ึงเป็นท่ีรู้กนัอยูท่ ัว่ไปหรือซ่ึงไม่อาจโตแ้ยง้ได ้เช่น  

  ก. ถอ้ยคาํภาษาไทยหรือภาษาอ่ืนท่ีเป็นท่ีเขา้ใจกนัอยู่ทัว่ไป ผูส้อบสวนหรือผูพ้ิจารณา

นาํมาพิจารณาวินิจฉัยเองไดโ้ดยไม่ตอ้งนาํผูเ้ช่ียวชาญมาแปลหรือมาอธิบายอีก เช่น พ่อคา้ลงบญัชี

                                                 
 46 สาํนกังาน ก.ค.. (2543). คาํแนะนาํของ ก.ค. เร่ืองการดาํเนินการทางวนิยัขา้ราชการครู. แนวการ

พิจารณาโทษข้าราชการครูกระทาํผิดวินัย. หนา้ 4 – 7. 

 47 แหล่งเดิม.  หนา้ 7 – 8. 
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ว่าจ่ายค่า “เก๋าเจ๊ียะ” เป็นท่ีเข้าใจกันอยู่ทัว่ไปว่าหมายถึงให้เงินกับเจ้าหน้าท่ี ผูส้อบสวนหรือ            

ผูพ้ิจารณารับรู้เองได้โดยไม่ตอ้งนาํพยานมาสืบประกอบอีกว่าแปลว่าอะไร แต่ถ้าเป็นคาํท่ีรู้กัน

เฉพาะหมู่เหล่าอาจตอ้งใหผู้เ้ช่ียวชาญอธิบายความประกอบ  

  ข. ธรรมเนียมประเพณีซ่ึงเป็นท่ีรู้กันอยู่ทัว่ไป เช่น ความรังเกียจของสังคม ต่อการ

กระทาํของผูถู้กกล่าวหาท่ีจะถือวา่เป็นการประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรงเพียงใดหรือไม่ เป็นขอ้เท็จจริง

ซ่ึงรู้กนัอยู่โดยทัว่ไป คณะกรรมการสอบสวนหรือผูพ้ิจารณาย่อมพิจารณาได้โดยไม่ต้องอาศยั       

คาํพยาน อย่างไรก็ดี ถ้าเป็นธรรมเนียมประเพณีเฉพาะท้องถ่ินซ่ึงไม่เป็นท่ีรู้กันทัว่ไปก็ควรนํา

พยานหลกัฐานมาสืบประกอบใหเ้ห็นวา่มีธรรมเนียมประเพณีเฉพาะทอ้งถ่ินเช่นวา่นั้น  

  ค. กิจกรรมความเป็นไปของบ้านเมือง เช่น นโยบายของรัฐบาล ใครเป็นรัฐมนตรี 

ปลดักระทรวง อธิบดีในระยะใด ดงัน้ี ไดมี้การประกาศเป็นท่ีทราบกนัอยู่ทัว่ไป ผูส้อบสวนหรือ      

ผูพ้จิารณายอ่มรับรู้ไดเ้อง โดยไม่จาํตอ้งอา้งพยานหลกัฐาน  

  ง. ส่ิงธรรมดาธรรมชาติ เช่น หนา้ร้อนกลางวนัยาว หนา้หนาวกลางวนัสั้น ระยะเวลาท่ี

บุคคลธรรมดาจะตอ้งใชใ้นการเดินทางดว้ยเทา้ในระยะทางท่ีกล่าวอา้ง ภูมิประเทศของทอ้งถ่ินต่าง 

ๆ ในประเทศเหล่าน้ี ผูส้อบสวนหรือผูพ้ิจารณายอ่มรับรู้ไดโ้ดยไม่จาํตอ้งอา้งพยานหลกัฐาน47

48 

  (4) ขอ้เทจ็จริงท่ีมาสู่การพิจารณาโดยผูส้อบสวนหรือผูพ้ิจารณาตรวจเห็นเอง  

  ส่ิงท่ีจะเข้ามาเป็นข้อเท็จจริงในสํานวนโดยการตรวจเห็นเองของผูส้อบสวนหรือ          

ผูพ้ิจารณานั้น อาจมีไดโ้ดยผูถู้กกล่าวหาอา้ง หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นอา้ง หรือผูส้อบสวนหรือ     

ผูพ้จิารณาไดท้าํการตรวจเห็นเองก็ได ้เช่น รูปลกัษณะของผูถู้กกล่าวหาหรือพยาน รูปรอยบาดแผล 

ลกัษณะวตัถุท่ีใชเ้ป็นพยานหลกัฐาน หรือเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีปรากฏต่อหนา้ผูส้อบสวนหรือผูพ้ิจารณา

ในเวลาสอบสวนหรือพิจารณา เป็นตน้  

  (5) ขอ้เทจ็จริงท่ีมาสู่การพิจารณาโดยผูถู้กกล่าวหารับ  

  ถา้ผูถู้กกล่าวหาได้แจง้ไวใ้นชั้นสืบสวนหรือในชั้นใด ๆ รับในขอ้เท็จจริงอนัใด ก็นาํ

ขอ้เทจ็จริงนั้นมาสู่การพิจารณาได ้ 

  การฟังขอ้เท็จจริงว่าผูถู้กกล่าวหาไม่ไดท้าํหรือไดท้าํอะไร และทาํอย่างไรบา้งในเร่ือง    

ท่ีกล่าวหานั้น จะตอ้งพิจารณาจากขอ้เท็จจริงท่ีเขา้มาสู่สํานวนเร่ืองโดยทางต่าง ๆ 5 ทาง ดงักล่าว

ขา้งตน้  

  ขอ้เท็จจริงท่ีรวบรวมเขา้มาในสํานวนนั้น อาจมีทั้งขอ้เท็จและขอ้จริง เร่ืองใดมีแต่ขอ้จริง

รับกนัตลอดก็ง่ายต่อการหาความจริง เร่ืองใดมีขอ้เท็จและขอ้จริงปะปนกนัอยู่มากจะตอ้งวินิจฉัย  

ชัง่นํ้าหนกัพยานแยกแยะวา่อะไรเทจ็อะไรจริง โดยอาศยัเหตุผลประกอบการพิจารณารับฟัง ในการ
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พิจารณาควรแยกพิจารณาแต่ละประเด็นในแต่ละประเด็นในแต่ละขอ้กล่าวหา เป็นขอ้ ๆ ไป ขอ้ไหน

สําคญัท่ีสุดควรพิจารณาวินิจฉยัก่อน ถา้ฟังขอ้สําคญัฟังไม่ไดว้่าผูถู้กกล่าวหากระทาํผิดอาจไม่จาํตอ้ง

พิจารณาขอ้ปลีกยอ่ยอ่ืน ๆ ก็ได้48

49 

 2.3.4 การพิจารณาความผดิวนิยั  

  เม่ือพิจารณาขอ้เท็จจริงฟังเป็นท่ียุติไดว้่าผูถู้กกล่าวหาได้กระทาํอย่างใดบา้งตามเร่ือง     

ท่ีถูกกล่าวหาแลว้ ก็จะตอ้งพิจารณาต่อไปว่า ผูถู้กกล่าวหากระทาํผิดวินยัในกรณีใดหรือไม่ ซ่ึงมี

หลกัท่ีควรคาํนึงอยูบ่างประการ ไดแ้ก่  

  (1) หลกักฎหมาย  

  หลกักฎหมาย คือ การพิจารณาตามตวับทกฎหมาย การจะถือว่ากระทาํอย่างใดผิดวินยั

กรณีใดนั้น ตอ้งดูว่ามีบทกฎหมายกาํหนดไวห้รือไม่ว่าการกระทาํเช่นนั้นเป็นความผิดทางวินัย      

ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบของความผิดกรณีนั้นให้ครบถว้นดว้ย ตวัอยา่งเช่น ความวินยัผิดกรณี

ทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1. ปฏิบติัหรือละเวน้ปฏิบติัหน้าท่ีราชการ     

2. โดยมิชอบ และ 3. เพื่อให้ตนเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บประโยชน์ท่ีมิควรได ้การกระทาํอยา่งใดท่ีจะถือ

เป็นความผิดวินยักรณีทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ จะตอ้งเขา้องคป์ระกอบครบทั้ง 3 ประการดงักล่าวน้ี 

ถา้ขาดองคป์ระกอบอยา่งหน่ึงอยา่งใดไปก็จะถือเป็นความผดิวนิยักรณีทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการไม่ได้

49

50  

  (2) หลกัมโนธรรม  

  หลกัมโนธรรม คือ การพิจารณาอย่างมีสติสัมปชญัญะ โดยคาํนึงถึงความเป็นจริงและ

ความถูกตอ้งตามเหตุผลท่ีควรจะเป็น ไม่ใช่พิจารณาความผิดตามตวัอกัษรท่ีเขียนไวแ้ต่อยา่งเดียว 

จะตอ้งพิจารณาโดยคาํนึงถึงหลกักฎหมายและหลกัมโนธรรม ประกอบกนั  

  ตวัอยา่งเช่น พนกังานการเงินและบญัชีรับเงินท่ีมีผูส่้งมอบให้แก่ทางราชการหลายราย

รวมเป็นเงินจาํนวนมาก แต่นาํส่งใหแ้ก่ทางราชการขาดไป 10 บาท เงินท่ีขาดไปนั้นก็รวมปนไปกบั

เงินส่วนตวัและใช้ปะปนกบัเงินส่วนตวัไปด้วย ถ้าพิจารณาตามตวัอกัษรก็จะเข้าองค์ประกอบ

ความผดิวนิยักรณีทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ เพราะ 1. ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ คือรับเงินของทางราชการ 

2. โดยไม่ชอบ คือ ส่งทางการไม่ครบ และ 3. ตนเองไดป้ระโยชน์ท่ีมิควรได ้คือไดใ้ช้เงินท่ีส่งขาด

ไปนั้นรวมกบัเงินส่วนตวั ดงัน้ี ถา้เพียงพิจารณาตามหลกักฎหมายก็จะถือว่าพนกังานการเงินและ

บญัชีผูน้ั้นกระทาํผดิวนิยักรณีทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ ระดบัโทษถึงไล่ออก แต่ถา้ใชห้ลกัมโนธรรม

ประกอบการพิจารณาดว้ยก็จะตอ้งพิจารณาอย่างมีสติสัมปชญัญะ โดยคาํนึงถึงความเป็นจริงและ
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ความถูกต้องตามเหตุผลท่ีควรจะเป็น คือคาํนึงถึงว่าผูมี้เงินเดือนหลายพนับาทและรับเงินเป็น

จาํนวนมาก เป็นไปไดห้รือท่ีจะยกัยอกเพียง 10 บาท เขาขดัสนถึงขนาดท่ีจะตอ้งทาํอย่างนั้นหรือ 

เม่ือคาํนึงถึงมโนธรรมดงัน้ีก็จะพิจารณาวินิจฉัยได้ว่าเขาไม่มีเจตนาท่ีจะให้ตนเองได้ประโยชน์       

ท่ีมิควรได ้จึงไม่เป็นความผดิกรณีทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ ดงัน้ีเป็นตน้50

51  

 2.3.5 การพิจารณากาํหนดโทษทางวนิยั  

  เม่ือพิจารณาเห็นวา่ขา้ราชการผูใ้ดกระทาํผิดวินยักรณีใดแลว้ ก็จะตอ้งพิจารณากาํหนด

โทษทางวนิยัใหเ้หมาะสมกบักรณีความผดิต่อไป ซ่ึงมีหลกัการท่ีตอ้งพิจารณาบางประการ ไดแ้ก่  

  (1) หลกักฎหมาย  

  การพิจารณาโดยคาํนึงถึงหลกักฎหมาย คือ การคาํนึงระดบัโทษตามท่ีกฎหมายกาํหนด

ไว ้เช่น ในพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กาํหนดโทษ

ทางวนิยัไวแ้ยกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่  

  ก. ความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง ใหล้งโทษไล่ออกหรือปลดออก  

  ข. ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ตดัเงินเดือน ถ้ามีเหตุอนัควร

ลดหยอ่นจะลดโทษจากตดัเงินเดือนลงเป็นภาคทณัฑก์็ได ้ 

  ค. ความผิดวินยัเล็กนอ้ย ให้ลงโทษภาคทณัฑ์ แต่ถา้ทีเหตุอนัควรงดโทษจะงดโทษให้

โดยใหท้าํทณัฑบ์นเป็นหนงัสือหรือวา่กล่าวตกัเตือนก็ได้51

52  

  (2) หลกัมโนธรรม  

  การพิจารณากาํหนดโทษทางวินัยโดยคาํนึงถึงหลกัมโนธรรม คือ การคาํนึงถึงความ

ถูกตอ้งเหมาะสมตามเหตุผลท่ีควรจะเป็น ในกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดโทษในความผิดอย่างหน่ึง 

อย่างใดไวห้ลายสถาน ควรจะลงโทษสถานใดนั้นควรคาํนึงถึงหลกัมโนธรรม เช่น ความผิดวินัย

อยา่งร้ายแรงท่ีกฎหมายกาํหนดโทษให้ไล่ออกหรือปลดออก กรณีใดควรไล่ออก กรณีใดควรปลดออก 

ควรคาํนึงถึงหลกัมโนธรรม ความผดิวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรงท่ีกฎหมายกาํหนดโทษให้ลดขั้นเงินเดือน 

หรือตดัเงินเดือนเพียงใด ควรคาํนึงถึงหลกัมโนธรรม การลดหย่อนโทษและการงดโทษก็ควรนาํ

หลกัมโนธรรมมาประกอบการพิจารณาในการใชดุ้ลพินิจดว้ย52

53  

 

 

 

                                                 
 51 แหล่งเดิม. 

 52 แหล่งเดิม.  หนา้ 11. 

 53 แหล่งเดิม. 

DPU



 55 

  (3) หลกัความเป็นธรรม  

  การคาํนึงถึงหลกัความเป็นธรรม หมายถึง การพิจารณากาํหนดโทษให้ไดร้ะดบัเสมอ

ภาคกนั ความผิดอยา่งเดียวกนั ขอ้เท็จจริงแห่งการกระทาํเป็นอยา่งเดียวกนั ก็ควรลงโทษเป็นอยา่ง

เดียวกนัและในระดบัเดียวกนั  

  อยา่งไรก็ดี ความผิดอยา่งเดียวกนัอาจกาํหนดโทษต่างกนัได ้หากมีลกัษณะพฤติการณ์

หรือเหตุผลต่างกนั ทั้งน้ี อาจนาํเหตุบางประการมาประกอบการพิจารณากาํหนดโทษแตกต่างกนัได ้

เช่น  

  ก. ลกัษณะของการกระทาํความผิด ความผิดอย่างเดียวกนั บางกรณีพฤติการณ์หรือ

ลกัษณะแห่งการกระทาํผิดเป็นการกระทาํผิดโดยจงใจหรือเป็นนิสัย จะต้องกาํหนดโทษหนัก        

แต่บางกรณีพฤติการณ์หรือลักษณะแห่งการกระทํานั้ นเป็นการกระทาํโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์          

อาจพิจารณากาํหนดโทษสถานเบาลดหลัน่กนั ตามควรแก่กรณี  

  ข. ผลแห่งการกระทาํผิด ความผิดอย่างเดียวกนัอาจตอ้งกาํหนดโทษต่างกนั เพราะผล

แห่งการกระทาํผิดทาํให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือแก่ช่ือเสียงของราชการมากน้อย

แตกต่างกนั  

  ค. คุณความดี ความผิดอย่างเดียวกนัผูมี้ประวติัการทาํงานดี ไม่เคยกระทาํผิดมาก่อน 

อาจไดรั้บโทษนอ้ยกวา่ผูท่ี้เคยกระทาํผดิมาก่อนแลว้ ผูก้ระทาํผดิในเร่ืองเดียวกนั คนท่ีพยายามแกไ้ข

บรรเทาผลร้าย อาจไดรั้บโทษนอ้ยกวา่ผูท่ี้ไม่ไดพ้ยายามทาํเช่นนั้น  

  ง. การใหโ้อกาสแกไ้ขความประพฤติ ถา้เป็นความผิดวินยัไม่ร้ายแรง อาจให้โอกาสแก่

ผูก้ระทาํความผดิท่ีจะแกไ้ขความประพฤติอีกคร้ัง โดยกาํหนดโทษสถานเบาเพียงภาคทณัฑ์ หรือถา้

เป็นความผดิเล็กนอ้ย อาจงดโทษโดยให้วา่กล่าวตกัเตือนก็ได ้แต่สําหรับคนท่ีเคยกระทาํผิดเช่นนั้น

มาแลว้จะตอ้งลงโทษหนกักวา่  

  จ. เหตุเบ้ืองหลงัการกระทาํผดิ เช่น การกระทาํผดิดว้ยความจาํเป็นบงัคบั หรือเพราะถูก

ย ัว่โทสะอาจไดรั้บโทษน้อยกว่าผูท่ี้กระทาํความผิดโดยสันดานชัว่ร้าย บางกรณีการกระทาํผิดอาจ

เกิดข้ึนเพราะโรคจิต ซ่ึงตอ้งใชก้ารรักษามากกวา่การลงโทษ  

  ฉ. สภาพของผูก้ระทาํผิด เช่น การกาํหนดโทษโดยคาํนึงถึงเพศ อายุตวั อายุราชการ 

การศึกษา ตาํแหน่งหน้าท่ี และสภาพทางส่วนตวัด้านอ่ืน ๆ ของผูก้ระทาํผิด ในความผิดอย่าง

เดียวกนัอาจกาํหนดโทษแตกต่างกนัไปไดห้ากสภาพของผูก้ระทาํผดิแตกต่างกนั53

54 

 

 

                                                 
 54 แหล่งเดิม.  หนา้ 11 – 12. 
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  (4) หลกันโยบายของทางราชการ  

  การกาํหนดโทษท่ีจะลงแก่ขา้ราชการผูก้ระทาํผิดวินยัจะตอ้งคาํนึงถึงนโยบายของทาง

ราชการดว้ย ซ่ึงอาจกาํหนดโดยคณะรัฐมนตรี เป็นมติคณะรัฐมนตรี กาํหนดโดย ก.พ. เป็นมติ ก.พ. 

กาํหนดโดย ก.ค.ศ. เป็นมติ ก.ค.ศ. หรือกาํหนดโดยกระทรวงเป็นหนังสือกาํชับ เป็นตน้ หากมี

แนวนโยบายของทางราชการเป็นอยา่งใดก็ตอ้งปฏิบติัตามนั้น เท่าท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย54

55 

                                                 
 55 แหล่งเดิม. 
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บทที ่3 

กฎหมายที่เกีย่วกบัการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวนัิย 

ของข้าราชการในต่างประเทศกบัประเทศไทย 

 

 การดาํเนินการทางวนิยัขา้ราชการเป็นการพิจารณาวินิจฉยัทางปกครองท่ีมีลกัษณะเป็น

การวนิิจฉยัขอ้พิพาท ในบทน้ีจึงมีความจาํเป็นในการศึกษาถึงการควบคุมตรวจสอบการกระทาํทาง

ปกครองท่ีมีลกัษณะเป็นการพิจารณาวนิิจฉยัขอ้พิพาททางวนิยัในต่างประเทศ และในประเทศไทย  

  เน่ืองจากการดาํเนินการ ซ่ึงรวมถึงการพิจาณาความผิดและสั่งลงโทษทางวินยั เป็นการ

กระทาํทางปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าท่ี ตลอดจนประโยชน์อ่ืนหลายประการของคู่กรณี 

การใช้อาํนาจดงักล่าวจึงมีลกัษณะเป็นการใช้อาํนาจในทางตุลาการ อย่างไรก็ตาม การกาํหนดให้

ศาลเป็นผูท้าํหน้าท่ีควบคุมตรวจสอบขอ้พิพาททางปกครองในทุกเร่ืองทุกกรณีนั้น อาจเป็นการ     

ไม่เหมาะสม เน่ืองจากบางเร่ืองบางกรณีเป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในหลาย

ประเทศจึงจัดให้มีองค์กรพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองอยู่ภายในฝ่ายปกครองเอง           

โดยองค์กรดังกล่าวน้ีมกัจะจดัตั้ งข้ึนในรูปแบบคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มบุคคลท่ีมี

ความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในเร่ืองนั้น ๆ มีความเป็นกลาง และมีความเป็นอิสระ เรียกว่า 

“คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” และใช้อาํนาจก่ึงตุลาการ เน่ืองจากใช้อาํนาจวินิจฉัยช้ีขาด

เช่นเดียวกับศาล แต่กําหนดให้คู่กรณีอาจอุทธรณ์โต้แยง้คาํวินิจฉัยต่อไปยงัศาลได้อีกชั้นหน่ึง      

เพื่อเป็นหลกัประกนัสิทธิในการไดรั้บการควบคุมตรวจสอบโดยองคก์รตุลาการ 

  การวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองโดยองค์กรในรูปแบบคณะกรรมการได้รับการ

ยอมรับเป็นการทัว่ไปในนานาอารยประเทศ แต่อาจมีความเขม้ขน้ในการใชอ้าํนาจและการควบคุม

ตรวจสอบคาํวนิิจฉยัต่างกนัไป  

  ความจาํเป็นของการตั้งคณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พิพาท ในการวินิจฉัยช้ีขาดขอ้พิพาท

ทางปกครองของกลุ่มประเทศคอมมอนลอว ์(Common Law) หรือกลุ่มชีวิลลอร์ (Civil Law) จะมี

องคก์รศาลทาํหนา้ท่ีวนิิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาททางปกครองแตกต่างกนัไป แต่มีจุดยนืหรือแนวความคิด

ท่ีตรงกนัว่าควรจะมีการจดัองค์กรในรูปของคณะกรรมการท่ีมีความรู้ความชาํนาญเช่นเดียวกับ    

ศาลปกครองแต่มิใช่ศาล โดยเป็นไปในรูปของ “คณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พิพาท” นัน่เอง 

  เหตุผลอันสําคัญในการจดัตั้ งคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทก็เพื่อให้เป็นองค์กร

เช่ียวชาญเฉพาะดา้นการพิจารณาวินิจฉัยขอ้พิพาทมกัเกิดจากการใชอ้าํนาจของฝ่ายบริหาร การใช้
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ระบบคณะกรรมการจึงย่อมมีความเหมาะสมกว่าระบบศาล แนวความคิดน้ีจึงมีการนาํมาใช้ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา องักฤษ และฝร่ังเศส ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

 

3.1 กฎหมายเกีย่วกบัการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการทางวนัิยของข้าราชการในต่างประเทศ 

 ในท่ีน้ี จะศึกษาถึงองคก์รควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครองซ่ึงมีอาํนาจพิจารณา

วินิจฉัยขอ้พิพาททางวินัยในประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายต่าง ๆ กัน จาํนวน 4 ประเทศ แยกเป็น

ประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณี (common law) ท่ีไม่มีระบบศาลปกครอง ไดแ้ก่ ประเทศ

องักฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศท่ีใชร้ะบบประมวลกฎหมาย (Civil law) ท่ีมีระบบศาล

ปกครอง ไดแ้ก่ ประเทศฝร่ังเศส และประเทศในภูมิภาคเอเชียท่ีใชร้ะบบประมวลกฎหมายแต่ไม่มี

ระบบศาลปกครอง ไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่น ทั้งน้ี  เพื่อศึกษาถึงขอ้ดี ขอ้เสีย และความเป็นไปไดใ้นการ

นํามาปรับปรุงระบบการควบคุมและตรวจสอบการดาํเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของไทย ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี  

 3.1.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศท่ีปกครองในระบบสหพนัธ์รัฐ ประกอบดว้ยมลรัฐ

ต่าง ๆ จาํนวน 50 มลรัฐ ซ่ึงแต่ละมลรัฐมีกฎหมายและการปกครองเป็นของตนเอง นอกจากน้ียงัมี

หน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ินอีกเป็นจาํนวนมาก ระบบการบริหารงานและการบริหารงานบุคคล

ภาครัฐ จึงแตกต่างกนัออกไปในแต่ละมลรัฐ หรือแต่ละหน่วยงานการปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ  

 ปัจจุบนัการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น จะ

ถูกกาํหนดไวใ้น Civil Service Reform Act 1978 ดงัต่อไปน้ี 0

1 

  (1) การควบคุมตรวจสอบการดํา เ นินการทางวินัยโดยคณะกรรมการพิทักษ ์         

ระบบคุณธรรม 

 ในส่วนของรัฐบาลกลาง (Federal) จะมีองคก์รกลางท่ีมีหนา้ท่ีในการบริหารงานบุคคล

ดา้นวินยัขา้ราชการ เรียกว่า คณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม หรือ Merit System Protection 

Board (MSPB) ซ่ึงการเกิดข้ึนของ MSPB น้ี  เป็นผลจากการมีพระราชบญัญติัปฏิรูประบบ

ขา้ราชการพลเรือนฉบบัใหม่ ท่ีประกาศใชใ้นปี ค.ศ. 1978 และมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี  11  มกราคม 

ค.ศ. 1979  ทําให้เกิดองค์กรอิสระข้ึนใหม่ 3 องค์กร แทนท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน          

(The Civil Service Commission) เดิม ไดแ้ก่ 

                                                   

 
1
 อุดม รัฐอมฤต และคณะ.  (2545).  การปฏิรูประบบวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

เล่ม 1. กรุงเทพฯ : สถาบนัวจิยัและใหค้าํปรึกษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 67-69. 
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 1. สํานกังานการบริหารงานบุคคล (Office of Personal management) มีหนา้ท่ีดูแล

ขา้ราชการและกาํลงัคนภาครัฐ  

 2. การแรงงานสัมพนัธ์แห่งชาติ (The Federal Labor Management) มีหน้าท่ีดูแล       

ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองแรงงานสัมพนัธ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และ  

 3. คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม (Merit System Protection Board (MSPB) 

 สําหรับคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม (Merit System Protection Board) หรือ 

MSPB นั้นเป็นองคก์รอิสระของรัฐบาล (Independent Government Agency) แต่มีการดาํเนินงาน

คลา้ยกบัรูปแบบของศาล ทาํหน้าท่ีเหมือนผูพ้ิทกัษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการของประเทศ

สหรัฐอเมริกา  

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม (Merit System Protection Board 

(MSPB) ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 คน จากการแต่งตั้งของประธานาธิบดีโดยความเห็นชอบ

ของวุฒิสภา มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 7 ปี และประธานาธิบดีจะแต่งตั้งคณะกรรมการคนหน่ึงข้ึน

เป็นประธานกรรมการและทาํหน้าท่ีเป็นหัวหน้าสํานกังานคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของ

วฒิุสภา และแต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็นรองประธานเพื่อทาํหนา้ท่ีแทนประธานในกรณีท่ีประธาน

ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้และถา้ประธานและรองประธานไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้กรรมการ

ท่ีเหลืออยูจ่ะทาํหนา้ท่ีประธานแทน 

 ในกระบวนการทาํคาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการนั้น  
 1. โดยทัว่ไปคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการจะตอ้งใชเ้สียงขา้งมาก (majority vote) จาก

จาํนวนทั้งหมด 3 คน ยกเวน้ในกรณีขอ้ 2 และขอ้ 3 โดย  
 2. เม่ือมีกรณีตาํแหน่งวา่งลง กรณีไม่มีการลงมติ หรือเหตุผลอ่ืนใดท่ีทาํให้คณะกรรมการ

ไม่อาจลงมติดว้ยเสียงขา้งมากได ้หากเป็นเร่ืองของคาํวินิจฉยั (decision) ขอ้แนะนาํ (recommendation) 

หรือคาํสั่งใดๆท่ีถือเสมือนเป็นคาํวินิจฉยัช้ีขาด (the final decision) หรือ คาํสั่งของคณะกรรมการ 

(order of the Board) ใหป้ระธานคณะกรรมการเป็นผูมี้อาํนาจออกคาํสั่งเพื่อการนั้นได ้ 
 3. กรณีตาํแหน่งวา่งลง กรณีไม่มีการลงมติ หรือเหตุผลอ่ืนใดท่ีทาํให้คณะกรรมการ   

ไม่อาจลงมติไดโ้ดยมิใช่กรณีของการออกคาํวินิจฉยั ขอ้แนะนาํ หรือคาํสั่งใดๆแลว้ ประธานก็อาจ

มอบหมายโดยตรง (direct referral) ใหห้น่วยงานอ่ืนหรือผูว้ินิจฉยัคดีปกครอง (Administrative Law 

Judge) เป็นผูมี้อาํนาจสั่งการแทนได ้ 
 4. คาํวนิิจฉยัหรือคาํสั่งตามขอ้ 2 และขอ้ 3 นั้นไม่ถือเป็นบรรทดัฐานต่อไป  
 5. กรณีทั้งหลายดงักล่าวมาขา้งตน้ จะตอ้งกระทาํในกรณีท่ีมีกรรมการปฏิบติัหน้าท่ี

อยา่งนอ้ย 2 คนข้ึนไปเท่านั้น 
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 สําหรับอาํนาจหน้าท่ี Merit System Protection Board มีบทบาท อาํนาจและหน้าท่ี

ดงัต่อไปน้ี 

 1. ในการพิจารณาอุทธรณ์ (Appeals function) แทนท่ีบทบาทของคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรือนในอดีต  

 2. ศึกษาวจิยัพฒันาระบบคุณธรรม (Merit system studies)  

 3. พิจารณาผลการดาํเนินงานท่ีกระทบต่อระบบคุณธรรม (Review the significant 

actions) ของสํานักงานบริหารงานบุคคล เช่น การสืบสวนกรณีท่ีมีการกล่าวหาว่ามีการละเมิด

กฎระเบียบหรือวธีิปฏิบติัในดา้นการบริหารงานบุคคล เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี หน้าท่ีของ MSPB ยงัไดร้ะบุไวภ้ายใต ้Civil Service Reform Act 1978 

ดงัต่อไปน้ี 

 1. ดาํเนินการไต่สวนขอ้เท็จจริง และวินิจฉยัเร่ืองอุทธรณ์จากผลการดาํเนินการทางวินยั

ของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ  

 2. ไต่สวนขอ้เท็จจริงและวินิจฉยักรณีท่ีเป็นเร่ืองซ่ึงนาํเขา้สู่การพิจารณาจากสํานกังาน

ให้คาํปรึกษาเฉพาะ (Special Counsel) ในกรณีข้อกล่าวหาเก่ียวกบัการกระทาํท่ีฝ่าฝืนระบบ

คุณธรรม และกรณีอ่ืน ๆ ท่ีถูกหยบิยกข้ึนมาภายใตอ้าํนาจการตดัสินของคณะกรรมการ  

 3. ดาํเนินการศึกษาวิจยัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัระบบราชการ และระบบคุณธรรมในหน่วยงาน

ราชการต่าง ๆ เพื่อศึกษาว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีการดาํเนินการท่ีผิดไปจากหลกัปฏิบติัด้านการ

บริหารงานบุคคลหรือไม่ และ  

 4. ติดตามตรวจสอบการดาํเนินการท่ีสําคญัของสํานักงานบริหารงานบุคคล เพื่อให้

เป็นไปตามหลักการของระบบคุณธรรม และไม่ให้มีการดําเนินการท่ีผิดไปจากหลักปฏิบัติ    

ทางการบริหารงานบุคคล1

2  

 (2) หน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม 

 หน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา 

คือ สํานกังานของ Merit System Protection Board ตั้งอยูใ่นกรุงวอชิงตนั ดี ซี มีการแบ่งส่วนงาน

ภายในออกเป็นสาํนกังานและแผนก ดงัน้ี 

 1. สํานกังานอาํนวยการส่วนงานในภูมิภาค (Office of Regional Operations) ทาํหนา้ท่ี

เป็นหน่วยปฏิบติัการในการจดัการดา้นการวินิจฉัย และงานด้านการบริหารงานหน่วยงานส่วน

ภูมิภาคของMSPB  

                                                   

 2 แหล่งเดิม. หนา้  67-69. 
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 2. สํานกังานผูว้ินิจฉยัคดีปกครอง (Office of Administrative Law Judge) ทาํหนา้ท่ีรับ

เร่ืองอุทธรณ์จากกรณีท่ีกาํหนดไวต้ามกฎหมาย รับเร่ืองการร้องทุกข์จากการดาํเนินการทางวินยั      

ท่ีไดรั้บการเสนอเร่ืองจากสํานกังานให้คาํปรึกษาเฉพาะ รับเร่ืองการปฏิบติัท่ีขดัต่อคาํวินิจฉยัทาง

กฎหมายปกครองและการรับเร่ืองอุทธรณ์ของพนกังาน MSPB และกรณีอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการ

มอบหมาย  

 3. สาํนกังานคณะท่ีปรึกษาการพิจารณาอุทธรณ์ (Office of Appeals Counsel) ทาํหนา้ท่ี

จดัเตรียมขอ้เสนอในการตดัสินใจซ่ึงจะเสนอแนะวิธีการปฏิบติัท่ีเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ 

ตามคาํร้องกรณีท่ีให้มีการพิจารณา กรณีท่ีอยู่ในอาํนาจการตดัสินดั้งเดิม หรือตามกรณีท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการ 

 4. สํานกังานเลขานุการคณะกรรมการ (Office of the Clerk of the Board) ทาํหนา้ท่ี

นาํเสนอคาํร้อง และกรณีต่างๆเขา้สู่ระบบการพิจารณาของคณะกรรมการและติดตามความคืบหนา้

ในการดาํเนินการ รวมถึงการทาํหนา้ท่ีทางธุรการต่างๆ เช่น การเป็นศูนยก์ลางข่าวสารขอ้มูลของ

หน่วยงานท่ีผูอุ้ทธรณ์สามารถติดตามเร่ืองความคืบหนา้ในการดาํเนินการ การเผยแพร่ข่าวสารต่อ

สาธารณะ การจดัให้มีห้องสมุดและระบบออนไลน์ในการคน้หาขอ้มูล การจดัเก็บเอกสาร บนัทึก 

รายงานการวิจยั และหนงัสือโตต้อบสําคญั และทาํหน้าท่ีเป็นผูต้อบคาํถาม ให้ขอ้เท็จจริงตาม 

พระราชบญัญติัว่าดว้ยขอ้มูลข่าวสาร ยกเวน้เร่ืองท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของสํานกังานท่ีปรึกษา

ทัว่ไป และสาํนกังานนโยบายและประเมินผล   

 5. สํานกังานคณะท่ีปรึกษาทัว่ไป (Office of the General Counsel) ทาํหน้าท่ีให้

คาํแนะนาํอยา่งเป็นทางการต่อคณะกรรมการ สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานภูมิภาค เป็นตวัแทนของ

คณะกรรมการในกระบวนการทางศาล จดัเตรียมขอ้เสนอการตดัสินใจต่อคณะกรรมการในกรณีท่ี

คณะกรรมการมอบหมาย ประสานงานดา้นกฎหมายกบัทาํเนียบรัฐบาล รัฐสภา และส่ือมวลชน 

วางแผนและอาํนวยการตรวจสอบ และดาํเนินการสืบสวนสอบสวนในเร่ืองทัว่ไปต่างๆ   

 6. สํานกังานนโยบายและแผน (Office of Policy and Evolution) รับผิดชอบพิจารณา

เร่ืองพิเศษและศึกษาเก่ียวกบัระบบราชการและระบบคุณธรรมในส่วนราชการต่างๆ ซ่ึงเป็นหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามท่ีกาํหนดไวต้ามกฎหมาย การพิจารณาติดตามการปฏิบติังาน

บางเร่ืองท่ีสําคญัของสํานกังานการจดัการงานบุคคล และเป็นผูเ้สนอแนะรายงานการศึกษาต่อ

ประธานาธิบดีและรัฐสภา รวมถึงการเผยแพร่รายงานการดาํเนินงานของคณะกรรมการ รวมถึงการ

ตอบสนองคาํขอดูข่าวสารขอ้มูลจากผูร้้องขอเป็นรายบุคคลหรือจากหน่วยงานต่าง ๆ  
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 7. สํานกังานคุม้ครองความเสมอภาคในการจา้งงาน (Office of Equal Employment 

Opportunity) ทาํหน้าท่ีรับผิดชอบจดัการโครงการท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมโอกาสความเป็นธรรม     

ในการจา้งงานของคณะกรรมการ  

 8. กองการเงินและการบริหารสํานกังาน (Financial and Administrative Management 

Division) ทาํหนา้ท่ีบริหารงบประมาณ บญัชี การจดัหาและจดัการทรัพยสิ์น การรักษาความปลอดภยั

และงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการประสานงานแผนงานและโครงสร้างภายในองค์กร        

การควบคุมภายในทัว่ทั้งองคก์าร รวมถึงหนา้ท่ีดา้นการบริหารงานบุคคลต่าง ๆ เช่น นโยบายบุคคล

การฝึกอบรมการทดสอบสารเสพติด โครงการสวสัดิการพนกังาน และกิจกรรมดา้นทรัพยากร

มนุษยอ่ื์น ๆ เป็นตน้  

 9. กองการจดัการขอ้มูลสารสนเทศ (Information Resources Management Division)  

ทาํหนา้ท่ีพฒันา ดาํเนินการ และดูแลรักษาระบบสารสนเทศอตัโนมติัของคณะกรรมการ  

 10. สํานกังานส่วนภูมิภาค (Regional and Field Offices) สํานกังานในส่วนภูมิภาคของ 

Merit System Protection Board นั้น ผูว้ินิจฉยัคดีปกครองสามารถไต่สวนและมีคาํวินิจฉยัเบ้ืองตน้ 

(initial appeals) และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ี MSPB มอบหมายได2้

3  

 (3) การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม 

 หน้าท่ีในการพิจารณาคดีเก่ียวกบัวินยัขา้ราชการพลเรือนนั้น โดยปกติแล้วไม่ใช่เป็น

หนา้ท่ีของ Merit System Protection Board แต่ตอ้งเป็นกรณีท่ีมีการอุทธรณ์คาํสั่งมายงั MSPB หรือ

เกิดจากการริเร่ิมพิจารณาของคณะกรรมการเอง แต่ตอ้งเป็นกรณีท่ีมีสาเหตุมาจากการกระทาํ ตามท่ี 

The Civil Service Reform Act 1978 กาํหนดไวเ้ท่านั้น 

 คดีท่ีอาจอุทธรณ์ต่อ Merit System Protection Board ส่วนใหญ่เป็นการอุทธรณ์ของ

หน่วยงานต่าง ๆ ใน เร่ืองเก่ียวกบัการโยกยา้ย ถูกพกังานเกิน 14 วนั การลดขั้นเงินเดือน และการพกั

งาน 30 วนั หรือนอ้ยกวา่นั้น นอกจากนั้น ยงัอาจเป็นการอุทธรณ์คาํตดัสินของ Office of Personal 

Management ในเร่ืองเก่ียวกบัการออกจากราชการ การเล่ือนขั้นโดยเกณฑ์ความสามารถในการ

ปฏิบติังานหรือการลดขั้น การไม่เพิ่มขั้นเงินเดือน การดาํเนินการจา้งของ Office of Personal 

Management การปฏิเสธการรับเขา้ทาํงานใหม่ และการเลิกจา้งพนกังานท่ีอยูใ่นช่วงทดลองงาน 

 ผูย้ื่นอุทธรณ์อาจอุทธรณ์ต่อ Merit System Protection Board ในแต่ละภูมิภาคหรือ

สํานกังานของ Merit System Board ซ่ึงมีเขตอาํนาจในการพิจารณา  โดยผูว้ินิจฉัยคดีปกครอง 

(Administrative Judge) จะเป็นผูท้าํคาํวินิจฉยัเบ้ืองตน้ (initial Decision) แต่คู่ความก็สามารถยื่น    

                                                   

 
3
 แหล่งเดิม. หนา้ 69 – 70. 
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คาํร้องต่อ Merit System Protection Board ท่ีส่วนกลางใน Washington ไดเ้พื่อให้พิจารณาใหม่

ภายใน 35 วนั ภายหลงัจากมีคาํสั่งดงักล่าว3

4  

 (4) การฟ้องคดีต่อศาลยติุธรรม 

 คาํวินิจฉยัของ Merit System Protection Board ยอ่มสามารถอุทธรณ์หรือฟ้องเป็นคดี  

ต่อศาลไดโ้ดยในกรณีท่ีเป็นคาํวินิจฉยัเบ้ืองตน้ (Initial decision) หรือเป็นคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการ

กลางนั้นยอ่มสามารถอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ของสหรัฐแผนกคดีรัฐบาลกลาง (The United States 

Court of Appeals for the Federal Circuit) ได ้หรือหากเป็นกรณีท่ีเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนเร่ืองการเลือก

ปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมก็ยอ่มสามารถฟ้องคดีต่อศาลชั้นตน้ (District court) ไดเ้ช่นกนั4

5  

 3.1.2  ประเทศองักฤษ 

  การควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครองท่ีมีลักษณะเป็นการพิจารณาวินิจฉัย     

ขอ้พิพาทในประเทศองักฤษ เป็นดงัต่อไปน้ี 

 (1)  การควบคุมตรวจสอบโดยคณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พิพาท 

  ในประเทศองักฤษได้มีการจดัตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอ้พิพาททางปกครอง 

ท่ีตั้งข้ึนโดยกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรมากมายหลายฉบบั มีคณะกรรมการจาํนวนมากมายหลายพนั

คณะ เรียกโดยรวมว่า “Statutory Tribunals” หรือ “Administrative Tribunal” ต่อมา เพื่อเป็นการ

จดัระบบการพิจารณาขอ้พิพาทของฝ่ายปกครองให้เป็นระบบ ในปี ค.ศ. 1958 รัฐสภาจึงได้ตรา

พระราชบญัญติัคณะกรรมการพิจารณาขอ้พิพาทและการไต่สวนข้ึน (The Tribunal and Inquiries 

Act 1958 และ 1971) คณะกรรมการพิจารณาขอ้พิพาทดงักล่าวน้ีบางทีก็เรียกวา่ศาลฝ่ายบริหารหรือ

ตุลาการฝ่ายบริหาร 

  เน่ืองจากมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอ้พิพาทซ่ึงประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญทั้งหลาย

ในฝ่ายปกครองให้ทาํหนา้ท่ีก่ึงตุลาการ (Quasi – Judicial Act) และก่ึงปกครองข้ึนมากมาย เพื่อลด

ภาระให้แก่ศาลยุติธรรมและฝ่ายบริหาร โดยแต่ละคณะกรรมการจะมีองค์ประกอบ ขอบอาํนาจ

หนา้ท่ี วธีิดาํเนินงานและหลกัการท่ีใชแ้ตกต่างกนัไปตามกฎระเบียบท่ีกระทรวงผูรั้บผิดชอบกิจการ

ของคณะกรรมการนั้นจะกาํหนด ทาํให้เกิดความสบสนลกัลัน่ ในในปี ค.ศ. 1958 มีกฎหมายก่อตั้ง

สภาแห่งคณะกรรมการข้ึน (Council on Tribunals) เพื่อเสนอแนะการปรับปรุงคณะกรรมการพิเศษ

เหล่าน้ี ทั้งในแง่องค์ประกอบและวิธีพิจารณา และหากคณะกรรมการใดประสงค์เปล่ียนแปลง      

วธีิพิจารณาของตนจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสภาแห่งคณะกรรมการก่อน 

                                                   

 4 แหล่งเดิม. หนา้  72. 

 5 แหล่งเดิม. หนา้  73. 
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  Administrative Tribunal อาจมีช่ือเรียกต่าง ๆ กนั เช่น board, court, committee เป็นตน้     

ซ่ึงก็ถือวา่เป็นฝ่ายปกครอง แต่มิไดมี้ฐานะเป็นศาลยุติธรรมหรือหน่วยงานในสังกดัของระบบยุติธรรม 

หากแต่มีสภาพเป็นเพียงหน่วยงานทางปกครองประเภทหน่ึง โดยมีอิสระจากการปกครองบงัคบั

บญัชาของฝ่ายบริหาร ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีตดัสินขอ้พิพาทระหวา่งฝ่ายปกครองกบัเอกชน และบางคร้ังก็

ตดัสินระหว่างเอกชนต่อกันในบางเร่ือง เช่น ระหว่างเจ้าของกรรมสิทธ์ิกับผูเ้ช่า เป็นต้น โดย

คณะกรรมการพิเศษเหล่าน้ีมีองคป์ระกอบจากผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงแต่งตั้งโดยรัฐมนตรี แต่อาจถูกถอดถอน

ดว้ยความเห็นชอบของ Lord Chancellor 

  ความเป็นอิสระของคณะกรรมการพิเศษเหล่าน้ี ซ่ึงมีประมาณ 2,000 กว่าคณะ ไดรั้บ

การรับรองโดยการแต่งตั้งประธานนั้นจะตอ้งเลือกจากบุคคลผูมี้ช่ือในบญัชีท่ี Lord Chancellor เป็น     

ผูป้ระกาศเท่านั้น 

  คณะกรรมการพิเศษดงักล่าวมีขอบอาํนาจในเร่ืองสําคญั ๆ เช่น เร่ืองการประเมินภาษี

อาคารและท่ีดิน เร่ืองให้ความคุม้ครองทางสังคม และเร่ืองทั้งหลายเก่ียวกบัอาํนาจอนุมติั, อนุญาต 

ซ่ึงเป็นอาํนาจของฝ่ายปกครอง เช่น คณะกรรมการท่ีดิน (Land Tribunal) มีอาํนาจพิจารณาค่า

ทดแทนการเวนคืน และกาํหนดราคาประเมินท่ีดินของฝ่ายปกครอง เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือคณะกรรมการ

พิเศษเหล่าน้ีไดพ้ิจารณาแลว้ผลเป็นประการใดก็จะอุทธรณ์ต่อไปยงัคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

หรือรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งได ้และหากยงัไม่พอในก็อาจนาํคดีไปสู่ศาลยติุธรรมได ้

  วธีิพิจารณาของคณะกรรมการพิเศษเหล่าน้ีคลา้ยศาล กล่าวคือ ตอ้งมีการฟังคู่ความทุกฝ่าย 

ตอ้งมีการสืบพยานโตแ้ยง้กนัได ้ตอ้งมีความเป็นกลางในการตดัสิน คือไม่มีส่วนไดเ้สีย และตอ้งถูก

คดัคา้นได ้และคาํวนิิจฉยัตอ้งใหเ้หตุผล (Motivation) ดว้ย5

6  

  (2) การควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวนิยัโดยคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

 องค์กรกลางท่ีมีหน้าท่ีในการบริหารงานบุคคลด้านวินยัของประเทศองักฤษ ได้แก่

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน หรือ The Civil Service Commissioners7
 ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งโดยตรง

จากประมุขของรัฐ โดยพระบรมราชโองการตามคาํแนะนาํของคณะองคมนตรี (by Order in Council) 

ปัจจุบนัมีจาํนวน 15 คน โดยมี the First Commissioner เป็นหวัหนา้ ซ่ึงเป็นตาํแหน่งเทียบเท่ารอง

ปลดักระทรวง (Deputy Secretary) กรรมการขา้ราชการพลเรือน (The Civil Service Commissioners) 

                                                   

 6 อรรถนิติ ดิษฐอาํนาจ. (2540). กลไกในการควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศท่ีไม่มีศาลปกครอง.   

ดลุพาห. 44(1), หนา้ 32-33. 

 7 civilservicecommissioners จาก http://www.civilservicecommissioners.gov.uk 
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จึงเป็นอิสระจากรัฐมนตรีเพราะไม่ได้รับการแต่งตั้งดงัเช่นขา้ราชการธรรมดา แต่ในส่วนของ

เจา้หนา้ท่ีอ่ืนในสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนนั้นจะถือเป็นขา้ราชการ7

8 

 อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (Civil Service Commissioners) 

ตาม The Civil Service Management Code นั้น กาํหนดให้ คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน

รับผดิชอบต่อกระบวนการคดัเลือกบุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งในงานราชการ (Civil Service) โดย  

 1. จะตอ้งรักษาไวซ่ึ้งหลกัการคดัเลือกบุคคลตามระบบคุณธรรมบนพื้นฐานของการ

แข่งขนัท่ีเปิดเผยและยติุธรรม  

 2. จะตอ้งบญัญติัและจดัพิมพ ์ Recruitment Code บนหลกัของความเอาใจใส่และให้

คาํอธิบายโดยละเอียด รวมทั้งแสดงสภาพท่ีเป็นขอ้ยกเวน้ต่างๆ ภายใตม้ติของคณะกรรมการดว้ย  

 3. สามารถท่ีจะตรวจสอบทั้งนโยบายและการปฏิบติัในระบบการรับบุคคลเข้ารับ 

ราชการของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ และ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ (Agencies) เพื่อให้แน่ใจว่า

Recruitment Code นั้นไดรั้บการปฏิบติัตาม  

 4. อาจกาํหนดให้องค์กรท่ีได้รับแต่งตั้งบุคคลนั้นจดัทาํขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องกบัการรับ

บุคคลเขา้รับราชการ  

 5. อาจทาํการไต่สวนและวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม Civil Service Code และเพื่อการน้ี

คณะกรรมการอาจดาํเนินการต่อไปน้ีได ้  

  1) ออกระเบียบต่างๆ เก่ียวกบัการดาํเนินกระบวนพิจารณาเอง หรือ  

  2) เรียกให้คู่ความในกรณีอุทธรณ์ใดๆ หรือเพื่อการสอบสวนในอุทธรณ์ใดๆ 

จดัเตรียมขอ้มูลและความช่วยเหลืออ่ืนๆท่ี Commissioner เห็นวา่จาํเป็นและเหมาะสม และ  

  3) ใหค้าํเสนอแนะ (Recommendations) ต่าง ๆ  

 นอกจากน้ีจะตอ้งจดัทาํงบประมาณประจาํปีเพื่อถวายรายงานแก่ประมุขของรัฐ และ

จดัพิมพเ์ผยแพร่แก่สาธารณะ8

9 

 (3) การอุทธรณ์คาํสั่งลงโทษต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขา้ราชการพลเรือน 

 ขา้ราชการผูถู้กสั่งลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

ขา้ราชการพลเรือน (The Civil Service Appeal Board) เพื่อพิจารณาตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยั

ของผูบ้งัคบับญัชาไดต้ามท่ีกาํหนดไว ้

                                                   

 8 แหล่งเดิม. หนา้  39. 

 9 แหล่งเดิม. หนา้  40. 
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 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขา้ราชการพลเรือน (Civil Service Appeal Board) ซ่ึง

เป็นองค์กรอิสระท่ีก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1971 โดยการดาํเนินการของสํานักงานเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี (Cabinet Office)โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขา้ราชการพลเรือน (Civil service 

Appeal Board) ประกอบไปดว้ยคณะบุคคลอนัไดแ้ก่ ประธาน (Chairman) หรือผูท่ี้รักษาการแทน

ประธาน (Deputy Chairman) และสมาชิกอีก 2 คน ซ่ึงคนหน่ึงมาจาก Official Side Panel และอีกท่าน

จาก Trade Union Panel โดยท่ีกรรมการทั้งหมดยกเวน้ประธานนั้นจะคดัเลือกจากขา้ราชการ

บาํนาญท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคลมาเป็นเวลานานในหน่วยงานราชการหรือในดา้น

การดาํเนินกิจกรรมของ Trade Union และตามนโยบายของสํานกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(Cabinet Office) แลว้ ประธานกรรมการนั้นจะแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงมากดว้ยประสบการณ์ในการ

บริหารงานบุคคลในภาคเอกชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระของคณะกรรมการ โดยจะ

ไดรั้บการคดัเลือกและเสนอช่ือมาจาก Council of Civil Service Union หรือจากหน่วยงานราชการ

และหน่วยงานอ่ืนท่ีรัฐตั้งข้ึนสําหรับกรรมการส่วนของหน่วยราชการ ปกติแลว้คณะกรรมการท่ี

ไดรั้บการแต่งตั้งจะมีวาระ 3 ปี และอาจไดรั้บการแต่งตั้งไดอี้กวาระหน่ึง 3 ปี แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน

กวา่ 2 วาระคณะกรรมการชุดน้ี จะมีหนา้ท่ีไต่สวนพิจารณาคาํร้องอุทธรณ์ ในกรณีต่อไปน้ี 

 1) การปฏิเสธไม่ยอมใหเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมทางการเมือง  

 2)  การตดัสิทธิท่ีจะไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญ  

 3)  การใหอ้อกและการเกษียณก่อนกาํหนด  

 4)  การไม่จ่ายค่าชดเชยหรือจ่ายค่าชดเชยน้อยกว่าท่ีขา้ราชการควรได้รับในมูลเหตุท่ี

เก่ียวกบัความไร้ประสิทธิภาพซ่ึงภายหลงัจากท่ีคณะกรรมการไดท้าํการวินิจฉยัอุทธรณ์แลว้ ก็อาจมี

คาํวนิิจฉยัซ่ึงจาํแนกได ้เป็น 2 กรณี 

 กรณีแรก หากคณะกรรมการไดไ้ต่สวนอุทธรณ์แลว้ มีขอ้สรุปเป็นคาํวินิจฉยัวา่การให้

ออกในกรณีนั้นยุติธรรมดีแลว้ ก็เป็นอนัจบส้ินกระบวนการของคณะกรรมการ อีกกรณีหน่ึงคือ 

หากคณะกรรมการตดัสินวา่การให้ออกจากงานนั้นไม่เป็นธรรม ก็สามารถสั่งให้มีการเยียวยาความ

เสียหายนั้นได ้2 รูปแบบ คือ 

  1) ทาํคาํแนะนาํ (Recommendation) ให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนั้น

รับบุคคลนั้นกลบัเขา้รับราชการดงัเดิม แต่หากหน่วยงานดงักล่าวไม่อาจรับบุคคลดงักล่าวเขา้รับ

ราชการดงัเดิมได ้คณะกรรมการก็อาจกาํหนดค่าเสียหายซ่ึงหน่วยงานดงักล่าวตอ้งชดใชใ้ห ้ 
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  2) หากคณะกรรมการเห็นวา่การให้บุคคลดงักล่าวกลบัเขา้รับราชการดงัเดิมนั้นไม่

เหมาะสม ก็อาจกาํหนดให้มีการชดใชค้่าเสียหายให้แทน เช่นเดียวกบักรณีท่ีบุคคลนั้นตอ้งการท่ีจะ

ใหมี้การชดใชค้่าเสียหายมากกวา่การกลบัเขา้รับราชการ9

10 

 3.1.3 ประเทศฝร่ังเศส 

 การควบคุมตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยของประเทศฝร่ังเศสมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี  

 (1) การควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวนิยัโดยสภาชั้นสูงของขา้ราชการของรัฐ 

 องค์กรควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครองของฝร่ังเศส คือ สภาชั้นสูงของ

ขา้ราชการของรัฐ (le conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat) ซ่ึงไดรั้บการจดัตั้งข้ึนตาม

กฎหมายปี 1946 สภาชั้นสูงมีอาํนาจให้คาํปรึกษาแก่นายกรัฐมนตรีในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัขา้ราชการของรัฐ 

การบริหารจดัการขา้ราชการของรัฐ ประกอบดว้ย นายกรัฐมนตรีหรือผูท่ี้นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

เป็นประธาน และมีสมาชิกจาํนวน 40 คน ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา ในจาํนวน 40 คน

ดงักล่าว 20 คนจะมาจากผูแ้ทนของผูบ้ริหารส่วนราชการ และอีก 20 คน มาจากผูแ้ทนขององคก์ร

ต่าง ๆ ของขา้ราชการ สมาชิกทั้ง 40 คน มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี และสามารถดาํรงตาํแหน่ง

ใหม่ไดอี้ก 

 สภาชั้นสูงของขา้ราชการแห่งรัฐแบ่งออกเป็น 2 คณะ คือ คณะทางปกครองและคณะ

ขององค์กรขา้ราชการ ซ่ึงทั้งสองส่วนจะประกอบดว้ยสมาชิกทั้งสองประเภทดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

การประชุมใหญ่ของสภาจะมีอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อ 3 เดือน โดยการประชุมใหญ่จะเกิดข้ึนในกรณีท่ีมี

ความเห็นแตกต่างระหวา่ง 2 คณะ หรือในกรณีท่ีมีการร้องเรียนข้ึนมายงัสภาชั้นสูง 

 โดยท่ีสภาชั้นสูงของขา้ราชการของรัฐ มีการจดัแบ่งขา้ราชการ (le fonctionnaire) 

ออกเป็น 3 ประเภทคือขา้ราชการของรัฐ ขา้ราชการขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน และขา้ราชการใน

โรงพยาบาล ซ่ึงแต่ละประเภทของขา้ราชการจะมีองคก์รกลางบริหารงานบุคคลแยกต่างหากจากกนั 

สภาชั้นสูงของข้าราชการของรัฐจะเป็นผูดู้แลเร่ืองการบริหารงานบุคคลของข้าราชการของรัฐ

เท่านั้นไม่รวมถึงขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินและขา้ราชการในโรงพยาบาล ตามกฎหมาย ลงวนัท่ี         

11 มกราคม 1984 คาํว่า"ขา้ราชการของรัฐ" ครอบคลุมถึง ทั้งขา้ราชการของราชการส่วนกลาง 

ขา้ราชการของราชการส่วนภูมิภาค และ ขา้ราชการในองคก์ารมหาชนของรัฐ 

 

                                                   

 10 แหล่งเดิม. หนา้  43-44. 
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 สภาชั้นสูงของขา้ราชการของรัฐมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

  1. พิจารณาตดัสินใจในปัญหาทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้ราชการของรัฐหรือไดรั้บการ

ร้องขอจากนายกรัฐมนตรีหรือ 1 ใน 3 ของสมาชิกสภา 

  2. ให้ความเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติท่ีจะมีผลเปล่ียนแปลงกฎหมาย

ขา้ราชการของรัฐโดยใหเ้สนอความเห็นดงักล่าวต่อนายกรัฐมนตรี 

  3. ทาํหนา้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนในปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัขา้ราชการ เช่น เร่ืองวินยั   

การเล่ือนตาํแหน่ง การไล่ออกจากงาน ซ่ึงในกรณีดงักล่าวน้ี จะเป็นอาํนาจของคณะกรรมการวา่ดว้ย

การรับเร่ืองร้องเรียนเป็นผูพ้ิจารณา โดยกระบวนการพิจารณาจะตอ้งเป็นกระบวนการท่ีให้คู่กรณี

โตแ้ยง้กนัได ้

  4. รับฟังรายงานประจาํปีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพการของระบบขา้ราชการภาครัฐโดยมี

สิทธิในการอภิปรายใหข้อ้เสนอแนะและส่งไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา 

  5. ให้ความเห็นเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพขา้ราชการ เช่น แนวทางทัว่ไปในการ

กาํหนดนโยบายในการพฒันาวิชาชีพขา้ราชการ การกาํหนดและการปฏิบติัเพื่อให้เกิดการพฒันา

วิชาชีพในทุกกรณีท่ีกล่าวขา้งตน้ สภาชั้นสูงของขา้ราชการของรัฐจะมีบทบาทแต่เพียงในการให้

คาํปรึกษาเท่านั้น ซ่ึงมีบทบาทคล้ายคลึงกบัสภาชั้นสูงของข้าราชการทหาร สภาชั้นสูงของ

ขา้ราชการตุลาการ และสภาชั้นสูงของขา้ราชการครู10

11  

 (2) การควบคุมตรวจสอบโดยกระบวนการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง 

 คาํสั่งลงโทษทางวินยัถือเป็นคาํสั่งทางปกครองท่ีมีผลบงัคบัทนัที ขา้ราชการผูถู้กลงโทษ 

มีสิทธิในการอุทธรณ์ใน 2 กรณี คือ  

 การอุทธรณ์ต่อผูอ้อกคาํสั่งลงโทษ (le recours gracieux) หรืออุทธรณ์ต่อผูบ้งัคบับญัชา

ของผูอ้อกคาํสั่งลงโทษก็ได ้ (le recours hiérarchique) ผูอ้อกคาํสั่งลงโทษหรือผูบ้งัคบับญัชาของ    

ผูอ้อกคาํสั่งลงโทษมีอาํนาจสั่งเพิกถอนคาํสั่งลงโทษในกรณีท่ีคาํสั่งดงักล่าวไม่ชอบดว้ยกฎหมาย

หรือจะยืนยนัคาํสั่งลงโทษดงักล่าวก็ได ้ แต่ไม่มีสิทธิเพิ่มโทษแต่ประการใด การอุทธรณ์ในกรณีน้ี   

มีผลค่อนขา้งนอ้ยและไม่ทาํใหค้าํสั่งลงโทษสะดุดหยดุลงแต่ประการใด 

 การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองประการท่ีสอง ซ่ึงใช้กบักรณีการสั่งลงโทษในกลุ่ม       

ท่ีสองข้ึนไปข้าราชการผูถู้กลงโทษทางวินัยอาจอุทธรณ์ต่อสภาชั้ นสูงของข้าราชการของรัฐ           

(le conseil supérieur de la fonction publique de l’État) ได ้ คณะกรรมการชุดน้ีจะทาํหนา้ท่ี

สอบสวนผูถู้กกล่าวหาและพยานต่างๆ และจะทาํความเห็นเสนอแนะต่อผูอ้อกคาํสั่งลงโทษทางวินยั 

                                                   

 
11

 แหล่งเดิม. หนา้ 75. 
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โดยขอ้เสนอแนะอาจจะเป็นการยนืยนัคาํสั่งลงโทษ หรือใหค้วามเห็นวา่ควรลดโทษหรือยกเลิกโทษ

ทางวินยัก็ได ้ แต่ความเห็นดงักล่าวไม่ผกูพนัผูมี้อาํนาจออกคาํสั่งลงโทษแต่ประการใด การอุทธรณ์น้ี

ศาลปกครองไม่ถือวา่เป็นขั้นตอนท่ีบงัคบัก่อนท่ีจะไปฟ้องศาลปกครองได้11

12 

 องค์กรลกัษณะน้ี ในปัจจุบนัไดแ้ก่สภาวิชาชีพขา้ราชการ (Conseil supérieur de la 

Fonction Publique de l’État) สภาวิชาชีพขา้ราชการในสถานพยาบาล (Conseil supérieur de la 

Fonction Publique Hospitalier) สภาวิชาชีพขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (les Conseils de discipline 

départementaux de recours) สภาวิชาชีพการศึกษา (Conseil supérieur de l’éducation – CSE) สภา

การศึกษาชั้นสูงและและการวิจยัแห่งชาติ (Conseil national de l’enseignement supérieur et de la 

recherché – CNESER) และสภาวิชาชีพตุลาการ (Conseil supérieur de la magistrature – CSM)  

เป็นตน้12

13  

 (3) การฟ้องศาลปกครอง 

 คาํสั่งลงโทษทางวินยั ถือเป็นคาํสั่งทางปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิของขา้ราชการ 

ดงันั้นขา้ราชการสามารถฟ้องศาลปกครองวา่คาํสั่งลงโทษดงักล่าวเป็นคาํสั่งท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย

เพื่อให้ศาลปกครองเพิกถอนคาํสั่งดงักล่าวไดค้าํสั่งลงโทษทางวินยัอาจไม่ชอบดว้ยกฎหมายดว้ย

เหตุท่ีผูอ้อกคาํสั่งไม่มีอาํนาจตามกฎหมาย เช่น ผูอ้อกคาํสั่งไม่ใช่ผูมี้อาํนาจในการแต่งตั้ง หรือ

กระบวนการสอบสวนทางวนิยัไม่เป็นไปตามแบบหรือขั้นตอนท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้  

 นอกจากน้ี ศาลปกครองยงัทาํการตรวจสอบว่าผูบ้งัคบับญัชากระทาํการท่ีบิดเบือน

อาํนาจหรือไม่ เช่น ผูบ้งัคบับญัชาสั่งยา้ยผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไปดาํรงตาํแหน่งอ่ืน เพื่อให้มีผลเป็นการ

ลงโทษทางวินัย ทั้งท่ีการสั่งยา้ยดังกล่าวไม่ได้ดาํเนินการตามกระบวนการลงโทษทางวินัย            

แต่ประการใด และศาลปกครองยงัอาจทาํการตรวจสอบดว้ยวา่ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นฐานของการลงโทษ

ทางวนิยัเกิดข้ึนจริงหรือไม่ ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวถือเป็นความผดิทางวนิยัท่ีกฎหมายกาํหนดไวห้รือไม่ 

รวมตลอดถึงการตรวจสอบวา่โทษท่ีลงกบัความผดินั้นมีสัดส่วนกนัหรือไม่  

 ในกรณีท่ีศาลปกครองตดัสินวา่คาํสั่งลงโทษทางวินยัเป็นคาํสั่งท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

ศาลปกครองจะสั่งเพิกถอนคาํสั่งดงักล่าว ซ่ึงเท่ากบัวา่ไม่มีการออกคาํสั่งดงักล่าวเลย ขา้ราชการ

ดงักล่าวจะตอ้งกลบัไปอยู่ในสถานะเดิมและมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในความเสียหาย      

ท่ีเกิดข้ึนไดด้ว้ย13

14 

                                                   

 12 แหล่งเดิม. หนา้ 77. 

 13 ปิยะศาสตร์ ไขวพ้นัธ์ุ. (2555). การดาํเนินการทางวนิยัขา้ราชการในประเทศฝร่ังเศส. รวมบทความ

ทางวิชาการ เล่ม 2 : กฎหมายปกครองภาควิธีสบัญญติั. กรุงเทพฯ : สาํนกังานศาลปกครอง 

 14 การปฏิรูประบบวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เล่ม 1.  เล่มเดิม.  หนา้ 78. 
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 3.1.4  ประเทศญ่ีปุ่น 

 ระบบวินัย และการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินัยของประเทศญ่ีปุ่น นั้น      

จะเป็นไปตามบทบญัญติัของ National Public Service Law ซ่ึงแบ่งขา้ราชการออกเป็น 2 ประเภท

กล่าวคือ 

 1. Regular Service ประกอบดว้ยตาํแหน่งต่างๆใน public service ท่ีมิใช่ตาํแหน่งใน 

special service 

 2. Special Service ประกอบดว้ยตาํแหน่งต่างๆดงัน้ี 

   - นายกรัฐมนตรี 

   - รัฐมนตรี 

   - กรรมการใน National Personnel Authority และผูต้รวจการใน Board of Audit 

   - Director-General ใน Cabinet Bureau of Legislation 

   - Deputy Director-General ใน Cabinet Secretariat 

   - Parliamentary Vice-Ministers 

   - Confidential Secretaries ของนายกรัฐมนตรี และ Confidential Secretaries อ่ืน 

   - ผูด้าํรงตาํแหน่งท่ีมาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งโดยความยินยอมของสภาใด

สภาหน่ึงหรือทั้งสองสภา 

   - Director-General แห่ง Imperial Household Agency, Grand Chamberlain, 

Grand Steward แห่ง Empress Dowager ฯลฯ 

   -  Envoys Extraordinary และ Ambassadors Plenipotentiary ฯลฯ 

   - สมาชิกแห่ง Japan UNESCO National Commission 

   - สมาชิกแห่ง Science Council of Japan 

   - ผูพ้ิพากษาและตาํแหน่งอ่ืนๆในศาล 

   - Diet Personnel 

   - Confidential Secretary แห่งสมาชิกของสภา Diet 

   - ตาํแหน่งใน Self Defense Agency 

   - ตาํแหน่งท่ีวา่จา้งโดย National Government ผา่นทาง Public Employment 

Security Office 

 สําหรับบทบญัญติัในกฎหมายฉบบัน้ีใชบ้งัคบักบัตาํแหน่งต่างๆ ใน Regular Service 

เท่านั้น โดยจะใชบ้งัคบักบัตาํแหน่งใน Special Service เม่ือมีกฎหมายบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะเท่านั้น 
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แต่ National Personnel Authority (NPA) มีอาํนาจในการกาํหนดวา่ตาํแหน่งใดจะอยูใ่น Regular 

Service หรือ Special Service15 

 (1) การควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัโดย National Personnel Authority 

(NPA) 

 องค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการบริหารงานบุคคลดา้นวินยัในประเทศญ่ีปุ่น ไดแ้ก่ National 

Personnel Authority ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 คน แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีดว้ยความ

เห็นชอบของสภา Diet จากบุคคลท่ีมีอายุไม่นอ้ยกวา่ 35 ปี ท่ีมีคุณธรรมและความเป็นกลางสูง หน่ึงใน

คณะกรรมการทั้ง 3 คนน้ีจะไดรั้บแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งประธาน โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง    

4 ปี และอาจไดรั้บแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งไดอี้ก แต่รวมกนัแลว้จะอยูใ่นตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 12 ปี15

16 

 National Personnel Authority (NPA) เป็นองคก์รกลางบริหารงานบุคคลของรัฐบาล

ญ่ีปุ่น จดัตั้งข้ึนภายใตอ้าํนาจของคณะรัฐมนตรี NPA ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะองคก์รอิสระ แต่อยู่

ภายใตก้ารควบคุมของคณะรัฐมนตรี มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการให้คาํแนะนาํในการพฒันาฝ่ายบุคคล    

การใหค้่าตอบแทน และเง่ือนไขสภาพการทาํงานอ่ืนๆ เช่น การแบ่งประเภทของตาํแหน่ง การสอบ

บุคคลเขา้รับราชการ การแต่งตั้ง การปลดออก การฝึกอบรม การกาํหนดโทษทางวินยั การร้องทุกข ์

และกรณีอ่ืนๆท่ีเ ก่ียวกับการรักษาความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลและคุ้มครอง

ผลประโยชน์ของขา้ราชการ 

 NPA ยงัอาจแต่งตั้ง Director-General เป็นผูช่้วยในการบริหารและควบคุมดูแลกิจการ

ของ NPA และมีหนา้ท่ีวางแผนการปฏิบติังาน รับพนกังานใหม่ มอบหมายงานแก่พนกังานของ 

NPA นอกจากนั้น NPA ยงัอาจแต่งตั้งตาํแหน่งเลขาธิการและท่ีปรึกษาทางกฎหมายไดภ้ายใตเ้ขต

อาํนาจของ NPA17  

 (2) ระบบอุทธรณ์ 

 ขา้ราชการมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการกระทาํท่ีเป็นผลร้ายต่อตน เช่น       

การลดเงินเดือน การลดตาํแหน่ง การพกัราชการ การให้ออก การกระทาํท่ีเป็นการเสียประโยชน์ 

หรือการลงโทษทางวินยั การใชอ้าํนาจของ NPA ในระบบอุทธรณ์น้ี เป็นการใชอ้าํนาจก่ึงตุลาการ 

(Quasi-judicial) กล่าวคือ NPA จะจดัตั้ง Board of Equity ข้ึนในแต่ละคดี ซ่ึง Board of Equity น้ี    

                                                   

 
15

 แหล่งเดิม. หนา้  45 - 47. 

 16 แหล่งเดิม. 

 
17

 แหล่งเดิม. 
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จะทาํหนา้ท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริงในคดีโดยวิธีไต่สวน โดย NPA จะเป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบ แกไ้ข

ปรับปรุง หรือยกเลิกการกระทาํนั้น ๆ  

 ขา้ราชการท่ีประสงคจ์ะยื่นอุทธรณ์จะตอ้งยื่นคาํขออุทธรณ์ (appeal document) ต่อ NPA 

ภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ีถดัจากวนัท่ีขา้ราชการไดรั้บคาํบอกกล่าวเป็นหนงัสือ 

 ขา้ราชการใน Regular Service จะตอ้งยื่นอุทธรณ์ต่อ NPA เวน้แต่ขา้ราชการท่ีมีสถานะ

พิเศษ เช่น ขา้ราชการท่ีอยูร่ะหวา่งการทดลองงาน ขา้ราชการของกระทรวงต่างประเทศ 

 NPA จะตรวจสอบเอกสารเพื่อพิจารณาว่าคาํอุทธรณ์ตรงกบัเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน 

National Personnel Service Law และกฎเกณฑ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หากมีขอ้บกพร่องประการใด NPA 

จะสั่งใหผู้ร้้องแกไ้ขขอ้บกพร่องนั้น 

 NPA จะจดัตั้ง Board of Equity ข้ึนเพื่อสอบสวนขอ้เท็จจริง กรรมการชุดน้ีประกอบดว้ย 

สมาชิก 3 คน ซ่ึง NPA จะเสนอช่ือจากเจา้หนา้ท่ีในฝ่าย Secretariat คณะกรรมการจะดาํเนินการ

สอบสวนโดยใชว้ิธีไต่สวนคู่ความทั้งหลายและวิเคราะห์จากเอกสาร NPA จะตอ้งทาํคาํ ช้ีขาดจาก

รายงานการสอบสวนน้ี 

 หาก NPA ตดัสินวา่ การกระทาํนั้นชอบดว้ยกฎหมาย NPA ก็จะให้ความเห็นชอบ        

ในกรณีท่ีการกระทาํนั้นมีมูลเหตุชอบดว้ยกฎหมาย แต่ระดบัของโทษไม่เหมาะสม NPA ก็จะแกไ้ข

โทษนั้น หากกรณีมูลเหตุไม่ชอบดว้ยกฎหมาย NPA จะยกเลิกการกระทาํนั้นเสีย 

  ในกรณีท่ีการกระทาํนั้น ๆ ควรแกไ้ขปรับปรุงหรือยกเลิกไป NPA อาจออกคาํสั่งให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งชดใชค้่าเสียหายใหผู้ร้้องหากจาํเป็นไดด้ว้ย 

 คาํตดัสินของ NPA จะเป็นท่ีสุดทางฝ่ายบริหารเม่ือออกคาํสั่ง และอาจถูกทบทวนได้

โดย NPA เท่านั้น17

18  

 (3) การฟ้องคดีต่อศาลยติุธรรม 

 หากผูร้้องไม่พอใจคาํตดัสินของ NPA อาจยื่นคาํฟ้องคดัคา้นต่อศาลยุติธรรมเพื่อให้

ยกเลิกการกระทาํนั้นได ้

 การฟ้องไปยงัศาลยติุธรรมน้ี จะกระทาํไดก้็ต่อเม่ือ NPA ไดมี้คาํตดัสินแลว้ หรือเม่ือพน้

เวลา 3 เดือนนบัจากวนัฟ้องอุทธรณ์แลว้ ไม่มีคาํตดัสินใด ๆ จาก NPA  

 

 

                                                   

 18 National Personnel Authority, "Handbook of Equity Process of Civil Servants in Japan," (1995) 

อา้งถึงใน การปฏิรูประบบวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เล่ม 1. หนา้ 49. 
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3.2 กฎหมายเกีย่วกบัการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547 

 สําหรับประเทศไทยได้มีการแยกประเภทของขา้ราชการออกเป็นหลายประเภท เช่น 

ขา้ราชการพลเรือนสามญั ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขา้ราชการตาํรวจ ขา้ราชการ

อยัการ ขา้ราชการตุลาการ ขา้ราชการในสังกดัส่วนราชการส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงขา้ราชการ

แต่ละประเภทต่างก็มีกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารบุคคลเป็นของตนเอง และมีองค์กรบริหารงาน

บุคคลของตนเองโดยเฉพาะ ดงันั้น องค์กรบริหารงานบุคคลของขา้ราชการในประเทศไทยจึงมี

หลายองคก์ร และมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารงานบุคคลท่ีหลากหลายแตกต่างกนัไป ตามบริบท

ท่ีเหมาะสมกบัขา้ราชการแต่ละประเภท ซ่ึงในท่ีน้ี จะกล่าวถึงการบริหารงานบุคคลดา้นวินยัของ 

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และองคก์รบริหารงานบุคคล รวมทั้งคณะกรรมการพิทกัษ์

ระบบคุณธรรมของขา้ราชการพลเรือน ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

 3.2.1 องคก์รบริหารงานบุคคลดา้นวนิยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  การดาํเนินการทางวนิยั และการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทยปัจจุบนั เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

  (1) คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กาํหนดให้

มีคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยย่อว่า ก.ค.ศ. เพื่อทาํหน้าท่ีเป็น

องคก์รกลางบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดว้ย 

  1. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 

  2. ปลดักระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ 

  3. กรรมการโดยตาํแหน่งจาํนวนแปดคน ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

ปลดักระทรวงวฒันธรรม เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ ก.ค.ศ. และ

เลขาธิการคุรุสภา 

  4. กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจาํนวนเกา้คนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลท่ีมีความรู้ 

ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูงทางดา้นการศึกษา ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นกฎหมาย 

ดา้นการบริหารการจดัการภาครัฐ ดา้นการบริหารองคก์ร ดา้นการศึกษาพิเศษ ดา้นการบริหารธุรกิจ 
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หรือดา้นเศรษฐศาสตร์ ดา้นการผลิตและพฒันาครู และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศหรือดา้นการ

บริหารจดัการความรู้หรือดา้นการวจิยัและประเมินผล ดา้นละหน่ึงคน 

  5. กรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง

จาํนวนสิบสองคน ประกอบดว้ยผูแ้ทนผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและ

มธัยมศึกษาฝ่ายละหน่ึงคน ผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน

ในหน่วยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด ซ่ึงสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาฝ่ายละหน่ึงคน ผูแ้ทนขา้ราชการครูจาํนวนห้าคน โดยให้เลือกจาก

ข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา จาํนวนสามคน ขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา จาํนวนหน่ึงคน และขา้ราชการครูสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาจาํนวนหน่ึงคน ผูแ้ทนขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ สังกดั

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และสังกดักระทรวง

วฒันธรรมจาํนวนหน่ึงคน และผูแ้ทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน สังกดัสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีประถมศึกษาและมธัยมศึกษาฝ่ายละหน่ึงคน 

 ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการและให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้าราชการใน

สาํนกังาน ก.ค.ศ. เป็นผูช่้วยเลขานุการไม่เกินสองคน18

19 

 คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีอาํนาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

  1. เสนอแนะและให้คาํปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกบันโยบายการผลิตและการ

บริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบญัญติัน้ี 

  2. กาํหนดนโยบาย วางแผน และกาํหนดเกณฑ์อตัรากาํลงัของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งใหค้วามเห็นชอบจาํนวนและอตัราตาํแหน่งของหน่วยงานการศึกษา 

  3. เสนอแนะและใหค้าํปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีค่าครองชีพเปล่ียนแปลง

ไปมาก หรือการจดัสวสัดิการหรือประโยชน์เก้ือกลูสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยงัไม่เหมาะสมเพื่อใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณาในอนัท่ีจะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจาํ

ตาํแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวสัดิการ หรือประโยชน์เก้ือกูลสําหรับขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหเ้หมาะสม 

                                                   

 19 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547, มาตรา 7. 
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  4. ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ

บริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เม่ือได้รับอนุมติัจาก

คณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

  5. พิจารณาวินิจฉยัตีความปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัน้ี 

เม่ือ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแลว้ใหห้น่วยงานการศึกษาปฏิบติัตามนั้น 

  6. พฒันาหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการ

พิทกัษร์ะบบคุณธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  7. กาํหนดวธีิการและเง่ือนไขการจา้งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี

ในตาํแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา รวมทั้งกาํหนดอตัราเงินเดือนหรือ

ค่าตอบแทน 

  8. ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันา การเสริมสร้างขวญักาํลงัใจ และการยกยอ่งเชิดชู

เกียรติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  9. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลอ่ืน          

แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  10.  พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา และคณะอนุกรรมการอ่ืนเพื่อปฏิบติั

หนา้ท่ีตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 

  11.  ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้คาํปรึกษา แนะนําและช้ีแจงด้านการ

บริหารงานบุคคลแก่หน่วยงานการศึกษา 

  12. กาํหนดมาตรฐาน พิจารณา และให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวินยั 

การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกขต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

  13.  กาํกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานดา้นการบริหารงาน

บุคคล ตรวจสอบและปฏิบัติการตามพระราชบญัญติัน้ี ในการน้ีให้มีอาํนาจเรียกเอกสารและ

หลักฐานจากหน่วยงานการศึกษา ให้ผูแ้ทนของหน่วยงานการศึกษา ข้าราชการ หรือบุคคลใด        

มาช้ีแจงข้อเท็จจริง และให้มีอาํนาจออกระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งให้ส่วนราชการ หน่วยงาน

การศึกษา ขา้ราชการหรือบุคคลใดรายงานเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีไปยงั ก.ค.ศ. 

  14.  ในกรณีท่ีปรากฏวา่ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 

คณะอนุกรรมการหรือผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี ไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีหรือ

ปฏิบติัการโดยไม่ถูกตอ้งและไม่เหมาะสม หรือปฏิบติัการโดยขดัหรือแยง้กบักฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. 
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ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด ให้ ก.ค.ศ. มีอาํนาจยบัย ั้ง

การปฏิบติัการดงักล่าวไวเ้ป็นการชั่วคราว เม่ือ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ส่วนราชการ

หน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัตาม

พระราชบญัญติัน้ีปฏิบติัไปตามนั้น 

  15.  พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไ้ด้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ

คุณวุฒิอยา่งอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และการกาํหนดอตัราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนท่ีควรไดรั้บ 

  16.  กาํหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเร่ืองการปฏิบัติการต่างๆ ตามท่ีกําหนดใน

พระราชบญัญติัน้ี 

  17.  พิจารณาจดัระบบทะเบียนประวติัและแกไ้ขทะเบียนประวติัเก่ียวกบัวนั เดือน 

ปีเกิด และควบคุมการเกษียณอายขุองขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  18.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน19

20 

  (2) คณะอนุกรรมการวสิามญัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ ก.ค.ศ. มีอาํนาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามญั เรียกโดยย่อว่า      

“อ.ก.ค.ศ. วิสามญั” เพื่อทาํการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. หรือทาํหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัคณะอนุกรรมการอ่ืนท่ี

กาํหนดตามพระราชบญัญติัน้ีได ้ 

  ในกรณีท่ีตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามญั เพื่อทาํหน้าท่ีพิจารณาเร่ืองการดาํเนินการทางวินัย       

การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้ตั้งจากกรรมการ ก.ค.ศ. ท่ีเป็นกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิ อย่างน้อยสองคน และกรรมการ ก.ค.ศ. ท่ีเป็นผูแ้ทนขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จาํนวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนอนุกรรมการทั้งหมด20

21  

  ปัจจุบนั ก.ค.ศ. ไดต้ั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามญัเพื่อทาํการแทน ก.ค.ศ.ข้ึนมาจาํนวนทั้งส้ิน 11 คณะ 

เพื่อทาํหนา้ท่ีในการพิจารณากลัน่กรอง ให้ความเห็นชอบ หรือมีมติตดัสินในบางกรณี ท่ี ก.ค.ศ.ให้

อาํนาจ ดงัต่อไปน้ี 

   1. อ.ก.ค.ศ.วสิามญัเก่ียวกบัการกาํกบัติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 

   2. อ.ก.ค.ศ.วสิามญัเก่ียวกบัวทิยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   3. อ.ก.ค.ศ.วสิามญัเก่ียวกบัตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   4. อ.ก.ค.ศ.วสิามญัเก่ียวกบัการพฒันานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล  

                                                   

 20 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547, มาตรา 19.  

 21 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547, มาตรา  17. 
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   5. อ.ก.ค.ศ.วสิามญัเก่ียวกบัตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  

   6. อ.ก.ค.ศ. วิสามญัเก่ียวกบัการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   7. อ.ก.ค.ศ.วสิามญัเก่ียวกบัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

   8. อ.ก.ค.ศ.วิสามญัเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

   9. อ.ก.ค.ศ.วิสามญัเก่ียวกบัการร้องทุกข ์ร้องเรียน ขอความเป็นธรรมเก่ียวกบัการ

บริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

   10.  อ.ก.ค.ศ.วสิามญัเก่ียวกบัการอุทธรณ์และการร้องทุกข ์ 

   11.  อ.ก.ค.ศ.วสิามญัเก่ียวกบัวนิยัและออกจากราชการ 

  (3) คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาํเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  นอกจาก ก.ค.ศ. แล้ว ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547 ยงัได้กาํหนดให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจาํเขตพื้นท่ีการศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา” โดยออกนามเขตพื้นท่ี

การศึกษานั้น ๆ ทาํหน้าท่ีเป็นองค์กรบริหารงานบุคคลสําหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีอาํนาจ

หน้าท่ีพิจารณาเก่ียวกบัวินัย การดาํเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ    

ร้องทุกขต์ามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัดงักล่าวน้ี21

22  

  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาประกอบดว้ย  

   1. ประธานอนุกรรมการซ่ึงอนุกรรมการเลือกกนัเองจาํนวนหน่ึงคนโดยเลือกจาก

อนุกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

   2. อนุกรรมการโดยตาํแหน่งจาํนวนสองคน ไดแ้ก่ ผูแ้ทน ก.ค.ศ. และผูแ้ทนคุรุสภา

ซ่ึงคดัเลือกจากผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการศึกษา 

ดา้นกฎหมายหรือดา้นการเงินการคลงั  

   3. อนุกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจาํนวนส่ีคน ซ่ึงคดัเลือกจากผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ 

หรือประสบการณ์ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการศึกษา ดา้นกฎหมายหรือดา้นการเงินการคลงั 

และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเขตพื้นท่ีการศึกษา ดา้นละหน่ึงคน  

                                                   

 22 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547, มาตรา  21. 
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   4. อนุกรรมการผู ้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษาจาํนวนหา้คน ไดแ้ก่ ผูแ้ทนขา้ราชการครูผูส้อนสายประถมศึกษาและมธัยมศึกษาอยา่งละ

หน่ึงคน ผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษาและมธัยมศึกษาอยา่งละหน่ึงคน และผูแ้ทน

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนจาํนวนหน่ึงคน 

   ใหผู้อ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

   อนุกรรมการตามขอ้ 2 ซ่ึงเป็นผูแ้ทน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการตามขอ้ 3 ตอ้งไม่เป็น

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนอนุกรรมการตามขอ้ 2 ซ่ึงเป็นผูแ้ทนคุรุสภาตอ้งเป็น

สมาชิกคุรุสภาและเป็นผูมี้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ทั้งน้ี อนุกรรมการตามขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ี ท่ีปรึกษา หรือผูมี้ตาํแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 

   คุณสมบติัอ่ืน หลกัเกณฑ์และวิธีการไดม้า วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพน้จาก

ตาํแหน่งของอนุกรรมการตามขอ้ 2 ขอ้ 3 และ ขอ้ 4 ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 

กาํหนด  

  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีอาํนาจและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  

   1. พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งการกาํหนดจาํนวนและอตัราตาํแหน่งและเกล่ีย

อตัรากาํลงัใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 

กาํหนด  

   2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้ งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  

   3. ให้ความเห็นชอบเก่ียวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู ้บริหาร

สถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา และขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  

   4. พิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองการดาํเนินการทางวินยั การออกจากราชการ การอุทธรณ์ 

และการร้องทุกขต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

   5. ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันา การเสริมสร้างขวญักาํลงัใจ การปกป้องคุม้ครอง

ระบบคุณธรรม การจดัสวสัดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในหน่วยงานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  

   6. กาํกบั ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
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   7. จัดทําและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

หน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  

   8. จดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.  

   9. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเร่ืองการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีไม่

อยูใ่นอาํนาจและหนา้ท่ีของผูบ้ริหารของหน่วยงานการศึกษา  

   10.  ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี 

ก.ค.ศ. มอบหมาย 

  (4) คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี ก.ค.ศ. ตั้งประจาํส่วน

ราชการท่ีไม่สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  ในส่วนราชการอ่ืนนอกจากสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ ก.ค.ศ. ตั้ง 
อ.ก.ค.ศ. เพื่อทาํหนา้ท่ีบริหารงานบุคคลสําหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วน

ราชการนั้น ทั้งน้ี การตั้ง การพน้จากตาํแหน่งและขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. 

กาํหนด22

23  

  ปัจจุบนั อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งประจาํส่วนราชการ มีทั้งส้ิน 6 คณะ ไดแ้ก่ 

   1. อ.ก.ค.ศ. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

   2. อ.ก.ค.ศ. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

   3. อ.ก.ค.ศ. สาํนกับริหารวทิยาลยัชุมชน  

   4. อ.ก.ค.ศ. สาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ  

   5. อ.ก.ค.ศ. สถาบนัการพละศึกษา  

   6. อ.ก.ค.ศ. กรมศิลปากร 

  (5) สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงาน

เลขานุการของคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) มีเลขาธิการ ก.ค.ศ   

มีฐานะเป็นอธิบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและบริหารราชการ และมีอาํนาจและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

  1. เป็นเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานในหนา้ท่ีของ ก.ค.ศ. 

  2. วิเคราะห์และวิจยัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและการจดัระบบบริหารราชการในหน่วยงานการศึกษา 

                                                   

 23 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547, มาตรา  25. 
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  3. ศึกษา วิเคราะห์เก่ียวกบัมาตรฐาน หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล

ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  4. พฒันาระบบขอ้มูล และจดัทาํแผนกาํลงัคนสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

  5. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและดาํเนินการเก่ียวกบัการ

พฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  6. ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั และบริหารเงินทุน ตลอดจนสวสัดิการขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

  7. กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีของ

หน่วยงานการศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  8. จดัทาํรายงานประจาํปีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเสนอ ก.ค.ศ. 

  9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย หรือตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย23

24  

  สํานักงาน ก.ค.ศ. มีสถานะเป็นหน่วยงานหน่ึงในระดับสํานักในสังกัดสํานักงาน

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้บ่งส่วนราชการออกเป็น 12 ภารกิจและ 1 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 

  1. สาํนกังานเลขาธิการ 

  2. ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล  

  3. ภารกิจระบบตาํแหน่งและวทิยฐานะท่ี 1  

  4. ภารกิจระบบตาํแหน่งและวทิยฐานะท่ี 2  

  5. ภารกิจนโยบายและระบบตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา  

  6. ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล  

  7. ภารกิจเสริมสร้างและพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ  

  8. ภารกิจกองทุนและสวสัดิการทางการศึกษา  

  9. ภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข ์ 

  10. ภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวนิยั  

  11. ภารกิจบริหารการเปล่ียนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ  

  12. ภารกิจวจิยันวตักรรมการบริหารงานบุคคล  

  13. หน่วยตรวจสอบภายใน 

                                                   

 24 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547, มาตรา  20. 
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 จากการท่ีสาํนกังาน ก.ค.ศ. มีสถานะเป็นเพียงหน่วยงานระดบัสํานกัในสังกดัสํานกังาน

ปลดักระทรวงศึกษาธิการดงักล่าว สํานักงาน ก.ค.ศ. จึงไม่มีหน่วยงานระดบักอง ไม่อาจกาํหนด

โครงสร้างภายในสาํนกังานในระดบักองไดอี้ก และมิไดมี้ฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 

 3.2.2 หลักกฎหมายเก่ียวกับวินัยและการดาํเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  

  หลักกฎหมายเก่ียวกับวินัยและการดาํเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีดงัต่อไปน้ี 

  (1) ความผดิวนิยั 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้

กาํหนดพฤติการณ์ท่ีเป็นความผิดวินยัสําหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว ้สามารถแบ่ง

ไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง และความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี24

25   

   ก. ความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง ไดแ้ก่ 

    1. ตอ้งสนบัสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธ์ิใจและมีหนา้ท่ีวางรากฐาน

ใหเ้กิดระบอบการปกครองเช่นวา่นั้น  
  2. ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต เสมอภาคและเท่ียงธรรม 

มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยนัหมัน่เพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และตอ้ง

ปฏิบติัตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพอยา่งเคร่งครัด 

  3. หา้มมิใหอ้าศยัหรือยอมใหผู้อ่ื้นอาศยัอาํนาจและหนา้ท่ีราชการของตน ไม่วา่

จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม หาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 

  4. ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุด

ของผูเ้รียน และไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

  5. ตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสั่งในหนา้ท่ีราชการโดยชอบดว้ย

กฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขดัขืนหรือหลีกเล่ียง แต่ถา้เห็นวา่การปฏิบติัตามคาํสั่ง

นั้นจะทาํให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็น

เป็นหนงัสือภายในเจ็ดวนั เพื่อให้ผูบ้งัคบับญัชาทบทวนคาํสั่งนั้นก็ไดแ้ละเม่ือเสนอความเห็นแลว้ 
ถา้ผูบ้งัคบับญัชายนืยนัเป็นหนงัสือใหป้ฏิบติัตามคาํสั่งเดิม ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาจะตอ้งปฏิบติัตาม 

                                                   

 25 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547, หมวด 6 มาตรา  82 – 95. 
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  6. ตอ้งตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผูเ้รียน จะละทิ้ง

หรือทอดทิ้งหนา้ท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรมิได ้

  7. ตอ้งประพฤติเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย 

รักษาความสามคัคี ช่วยเหลือเก้ือกูลต่อผูเ้รียนและระหว่างขา้ราชการด้วยกนัหรือผูร่้วมปฏิบติั

ราชการ ตอ้นรับ ใหค้วามสะดวก ใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูเ้รียนและประชาชนผูม้าติดต่อราชการ 

  8. ตอ้งไม่กลัน่แกลง้ กล่าวหาหรือร้องเรียนผูอ่ื้นโดยปราศจากความเป็นจริง 

  9. ตอ้งไม่กระทาํการหรือยอมให้ผูอ่ื้นกระทาํการหาประโยชน์อนัอาจทาํให้

เส่ือมเสียความเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิในตาํแหน่งหนา้ท่ีราชการของตน 

  10.  ตอ้งไม่เป็นกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูจ้ดัการ หรือดาํรงตาํแหน่งอ่ืนใดท่ีมี

ลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนันั้นในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั 

  11.  ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าท่ี  และในการ

ปฏิบติัการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชน โดยตอ้งไม่อาศยัอาํนาจและหนา้ท่ีราชการของตนแสดงการ

ฝักใฝ่ ส่งเสริม เก้ือกลู สนบัสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใด 

  12.  ตอ้งรักษาช่ือเสียงของตนและรักษาเกียรติศกัด์ิของตาํแหน่งหน้าท่ีราชการ

ของตนมิใหเ้ส่ือมเสีย โดยไม่กระทาํการใด ๆ อนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่ 

  13.  ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีในการดาํเนินการทางวินยั หรือมี

พฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือเพื่อมิให้ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาถูกลงโทษทางวินยั หรือปฏิบติัหนา้ท่ี

ดงักล่าวโดยไม่สุจริตใหถื้อวา่ผูน้ั้นกระทาํผดิวนิยั 

   ข. ความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง ไดแ้ก่ 

  1. การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเอง

หรือผูอ่ื้นไดรั้บประโยชน์ท่ีมิควรได ้เป็นการทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้างแรง 

  2. การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน

ของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาท

เลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมดัระวงัรักษาประโยชน์ของทางราชการ อนัเป็นเหตุให้เกิดความ

เสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรงเป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

  3. การขดัคาํสั่งหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสั่งใน

หนา้ท่ีราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อนัเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ

อยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

  4. การละทิ้งหนา้ท่ีหรือทอดทิ้งหนา้ท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร เป็น

เหตุใหเ้สียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง หรือการละทิ้งหนา้ท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลา
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เกินกวา่สิบหา้วนั โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อนัแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบติั

ตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

  5. การกลัน่แกลง้ ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงผูเ้รียน หรือประชาชน 

ผูม้าติดต่อราชการอยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

  6. การกลัน่แกลง้ ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงผูเ้รียน หรือประชาชน   

ผูม้าติดต่อราชการ เป็นเหตุใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรงเป็นความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง 

  7. การกลัน่แกลง้ ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงผูเ้รียน หรือประชาชน 

ผูม้าติดต่อราชการ อนัเป็นการกระทาํโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็นการซ้ือขาย หรือให้ไดรั้บ

แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระทาํอนัมี

ลกัษณะเป็นการให้ หรือไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน เพื่อให้ตนเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บ

การบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบหรือเส่ือมเสียความเท่ียงธรรม เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

  8. การคดัลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ื้นโดยมิชอบ หรือ

นาํเอาผลงานทางวิชาการของผูอ่ื้น หรือจา้ง วาน ใช้ผูอ่ื้นทาํผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการ

เสนอขอปรับปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง การเล่ือนตาํแหน่ง การเล่ือนวิทยฐานะหรือการให้ไดรั้บ

เงินเดือนในระดบัท่ีสูงข้ึน เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

  9. การร่วมดาํเนินการคดัลอกหรือลอกเลียนผลงานของผูอ่ื้นโดยมิชอบ หรือ

รับจดัทาํผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผูอ่ื้นนาํผลงานนั้นไปใช้

ประโยชน์ในการดาํเนินการตามวรรคหน่ึง เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

  10.  ตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการใด ๆ อนัมีลกัษณะเป็นการทุจริต

โดยการซ้ือสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิก รัฐสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
หรือการเลือกตั้งอ่ืนท่ีมีลกัษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งจะตอ้ง

ไม่ให้การส่งเสริม สนบัสนุน หรือชกัจูงให้ผูอ่ื้นกระทาํการในลกัษณะเดียวกนั การดาํเนินการท่ี    

ฝ่าฝืนหลกัการดงักล่าวน้ี เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
  11.  การกระทาํความผิดอาญาจนได้รับโทษจาํคุก หรือโทษท่ีหนักกว่าจาํคุก 
โดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุกหรือให้รับโทษท่ีหนกักว่าจาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสําหรับความผิด     

ท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทาํการอ่ืนใดอนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่

อยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

  12.  เสพยาเสพติดหรือสนบัสนุนให้ผูอ่ื้นเสพยาเสพติด เล่นการพนนัเป็นอาจิณ 
หรือกระทาํการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูเ้รียนหรือนกัศึกษา ไม่วา่จะอยูใ่นความดูแลรับผิดชอบของ

ตนหรือไม่ เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
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  (2) โทษและการสั่งลงโทษทางวนิยั 

 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไดก้าํหนด

โทษทางวนิยัสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว ้5 สถาน25

26  คือ 

  (1) ภาคทณัฑ ์

  (2) ตดัเงินเดือน 

  (3) ลดขั้นเงินเดือน 

  (4) ปลดออก 

  (5) ไล่ออก 

  ผูบ้งัคบับญัชาใดจะมีอาํนาจสั่งลงโทษผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาในสถานโทษใด ไดเ้พียงใด 

กฎหมายกาํหนดไวด้งัน้ี 

   ก. การสั่งลงโทษวนิยัไม่ร้ายแรง  

   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ้ใดกระทําผิดวินัยไม่ ร้ายแรงให้

ผูบ้งัคบับญัชาสั่งลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกบั

ความผิด ในกรณีกระทาํผิดวินยัเล็กนอ้ยและมีเหตุอนัควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทาํทณัฑ์บน

เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตกัเตือนก็ได้ การสั่งลงโทษดงักล่าว ผูบ้งัคบับญัชาใดจะมีอาํนาจสั่ง

ลงโทษผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาในสถานโทษใด ไดเ้พียงใด ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ.2 6

27 และใน

การน้ี ก.ค.ศ. ได้ออกกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอาํนาจการสั่งลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือน หรือลดขั้น

เงินเดือน พ.ศ. 2549 กาํหนดไวด้งัน้ี 

   1.  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หรือตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า 

ซ่ึงเป็นผูบ้ ังคบับญัชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูก้ระทาํผิดวินัยไม่ร้ายแรง          

มีอาํนาจสั่งลงโทษภาคทณัฑ์ หรือตดัเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกิน 5% ของอตัราเงินเดือนและเป็นเวลา

ไม่เกิน 1 เดือน 

   2.  ผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน  

ท่ีมีฐานะเทียบเท่า ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูก้ระทาํผิด

วินัยไม่ร้ายแรง มีอาํนาจสั่งลงโทษภาคทณัฑ์ หรือตดัเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกิน 5% ของอตัรา

เงินเดือนและเป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน หรือลดขั้นเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกินหน่ึงขั้น 

                                                   

 26 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา  96. 

 27 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา  100. 
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   3. นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีเจา้สังกดั ปลดักระทรวง 

เลขาธิการ อธิบดี หรือตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า หรืออธิการบดีหรือตาํแหน่ง     

ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาผูก้ระทาํผิดวินัยไม่ร้ายแรง มีอาํนาจสั่งลงโทษภาคทณัฑ์ หรือตดัเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกิน   

5% ของอตัราเงินเดือนและเป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน27

28  

   ข. การสั่งลงโทษวนิยัอยา่งร้ายแรง  

   ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนหรือผูมี้อาํนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

แลว้แต่กรณีเห็นวา่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดกระทาํผดิวนิยั อยา่งร้ายแรง สมควร

ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

  1. สําหรับตําแหน่งอธิการบดี ตําแหน่งผู ้อ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ตาํแหน่งซ่ึงมีวทิยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ ตาํแหน่งศาสตราจารย ์และผูด้าํรงตาํแหน่งใดหรือ

ตาํแหน่งซ่ึงมีวิทยฐานะใดซ่ึงกระทาํผิดวินยัอยา่งร้ายแรงร่วมกนักบัผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าว หรือ

เป็นการดาํเนินการของผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีตาํแหน่งเหนือผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

หรือท่ีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกดัแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้เสนอ ก.ค.ศ. 

พิจารณา 

  2. สําหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจากท่ีกล่าวมาในขอ้ 1 

ใหเ้สนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาของผูถู้กกล่าวหาพิจารณา28

29 

  เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแลว้ให้ผูมี้อาํนาจ

ตามกฎหมาย หรือผูมี้อาํนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งหรือปฏิบติัไปตามมตินั้น 

  (3) การดาํเนินการทางวนิยั 

  การดาํเนินการทางวินยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น พระราชบญัญติั

ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไดก้าํหนดขั้นตอนและกระบวนการให้

ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งดาํเนินการเม่ือปรากฏว่ามีกรณีกล่าวหาว่าขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษากระทาํผิดวินยั เพื่อให้ไดค้วามจริงว่าผูถู้กกล่าวหานั้นไดก้ระทาํความผิดจริงตามขอ้กล่าวหา

หรือไม่ อยา่งไร และเพื่อความเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย ดงันั้นจึงไดก้าํหนดกระบวนการขั้นตอนในการ

ดาํเนินการทางวนิยัไวด้งัต่อไปน้ี 

 

                                                   

 28 กฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยอาํนาจการสัง่ลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549 

 29 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา  100 วรรคส่ี. 

DPU



86 

 

   ก. การสืบสวนเบ้ืองตน้  

   เม่ือมีการกล่าวหาวา่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดกระทาํผิดวินยั ให้

ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาในเบ้ืองตน้วา่มีพยานหลกัฐานเพียงพอท่ีจะกล่าวหาวา่กระทาํผิดวินยัหรือไม่ 

หากมีพยานหลกัฐานในเบ้ืองตน้อยูแ่ลว้ ใหผู้บ้งัคบับญัชาดาํเนินการทางวินยัทนัที แต่ถา้หากเห็นวา่

กรณียงัไม่มีพยานหลกัฐาน ใหผู้บ้งัคบับญัชารีบดาํเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองตน้วา่กรณี

มีมูลท่ีควรกล่าวหาวา่ผูน้ั้นกระทาํผดิวนิยัหรือไม่   

   กรณีเม่ือไดด้าํเนินการสืบสวนขอ้เท็จจริงในเบ้ืองตน้ดงักล่าวแลว้ ถา้ผูบ้งัคบับญัชา

พิจารณาแลว้เห็นวา่กรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหาวา่กระทาํผดิวนิยัจึงจะยุติเร่ืองได ้ถา้เห็นวา่กรณีมีมูล 
ท่ีควรกล่าวหาวา่กระทาํผิดวินยัก็ให้ดาํเนินการทางวินยัทนัที2 9

30 ตามควรแก่กรณี ซ่ึงสามารถแยกได้

เป็นการดาํเนินการทางวินยัไม่ร้ายแรง การดาํเนินการทางวินยัอยา่งร้ายแรง และการดาํเนินการทาง

วนิยักรณีความผดิท่ีปรากฏชดัแจง้ ดงัต่อไปน้ี 

   ข. การดาํเนินการทางวนิยัไม่ร้ายแรง 

   การดาํเนินการทางวนิยัแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงมีกรณีอนัมีมูล

ท่ีควรกล่าวหาวา่กระทาํผิดวินยัไม่ร้ายแรง ให้ผูบ้งัคบับญัชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อ

ดาํเนินการสอบสวนใหไ้ดค้วามจริงและความยุติธรรมโดยมิชกัชา้ และในการสอบสวนจะตอ้งแจง้

ขอ้กล่าวหา และสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาเท่าท่ีมีให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ โดยระบุ

หรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได ้เพื่อใหผู้ถู้กกล่าวหามีโอกาสช้ีแจงและนาํสืบแกข้อ้กล่าวหา30

31 

   ค. การดาํเนินการทางวนิยัอยา่งร้ายแรง 

  เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน ในกรณีท่ีผลการสืบสวนหรือพิจารณาเบ้ืองต้น 
ปรากฏวา่กรณีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดมีมูลอนัเป็นความผิดวินยัอย่างร้ายแรง 
ให้ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามกฎหมาย แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน3 1

32 ในการสอบสวนตอ้ง

แจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบพร้อมทั้งรับฟังคาํช้ีแจงของผูถู้กกล่าวหา 

เม่ือคณะกรรมการสอบสวนดาํเนินการเสร็จ ให้รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอาํนาจดงักล่าวเพื่อพิจารณาความผดิและพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณีต่อไป 

 

 

                                                   

 30 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547, มาตรา  95 วรรคส่ี และวรรคหา้. 

 31 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547, มาตรา  98 วรรคหน่ึง. 

 32 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547, มาตรา  98 วรรคสอง. 
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   ง. การดาํเนินการทางวนิยัในกรณีท่ีเป็นความผดิท่ีปรากฏชดัแจง้ 
   ในกรณีท่ีเป็นความผดิท่ีปรากฏชดัแจง้ตามท่ีกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดาํเนินการทาง

วนิยัโดยไม่ตอ้งสอบสวนก็ได้32

33  

 3.2.3 หลกักฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

  หลกักฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มีดงัต่อไปน้ี 

  (1) การรายงานการดาํเนินการทางวนิยั 

  เม่ือผูบ้งัคบับญัชาไดด้าํเนินการทางวินัยแก่ขา้ราชการผูใ้ด และสั่งยุติเร่ือง งดโทษ 

ลงโทษ หรือสั่งให้ขา้ราชการผูใ้ดออกจากราชการไปแลว้ กฎหมายไดก้าํหนดให้มีการรายงานการ

ดาํเนินการทางวินยั หรือการสั่งให้ออกจากราชการนั้น ไปยงัผูบ้งัคบับญัชาหรือองค์คณะบุคคล      

ผูมี้อาํนาจตามท่ีกฎหมายกาํหนด เพื่อการตรวจสอบควบคุมมาตรฐานการดาํเนินการ ทางวินัย      

การสั่งลงโทษ หรือการสั่งให้ออกจากราชการ ให้เป็นไปโดยถูกตอ้งเหมาะสมและเป็นธรรม3 3

34      

ซ่ึงพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บญัญติัให้มีการ

ตรวจสอบการดาํเนินการทางวินัยและการให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก

ราชการ เพื่อให้เป็นไปโดยถูกตอ้งและเหมาะสม ถา้ผูไ้ด้รับรายงานเห็นว่าการดาํเนินการนั้น         

ไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสมก็ให้สั่งเปล่ียนแปลงไดโ้ดยอาจสั่งลงโทษ เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ 

หรือ ยกโทษ ใหถู้กตอ้งหรือเหมาะสมตามควรแก่กรณี ดงัน้ี  

   ก.  การรายงานการดาํเนินการทางวนิยัไม่ร้ายแรง 

  การรายงานการดาํเนินการทางวินยัไม่ร้ายแรงของผูบ้งัคบับญัชาตั้งแต่หัวหนา้ส่วน

ราชการ หรือผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลงมา เม่ือผูบ้งัคบับญัชาไดด้าํเนินการทาง

วินยัแลว้ ให้รายงานไปยงัหัวหน้าส่วนราชการ หรือผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

แล้วแต่กรณี และเม่ือหัวหน้าส่วนราชการหรือผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับ

รายงานแลว้เห็นวา่ การยุติเร่ือง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกตอ้ง หรือไม่เหมาะสมก็ให้มี

อาํนาจสั่งงดโทษ ลดสถานโทษ เพิ่มสถานโทษ เปล่ียนแปลงและแกไ้ขขอ้ความในคาํสั่งเดิม หรือ

ดาํเนินการอยา่งใดเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาให้ไดค้วามจริงและความยุติธรรมไดต้ามควร

                                                   

 33 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547, มาตรา  98 วรรคเจ็ด. 

 34 วงจนัทร์ ชีวธาดาวรุิทน์. (2553). คู่มือการดาํเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์สกสค. หนา้ 109. 
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แก่กรณี และหากเห็นว่ากรณีเป็นการกระทาํผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้มีอาํนาจสั่งแต่งตั้ ง

คณะกรรมการสอบสวนได ้หรือหากเห็นวา่เป็นกรณีท่ีไม่อยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีของตน ก็ให้แจง้หรือ

รายงานไปยงัผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ี เพื่อดาํเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป เม่ือหวัหนา้ส่วน

ราชการหรือผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดพ้ิจารณาตามอาํนาจหน้าท่ีแลว้ ให้เสนอ

หรือรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา เม่ือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาไดพ้ิจารณาแลว้ ให้

รายงานไปยงัหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา แต่ในกรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการซ่ึงไดรั้บรายงานมี

ความเห็นขดัแยง้กบัมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา ใหเ้สนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป 

  ข. การรายงานการดาํเนินการทางวนิยัอยา่งร้ายแรง 

  การรายงานการดาํเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของผูบ้งัคบับญัชาตั้งแต่หัวหน้า 

ส่วนราชการหรือผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลงมา เม่ือผูบ้งัคบับญัชาไดด้าํเนินการ

ทางวินยัแลว้ ให้รายงานไปยงัหัวหน้าส่วนราชการหรือผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

แลว้แต่กรณี และเม่ือหวัหน้าส่วนราชการหรือผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา

ตามอาํนาจหนา้ท่ีแลว้ ใหร้ายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลาํดบั  

  สําหรับการดาํเนินการทางวินัยของผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีตาํแหน่งเหนือหัวหน้าส่วน

ราชการหรือผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ึนไป และมิใช่เป็นการดาํเนินการตามมติ

ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา ใหร้ายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา  

 ในการดาํเนินการตามมาตราน้ี เม่ือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. พิจารณา

และมีมติเป็นประการใดแลว้ ใหผู้มี้อาํนาจตามมาตรา 53 หรือหวัหนา้ส่วนราชการหรือผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา แลว้แต่กรณี สั่งหรือปฏิบติัไปตามนั้น  

 การรายงานตามมาตราน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด34

35 

 ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวินัยและการออกจาก

ราชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 กาํหนดให้กระบวนการดาํเนินการ

ทางวนิยั การรายงานการดาํเนินการทางวินยั และการออกจากราชการส้ินสุดท่ีหวัหนา้ส่วนราชการ 

หรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี โดยแยกเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีสังกดัเขตพื้นท่ี

การศึกษา กบัไม่สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 กรณีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา กาํหนดให้การ

รายงานส้ินสุดท่ีหวัหนา้ส่วนราชการสาํหรับกรณีวนิยัไม่ร้ายแรง ส่วนกรณีวนิยัอยา่งร้ายแรง ให้การ

รายงานส้ินสุดท่ี ก.ค.ศ. 

                                                   

 35 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา  104. 

DPU



89 

 

  สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไม่สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 

กาํหนดใหก้ารรายงานส้ินสุดท่ี อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง สําหรับวินยัไม่ร้ายแรง ส่วนวินยัอยา่งร้ายแรง 

ใหก้ารรายงานส้ินสุดท่ี ก.ค.ศ.36  

  (2)  การอุทธรณ์ 

 การอุทธรณ์คาํสั่งลงโทษทางวินยั เป็นกลไกท่ีสําคญัของการควบคุมตรวจสอบความชอบ

ดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองมาจากการลงโทษทางวินยัของ

ขา้ราชการ ซ่ึงขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวินัย อาจอุทธรณ์คาํสั่ง

ลงโทษทางวินยัไดต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบญัญติัไวใ้นหมวด 9 มาตรา 121 และมาตรา 122 

แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกฎ ก.ค.ศ.

วา่ดว้ยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 มีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัน้ี 

 ก. การอุทธรณ์โทษวนิยัไม่ร้ายแรง 

   ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดถูกสั่งลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือน

หรือลดขั้นเงินเดือน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ 

ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้คาํสั่ง36

37 โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

    1. อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา สําหรับขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา 

    2. อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง (อ.ก.ค.ศ.ประจาํส่วนราชการ) สําหรับ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมิไดส้ังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา 

    3. อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

          - กรณีเป็นการสั่งลงโทษตามมติ 

          - กรณีท่ีเป็นการลงโทษตามคาํสั่งของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา 

          - กรณีเป็นการสั่งลงโทษโดยนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือ

ปลดักระทรวงวฒันธรรม และปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา37

38 

 

 

                                                   

 36 คู่มือการดาํเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา . เล่มเดิม. หนา้  212. 

 37 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา  121. 

 38 กฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 
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   ข. การอุทธรณ์โทษวนิยัอยา่งร้ายแรง 

   ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกหรือ   

ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการ ใหมี้สิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข ์แลว้แต่กรณี ต่อ ก.ค.ศ. ภายในสามสิบวนั

นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้คาํสั่ง และให ้ก.ค.ศ. พิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนั38

39  

  (3)  การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

  พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไดก้าํหนด

สิทธิในการฟ้องคดีปกครองวา่ เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ 

ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี ไดว้ินิจฉยัอุทธรณ์หรือร้องทุกขต์ามมาตรา 121 หรือมาตรา 122 แลว้ ขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือกรณีท่ีมิไดบ้ญัญติัให้มีสิทธิ

อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามหมวดน้ี ผูน้ั้นย่อมมีสิทธิท่ีจะฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองไดภ้ายใน

กาํหนดระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง 

  เม่ือศาลปกครองมีคาํพิพากษาหรือคําสั่งเป็นประการใดแล้ว ให้ผู ้บังคับบัญชา

ดาํเนินการแกไ้ขคาํสั่งไปตามนั้น 

 

3.3 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนใน

ประเทศไทย ตามพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

   ในการศึกษาเร่ืองการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทยนั้น โดยท่ีประเทศไทยมีขา้ราชการประเภทหลกัคือขา้ราชการ

พลเรือนสามญั จึงควรศึกษาเปรียบเทียบกบัระบบการบริหารงานบุคคล รวมทั้งเร่ืองการควบคุม

ตรวจสอบการดาํเนินการทางวนิยัของขา้ราชการพลเรือนสามญัดว้ย ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

 3.3.1 องคก์รบริหารงานบุคคลของขา้ราชการพลเรือน 

   องคก์รกลางบริหารงานบุคคลและองคก์รควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของ

ขา้ราชการพลเรือน ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีดงัต่อไปน้ี 

  (1) คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

 คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.” ประกอบดว้ยกรรมการโดย

ตาํแหน่งจาํนวน 5 คน ไดแ้ก่ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็น

ประธาน ปลดักระทรวงการคลงั ผูอ้าํนวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ และ

                                                   

 39 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547, มาตรา  122. 
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กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 – 7 คน ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งจากผูท้รงคุณวุฒิดา้น

การบริหารทรัพยากรบุคคล ดา้นการบริหารและการจดัการ และดา้นกฎหมาย ทั้งน้ี กรรมการซ่ึง

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งดงักล่าวตอ้งไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู ้

ดาํรงตาํแหน่งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจา้ หนา้ท่ีในพรรคการเมืองและมิได้

เป็นกรรมการโดยตาํแหน่งอยูแ่ลว้ดว้ย3 9

40 และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิน้ีใหอ้ยู่ในตาํแหน่งไดค้ราวละ

สามปี ถา้ตาํแหน่งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิว่างลงก่อนกาํหนดและยงัมีกรรมการดงักล่าวเหลืออยูอี่ก

ไม่นอ้ยกวา่สามคนใหก้รรมการท่ีเหลือปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได้40

41
 

  คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

   1. เสนอแนะและให้คาํปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกบันโยบายและยุทธศาสตร์

การบริหาร ทรัพยากรบุคคลภาครัฐในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน การบริหารและการพฒันา

ทรัพยากรบุคคลรวมตลอดทั้งการวางแผนกาํลงัคนและด้านอ่ืน ๆ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็น

แนวทางในการดาํเนินการ 

   2. รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจาํตาํแหน่ง เงินเพิ่ม

ค่าครองชีพสวสัดิการ หรือประโยชน์เก้ือกลูอ่ืนสาํหรับขา้ราชการฝ่ายพลเรือนใหเ้หมาะสม 

   3. กาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล

ของขา้ราชการพลเรือน เพื่อส่วนราชการใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการ 

   4. ใหค้วามเห็นชอบกรอบอตัรากาํลงัของส่วนราชการ 

   5. ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมตลอดทั้ง

การใหค้าํแนะนาํหรือวางแนวทางในการปฏิบติั 

   6. ตีความและวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการใช้บงัคบัพระราชบญัญติัน้ี    

รวมตลอดทั้งกาํหนดแนวทางปฏิบติัในกรณีท่ีเป็นปัญหา มติของ ก.พ. ตามขอ้น้ี เม่ือไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 

   7. กาํกบั ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ขา้ราชการพลเรือนในกระทรวงและ กรม เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี ในการน้ีให้มีอาํนาจ

เรียกเอกสารและหลกัฐานจากส่วนราชการ หรือให้ผูแ้ทนส่วนราชการ ขา้ราชการหรือบุคคลใด ๆ 

                                                   

 40 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา  6. 

 41 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา  7. 
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มาช้ีแจงขอ้เท็จจริง และให้มีอาํนาจออกระเบียบให้กระทรวง และกรมรายงานเก่ียวกบัการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการพลเรือนท่ีอยูใ่น อาํนาจหนา้ท่ีไปยงั ก.พ. 

   8. กาํหนดนโยบายและออกระเบียบเก่ียวกบัทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาล

ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการฝ่ายพลเรือน ตลอดจนจดัสรร

ผูรั้บทุนท่ีสาํเร็จการศึกษาแลว้เขา้รับราชการในกระทรวงและกรม หรือหน่วยงานของรัฐ 

   9. ออกขอ้บงัคบัหรือระเบียบเก่ียวกบัการจดัการการศึกษาและควบคุมดูแลและ

การให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ นกัเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล และ

นกัเรียนทุนส่วนตวัท่ีอยู่ในความดูแลของ ก.พ. ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแล

จดัการการศึกษา ทั้งน้ี ให้ถือวา่เงินชดเชยค่าใชจ่้ายในการดูแลจดัการการศึกษาเป็นเงินรายรับของ

ส่วน ราชการท่ีเป็นสถานอาํนวยบริการอนัเป็นสาธารณประโยชน์ ตามความหมายในกฎหมายว่า

ดว้ยวธีิการงบประมาณ 

   10.  กําหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู ้ได้รับปริญญา 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยา่งอ่ืน เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการ

พลเรือน และการกาํหนดอตัราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดบัตาํแหน่งและประเภท

ตาํแหน่งสาํหรับคุณวฒิุดงักล่าว 

   11. กาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการปฏิบติัการเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากร

บุคคลตามพระราชบญัญติัน้ี 

   12.  พิจารณาจดัระบบทะเบียนประวติัและแกไ้ขทะเบียนประวติัเก่ียวกบัวนั เดือน 

ปีเกิดและการควบคุมเกษียณอายขุองขา้ราชการพลเรือน 

   13.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวต้ามกฎหมาย41

42 

 นอกจากคณะกรรมการพลเรือน (ก.พ.) แลว้ พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 ไดก้าํหนดให้มีคณะอนุกรรมการสามญั เรียกโดยยอ่วา่ “อ.ก.พ. สามญั” เพื่อเป็นองคก์ร

บริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการต่าง ๆ ไดแ้ก่ คณะอนุกรรมการสามญัประจาํกระทรวง เรียก

โดยยอ่วา่ “อ.ก.พ. กระทรวง”  คณะอนุกรรมการสามญัประจาํกรม เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. กรม” 

และคณะอนุกรรมการสามญัประจาํจงัหวดั เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. จงัหวดั”43 มีอาํนาจหน้าท่ี

พิจารณาเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามท่ีบัญญัติไว้ใน

พระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 น้ี แลว้แต่กรณีอีกดว้ย  

                                                   

 
42

 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา  8. 

 43 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา  14. 

DPU



93 

 

  (2) คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 

  พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดบ้ญัญติัให้มีการเสริมสร้าง

ความเขม้แข็งของการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ ปรับปรุงระบบจรรยาบรรณ วินัย 

อุทธรณ์ ร้องทุกข์ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบวินัย โดยส่ิงท่ีกําหนดใหม่คือ ให้มี

คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ควบคู่ไปกนัคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) 

โดย ก.พ.ค. จะทาํหน้าท่ีดูแลและพิทกัษร์ะบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการพล

เรือน ให้เป็นไปตามหลกัความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาคในโอกาส ความมัน่คงในการดาํรง

สถานภาพและความเป็นกลางทางการเมือง 

  หลกัการหรือปรัชญาในการคุม้ครองระบบคุณธรรมของ ก.พ.ค. อยูบ่นพื้นฐานท่ีวา่การ

ดาํเนินการตอ้งเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ และให้ความคุม้ครองรักษาความเป็น

ธรรมแก่ขา้ราชการ ดงัต่อไปน้ี 

   1. หลกัความเป็นมืออาชีพ คือ กรรมการ ก.พ.ค. ตอ้งทาํงานเต็มเวลา มีความรู้ 

และประสบการณ์ในการทาํงาน เสมือนเช่นตุลาการศาลปกครอง 

   2. หลักความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการใช้ดุลพิ นิจ เ น่ืองจาก

คณะกรรมการคดัเลือก ก.พ.ค. ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเป็นกลาง และไม่ขอ้งเก่ียวกบั 

ฝ่ายการเมือง กรรมการ ก.พ.ค. จึงมีความเป็นกลาง และมีอิสระในการใช้ดุลพินิจ ทาํให้สามารถ

วนิิจฉยัไดอ้ยา่งเป็นธรรม 

   3. หลกัการรับฟังความทั้งสองฝ่าย คือ เปิดโอกาสให้คู่กรณีไดโ้ตแ้ยง้คดัคา้นการ

นาํเสนอ หรือกล่าวอา้งของอีกฝ่ายเสมอ เพื่อความเป็นธรรมตามหลกั Both sides must be heard 

   4. หลกัประกนัความเป็นธรรม มีการกาํหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ให้

แลว้เสร็จภายใน 120 วนั สามารถขอขยายไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง แต่ละคร้ังตอ้งงไม่เกิน 90 วนั รวมแลว้

ไม่เกิน 240 วนั อนัเป็นการรับรองไม่ใหผ้ดิหลกัท่ีวา่ Justice delayed is justice denied 44 

  องค์ประกอบของคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม ตามพระราชบญัญติัระเบียบ

ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดก้าํหนดให ้ก.พ.ค. ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 7 คน ซ่ึงทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  และทาํงานเต็มเวลา มีวาระการดาํรงตาํแหน่งหกปีนับแต่วนัท่ีทรง     

พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง และให้ดาํรงตาํแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว โดยกาํหนดให้เลขาธิการ ก.พ. 

เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค.44

45 และมีสาํนกังาน ก.พ. ทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานเลขานุการของ ก.พ.ค. 

                                                   

 44 จาก รายงานประจาํปีคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคูณธรรม ปีงบประมาณ 2555 

 45 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา  24  ประกอบมาตรา  26 และมาตรา  29. 
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  ผูท่ี้จะมาทาํหนา้ท่ีสรรหาและคดัเลือกบุคคลผูม้าเป็นกรรมการใน ก.พ.ค. นั้น มีบทบาท

สาํคญัอยา่งยิง่ พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงกาํหนดให้มีคณะกรรมการ

สรรหากรรมการ ก.พ.ค. ประกอบดว้ย ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน รองประธานศาล

ฎีกาท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหน่ึงคน กรรมการผูท้รงคุณวุฒิใน ก.พ. หน่ึงคน เป็น

กรรมการ และใหเ้ลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  สาํหรับอาํนาจหนา้ท่ีของ ก.พ.ค. พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

บญัญติัให ้ก.พ.ค. มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

  1. เสนอแนะต่อ ก.พ. หรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน เพื่อให้ ก.พ. หรือ

องค์กรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน ดาํเนินการจดัให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคลในส่วนท่ีเก่ียวกบัการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม 

  2. พิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

  3. พิจารณาวนิิจฉยัเร่ืองร้องทุกข ์

  4. พิจารณาเร่ืองการคุม้ครองระบบคุณธรรม 

  5. ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการเพื่อปฏิบติั  

  6. แต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ี ก.พ.ค. กาํหนด 

เพื่อเป็นกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์หรือเป็นกรรมการวินิจฉยัร้องทุกข์45

46 

  จากบทบญัญติัอนัเป็นการก่อตั้งคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมดงักล่าว เห็นไดว้า่ 

การกาํหนดคุณสมบติัและลกัษณะของกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมซ่ึงตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บการโปรด

เกลา้แต่งตั้ง นั้น จะมารถทาํหน้าท่ีในฐานะคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมไดอ้ย่างสมบูรณ์ 

คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของบุคคลผูจ้ะมาเป็นกรรมการตามท่ีกาํหนดนั้น ทาํให้กรรมการแต่

ละคนมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี และมีความเป็นกลางไม่อยูใ่นอาํนาจครอบงาํหรืออยูใ่ต้

อาํนาจบงัคบับญัชาของผูใ้ด และการกาํหนดให้อยู่ในตาํแหน่งได้เพียง 6 ปี และเพียงวาระเดียว 

ย่อมจะไม่ทาํให้เกิดการผูกขาดต่อเน่ืองในการดํารงตําแหน่งหรือสร้างอิทธิพลเพื่อแสวงหา

ประโยชน์ใด ๆ ไดอี้กดว้ย 

 (3) สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นหน่วยงานเลขานุการของ

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)           

                                                   

 46 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา  31.   
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มีเลขาธิการ ก.พ. เป็นผูบ้ริหารและเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในสํานกังาน ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  

  1. เป็นเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการดาํเนินงานในหน้าท่ีของ ก.พ. และ ก.พ.ค. และ

ดาํเนินการตามท่ี ก.พ. หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย  

  2. เสนอแนะและใหค้าํปรึกษาแก่กระทรวง กรม เก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

  3. พฒันา ส่งเสริม วเิคราะห์ วจิยัเก่ียวกบันโยบาย ยทุธศาสตร์ ระบบ หลกัเกณฑ ์

วธีิการ และมาตรฐานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการพลเรือน  

  4. ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการพลเรือน  

  5. ดาํเนินการเก่ียวกบัแผนกาํลงัคนของขา้ราชการพลเรือน  

  6. เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

  7. จดัทาํยทุธศาสตร์ ประสานและดาํเนินการเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรบุคคล

ของขา้ราชการฝ่ายพลเรือน  

  8. ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คาํปรึกษาแนะนาํ และดาํเนินการเก่ียวกบั

การจดัสวสัดิการและการเสริมสร้างคุณภาพชีวติสาํหรับ ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

  9. ดาํเนินการเก่ียวกบัทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลตามนโยบายและ

ระเบียบของ ก.พ.  

  10. ดาํเนินการเก่ียวกบัการดูแลบุคลากรภาครัฐและนกัเรียนทุนตามขอ้บงัคบัหรือ

ระเบียบของ ก.พ.  

  11. ดาํเนินการเก่ียวกบัการรับรองคุณวุฒิของผูไ้ดรั้บปริญญา ประกาศนียบตัร

วิชาชีพหรือคุณวุฒิอยา่งอ่ืน เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการพลเรือนและการ

กาํหนดอตัราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดบัตาํแหน่งและประเภทตาํแหน่งสําหรับคุณวุฒิ

ดงักล่าว  

  12. ดาํเนินการเก่ียวกบัการรักษาทะเบียนประวติัและการควบคุมเกษียณอายุของ

ขา้ราชการพลเรือน  

  13. จดัทาํรายงานประจาํปีเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน

เสนอต่อ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี  
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  14. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหน้าที่ของสาํนักงาน

ก.พ. หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ ก.พ. มอบหมาย46

47 

 สาํนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มีการแบ่งส่วนราชการดังต่อไปน้ี 

  1. กองนิติการ 

  2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  3. ศูนย์นักบริหารระดับสงู 

  4. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 

  5. สาํนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ 

  6. สาํนักตรวจสอบและประเมินผลกาํลังคน 

  7. สาํนักบริหารกลาง 

  8. สาํนักพัฒนาระบบจาํแนกตาํแหน่งและค่าตอบแทน 

  9. สาํนักพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการและอตัรากาํลัง 

  10. สาํนักพิทกัษ์ระบบคุณธรรม 

  11. สาํนักมาตรฐานวินัย 

  12. สาํนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล 

  13. สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

  14. สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศ 47

48  

 3.3.2 การควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวนิยัของขา้ราชการพลเรือน 

  การควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการพลเรือน ไดแ้ก่ การรายงาน

การดาํเนินการทางวนิยั การอุทธรณ์ และการฟ้องคดีปกครอง ดงัจะกล่าวโดยละเอียดต่อไปน้ี 

  (1) การรายงานการดาํเนินการทางวนิยั 

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติกระบวนการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมของการดาํเนินการการทางวินยัไว ้โดยการรายงานการ

ดาํเนินการทางวินัย กล่าวคือ เม่ือผูบ้งัคบับญัชาได้สั่งลงโทษตามพระราชบัญญติัฉบบัน้ี หรือ        

ลงทณัฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยขา้ราชการโดยเฉพาะ หรือสั่งยุติเร่ือง หรืองดโทษแล้วจะตอ้ง

รายงานการดาํเนินการทางวนิยัดงักล่าวต่อองคก์รท่ีมีอาํนาจพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

                                                   

 
47

 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา  13. 

 48 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน สาํนกันายกรัฐมนตรี  

พ.ศ. 2545, ขอ้ 2. 
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  รายงานต่อ อ.ก.พ. กระทรวง ซ่ึงผูถู้กดาํเนินการทางวนิยัสังกดัอยูพ่ิจารณา 

  รายงานต่อ ก.พ. ตามระเบียบท่ี ก.พ. กาํหนด แยกเป็น 

   ก. กรณีดาํเนินการทางวนิยักบัขา้ราชการต่างกระทรวงกนั 

   ข. กรณีผูบ้งัคบับญัชาดาํเนินการหรือสั่งลงโทษตามตามมติ อ.ก.พ.กระทรวง 

  กรณีท่ี อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. เห็นว่าการดาํเนินการทางวินยัเป็นการไม่ถูกตอ้ง 

หรือไม่เหมาะสม เม่ือมีมติเป็นประการใดแลว้ ใหผู้บ้วัคบับญัชาสั่งหรือปฏิบติัให้เป็นไปไปตามนั้น 

ซ่ึง อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. อาจสั่งเปล่ียนแปลงคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชาได้48

49 

 ในการดาํเนินการพิจารณารายงานการดาํเนินการทางวินยัของ อ.ก.พ. กระทรวงดงักล่าว

มาขา้งตน้ นั้น หากผูแ้ทน ก.พ. ซ่ึงเป็นกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงดงักล่าวเห็นวา่การดาํเนินการ

ของผูบ้งัคบับญัชาหรือมติ อ.ก.พ. กระทรวง เป็นการไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีหรือปฏิบติั   

ไม่เหมาะสม ให้รายงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาดาํเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป และเม่ือ ก.พ. มีมติ

เป็นประการใด ใหผู้บ้งัคบับญัชาสั่งหรือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามท่ี ก.พ. มีมติ ทั้งน้ี เวน้แต่ผูถู้กลงโทษ

ได้อุทธรณ์คาํสั่งลงโทษของผูบ้ ังคับบัญชาต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)          

ในกรณีเช่นน้ีให ้ก.พ. แจง้มติต่อ ก.พ.ค. เพื่อประกอบการพิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์49

50 

 (2) การอุทธรณ์ 

  พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้บญัญติัให้มีการดูแลรักษา

ความเป็นธรรมให้แก่ขา้ราชการพลเรือนท่ีถูกสั่งลงโทษทางวินยั และเป็นกระบวนการตรวจสอบ

รักษามาตรฐานการดาํเนินการทางวินัยของผูบ้งัคบับญัชา โดยกาํหนดให้มีองค์กรซ่ึงทาํหน้าท่ี

พิจารณาอุทธรณ์คาํสั่งลงโทษทางวินยัของขา้ราชการพลเรือนโดยเฉพาะ คือ คณะกรรมการพิทกัษ์

ระบบคุณธรรม หรือเรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.” ซ่ึงการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ของ

ขา้ราชการพลเรือนสามญัไดก้าํหนดไวใ้นหมวด 9 มาตรา 114 ถึงมาตรา 121 และกฎ ก.พ.ค.วา่ดว้ย

การอุทธรณ์และการพิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ พ.ศ. 2551 กาํหนดใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัผูถู้กสั่ง

ลงโทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายใน 30 วนั นับแต่วนั

รับทราบคาํสั่งการอุทธรณ์และการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฎ ก.พ.ค.5 0

51  และเม่ือ ก.พ.ค. 

พิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์แลว้ให้ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามกฎหมายดาํเนินการสั่งหรือปฏิบติัให้

เป็นไปตามนั้นภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ี ก.พ.ค. มีคาํวินิจฉัย5 1

52 ดงันั้น ขา้ราชการพลเรือนท่ีถูกสั่ง

                                                   

 49 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา  103.   

 50 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา  104.   

 51 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา  114. 

 52 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, มาตรา  116. 
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ลงโทษทางวินัยไม่ว่าจะเป็นโทษวินัยไม่ร้ายแรง กล่าวคือ โทษภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือน หรือลดขั้น

เงินเดือน หรือโทษวนิยัอยา่งร้ายแรง ไดแ้ก่ โทษปลดออกหรือไล่ออก ตอ้งอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ทุกกรณี 

  (3) การฟ้องคดีปกครอง 

  พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดก้าํหนด กรณีท่ีผูอุ้ทธรณ์ไม่

เห็นดว้ยกบัคาํวนิิจฉยัอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดภายในเกา้สิบวนันบัแต่

วนัท่ีทราบหรือถือวา่ทราบคาํวนิิจฉยัของ ก.พ.ค.52

53 

 

 

                                                   

 53 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา  116 

DPU



บทที ่4 

วเิคราะห์ปัญหาในกระบวนการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวนัิย 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแนวทางแก้ไขปัญหา 

 

 จากการศึกษาหลกัการและทฤษฎีเก่ียวกับการกระทาํทางปกครอง และการควบคุม

ตรวจสอบการกระทาํทางปกครองของขา้ราชการในต่างประเทศ กบัการควบคุมตรวจสอบการ

ดาํเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทยแล้ว เห็นว่า         

การควบคุมและตรวจสอบการดาํเนินการทางวินัยของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 นั้น 

ยงัคงมีบทบัญญัติบางประการท่ีไม่ เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับหลักการควบคุมตรวจสอบ             

การกระทาํทางปกครองตามท่ีได้ศึกษามา และไม่สอดคล้องกับหลักประกันความเป็นธรรม           

แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มท่ีจึงส่งผลก่อให้เกิดปัญหาในหลายเร่ือง     

หลายประเด็น ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

 

4.1 ปัญหาความเป็นอิสระขององค์กรควบคุมตรวจสอบการใช้อํานาจดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา

ในระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาและแนวทางแก้ไข 

 4.1.1 ปัญหาความเป็นอิสระขององค์กรควบคุมตรวจสอบการใช้อํานาจดุลพินิจของ

ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  การดาํเนินการทางวินยัแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงมีกรณีอนัมีมูลท่ี

ควรกล่าวหาวา่กระทาํผดิวนิยัไม่ร้ายแรง พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547 กาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดาํเนินการสอบสวน

ให้ไดค้วามจริงและความยุติธรรมโดยมิชกัชา้ และในการสอบสวนจะตอ้งแจง้ขอ้กล่าวหา และ

สรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาเท่าท่ีมีให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุช่ือ

พยานก็ได ้เพื่อใหผู้ถู้กกล่าวหามีโอกาสช้ีแจงและนาํสืบแกข้อ้กล่าวหา0

1  

                                                        

 1 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547, มาตรา  98 วรรคหน่ึง. 
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  การดาํเนินการทางวินยัอย่างร้ายแรงในกรณีท่ีผลการสืบสวนหรือพิจารณาเบ้ืองต้น 
ปรากฏวา่กรณีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดมีมูลอนัเป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
ให้ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอาํนาจตามกฎหมาย แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน1

2 ในการสอบสวนตอ้ง

แจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟัง

คาํช้ีแจงของผูถู้กกล่าวหา เม่ือคณะกรรมการสอบสวนดาํเนินการเสร็จ ให้รายงานผลการสอบสวน

และความเห็นต่อผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอาํนาจดังกล่าวเพื่อพิจารณาความผิดและพิจารณาลงโทษ      

ตามควรแก่กรณีต่อไป 

  เม่ือคณะกรรมการสอบสวนดาํเนินการสอบสวนเสร็จส้ินแลว้ คณะกรรมการสอบสวน

ตอ้งประชุมพิจารณาว่าพฤติการณ์ของผูถู้กกล่าวหานั้นเป็นความผิดวินยัหรือไม่ กรณีใด และเป็น

ความผิดวินยัอยา่งร้ายแรงหรือความผิดวินยัไม่ร้ายแรง สมควรลงโทษสถานใด ซ่ึงคณะกรรมการ

สอบสวนตอ้งทาํรายงานการสอบสวนพร้อมสํานวนการสอบสวนเสนอต่อผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนเพื่อพิจารณา ในกระบวนการขั้นตอนดงักล่าวน้ี ผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตอ้ง

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการสอบสวน พิจารณาพยานหลกัฐานท่ีปรากฏในสํานวนการสอบสวน 

แล้วต้องพิจารณาวินิจฉัยว่าจะเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนท่ีได้เสนอมา

หรือไม่ หรือจะมีความเห็นเป็นประการใด ซ่ึงในการน้ีผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอาจมี

ความเห็นแตกต่างไปจากคณะกรรมการสอบสวนไดซ่ึ้งเป็นอาํนาจของผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน  

  กรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนหรือผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แลว้แต่กรณี

เห็นว่าขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดกระทาํผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษ   

ปลดออกหรือไล่ออก กฎหมายไดก้าํหนดให้มีการควบคุมตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจของผูบ้งัคบับญัชา

ผูมี้อาํนาจ ซ่ึงอาจเป็นผูอ้าํนวยการสถานศึกษาหรือผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานั้น

เสียก่อน กล่าวคือ จะตอ้งนาํเสนอความเห็นของผูบ้งัคบับญัชานั้นต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา  

อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง (อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการอ่ืนท่ีมิใช่สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาแลว้แต่กรณี โดยใหด้าํเนินการดงัน้ี2

3 

  (1) สําหรับตาํแหน่งอธิการบดี ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ตาํแหน่งซ่ึงมีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ ตาํแหน่งศาสตราจารย ์และผูด้าํรงตาํแหน่งใดหรือตาํแหน่ง

ซ่ึงมีวิทยฐานะใดซ่ึงกระทาํผิดวินยัอย่างร้ายแรงร่วมกนักบัผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าว หรือเป็นการ

                                                        

 2 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 มาตรา  98 วรรคสอง 

 3 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 100 วรรคส่ี 
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ดาํเนินการของผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีตาํแหน่งเหนือผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือท่ี

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจา้สังกดัแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหเ้สนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 

  (2) สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจากท่ีกล่าวมาในข้อ (1)      

ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการเจ้าสังกดัของ          

ผูถู้กกล่าวหาพิจารณา 

  กรณีน้ี อ.ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณีมีอาํนาจพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งและ

ความเหมาะสมในการสอบสวนดาํเนินการทางวินยัในกรณีนั้นได ้โดยจะพิจารณาเป็นความผิดวินยั

กรณีใด ฐานความผิดใด และสมควรลงโทษเพียงใด หรืออาจพิจารณาให้ดาํเนินการสอบสวนใหม่ 

หรือสอบสวนเพิ่มเติม ใหเ้ป็นการถูกตอ้งและเหมาะสมก็ได ้เม่ือ อ.ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี

มีมติเป็นประการใดแลว้ใหผู้บ้งัคบับญัชาผูมี้อาํนาจสั่งและปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนั้น 

  กระบวนการอุทธรณ์คาํสั่งลงโทษวินยัไม่ร้ายแรงก็เช่นกนั กฎหมายไดก้าํหนด ในกรณี

ท่ีผูมี้อาํนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา่ พฤติการณ์ของผูถู้กกล่าวหาเป็นความผิดวินยั

ไม่ร้ายแรง ผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแลว้อาจสั่งยุติเร่ือง หรือลงโทษภาคทณัฑ ์

ตดัเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน หรือในกรณีท่ีเห็นว่ากรณีเป็นการกระทาํผิดวินัยเล็กน้อยและ       

มีเหตุอนัควรลดหย่อน จะสั่งงดโทษโดยให้วา่กล่าวตกัเตือน หรือให้ทาํทณัฑ์บนเป็นหนงัสือก็ได้

ตามท่ีเห็นสมควร และหากผูถู้กลงโทษไม่พอใจ กฎหมายได้กาํหนดกระบวนการอุทธรณ์คาํสั่ง

ลงโทษดงักล่าว ไวใ้นหมวด 9 มาตรา 121 และมาตรา 122 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยการอุทธรณ์และการพิจารณา

อุทธรณ์ พ.ศ. 2550 กาํหนดใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดถูกสั่งลงโทษภาคทณัฑ ์
ตดัเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. 

ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้คาํสั่ง3

4 

  จากการศึกษาบทบญัญติัแห่งกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจของ

ผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าวขา้งตน้แลว้ เห็นวา่ การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ 

อ.ก.ค.ศ.ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ง (อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการอ่ืนท่ีมิใช่สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณีดงักล่าวนั้น มีลกัษณะเป็นการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในการวินิจฉยัขอ้พิพาท ซ่ึง

คณะกรรมการท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีวนิิจฉยัขอ้พิพาทท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิทธิหรือหนา้ท่ีของบุคคล

ดว้ยนั้น ควรเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของฝ่ายบริหาร กล่าวคือ จะตอ้ง

ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบับญัชาของฝ่ายบริหาร แต่เม่ือพิจารณาบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าด้วยอาํนาจ

                                                        

 4 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา  121 
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หน้าท่ีของผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบกบับทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าดว้ย

องค์ประกอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา ตามพระราชบญัญติัระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ปรากฏว่ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีไม่ เหมาะสมและ              

ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัความเป็นอิสระในการพิจารณาวินิจฉยัขอ้พิพาททางปกครองและการควบคุม

ตรวจสอบการใชอ้าํนาจดุลพินิจของผูบ้งัคบับญัชา ดงัจะไดว้เิคราะห์ต่อไปน้ี 

  บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอาํนาจหน้าท่ีของผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547 กาํหนดให้ผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผูบ้ริหารราชการในสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา และเป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

  บทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยองคป์ระกอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา ปรากฏวา่ 

พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 21 กาํหนดให ้ 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาประกอบดว้ย  

  (1) ประธานอนุกรรมการซ่ึงอนุกรรมการเลือกกนัเองจาํนวนหน่ึงคนโดยเลือกจาก

อนุกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  

  (2) อนุกรรมการโดยตาํแหน่งจาํนวนสองคน ไดแ้ก่ ผูแ้ทน ก.ค.ศ. และผูแ้ทนคุรุสภา

ซ่ึงคดัเลือกจากผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ดา้นการบริหารงานบุคคลดา้นการศึกษา 

ดา้นกฎหมายหรือดา้นการเงินการคลงั  

  (3) อนุกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจาํนวนส่ีคน ซ่ึงคดัเลือกจากผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ 

หรือประสบการณ์ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการศึกษา ดา้นกฎหมายหรือดา้นการเงินการคลงั 

และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเขตพื้นท่ีการศึกษา ดา้นละหน่ึงคน  

  (4) อนุกรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

จาํนวนห้าคน ไดแ้ก่ ผูแ้ทนขา้ราชการครูผูส้อนสายประถมศึกษาและมธัยมศึกษาอยา่งละหน่ึงคน 

ผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษาและมธัยมศึกษาอยา่งละหน่ึงคน และผูแ้ทนบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืนจาํนวนหน่ึงคน 

  ใหผู้อ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

 พิจารณาองคป์ระกอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาตามบทบญัญติัดงักล่าวขา้งตน้

แลว้ เห็นวา่ นอกจากผูท้รงคุณวุฒิและผูแ้ทน ก.ค.ศ. รวม 5 คน แลว้ นอกนั้น เป็นผูแ้ทนขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงเป็นขา้ราชการในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งผูแ้ทนคุรุสภา

ดว้ยก็เป็นขา้ราชการภายในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาเช่นกนั ดงันั้น องคป์ระกอบของ อ.ก.ค.ศ.เขต
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พื้นท่ีการศึกษาจึงประกอบด้วยขา้ราชการซ่ึงเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูอ้าํนวยการสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาอยู่เป็นจาํนวน 6 คน เม่ือรวมผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาซ่ึงเป็น

กรรมการและเลขานุการโดยตาํแหน่งดว้ย รวมเป็น 7 คน เกินกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมดใน 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา และเม่ือกฎหมายฉบบัเดียวกนั ไดก้าํหนดให้ผูอ้าํนวยการสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ดังนั้ น ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาจึงมีผู ้อ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาซ่ึง

ผูบ้งัคับบญัชาสูงสุดในเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และประกอบด้วย

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอยูอี่กจาํนวน 6 คนดว้ย จึงอาจกล่าว

ไดว้่า อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาไม่ได้มีความเป็นอิสระจากอาํนาจบงัคบับญัชาของฝ่ายบริหาร

อย่างแทจ้ริง กรณีเช่นน้ีความเห็นของผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาย่อมมีอิทธิพลต่อ

กรรมการอ่ืน ฉะนั้นการพิจารณาความผิดวินยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูถู้ก

กล่าวหาย่อมมีอคติ เอนเอียง และอาจถูกโน้มนา้วจากผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เพื่อใหมี้มติสอดคลอ้งกบัความเห็นของตนเอง  

 ตามหลกัทฤษฎีอาํนาจดุลพินิจ หมายถึง ความสามารถในอนัท่ีจะตดัสินใจออกคาํสั่ง

อย่างใดอย่างหน่ึงในบรรดาคาํสั่งหลาย ๆ อย่าง ซ่ึงกฎหมายเปิดช่องให้ออกไดเ้พื่อดาํเนินการให้

บรรลุเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมาย ซ่ึงตามหลกันิติรัฐ ฝ่ายปกครองจะมีดุลพินิจโดย

อิสระมิได ้และดุลพินิจจะเกิดข้ึนไดก้็แต่โดยในขอบเขตของกฎหมาย เป็นไปดว้ยชอบดว้ยกฎหมาย 

ชอบด้วยเหตุผล และได้สัดส่วนตามหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง         

ถา้ฝ่ายบริหารใชอ้าํนาจดุลพินิจทะลุกรอบท่ีกฎหมายให้อาํนาจไว ้หรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ก็จะมี

องคก์รท่ีมีอาํนาจควบคุมตรวจสอบท่ีเป็นกลางและมีความเป็นอิสระจากอาํนาจครองงาํใด ๆ เขา้มา

ตรวจสอบได ้และอาจนาํไปสู่การยกเลิกเพิกถอนคาํสั่งทางปกครองนั้นได ้ 

 จากการวิเคราะห์บทบญัญติัแห่งกฎหมายดังกล่าวมาข้างต้นนั้น การท่ีกฎหมายได้

กาํหนดให้ผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการใน อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นท่ีการศึกษา กรณีของผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาดงักล่าวย่อมถือไดว้่าเป็น

กรณีท่ีมีเหตุซ่ึงมีสภาพร้ายแรงอนัอาจทาํใหก้ารใชดุ้ลพินิจพิจารณาไม่เป็นกลาง ฉะนั้นการพิจารณา

ความผดิวนิยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูถู้กกล่าวหายอ่มอาจมีอคติ เอนเอียงโดย

ผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และถือไดว้า่เป็นการกระทาํสองหนา้ท่ีขดักนั เกิดปัญหา

ความไม่เป็นกลางและไม่เป็นธรรมแก่ผูถู้กกล่าวหา และอาจนาํไปสู่การใชอ้าํนาจดุลพินิจท่ีไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมาย  
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 4.1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาความเป็นอิสระขององค์กรควบคุมตรวจสอบการอาํนาจ

ดุลพินิจของผูบ้งัคบับญัชาในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 จากการศึกษาคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการ 

ในต่างประเทศ ไม่วา่จะเป็น คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม หรือ Merit System Protection 

Board (MSPB) ของประเทศสหรัฐอเมริกา  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของขา้ราชการพลเรือน 

(The Civil Service Appeal Board) ของประเทศองักฤษ หรือ สภาชั้นสูงของขา้ราชการของรัฐของ

ประเทศฝร่ังเศส จะพบว่า คณะกรรมการเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นคณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาท และ       

มีความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงโดยฝ่ายบริหาร กล่าวคือ องคป์ระกอบของคณะกรรมการ

พิทกัษ์ระบบคุณธรรม (Merit System Protection Board (MSPB) ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น 

ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 คน จากการแต่งตั้งของประธานาธิบดีโดยความเห็นชอบของวุฒิสภา 

และประธานาธิบดีจะแต่งตั้งคณะกรรมการคนหน่ึงข้ึนเป็นประธานกรรมการและทาํหน้าท่ีเป็น

หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของวุฒิสภา จึงมีความเป็นอิสระจากอาํนาจ

บงัคบับญัชาของขา้ราชการประจาํ  

 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขา้ราชการพลเรือน (Civil service Appeal Board) ของ

ประเทศองักฤษ ประกอบไปดว้ยคณะบุคคลอนัไดแ้ก่ ประธาน หรือผูท่ี้รักษาการแทนประธาน และ

สมาชิกอีก 2 คน ซ่ึงคนหน่ึงมาจากฝ่ายขา้ราชการ (Official Side Panel) และอีกท่านจากสมาคมฝ่าย

เอกชน (Trade Union Panel) โดยท่ีกรรมการทั้งหมดยกเวน้ประธานนั้นจะคดัเลือกจากขา้ราชการ

บาํนาญท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคลมาเป็นเวลานานในหน่วยงานราชการหรือในดา้น

การดาํเนินกิจกรรมของสมาคมฝ่ายเอกชน (Trade Union) และตามนโยบายของสาํนกังานเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีแล้ว ประธานกรรมการนั้นจะแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงมากด้วยประสบการณ์ในการ

บริหารงานบุคคลในภาคเอกชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระของคณะกรรมการ โดยจะ

ไดรั้บการคดัเลือกและเสนอช่ือมาจากสภาฝ่ายขา้ราชการพลเรือน (Council of Civil Service Union) 

หรือจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานอ่ืนท่ีรัฐตั้งข้ึนสาํหรับกรรมการส่วนของหน่วยราชการ  

 องคก์รควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครองของฝร่ังเศส คือ สภาชั้นสูงของขา้ราชการ

ของรัฐ (le conseil supérieur de la fonction publique de l’État) ซ่ึงประกอบดว้ย นายกรัฐมนตรีหรือ

ผูท่ี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน และมีสมาชิกจาํนวน 40 คน ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งโดย   

พระราชกฤษฎีกา ในจาํนวน 40 คนดงักล่าว 20 คนจะมาจากผูแ้ทนของผูบ้ริหารส่วนราชการ และ

อีก 20 คน มาจากผูแ้ทนขององคก์รต่าง ๆ ของขา้ราชการ สมาชิกทั้ง 40 คน ซ่ึงเป็นระบบการถ่วงดุล

อาํนาจกนัระหวา่งสมาชิกผูบ้ริหาร และสมาชิกผูแ้ทนองคก์รในหน่วยงานราชการ จึงมีหลกัประกนั

ความเป็นกลางค่อนขา้งสูง  
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 ในประเทศญ่ีปุ่น องคก์รท่ีมีหนา้ท่ีในการบริหารงานบุคคลดา้นวินยั ไดแ้ก่ National 

Personnel Authority ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 คน แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีดว้ยความ

เห็นชอบของสภา Diet จากบุคคลท่ีมีอายุไม่นอ้ยกวา่ 35 ปี ท่ีมีคุณธรรมและความเป็นกลางและมีความ

เป็นอิสระสูง หน่ึงในคณะกรรมการทั้ง 3 คนน้ีจะไดรั้บแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งประธาน  

 ดังนั้น องค์กรควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินัยข้าราชการในต่างประเทศ         

ท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงมีความเป็นกลางอย่างสูงและมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เน่ืองจาก

กรรมการมิไดอ้ยูใ่ตอ้าํนาจของกรรมการดว้ยกนัคนใดคนหน่ึง และไม่ตกอยู่ภายใตอ้าํนาจครอบงาํ

บงัคบับญัชาของผูใ้ด จึงเป็นหลกัประกนัความเป็นธรรมแก่คู่กรณีไดอ้ยา่งเต็มท่ี ซ่ึงต่างจากกรณีการ

ควบคุมตรวจสอบการใช้อาํนาจดุลพินิจของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับ     

เขตพื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงควบคุมตรวจสอบโดย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษานั้น ปรากฏวา่อนุกรรมการ

ในองคก์รดงักล่าวเป็นผูอ้ยูใ่ตอ้าํนาจบงัคบับญัชาของผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็น

ผูมี้อาํนาจดาํเนินการทางวินยัและเป็นกรรมการและเลขานุการในองค์กรดงักล่าวนั้นดว้ย องค์กร        

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาดงักล่าวจึงขาดลกัษณะความเป็นอิสระ ดงัท่ีไดว้เิคราะห์มาแลว้ขา้งตน้  

 จากการศึกษาและไดว้ิเคราะห์ปัญหาความเป็นอิสระขององค์กรควบคุมตรวจสอบการ

ดําเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทย โดยศึกษา

เทียบเคียงกบัองค์กรควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการในต่างประเทศแล้ว

เห็นเป็นการสมควรท่ีจะนาํหลกัการของต่างประเทศท่ีกล่าวมาขา้งตน้มาปรับใช้กบัการควบคุม

ตรวจสอบการดาํเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทย 

เพื่อให้เป็นการเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัความเป็นอิสระขององค์กรควบคุมตรวจสอบการ

กระทาํทางปกครอง กล่าวคือ สมควรกาํหนดให้แยกองค์กรท่ีใช้อาํนาจหน้าท่ีองค์กรซ่ึงใชอ้าํนาจ

ควบคุม กาํกบั ดูแล และตรวจสอบ กบัองคก์รบริหารงานบุคคลออกจากกนัอยา่งเด็ดขาด   

 การพิจารณาดาํเนินการทางวินยัมีลกัษณะเป็นพิจารณาวินิจฉัยขอ้พิพาทซ่ึงก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล คณะกรรมการพิจารณาควบคุมตรวจสอบการใช้อาํนาจ

ดุลพินิจของผูบ้งัคบับญัชาจึงมีลกัษณะเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาท ซ่ึงจากการศึกษาแนว

ทฤษฎีวา่ดว้ยการควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครองโดยคณะกรรมการวินิจฉยัขอ้พิพาทนั้น 

คณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาทจะตอ้งเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นอิสระไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของฝ่าย

บริหารและประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความเป็นกลางและมีวธีิพิจารณาท่ีเป็นกลาง ดงันั้นจึงเห็นสมควร

จดัตั้งองคก์รควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวนิยัข้ึนมาเป็นการเฉพาะ แยกต่างหากจากองคก์ร

บริหารงานบุคคล คือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา โดยองคก์รควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทาง
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วินัย ท่ีจะจัดตั้ ง ข้ึนดังกล่าวนั้ นต้องมีความเป็นอิสระจากอํานาจบริหาร โดยอาจเรียกว่า 

“คณะกรรมการพิจารณาวนิยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา”   

 เม่ือพิจารณาประกอบกบัหลกัการพิจารณาวินิจฉัยขอ้พิพาทโดยคณะกรรมการวินิจฉัย

ขอ้พิพาทของประเทศองักฤษแลว้ เห็นว่า ในประเทศองักฤษไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการวินิจฉัย    

ช้ีขาดขอ้พิพาททางปกครอง ท่ีตั้งข้ึนโดยกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรมากมายหลายฉบบัมีคณะกรรมการ

จาํนวนมากมายหลายพนัคณะ เรียกว่า “Administrative Tribunal” ซ่ึงประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญ

ทั้งหลายในฝ่ายปกครองให้ทาํหนา้ท่ีก่ึงตุลาการ (Quasi – Judicial Act) และก่ึงปกครองข้ึนมากมาย 

เพื่อลดภาระให้แก่ศาลยุติธรรมและฝ่ายบริหาร โดยแต่ละคณะกรรมการจะมีองค์ประกอบ          

ขอบอาํนาจหน้าท่ี วิธีดาํเนินงานและหลกัการท่ีใช้แตกต่างกนั อาจมีช่ือเรียกต่าง ๆ กนั เช่น board, 

court, committee เป็นตน้  

 ดงันั้น การนาํหลกัการของ “Administrative Tribunal” ของประเทศองักฤษมาใชก้บัการ

พิจารณาวินิจฉัยขอ้พิพาทของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทย โดยการ

กาํหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต

พื้นท่ีการศึกษา น่าจะมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัความเป็นอิสระตามทฤษฎีการพิจารณา

วินิจฉัยขอ้พิพาททางปกครองดงัได้กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการท่ีจะจดัตั้ งข้ึนดงักล่าวควรประกอบ  

ดว้ยผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 – 5 คน และควรมีความเป็นกลาง มีลกัษณะท่ีตั้งข้ึนเป็นการเฉพาะกรณี 

เน่ืองจากการพิจารณาดาํเนินการทางวนิยัในเขตพื้นท่ีการศึกษามิไดมี้การดาํเนินการบ่อยคร้ัง การตั้ง

คณะกรรมการข้ึนเฉพาะกรณีจึงน่าจะมีความสอดคลอ้งกบัหลกัความเป็นอิสระและความเป็นกลาง 

เน่ืองจากสามารถเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมแก่กรณีมาแต่งตั้งเป็นกรรมการได ้  

 การท่ีจะแก้ไขปัญหาความเป็นอิสระขององค์กรควบคุมตรวจสอบการใช้อาํนาจ

ดุลพินิจของผูบ้งัคบับญัชาตามแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จะสามารถเกิดผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม

ก็แต่โดยการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  พระราชบญัญติัระเบียบ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการอุทธรณ์และการพิจารณา

อุทธรณ์ พ.ศ. 2540 ให้สอดคล้องกัน ซ่ึงจะทาํให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                

มีหลกัประกนัความมัน่คงและความเป็นธรรม อนัจะส่งผลให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีคุณภาพ มีศกัยภาพสูง การบริหารจดัการศึกษาสามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

และจะนาํไปสู่ประสิทธิผลการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนของชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและ   

การพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต  

 ดงันั้น การจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จึงเห็นสมควร

เพิ่มเติมบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
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โดยกาํหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบการใช้อาํนาจดุลพินิจในการพิจารณา

ความผิดและกาํหนดโทษของผูบ้งัคบับญัชาในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ึนมา แยกต่างหากจาก

องค์กรบริหารงานบุคคล คือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา โดยองค์กรควบคุมตรวจสอบการ

ดาํเนินการทางวินัยท่ีจะจดัตั้ งข้ึนดังกล่าวนั้นต้องมีความเป็นอิสระจากอาํนาจบริหาร โดยอาจ

เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษา” เป็นการเฉพาะกรณีตามแนวทางท่ีไดว้ิเคราะห์มาแลว้ และยกเลิก ปรับปรุง แกไ้ข กฎ 

ระเบียบ ซ่ึงเป็นกฎหมายลาํดบัรองท่ีเก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการท่ีแกไ้ข 

 

4.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ขององค์กรกลางในการควบคุมตรวจสอบการ

ดําเนินการทางวนัิยและแนวทางแก้ไข 

 4.2.1 ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจหน้าท่ีขององค์กรกลางในการควบคุมตรวจสอบการ

ดาํเนินการทางวนิยั 

  การอุทธรณ์คาํสั่งลงโทษทางวินัย เป็นกลไกท่ีสําคญัของการควบคุมตรวจสอบ

ความชอบดว้ยกฎหมายของการดาํเนินการทางวินยั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองมาจากการลงโทษ

ทางวินยัของขา้ราชการ ซ่ึงขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกลงโทษวินยัอย่างร้ายแรง 

อาจอุทธรณ์คาํสั่งลงโทษทางวินยัไดต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 122 แห่ง

พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซ่ึงไดก้าํหนดให้

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกจาก

ราชการ ใหมี้สิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข ์แลว้แต่กรณี ต่อ ก.ค.ศ. ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ

แจง้คาํสั่ง และให ้ก.ค.ศ. พิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนั4

5  

  การอุทธรณ์คาํสั่งคาํสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 

และให้ ก.ค.ศ. เป็นผูพ้ิจารณา ทั้งน้ี ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกบัขอ้กาํหนดในขอ้ 9 (1) ของ กฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการ

อุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 และเม่ือพิจารณาประกอบกบับทบญัญติัในหมวด 7    

วา่ดว้ยการดาํเนินการทางวินยัแลว้ เห็นว่าเกิดปัญหาการซํ้ าซ้อนขององค์กรพิจารณาความผิดและ

พิจารณาโทษทางวนิยั กบัองคก์รพิจารณาอุทธรณ์ ซ่ึงเป็นองคก์รเดียวกนั ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี  

                                                        

 5 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา  122 
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  การดาํเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีดาํรงตาํแหน่งใน

ระดับสูง หรือตําแหน่งท่ีมีวิทยฐานะในระดับสูง หรือกรณีเป็นการดําเนินการสั่งแต่งตั้ ง

คณะกรรมการสอบสวนโดยนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจา้สังกดั จะตอ้งเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา 

ซ่ึง ก.ค.ศ.อาจจะพิจารณาเป็นความผิดวินยัไม่ร้ายแรงหรือเป็นความผิดวินยัอย่างร้ายแรง และมีมติ

ให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการก็ได้ตามความเหมาะสมกบักรณีความผิด ในกรณีท่ี  

ก.ค.ศ. มีมติให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชามีหน้าท่ีตอ้งออกคาํสั่ง

ลงโทษตามมติของ ก.ค.ศ. ดงักล่าวนั้น ซ่ึงหากผูถู้กลงโทษประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คาํสั่งดงักล่าว       

ก็ตอ้งยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. และให้ ก.ค.ศ.เป็นผูพ้ิจารณา ทั้งน้ี ตามมาตรา 122 พระราชบญัญติั

ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกบัขอ้กาํหนดในขอ้ 9 (1) ของ 

กฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ดงันั้น 

องค์กรท่ีพิจารณาความผิดและพิจารณากาํหนดโทษกบัองค์กรท่ีพิจารณาอุทธรณ์จึงเป็นองค์กร

เดียวกนั  

  นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 วา่ดว้ยการรายงานทางวนิยั กาํหนดไวด้งัต่อไปน้ี   

  (1) การรายงานการดาํเนินการทางวนิยัไม่ร้ายแรง 

  สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้ นท่ีการศึกษา              

เม่ือผูบ้งัคบับญัชาไดด้าํเนินการทางวินยัแก่ผูใ้ด และไดส้ั่งยุติเร่ือง งดโทษ หรือลงโทษภาคทณัฑ ์

ตดัเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนแก่ผูน้ั้นแล้ว ให้รายงานไปยงัผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา  

  เม่ือผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับรายงานดงักล่าวและไดพ้ิจารณา

ดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีแลว้ หรือในกรณีเป็นการดาํเนินการทางวนิยัโดยผูอ้าํนวยการสํานกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาเองแลว้ ใหร้ายงานต่อไปยงั อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา  

  เม่ือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาไดรั้บรายงานดงักล่าวแลว้และไดพ้ิจารณามีมติประการ

ใดแล้วให้ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสั่งหรือปฏิบติัไปตามนั้น และรายงานไปยงั

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  เม่ือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรั้บรายงานแลว้ และพิจารณาแลว้

เห็นดว้ยกบัมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา ใหก้ารดาํเนินการทางวนิยัเป็นอนัส้ินสุด  

  ในกรณีท่ีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นขดัแยง้กบัมติ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นท่ีการศึกษา โดยเห็นวา่การดาํเนินการไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม หรือการลงโทษไม่เป็นไปตาม

มติคณะรัฐมนตรีหรือแนวทางท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด ใหเ้สนอ ก.ค.ศ. พิจารณา  
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  ในกรณีท่ีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานได้ดําเนินการทางวินัย             

ไม่ร้ายแรงแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาผูใ้ดดว้ยตนเอง 

ใหร้ายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา5

6  

  (2) การรายงานการดาํเนินการทางวนิยัอยา่งร้ายแรง  

  สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้ นท่ีการศึกษา               

เม่ือผูบ้งัคบับญัชามีคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีการดาํเนินการ 

ทางวนิยัอยา่งร้ายแรงกรณีความผดิปรากฏชดัแจง้แก่ผูใ้ดแลว้ ใหด้าํเนินการดงัน้ี  

   1. ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนหรือผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา่

เป็นความผิดวินยัอย่างร้ายแรง ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา และเม่ือ อ.ก.ค.ศ.เขต

พื้นท่ีการศึกษาพิจารณามีมติเป็นประการใดแลว้ ให้ผูบ้งัคบับญัชาสั่งหรือปฏิบติัไปตามนั้น และให้

รายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา  

   2. ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาไดส้ั่งยุติเร่ือง งดโทษ หรือลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือน 

หรือลดขั้นเงินเดือนผูใ้ดแลว้ ให้รายงานไปยงัผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และเม่ือ

ผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดรั้บรายงานและพิจารณาดาํเนินการตามอาํนาจหน้าท่ี 

หรือได้ดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดโดยตนเองแล้ว             

ใหร้ายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา และ ก.ค.ศ. พิจารณา ตามลาํดบั 

  ในกรณีท่ีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผูด้าํเนินการทางวินัย        

ใหเ้สนอหรือรายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา6

7  

  จากบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์คาํสั่งลงโทษทางวินัย เม่ือพิจารณาประกอบกับ

บทบญัญติัว่าดว้ยการรายงานการดาํเนินการทางวินยัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ เห็นไดว้า่ การดาํเนินการ

ทางวินยัอยา่งร้ายแรงหรือการดาํเนินการทางวินยัของผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีตาํแหน่งเหนือหวัหนา้ส่วน

ราชการ หรือผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ึนไป และมิใช่เป็นการดาํเนินการตามมติ

ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา ให้รายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา และในกรณีเช่นน้ี ก.ค.ศ. มีอาํนาจ

พิจารณาและมีมติรับทราบการดาํเนินการทางวินยัดงักล่าว หรืออาจมีมติเปล่ียนแปลงฐานความผิด

และหรือเปล่ียนแปลงโทษได ้ในกรณีท่ี ก.ค.ศ.มีมติเปล่ียนแปลงโทษเป็นโทษปลดออกหรือไล่ออก

                                                        

 6 ระเบียบ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการรายงานเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวนิยัและการออกจากราชการของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551, ขอ้ 5. 

 
7
 ระเบียบ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการรายงานเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวนิยัและการออกจากราชการของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551, ขอ้ 8. 
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จากราชการ ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาผูมี้อาํนาจตอ้งออกคาํสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการตาม

มติของ ก.ค.ศ. ดงักล่าว ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูถู้กลงโทษปลดออกหรือไล่ออก

จากราชการตามคาํสั่งดงักล่าวนั้น หากประสงคจ์ะอุทธรณ์คาํสั่งลงโทษก็ตอ้งยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 

ทั้งน้ี ตามมาตรา 122 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

ประกอบกบัขอ้กาํหนดในขอ้ 9 (1) ของ กฎ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 

พ.ศ. 2550 เช่นกัน ดังนั้ น องค์กรท่ีพิจารณาความผิดและพิจารณากําหนดโทษในกรณีเช่นน้ี          

กบัองคก์รท่ีพิจารณาอุทธรณ์จึงเป็นองคก์รเดียวกนั คือ ก.ค.ศ.  

  ตามขอ้เท็จจริง ก.ค.ศ. จะไดต้ั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามญัเก่ียวกบัวินยัและการออกจากราชการ 

ข้ึนมาเพื่อทาํหนา้ท่ีพิจารณารายงานการดาํเนินการทางวินยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และได้ตั้ ง อ.ก.ค.ศ.วิสามญัเก่ียวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ข้ึนมาเพื่อทาํหน้าท่ีพิจารณา

อุทธรณ์แทน ก.ค.ศ.7

8 ซ่ึงดูเหมือนจะเป็นองค์คณะแยกต่างหากจากกนัก็ตาม แต่ อ.ก.ค.ศ.วิสามญั    

ทั้งสองคณะดงักล่าวต่างก็ทาํหน้าท่ีแทน ก.ค.ศ. และในนามของ ก.ค.ศ. นอกจากน้ีหน่วยงานท่ีทาํ

หน้าท่ีพิจารณานําเสนอความเห็นต่อ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญทั้ งสองคณะก็เป็นหน่วยงานเดียวกัน           

คือสํานักงาน ก.ค.ศ. ซ่ึงมีเลขาธิการ ก.ค.ศ. มีฐานะเป็นอธิบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชาเจ้าหน้าท่ีใน

สาํนกังาน ก.ค.ศ. ในขณะเดียวกนั เลขาธิการ ก.ค.ศ. ก็ยงัมีฐานะเป็นกรรมการและเลขานุการใน ก.ค.ศ. 

และเป็นกรรมการโดยตาํแหน่งใน อ.ก.ค.ศ.วสิามญัทั้งสองคณะท่ีกล่าวมาดว้ย กรณีดงักล่าวเกิดเป็น

ปัญหาข้ึนวา่ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานผูพ้ิจารณาและเสนอความเห็นในระดบั

สูงสุดในฝ่ายปกครองของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผูมี้อาํนาจหน้าท่ีพิจารณา

เสนอความเห็นในการพิจารณารายงานการดาํเนินการทางวินัย และต่อมาเป็นผูมี้อาํนาจเสนอ

ความเห็นในการพิจารณาอุทธรณ์คาํสั่งลงโทษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          

คนเดียวกนันั้นดว้ย นอกจากน้ียงัเป็นกรรมการในองคค์ณะพิจารณาทั้งในการพิจารณารายงานการ

ดาํเนินการทางวินยั คือ อ.ก.ค.ศ.วิสามญัเก่ียวกบัวินยัและการออกจากราชการ และในการพิจารณา

อุทธรณ์ คือ อ.ก.ค.ศ.วิสามญัเก่ียวกบัการอุทธรณ์และการร้องทุกข ์อีกดว้ย จึงนบัวา่เป็นการขดัแยง้     

ต่อหลกัความเป็นกลางในการพิจารณาวนิิจฉยัขอ้พิพาททางปกครองเช่นเดียวกนั 

                                                        

 8 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 17 “ก.ค.ศ. มีอาํนาจ

ตั้งคณะอนุกรรมการวิสามญั เรียกโดยยอ่วา่ “อ.ก.ค.ศ. วิสามญั” เพ่ือทาํการใดๆ แทน ก.ค.ศ. หรือทาํหนา้ท่ี

เช่นเดียวกบัคณะอนุกรรมการอ่ืนท่ีกาํหนดตามพระราชบญัญติัน้ีได ้ในกรณีท่ีตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามญั เพ่ือทาํหนา้ท่ี

พิจารณาเร่ืองการดาํเนินการทางวนิยัการออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์ใหต้ั้งจากกรรมการ ก.ค.ศ. 

ท่ีเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ อยา่งนอ้ยสองคน และกรรมการ ก.ค.ศ. ท่ีเป็นผูแ้ทนขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จาํนวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนอนุกรรมการทั้งหมด...” 
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  โดยทฤษฎีแล้วองค์กรท่ีมีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครอง            

เป็นองคก์รท่ีวนิิจฉยัก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหรือหนา้ท่ีของบุคคล ดงันั้น เพื่อเป็นหลกัประกนั

ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาทดงักล่าว องค์กรนั้นจะตอ้งเป็นองค์กรท่ีเป็นอิสระ และมีวิธีพิจารณา

เพื่อให้เกิดความมัน่ใจต่อผูท่ี้จะถูกวินิจฉยัจากคณะกรรมการดงักล่าววา่ขอ้พิพาทของตนไดรั้บการ

พิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีความเป็นกลาง คณะกรรมการพิจารณาโดยการรับฟังเหตุผลของ       

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งสองฝ่าย และการวนิิจฉยัของคณะกรรมการจะตอ้งมีการใหเ้หตุผล  

  จากสาระสําคญัของการมีหลกัการว่าดว้ยการอุทธรณ์นั้นก็เพื่อเป็นหลกัประกนัความ

เป็นธรรม และทาํใหผู้บ้งัคบับญัชามีความรอบคอบในการดาํเนินการทางวินยั การพิจารณาความผิด 

ตลอดจนการพิจารณากาํหนดโทษทางวินยั ถา้หากปรากฏว่าผูบ้งัคบับญัชาไดด้าํเนินการทางวินยั

โดยผิดพลาด ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่เหมาะสมก็จะมีองคก์รทางปกครองท่ีมีลาํดบัชั้นเหนือกวา่ทาํการ

ตรวจสอบ การท่ี ก.ค.ศ.  เป็นทั้ งองค์กรพิจารณาความผิด พิจารณากําหนดโทษทางวินัย               

ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นองคก์รพิจารณาอุทธรณ์คาํสั่งลงโทษดว้ยนั้น 

ยอ่มเป็นการขดัต่อหลกัการพิจารณาอุทธรณ์ซ่ึงเป็นกระบวนการยุติธรรมทางปกครองประเภทหน่ึง 

ประกอบกบัเม่ือพิจารณาหลกัการตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

มาตรา 59 ย่อมต้องถือว่า ก.ค.ศ. ซ่ึงพิจารณาความผิดและกาํหนดโทษทางวินัยนั้นมีฐานะเป็น 

“เจ้าหน้าท่ี” และขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูต้้องถูกคาํสั่งลงโทษตามมติ ก.ค.ศ. 

ดงักล่าว ยอ่มมีฐานะเป็น“คู่กรณี” ถือไดว้า่เป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองหรือเป็นกรณีท่ีมี

เหตุอ่ืนใดเก่ียวกบัเจา้หน้าท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอาํนาจพิจารณาทางปกครองซ่ึงมี

สภาพร้ายแรงอนัอาจทาํให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจา้หน้าท่ีหรือกรรมการผูน้ั้นจะ

ทาํการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองนั้นไม่ได้9 10  

 

                                                        

 
9
 พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

  มาตรา 5 “ในพระราชบญัญติัน้ี 

 “เจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใชอ้าํนาจหรือไดรั้บมอบให้ใช้

อาํนาจทางปกครองของรัฐในการดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามกฎหมาย ไม่วา่จะเป็นการจดัตั้งข้ึนในระบบ

ราชการ รัฐวสิาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไม่ก็ตาม 

 “คู่กรณี” หมายความวา่ ผูย้ืน่คาํขอหรือผูค้ดัคา้นคาํขอ ผูอ้ยูใ่นบงัคบัหรือจะอยูใ่นบงัคบัของคาํสัง่

ทางปกครอง และผูซ่ึ้งไดเ้ขา้มาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเน่ืองจากสิทธิของผูน้ั้นจะถูกระทบกระเทือน

จากผลของคาํสัง่ทางปกครอง” 

 10 พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 13 และมาตรา 16 อา้งแลว้เชิงอรรถท่ี 4 

DPU



 112 

 4.2.2 แนวทางการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รกลางในควบคุม

ตรวจสอบการดาํเนินการทางวนิยั 

  การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็น

หลกัประกนัความเป็นธรรมแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกระบวนการตรวจสอบ

การกระทาํทางปกครองของการดาํเนินการทางวนิยัและการสั่งลงโทษทางวินยั วา่ไดด้าํเนินการโดย

ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่  ดงันั้น องคก์รผูพ้ิจารณาอุทธรณ์คาํสั่งลงโทษทางวินยั จึงไม่สมควรท่ีจะ

เป็นองค์กรเดียวกนักบัองค์กรท่ีพิจารณาความผิดและกาํหนดโทษทางวินัย และควรมีความเป็น

อิสระปราศจากอาํนาจครอบงาํจากฝ่ายบริหาร จึงเห็นควรให้องคก์รพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์ภายใน

ฝ่ายปกครองมีลักษณะเป็นองค์กรอิสระจากฝ่ายบริหาร เพื่อให้การควบคุมและตรวจสอบการ

ดาํเนินการทางวินยัโดยกระบวนการอุทธรณ์คาํสั่งลงโทษทางวินัยเป็นไปอย่างเป็นธรรม มีความ

เป็นอิสระปราศจากอคติ จึงเห็นว่าควรตอ้งกาํหนดให้กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์แยกออกจาก

กระบวนการบริหารงานบุคคลอยา่งเด็ดขาด  

  จากการศึกษาองคก์รควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของต่างประเทศ เห็นว่า 

ในต่างประเทศไดจ้ดัตั้งองคก์รควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวนิยั ดงัน้ี 

  ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมี้การจดัตั้งองคก์รควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยั 

คือ คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม (Merit System Protection Board) ใหมี้อาํนาจหนา้ท่ีในการ

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ซ่ึงผูย้ื่นอุทธรณ์อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม         

ใน   แต่ละภูมิภาคหรือสํานกังานของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม ซ่ึงมีเขตอาํนาจในการ

พิจารณา โดยผูว้ินิจฉยัคดีปกครอง (Administrative Judge) จะเป็นผูท้าํคาํวินิจฉยัเบ้ืองตน้ (initial 

Decision) แต่คู่กรณีก็สามารถยื่นคาํร้องต่อคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมท่ีส่วนกลาง          

ในกรุงวอชิงตนั ดีซี ไดเ้พื่อใหพ้ิจารณาใหม่ภายใน 35 วนั ภายหลงัจากมีคาํสั่งดงักล่าว  

  ประเทศองักฤษ ไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขา้ราชการของพลเรือน 

(The Civil Service Appeal Board) เพื่อเป็นองคก์รควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของ

ผูบ้งัคบับญัชา แยกออกมาจากคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (The Civil Service Commissioners) 

ซ่ึงเป็นองค์กรบริหารงานบุคคล โดยกาํหนดให้ขา้ราชการผูถู้กสั่งลงโทษทางวินยัมีสิทธิอุทธรณ์   

ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขา้ราชการพลเรือน (The Civil Service Appeal Board)              

ซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการท่ีเป็นกลางและเป็นอิสระปราศจากอาํนาจครอบงาํจากฝ่ายบริหาร 

เพื่อพิจารณาตรวจสอบการดาํเนินการทางวนิยัของผูบ้งัคบับญัชาไดต้ามท่ีกาํหนดไว ้  

  สําหรับประเทศฝร่ังเศสกาํหนดให้กรณีขา้ราชการผูถู้กสั่งลงโทษในกลุ่มท่ีสองข้ึนไป 

ข้าราชการผูถู้กลงโทษทางวินัยผูน้ั้ นอาจอุทธรณ์ต่อสภาชั้ นสูงของข้าราชการของรัฐได้ เช่น        
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สภาวชิาชีพขา้ราชการ  สภาวชิาชีพขา้ราชการในสถานพยาบาล สภาวิชาชีพขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

สภาวชิาชีพการศึกษา เป็นตน้  

  ในประเทศญ่ีปุ่น ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ National Personnel Authority (NPA) ซ่ึงประกอบดว้ย

กรรมการท่ีเป็นกลางและเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารเช่นกนั  

  จากการพิจารณาองคก์รควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของต่างประเทศดงัท่ี

กล่าวมาขา้งตน้แลว้ เห็นว่า แต่ละประเทศต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้น ต่างมีองค์กรชั้นสูงท่ีมีความเป็นอิสระ

ในการพิจารณาวินิจฉัยขอ้พิพาททางวินัยของขา้ราชการ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา และ

ประเทศองักฤษไดแ้ยกองคก์รควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัออกจากองคก์รบริหารงาน

บุคคลของขา้ราชการเป็นอีกองค์กรหน่ึงอย่างชัดเจน และองค์กรควบคุมตรวจสอบดงักล่าวนั้น      

อยู่ในรูปของคณะกรรมการและต่างประกอบดว้ยกรรมการผูท้รงคุณวุฒิไดรั้บแต่งตั้งจากประมุข

ของประเทศ จึงเป็นหลกัประกนัความเป็นกลางและความเป็นอิสระจากฝ่ายปกครองไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

การนาํเอาหลักการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินัยโดยองค์กรอิสระแยกต่างหากจาก

องคก์รบริหารงานบุคคลตามแบบอยา่งประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศองักฤษนั้น มาใชก้บักรณี

การควบคุมตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            

ในประเทศไทย น่าจะเหมาะสมและแกปั้ญหาดงักล่าวมาขา้งตน้ได ้ 

  จากการท่ีได้เสนอให้มีการจัดตั้ งองค์กรควบคุมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการ

ดาํเนินการทางวินยัของผูบ้งัคบับญัชาข้ึนมาเป็นการเฉพาะในเขตพื้นท่ีการศึกษา แยกต่างหากจาก

องค์กรบริหารงานบุคคล คือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงมีความเป็นอิสระจากอาํนาจบริหาร 

โดยอาจเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินัยของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา” ดงักล่าวแล้วนั้น จึงสมควรให้มีองค์กรอิสระใน

ส่วนกลางเพื่อกํากับ ดูแล การจัดตั้ ง และการทาํหน้าท่ีของคณะกรรมการในระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษาดงักล่าวและเป็นองค์กรกลางท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีในการควบคุมตรวจสอบคาํวินิจฉัยของ

คณะกรรมการในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาดงักล่าวอีกชั้นหน่ึงดว้ย  

  ดงันั้น แนวทางการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีในควบคุมตรวจสอบ

การดาํเนินการทางวินยัขององค์กรส่วนกลาง ผูศึ้กษาจึงเห็นสมควรให้มีการจดัตั้งองค์กรควบคุม

ตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนกลางข้ึนมา

อีกองค์กรหน่ึงท่ีมีลักษณะเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทโดยแท้ เป็นอิสระจากองค์กร

บริหารงานบุคคล คือ ก.ค.ศ. และเป็นองคก์รท่ีใชอ้าํนาจในลกัษณะองคก์รก่ึงตุลาการ เช่นเดียวกบั 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของขา้ราชการพลเรือน (The Civil Service Appeal Board) ของ

ประเทศองักฤษ หรือคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม (MSPB) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ
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ทาํหน้าท่ีตรวจสอบการดาํเนินการต่าง ๆ ของผูบ้งัคบับญัชาและองค์กรบริหารงานบุคคลของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม “Merit system” โดยอาจ

เรียกวา่ “คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” และให้

มีหนา้ท่ีเสนอแนะ หรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐท่ีเก่ียวกบัการพิทกัษ์

ระบบคุณธรรมในราชการ การพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์ ร้องทุกข ์ และการคุม้ครองระบบคุณธรรม    

รวมไปถึงการออก กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตามแนวทางท่ีกฎหมายกาํหนด  

  องคป์ระกอบของคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดงักล่าวนั้น วิเคราะห์แลว้เห็นว่า เพื่อให้เป็นอิสระปราศจากอาํนาจแทรกแซงและ

ครอบงาํจากฝ่ายบริหาร องค์กรดงักล่าวควรเป็นองค์กรท่ีมีลกัษณะเป็นคณะกรรมการท่ีประกอบดว้ย

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิทั้งหมด ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง และจาํนวน    

องคค์ณะไม่ควรมีจาํนวนมากนกั แต่ควรประกอบดว้ยกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในดา้นต่าง ๆ ท่ีสําคญั 

ในการบริหารราชการ การทาํหนา้ท่ีของกรรมการควรมีลกัษณะเป็นการปฏิบติัราชการประจาํ เต็มเวลา 

เพื่อหลีกเล่ียงการท่ีกรรมการทาํหน้าท่ีหลายอย่างพร้อมกนั อนัจะทาํให้การปฏิบติัหน้าท่ีเป็นไป

อย่างไม่เต็มท่ี และหลีกเล่ียงการมีผลประโยชน์ทบัซ้อน การดาํรงตาํแหน่งควรมีวาระท่ีแน่นอน  

เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการสร้างอิทธิพล และควรมีผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ี           

ท่ีค่อนขา้งสูงเพียงพอต่อการดาํรงชีพและเหมาะสมกบัฐานะการดาํรงตาํแหน่ง เพื่อหลีกเล่ียงการ

แสวงหาประโยชน์อนัมิชอบอ่ืนใดในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดงักล่าว  

  การไดม้าซ่ึงกรรมการในคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาดงักล่าวนั้น พิจารณาแลว้เห็นวา่ แมอ้งคก์รดงักล่าวจะมีลกัษณะเป็นองคก์รท่ี

ใช้อาํนาจก่ึงตุลาการ แต่องค์กรดงักล่าวก็มีฐานะเป็นองค์กรของฝ่ายบริหารซ่ึงทาํหน้าท่ีควบคุม

ตรวจสอบการกระทาํทางปกครองโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครองเอง และจากการวิเคราะห์

แนวความคิด ทฤษฎี และหลักการเก่ียวกับการควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครองโดย

คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทแล้ว เห็นว่า คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเป็นการควบคุม

ตรวจสอบการกระทาํทางปกครองของฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครองเอง และเป็น

องค์กรท่ีอยู่ในโครงสร้างของฝ่ายปกครอง หากแต่เป็นองค์กรท่ีมีความเป็นอิสระ ประกอบด้วย

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีมีความเป็นกลาง โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้มีการควบคุมตรวจสอบภายใน

ฝ่ายปกครองเองเสียชั้นหน่ึงก่อน เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ก่อนท่ีขอ้พิพาทดงักล่าวจะไปสู่การ

ตรวจสอบโดยศาลซ่ึงเป็นการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง ดงันั้น การตั้ง

คณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาทจึงเป็นเร่ืองภายในฝ่ายปกครองท่ีจะพิจารณาจดัตั้งข้ึนตามเหตุผล 

ความจาํเป็นและความเหมาะสมในการบริหารจดัการปกครองเฉพาะเร่ือง ดงันั้น การพิจารณาสรรหา 
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คดัเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจึงถือได้ว่าเป็น     

การกระทาํทางปกครองและอยูภ่ายใตห้ลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครองดว้ย

เช่นกนั  

  จากการศึกษาองคป์ระกอบ หลกัเกณฑ์และวิธีการไดม้าซ่ึงกรรมการในองค์กรหรือใน

คณะกรรมการซ่ึงทาํหนา้ท่ีควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการในต่างประเทศ 

ไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษ ประเทศฝร่ังเศส และประเทศญ่ีปุ่น พบวา่ การไดม้า

ซ่ึงกรรมการดงักล่าวในแต่ละประเทศนั้น ลว้นแต่ได้มาจากการสรรหา คดัเลือก และแต่งตั้งจาก  

ฝ่ายปกครองเอง ดงัต่อไปน้ี  

  คณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม (Merit System Protection Board (MSPB) ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 คน จากการแต่งตั้งของประธานาธิบดีโดย

ความเห็นชอบของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหน่ง 7 ปี  และประธานาธิบดีจะแต่งตั้ ง

คณะกรรมการคนหน่ึงข้ึนเป็นประธานกรรมการและทาํหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้สํานกังานคณะกรรมการ

โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา และแต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็นรองประธานเพื่อทาํหน้าท่ีแทน

ประธานในกรณีท่ีประธานไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้และถา้ประธานและรองประธานไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้กรรมการท่ีเหลืออยูจ่ะทาํหนา้ท่ีประธานแทน  

  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขา้ราชการพลเรือน (Civil Service Appeal Board) ของ

ประเทศองักฤษ ไดม้าโดยการดาํเนินการของสํานกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (Cabinet Office) 

ประกอบไปดว้ยคณะบุคคลอนัไดแ้ก่ ประธาน (Chairman) หรือผูท่ี้รักษาการแทนประธาน (Deputy 

Chairman) และสมาชิกอีก 2 คน ซ่ึงคนหน่ึงมาจากฝ่ายปกครอง (Official Side Panel) และอีกท่าน

จากฝ่ายเอกชน (Trade Union Panel) มีวาระ 3 ปี และอาจไดรั้บการแต่งตั้งไดอี้กวาระหน่ึง 3 ปี     

แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกินกวา่ 2 วาระ  

  สภาชั้นสูงของขา้ราชการของรัฐของประเทศฝร่ังเศส (le conseil supérieur de la 

fonction publique de l’Etat) ประกอบดว้ย นายกรัฐมนตรีหรือผูท่ี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น

ประธาน และมีสมาชิกจาํนวน 40 คน ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา ในจาํนวน 40 คน

ดงักล่าว 20 คนจะมาจากผูแ้ทนของผูบ้ริหารส่วนราชการ และอีก 20 คน มาจากผูแ้ทนขององคก์ร

ต่าง ๆ ของขา้ราชการ สมาชิกทั้ง 40 คน มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี และสามารถดาํรงตาํแหน่ง

ใหม่ไดอี้ก  

  National Personnel Authority ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีในการบริหารงานบุคคลดา้นวินยั

ของประเทศญ่ีปุ่น ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 คน แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีดว้ยความเห็นชอบ

ของสภา Diet จากบุคคลท่ีมีอายุไม่น้อยกว่า 35 ปี ท่ีมีคุณธรรมและความเป็นกลางสูง หน่ึงใน
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คณะกรรมการทั้ง 3 คนน้ีจะไดรั้บแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งประธาน โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง    

4 ปี และอาจไดรั้บแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งไดอี้ก แต่รวมกนัแลว้จะอยูใ่นตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 12 ปี  

  จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และหลกัการเก่ียวกบัการควบคุมตรวจสอบการ

กระทาํทางปกครอง ประกอบกับหลักการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยของ

ขา้ราชการในต่างประเทศดงักล่าวมาขา้งตน้แลว้ เห็นว่า ในการสรรหา คดัเลือกและแต่งตั้งบุคคล    

ผูจ้ะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สมควรนาํหลกัการของต่างประเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะเม่ือวิเคราะห์พิจารณาหลกัการ

ของคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม (Merit System Protection Board (MSPB) ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงการได้มาซ่ึงกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวได้มาจากการแต่งตั้ งโดย

ประธานาธิบดีและโดยความเห็นชอบของวุฒิสภา หรือหลกัการของ National Personnel Authority 

ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีในการบริหารงานบุคคลดา้นวนิยัของประเทศญ่ีปุ่น ไดม้าโดยคณะรัฐมนตรี

ดว้ยความเห็นชอบของสภา Diet แลว้เห็นวา่เป็นหลกัการท่ีเหมาะสมอยา่งยิ่งสําหรับคณะกรรมการ

พิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทยท่ีล้วน

ประกอบดว้ยกรรมการผูท้รงคุณวฒิุและไม่ใชร้ะบบผูแ้ทนของแต่ละฝ่ายดงัเช่นประเทศองักฤษหรือ

ประเทศฝร่ังเศส  

  จากทฤษฎี หลักการ และเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงเห็นสมควรให้เป็นอาํนาจของ

คณะรัฐมนตรีในการดาํเนินการสรรหา คดัเลือก และเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและมีความ

เหมาะสมตามจาํนวนท่ีกาํหนด โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา แลว้ให้นายกรัฐมนตรีนาํความกราบ

บงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ

พิทกัษร์ะบบคุณธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะไดจ้ดัตั้งข้ึนนั้น  

  นอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้น ในประเด็นเร่ืองอ่ืน ๆ เช่น เก่ียวกบัจาํนวน คุณสมบติั 

การปฏิบติัหนา้ท่ี วาระการดาํรงตาํแหน่ง อาํนาจหนา้ท่ี กระบวนพิจารณา ฯลฯ ของคณะกรรมการ

พิทกัษ์ระบบคุณธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะไดจ้ดัตั้งข้ึนนั้น พิจารณา

แลว้เห็นวา่  องคก์รพิทกัษร์ะบบคุณธรรมในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ มิไดเ้ป็นองคก์รใหม่ในบริบท

ของประเทศไทยแต่ประการใด แต่ได้มีการจัดตั้ งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของ

ขา้ราชการพลเรือนสามญั และคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของขา้ราชการและบุคลากร

กรุงเทพมหานครข้ึนมาก่อนแลว้ ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการแต่ละประเภทดงักล่าวมา

ขา้งต้นแล้วแต่กรณี โดยมีพระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เป็นต้นแบบ  และจาก

การศึกษาวิเคราะห์บทกฎหมายวา่ดว้ยคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมของขา้ราชการพลเรือน 
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ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แลว้ เห็นวา่ ในการจดัตั้งองคก์รพิทกัษ์

ระบบคุณธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น อาจกาํหนดให้ประกอบดว้ยบุคคล

ผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีความเส่ือมเสียดา้นความประพฤติหรือคุณธรรมจริยธรรม จาํนวน  

7 คน เป็นกรรมการ การทาํหน้าท่ีจะมีลกัษณะเป็นการปฏิบติัหน้าท่ีประจาํ โดยทาํงานเต็มเวลา       

มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 6 ปี ดาํรงตาํแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว และกาํหนดให้ผูไ้ดรั้บคดัเลือกตอ้ง

ประชุมและเลือกกนัเองให้คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ตามหลกัการของคณะกรรมการพิทกัษ์

ระบบคุณธรรมของขา้ราชการพลเรือน ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ผูเ้ขียนก็เห็นวา่มิไดมี้หลกัเกณฑว์ธีิการท่ีขดัแยง้กบับริบทในการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาแต่ประการใด  

  เลขานุการของคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดงักล่าวนั้น หากกาํหนดใหเ้ลขาธิการ ก.ค.ศ. ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ ก็เห็นวา่จะเป็น

การเหมาะสมอยา่งมาก ซ่ึงจะเป็นการสอดคลอ้งกบัการกาํหนดให้สํานกังาน ก.ค.ศ. ทาํหนา้ท่ีเป็น

หน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมดงักล่าวดว้ย ดงัจะได้กล่าวต่อไป 

เช่นเดียวกนักรณีสาํนกังาน ก.พ. และเลขาธิการ ก.พ.  

  อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีจะจดัตั้งข้ึนนั้น พิจารณาแลว้เห็นว่า นอกจากจะกาํหนดให้มีอาํนาจหนา้ท่ีควบคุม

ตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแลว้ เห็นสมควรให้

คณะกรรมการดงักล่าวมีอาํนาจหนา้ท่ีควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครองประการอ่ืนในการ

บริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย นอกจากน้ี ควรให้มีอาํนาจ

หนา้ท่ีเสนอแนะนโยบาย รวมทั้งการออกกฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุม

ตรวจสอบการกระทาํทางปกครองในการบริหารงานบุคคล และการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดว้ย โดยอาจกาํหนดคณะกรรมการดงักล่าวมีอาํนาจหนา้ท่ี

เช่นเดียวกับคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดงัต่อไปน้ี 

 1. เสนอแนะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืนของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อดาํเนินการจดัให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนท่ี

เก่ียวกบัการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม 

 2. พิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

 3. พิจารณาวนิิจฉยัเร่ืองร้องทุกข ์

 4. พิจารณาเร่ืองการคุม้ครองระบบคุณธรรม 

DPU



 118 

 5. ออกกฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการเพื่อปฏิบติั  

 6. แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและความเหมาะสมตามท่ีกาํหนด เพื่อเป็นกรรมการ

ซ่ึงทาํหนา้ท่ีแทนในการวนิิจฉยัอุทธรณ์หรือเป็นกรรมการวนิิจฉยัร้องทุกข ์

  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการพิจารณาของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการซ่ึงเป็นองคก์รท่ีตั้งข้ึนนั้นกาํหนด    

ซ่ึงควรมีความเป็นธรรมและสอดคลอ้งกบัหลกัความยติุธรรม ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  

  คาํวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษานั้น ในฐานะท่ีคณะกรรมการดงักล่าวเป็นองค์กรท่ีทาํหน้าท่ีควบคุมตรวจสอบการ

กระทาํทางปกครองโดยองคก์รภายในฝ่ายปกครอง คาํวินิจฉยัของคณะกรรมการดงักล่าวยอ่มตอ้งมี

ผลผูกพนัองค์กรทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งเคารพและปฏิบติัตาม แต่ทั้งน้ี ย่อมไม่เป็นการกา้วล่วง

อาํนาจหนา้ท่ีในการควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครองโดยองคก์รภายนอกฝ่ายปกครอง เช่น 

การใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีและหลกัการของการควบคุมตรวจสอบ

การกระทาํทางปกครองโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครองและโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง ซ่ึงมี

เจตนารมณ์และหลกัการท่ีแตกต่างกนัและเป็นอิสระจากกนั ดงันั้น เม่ือคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบ

คุณธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพ้ิจารณาวินิจฉยัและมีมติเป็นเช่นใดแลว้ 

หากคู่กรณียงัไม่พอใจคาํวนิิจฉยั ก็ยอ่มมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองต่อไปได ้ทั้งน้ี ตามบทบญัญติั

แห่งกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง  

  การจะแก้ปัญหาเก่ียวกับอาํนาจหน้าท่ีในการควบคุมและตรวจสอบการดาํเนินการ    

ทางวินยัขององค์กรส่วนกลางดงักล่าว จะสามารถเกิดผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมก็แต่โดยการแกไ้ข

ปรับปรุงพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และกฎ ก.ค.ศ. 

วา่ดว้ยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามหลกัการ

ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้  

  ดงันั้น จึงเห็นสมควรเพิ่มเติมบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยเพิ่มเติมบทบญัญติัวา่ดว้ยคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม

ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึนมาอีกหมวดหน่ึง ประกอบด้วยบทบญัญติัต่าง ๆ 

เช่น บทบญัญติัว่าด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการ การสรรหาหรือการคดัเลือกกรรมการ 

อาํนาจหนา้ท่ี การประชุม กาํหนดหน่วยงานซ่ึงทาํหนา้ท่ีเลขานุการ เป็นตน้ ทั้งน้ี ตามแนวทางตาม

บทบญัญติัแห่งลกัษณะ 2 วา่ดว้ยคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม ตามพระราชบญัญติัระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบ ซ่ึงเป็นกฎหมายลําดับรองท่ี

เก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการท่ีแกไ้ข  
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  การศึกษาถึงปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดงักล่าว จะสามารถ

แกไ้ขปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจหน้าท่ีในควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในองค์กรส่วนกลางได ้อีกทั้งจะเป็นองคก์รท่ีมีความเป็น

อิสระ ปราศจากอาํนาจแทรกแซงใด ๆ มีความเป็นกลาง และสามารถอาํนวยความยุติธรรมให้แก่

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเต็มท่ี ทาํให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีหลกัประกนัความมัน่คงและความเป็นธรรม สามารถใช้ความรู้ ความเช่ียวชาญของตนใน

การปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบริหารจดัการศึกษา

ของชาติสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และนาํไปสู่ประสิทธิผลการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 

เพื่อความเจริญกา้วหนา้และการพฒันาประเทศต่อไป 

 

4.3 ปัญหาเกีย่วกบัสถานะทางกฎหมายของหน่วยงานเลขานุการขององค์กรควบคุมตรวจสอบการ

ดําเนินการทางวนัิยและแนวทางแก้ไข 

 4.3.1 ปัญหาเก่ียวกบัสถานะทางกฎหมายของหน่วยงานเลขานุการขององคก์รควบคุมตรวจสอบ

การดาํเนินการทางวนิยั  

  จากท่ีได้ศึกษาถึงปัญหาความเป็นอิสระ และความเหมาะสมในการควบคุมและ

ตรวจสอบการดําเนินการทางวินัย และได้เสนอเห็นควรให้มีการจดัตั้ งคณะกรรมการวินิจฉัย         

ขอ้พิพาททางวินัยของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และ

จดัตั้งคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อควบคุม

ตรวจสอบคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการดงักล่าวอีกชั้นหน่ึง และไดเ้สนอให้สํานกังาน ก.ค.ศ. เป็น

หน่วยงานซ่ึงทาํหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีจะไดจ้ดัตั้งข้ึนนั้น จะส่งผลให้ปัญหาเก่ียวกบัสถานะของสํานกังาน ก.ค.ศ. 

ท่ีมีอยูแ่ลว้แต่เดิม ยิง่เป็นปัญหาท่ีหนกัข้ึนอยา่งมาก  

  อยา่งไรก็ตาม การท่ีจะกาํหนดใหส้าํนกังาน ก.ค.ศ.เป็นองคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีเลขานุการของ

คณะกรรมการท่ีจะจดัตั้งข้ึนนั้น เน่ืองจาก โดยท่ีภารกิจและอาํนาจหนา้ท่ีขององค์กรพิทกัษ์ระบบ

คุณธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะไดจ้ดัตั้งข้ึนนั้น เป็นการพิจารณาวินิจฉยั

ขอ้พิพาททางวินยั ตลอดจนการดูแลเร่ืองการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ซ่ึงเดิมเป็นส่วนหน่ึงของภารกิจตามอาํนาจหน้าท่ีของ ก.ค.ศ. ซ่ึงสํานกังาน ก.ค.ศ.    

ทาํหน้าท่ีเป็นหน่วยงานเลขานุการของ ก.ค.ศ. อยู่แลว้ สํานกังาน ก.ค.ศ. ยอ่มมีองค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

และความเช่ียวชาญในภารกิจขององค์กรพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีจะจดัตั้ งข้ึนใหม่นั้นเป็นอย่างดี การกาํหนดให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ทาํหน้าท่ีเป็น
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หน่วยงานเลขานุการขององค์กรดงักล่าวนั้นดว้ย เห็นว่าย่อมเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่ง ทั้งเหตุผล     

ท่ีไม่ตอ้งจดัตั้งหน่วยงานข้ึนใหม่ ไม่ตอ้งกาํหนดตาํแหน่งใหม่ ไม่ตอ้งมีการตั้งงบประมาณ อีกทั้ง   

ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาในเร่ืองความต่อเน่ืองในการปฏิบติัภารกิจแต่ประการใด อยา่งไรก็ตาม ภาระงาน

ในอาํนาจหน้าท่ีของสํานักงาน ก.ค.ศ. ย่อมจะต้องมีมากข้ึน และมีบทบาทความสําคญัมากข้ึน        

จึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาใหส้าํนกังาน ก.ค.ศ. เป็นหน่วยงานท่ีมีความเหมาะสม สามารถท่ีจะปฏิบติั

หนา้ท่ีดงักล่าวยิง่ข้ึน  

  จากการศึกษาความเป็นมาเก่ียวกบัสถานะของสํานกังาน ก.ค.ศ. พบวา่ สํานกังาน ก.ค.

ศ. แต่เดิม คือ สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการครู (ก.ค.) จากการท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงการ

บริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู เม่ือมีการตราพระราชบญัญติัขา้ราชการครู พ.ศ. 2523 โดยมี   

ผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2523 ซ่ึงกาํหนดให้มีการแยกขา้ราชการครูออกมาเป็นขา้ราชการ    

อีกประเภทหน่ึงต่างหากจากขา้ราชการพลเรือนตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2518 และกฎหมายกาํหนดให้สํานกังาน ก.ค. มีฐานะเป็นกรมในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในขณะนั้น โดยมีเลขาธิการ ก.ค. มีฐานะเป็น

อธิบดี เป็นผู ้บ ริหารและเป็นผู ้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักงาน ต่อมาได้มีการตรา

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมีเจตนารมณ์ภายใตน้โยบายปฏิรูปการศึกษา ให้มี

การกระจายอาํนาจการบริหารการศึกษา รวมทั้ งการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูไปสู่        

เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนั้ น จึงได้มีการตรา

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เพื่อกาํหนดโครงสร้างการ

บริหารราชการในกระทรวง ศึกษาธิการใหม่ และตราพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เพื่อวางหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ของนโยบายปฏิรูป

การศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดงักล่าว  

  จากการศึกษาโครงสร้างการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏตาม

บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ไดก้าํหนด  

ให้มีองค์กรหลกัท่ีมีฐานะเป็นกรมและเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

แผน่ดิน และมีหวัหนา้ส่วนราชการคือปลดักระทรวงหรือมีฐานะเทียบเท่าปลดักระทรวง ข้ึนตรงต่อ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี 

   1. สํานกังานปลดักระทรวง มีปลดักระทรวงศึกษาธิการเป็นหวัหน้าส่วนราชการ 

เป็นผูบ้ริหาร และเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในสาํนกังาน  
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   2. สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา มีเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นหวัหนา้ส่วน

ราชการ มีฐานะเทียบเท่าปลดักระทรวง เป็นผูบ้ริหาร และเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในสาํนกังาน 

   3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหวัหนา้ส่วนราชการ มีฐานะเทียบเท่าปลดักระทรวง เป็นผูบ้ริหาร และเป็น

ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในสาํนกังาน  

   4. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีเลขาธิการคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเป็นหัวหน้าส่วนราชการ มีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง เป็นผู ้บริหาร และเป็น

ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในสาํนกังาน  

   5. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีเลขาธิการคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาเป็นหัวหน้าส่วนราชการ มีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง เป็นผูบ้ริหาร และเป็น

ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในสาํนกังาน  

  ดงันั้น ในกระทรวงศึกษาธิการจึงประกอบไปดว้ยส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรมเพียง    

5 ส่วนราชการท่ีกล่าวมานั้นเท่านั้น และเม่ือพิจารณาประกอบกบักฎกระทรวงวา่ดว้ยการแบ่งส่วน

ราชการสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในขอ้ 3 กาํหนดให้การแบ่งส่วนราชการ   

ในสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการดงัน้ี 

   1. สาํนกัอาํนวยการ 

   2. ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

   3. สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา 

   4. สาํนกัการลูกเสือ ยวุกาชาด และกิจการนกัเรียน 

   5. สาํนกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ 

   6. สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

   7. สาํนกัตรวจราชการ และติดตามประเมินผล 

   8. สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ 

   9. สาํนกันิติการ 

   10. สาํนกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 

   11. สาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  จากบทบญัญติัแห่งกฎหมายดงักล่าวขา้งตน้ เห็นไดว้า่สถานะของสํานกังาน ก.ค.ศ. มิได้

เป็นส่วนราชการในระดบักรมดงัเช่นท่ีเป็นอยู่แต่เดิม แต่ถูกลดสถานะลงมาเป็นหน่วยงานหน่ึง     

ในระดบัสํานกัในสังกดัสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น และมิไดมี้ฐานะเป็นนิติบุคคล

ตามกฎหมาย มีเพียงเลขาธิการ ก.ค.ศ. เท่านั้นท่ียงัคงมีฐานะเป็นอธิบดี ตามบทบญัญติัมาตรา 20 
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แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เป็นเหตุให้

สํานกังาน ก.ค.ศ. ประสบปัญหาการขาดความเป็นอิสระในการบริหารจดัการงานในภารกิจตาม

อาํนาจหนา้ท่ีเป็นอยา่งมาก  

  จากการท่ีถูกปรับลดสถานะลงมาเป็นหน่วยงานระดับสํานักในสังกัดสํานักงาน

ปลดักระทรวงศึกษาธิการดงักล่าว สํานกังาน ก.ค.ศ. จึงไม่มีหน่วยงานระดบักอง และไม่มีผูด้าํรง

ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองเช่นท่ีมีอยูแ่ต่เดิม และไม่อาจกาํหนดโครงสร้างภายในสํานกังานในระดบั

กองไดอี้ก ไม่อาจกาํหนดตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองได ้ส่งผลให้บุคลากรในสํานกังาน ก.ค.ศ. ไม่มี

ผูใ้ดไดเ้ป็นผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกอง จึงไม่มีคุณสมบติัท่ีจะกา้วหนา้ไปดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร

ในระดบัสูงข้ึนต่อไปได ้โครงสร้างของสํานกังาน ก.ค.ศ. ดงักล่าวจึงส่งผลให้เกิดช่องวา่งท่ีปิดกั้น

ความกา้วหน้าของบุคลากรภายในหน่วยงานของตนเอง ตาํแหน่งไม่เกิดการเล่ือน เป็นปัญหาสิทธิ

ประโยชน์และความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีราชการ และส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากร

ในสาํนกังาน ก.ค.ศ. เป็นอยา่งมาก  

  โดยหลักทฤษฎีว่าด้วยการควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครอง องค์กรซ่ึงทาํ

หน้าท่ีควบคุมตรวจสอบการกระทาํทางปกครองตอ้งมีความเป็นอิสระ ปราศจากอาํนาจครอบงาํ    

ใด ๆ และจาํเป็นตอ้งมีหน่วยงานเลขานุการของตนเองท่ีเป็นอิสระปราศจากอาํนาจแทรกแซงดว้ย 

จึงจะเป็นหลกัประกนัความเป็นกลางในการพิจารณาวนิิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาทไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

  จากการพิจารณาภาระงานและอาํนาจหนา้ท่ีในฐานะสํานกังาน ก.ค.ศ. จะทาํหนา้ท่ีเป็น

หน่วยงานเลขานุการขององคก์รพิทกัษร์ะบบคุณธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ท่ีจะจดัตั้งข้ึนนั้นด้วยแล้ว เห็นว่า สํานักงาน ก.ค.ศ. ย่อมตอ้งมีภารกิจท่ีสําคญั และมีภารงานใน

อาํนาจหน้าท่ีเพิ่มข้ึนเป็นอย่างมาก อีกทั้งองค์กรพิทกัษ์ระบบคุณธรรมท่ีจะจดัตั้งข้ึนดงักล่าวนั้น 

เป็นองค์กรท่ีใช้อาํนาจวินิจฉัยขอ้พิพาท ซ่ึงตอ้งเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นอิสระ ปราศจากอาํนาจ

แทรกแซงครอบงาํไม่วา่โดยทางใด ดงันั้น หน่วยงานซ่ึงทาํหนา้ท่ีเลขานุการขององคก์รดงักล่าวควร

ตอ้งเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในตวัเองดว้ย และควรเป็นนิติบุคคลอนัสามารถปฏิบติัภารกิจ

ใหลุ้ล่วงไปไดด้ว้ยตวัเองอยา่งอิสระ ดงันั้น หากกาํหนดให้สํานกังาน ก.ค.ศ. มีฐานะเป็นหน่วยงาน

ระดบัสาํนกัและอยูภ่ายใตส้ังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการดงัเช่นปัจจุบนั โดยมิไดมี้ฐานะ

เป็นนิติบุคคล และอยูภ่ายใตอ้าํนาจบงัคบับญัชาของปลดักระทรวงศึกษาธิการอยูด่งัเช่นปัจจุบนันั้น 

เห็นว่าไม่เป็นการเหมาะสม และไม่สอดคล้องกับฐานะขององค์กรท่ีทาํหน้าท่ีเป็นหน่วยงาน

เลขานุการของคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ 
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 4.3.2  แนวทางการแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัสถานะทางกฎหมายของหน่วยงานเลขานุการของ

องคก์รควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยั 

  จากการศึกษาองคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม 

(Merit System Protection Board) ของประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยการดงักล่าวไดแ้ก่ สํานกังาน

คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม (Office of Merit System Protection Board) เป็นองคก์รท่ีเป็น

อิสระอยู่ส่วนกลาง ตั้ งอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดีซี ซ่ึงได้มีการแบ่งส่วนราชการในสํานักงานเพื่อ

สนบัสนุนภารกิจของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมดงัน้ี 

  1. สาํนกังานอาํนวยการส่วนงานในภูมิภาค (Office of Regional Operations)   

  2. สาํนกังานผูว้นิิจฉยัคดีปกครอง (Office of Administrative Law Judge)   

  3. สาํนกังานคณะท่ีปรึกษาการพิจารณาอุทธรณ์ (Office of Appeals Counsel)   

  4. สาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการ (Office of the Clerk of the Board)       

  5. สาํนกังานคณะท่ีปรึกษาทัว่ไป (Office of the General Counsel)  

  6. สาํนกังานนโยบายและแผน (Office of Policy and Evolution)  

  7. สํานกังานคุม้ครองความเสมอภาคในการจา้งงาน (Office of Equal Employment 

Opportunity)  

  8. กองการเงินและงบประมาณ (Financial and Administrative Management Division) 

  9. กองการจดัการขอ้มูลสารสนเทศ (Information Resources Management Division)  

   10.  สาํนกังานส่วนภูมิภาค (Regional and Field Offices)  

  คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมในประเทศไทยก็เช่นเดียวกนั มีองคก์รท่ีทาํหนา้ท่ี

เลขานุการของคณะกรรมการ ได้แก่ สํานักงาน ก.พ. ซ่ึงแต่เดิมเป็นหน่วยงานเลขานุการของ

คณะกรรมการพลเรือนอยูก่่อนแลว้ เม่ือมีการจดัตั้งคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมข้ึนมาอีก

องค์กรหน่ึงแยกต่างหากจากคณะกรรมการพลเรือน กฎหมายก็ได้กําหนดให้สํานักงาน ก.พ.       

เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมนั้นดว้ย และกาํหนดให้เลขาธิการ 

ก.พ. เป็นเพียงเลขานุการในคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมเท่านั้น มิไดมี้ฐานะเป็นกรรมการดว้ย 

ดงันั้น ในส่วนของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน

จึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นอยา่งมาก ปราศจากอาํนาจครอบงาํใด ๆ  

  เม่ือพิจารณาสถานะของสํานกังาน ก.พ. แลว้ สํานกังาน ก.พ. เป็นส่วนราชการระดบั

กรม มีเลขาธิการ ก.พ. เป็นผูบ้ริหารและเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในสํานกังาน มีฐานะเทียบเท่า
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ปลดักระทรวง ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีบุคลากรจาํนวน 616 อตัรา1 0

11 แบ่งส่วนราชการภายใน

สาํนกังาน ดงัน้ี 

  สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ดงัต่อไปน้ี 

  1. กองนิติการ 

  2. ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

  3. ศูนยน์กับริหารระดบัสูง 

  4. ศูนยส์รรหาและเลือกสรร 

  5. สาํนกังานผูดู้แลนกัเรียนในต่างประเทศ 

  6. สาํนกัตรวจสอบและประเมินผลกาํลงัคน 

  7. สาํนกับริหารกลาง 

  8. สาํนกัพฒันาระบบจาํแนกตาํแหน่งและค่าตอบแทน 

  9. สาํนกัพฒันาโครงสร้างส่วนราชการและอตัรากาํลงั 

  10. สาํนกัพิทกัษร์ะบบคุณธรรม 

  11. สาํนกัมาตรฐานวนิยั 

  12. สาํนกัวจิยัและพฒันาระบบงานบุคคล 

  13. สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน 

  14. สถาบนัมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศ11

12  

 เม่ือพิจารณาตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับสํานักงาน ก.พ. ซ่ึงทาํหน้าท่ีเป็นหน่วยงานเลขานุการของ

คณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของขา้ราชการพลเรือนในประเทศไทยดงักล่าวขา้งตน้แล้ว 

เห็นวา่ ต่างก็มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเลขานุการขององคก์รซ่ึงใชอ้าํนาจก่ึงตุลาการ

ในการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาททางวินัยของข้าราชการ จะแตกต่างกันก็แต่เพียงสํานักงาน

คณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เป็นองค์กรหลกัท่ีทาํหน้าท่ี

เลขานุการและทาํหนา้ท่ีเพื่อสนบัสนุนภารกิจของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมโดยตรงเพียง

องค์กรเดียว  แต่สํานกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนของประเทศไทยนั้นมีอาํนาจหน้าท่ี

หลกัแต่เดิมคือเป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) แต่เม่ือไดมี้

                                                        

 11 ขอ้มูลจากเวบ็ไซตส์าํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน.  http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/ 

สืบคน้เม่ือ 10 พฤศจิกายน 2555 

 12 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน สาํนกันายกรัฐมนตรี  

พ.ศ. 2545, ขอ้ 2. 
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การจดัตั้งคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมข้ึนมา จึงได้กาํหนดให้สํานักงานคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรือนทาํหน้าท่ีเป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมท่ี

จดัตั้งข้ึนใหม่นั้นดว้ย เน่ืองจากภารกิจตามอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม

นั้น เดิมเป็นส่วนหน่ึงของภารกิจในอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการพลเรือนนัน่เอง 

 จากการศึกษาความเป็นมา การจดัโครงสร้างในการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประกอบสถานะของสาํนกังาน ก.ค.ศ. ในปัจจุบนั แลว้เห็นวา่สํานกังาน ก.ค.ศ. เป็นหน่วยงานท่ีเล็ก

กว่า ก.พ. มาก มีอตัรากาํลงั 282 ตาํแหน่ง1 2

13 ทั้งไม่มีฐานะเป็นกรม มีสถานะเป็นเพียงหน่วยงาน

ระดบัสํานกั ในสังกดัสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น และไม่ไดเ้ป็นนิติบุคคลดงัเช่น

สาํนกังาน ก.พ. ดงัไดก้ล่าวมาแลว้  

 อยา่งไรก็ดีภารกิจตามอาํนาจหนา้ท่ีของสาํนกังาน ก.ค.ศ. ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมิไดแ้ตกต่าง

หรือนอ้ยกวา่สาํนกังาน ก.พ. แต่เดิมแต่ประการใด แต่ตรงกนัขา้มสํานกังาน ก.ค.ศ. มีหนา้ท่ีเก่ียวกบั

การบริหารขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทัว่ประเทศ ซ่ึงมีจาํนวนมากกว่าขา้ราชการ    

พลเรือน ประกอบกบัเม่ือไดว้ิเคราะห์ปัญหาในการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของ

ขา้ราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา และได้เสนอแนะสมควรให้มีการจดัตั้ งคณะกรรมการ

พิทกัษ์ระบบคุณธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึนเพื่อทาํหน้าท่ีเป็นองค์กร

ควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในลกัษณะ

เช่นเดียวกับคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการพลเรือน ก็เห็นเป็นการสมควร 

อย่างยิ่งท่ีจะกาํหนดให้สํานกังาน ก.ค.ศ. ไดเ้ป็นหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีเลขานุการสนบัสนุนภารกิจ

ตามอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษานั้นดว้ย 

  เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลและการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา จึงควรให้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานบุคคลและปรับปรุง

อาํนาจหน้าท่ีของสํานกังาน ก.ค.ศ. โดยให้มีฐานะเป็นส่วนราชการระดบักรม และเป็นนิติบุคคล 

เช่นเดียวกบัส่วนราชการอ่ืน ๆ ในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ กล่าวคือ สํานกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. 

เป็นหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบเท่ากบัหัวหน้าส่วนราชการในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ

ดงัท่ีกล่าวมานั้นดว้ย และเป็นผูบ้ริหารทาํหน้าท่ีบงัคบับญัชาขา้ราชการในสังกดัสํานกังาน ก.ค.ศ. 

                                                        

 13 ขอ้มูลจากกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สาํนกังานเลขาธิการ สาํนกังาน ก.ค.ศ. 
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ข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อนัเป็นหลกัการเดียวกนักบัสํานักงาน ก.พ. ท่ีทาํ

หนา้ท่ีเป็นหน่วยงานเลขานุการของ ก.พ. และ ก.พ.ค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

และหลกัการเดียวกนักบัสํานกังานคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา

ดงักล่าวขา้งตน้ 

  ปัจจุบนั สํานกังาน ก.ค.ศ. ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 12 ภารกิจและ 1 หน่วยงาน 

ไดแ้ก่ 

  1. สาํนกังานเลขาธิการ 

  2. ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล  

  3. ภารกิจระบบตาํแหน่งและวทิยฐานะท่ี 1  

  4. ภารกิจระบบตาํแหน่งและวทิยฐานะท่ี 2  

  5. ภารกิจนโยบายและระบบตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษา  

  6. ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล  

  7. ภารกิจเสริมสร้างและพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ  

  8. ภารกิจกองทุนและสวสัดิการทางการศึกษา  

  9. ภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข ์ 

  10 ภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวนิยั  

  11. ภารกิจบริหารการเปล่ียนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ  

  12. ภารกิจวจิยันวตักรรมการบริหารงานบุคคล  

  13. หน่วยตรวจสอบภายใน 

  อย่างไรก็ตาม ภารกิจต่าง ๆ ดงักล่าวมานั้นมิไดมี้ฐานะเป็นหน่วยงานระดบักอง และ

ผูอ้าํนวยการภารกิจต่าง ๆ เหล่านั้น ก็ไม่ไดมี้ฐานะเทียบเท่าผูอ้าํนวยการกองแต่ประการใด 

  ผูเ้ขียนเห็นว่าการให้สํานักงาน ก.ค.ศ. เป็นหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีฝ่ายแลขานุการของ

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเป็นการ

เหมาะสมท่ีสุด ทั้งไดป้ระโยชน์จากการท่ีสํานกังาน ก.ค.ศ. มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในงาน    

อนัเป็นภารกิจตามอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษานั้น ทั้งไดป้ระโยชน์จากการท่ีไม่ตอ้งดาํเนินการจดัตั้งหน่วยงานข้ึนมาใหม่ 

ซ่ึงจะตอ้งดาํเนินการตราพระราชบญัญติัจดัตั้ ง และยงัไม่เป็นการส้ินเปลืองงบประมาณอีกด้วย      

แต่ควรตอ้งแกไ้ขปรับปรุงสถานะของสํานกังาน ก.ค.ศ. ให้มีความเป็นอิสระ มีความเหมาะสมกบั

ฐานะการเป็นหน่วยงานเลขานุการซ่ึงทาํหนา้ท่ีในการพิจารณา เสนอแนะ ตลอดจนเสนอความเห็น

ต่อคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงเป็นองคก์ร
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ใช้อํานาจก่ึงตุลาการ และให้เป็นการสอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระและเป็นกลางของ

คณะกรรมการวนิิจฉยัขอ้พิพาท 

  นอกจากน้ี เห็นสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการในสาํนกังาน ก.ค.ศ. ให้สอดคลอ้ง

กบัการปรับปรุงสถานะของสํานกังาน ก.ค.ศ. นั้นดว้ย ทั้งน้ี ผูเ้ขียนเห็นวา่ โครงสร้างสํานกังาน ก.ค.ศ. 

ตามท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบนั มีการแบ่งแยกอาํนาจหน้าท่ีของแต่ละภารกิจไดส้อดคล้องกบัภารกิจ

ตามอาํนาจหนา้ท่ีของสํานกังาน ก.ค.ศ. จาํนวนภารกิจมีความเหมาะสมและใกลเ้คียงกบัสํานกังาน 

ก.พ. และ สาํนกังานคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเห็นสมควร

ให้ปรับปรุงภารกิจต่าง ๆ ใน สํานกังาน ก.ค.ศ. ให้เป็นหน่วยงานระดบักอง อนัจะทาํให้ผูท่ี้จะมา

ดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้ภารกิจต่าง ๆ เหล่านั้นมีฐานะเป็นผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่าผูอ้าํนวยการ

กองตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ก่อให้เกิดผลดีต่อความกา้วหนา้ในวิชาชีพ

ของบุคลากรในสาํนกังาน ก.ค.ศ. ดว้ย  

  ดงันั้น การจะให้เป็นไปตามแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าวมาขา้งตน้ ผูเ้ขียนเห็นสมควร

แกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547 โดยกาํหนดให้สํานกังาน ก.ค.ศ. เป็นหน่วยงานทาํหนา้ท่ีเลขานุการของคณะกรรมการพิทกัษ์

ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจัดตั้ งข้ึนนั้ น และกําหนดให้

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการในองคก์รดงักล่าวดว้ย 

  นอกจากน้ี ยงัเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยกาํหนดให้สํานกังาน ก.ค.ศ. เป็นส่วนราชการ

และมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและบริหารราชการ

ของสาํนกังาน ก.ค.ศ. มีฐานะเทียบเท่าปลดักระทรวงข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 ในบทน้ี จากการท่ีผูเ้ขียนไดศึ้กษาถึงปัญหาการคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินัย

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว เห็นถึงสภาพปัญหาความไม่เหมาะสมบาง

ประการในระบบการควบคุมตรวจสอบดงักล่าว  และไดเ้สนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาดงัไดก้ล่าว

มาแลว้ ผูเ้ขียนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยส่วนรวม 

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะไดรั้บการปฏิบติัต่อตนโดยชอบดว้ยกฎหมาย เน่ืองจากมี

ระบบการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเสมอภาคเป็น

มาตรฐานเดียวกนั ส่งผลให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใชค้วามรู้ความสามารถในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเต็มท่ี ส่งผลดีต่อเด็กและเยาวชนตลอดจนผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของชาติท่ี
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สูงข้ึน ระดบัคุณภาพการศึกษาท่ีสูงข้ึน อนัเป็นผลมาจากขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ซ่ึงเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาการศึกษาของชาติไดมี้ชีวติความเป็นอยูท่ี่ดี มีหลกัประกนัความเป็น

ธรรม โดยมิตอ้งกงัวลวา่ตนจะถูกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมจากผูมี้อาํนาจเหนือ หรือถูกกระทาํการใด ๆ 

อนัจะเป็นการกระทบสิทธิ หรือประโยชน์อยา่งได ๆ ของตน ส่งผลให้การบริหารจดัการศึกษาของ

ชาติเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิง่ข้ึน DPU



บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 

 การดําเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการกระทํา        

ทางปกครองในลกัษณะท่ีเป็นความสัมพนัธ์ภายในองค์กรของฝ่ายปกครองเอง เป็นมาตรการท่ี    

ฝ่ายปกครองใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการควบคุมกาํกบัการปฏิบติัราชการของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถสนองตอบนโยบายของ       

ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองให้บรรลุวตัถุประสงค์อนัเป็นการบริการสาธารณะในการบริหาร       

จดัการศึกษาของประเทศ แต่ในขณะเดียวกนัในการดาํเนินการทางวินยัขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ผูมี้อาํนาจในแต่ละลาํดบัชั้นตอ้งคาํนึงถึงหลกัการกระทาํโดยชอบดว้ยกฎหมายและ

หลกัประกนัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือผูอ้ยู่ใตอ้าํนาจปกครอง และควรมี

กระบวนการควบคุมและตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายในการดาํเนินการทางวินยั รวมทั้งความ

เหมาะสมในการใชอ้าํนาจดุลพินิจในการพิจารณาความผิดและการสั่งลงโทษทางวินยัขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาเป็นการภายในองคก์รตามลาํดบัชั้น และให้โอกาสผูถู้กลงโทษทางวินยั

ได้อุทธรณ์โตแ้ยง้คาํสั่งลงโทษทางวินัยนั้นต่อองค์กรท่ีเป็นกลาง เพื่อตรวจสอบการดาํเนินการ    

ทางวินัยตลอดจนตรวจสอบการสั่งลงโทษต่อไปได้ อนัถือเป็นสิทธิพื้นฐานท่ีเป็นหลกัประกัน     

การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือผูอ้ยูใ่ตอ้าํนาจปกครองโดยทัว่ไป 

 ในเร่ืองเก่ียวกบักระบวนการพิจารณาดาํเนินการทางวินัยขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ในปัจจุบนัพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547 ได้บญัญติัหลกัการและวิธีการท่ีมุ่งเน้นการกระจายอาํนาจการตดัสินใจไปยงัส่วนราชการ    

เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาเป็นสําคญั แต่อยา่งไรก็ดี พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ยงัคงมีบทบญัญติับางประการท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะ      

ในเร่ืองโครงสร้างและกลไกการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละระดบั 

การดาํเนินการทางวินยั การควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินัย ตลอดถึงในเร่ืองของการ

พิทกัษ์ระบบคุณธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการ

ควบคุมและตรวจสอบการกระทาํทางปกครองตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว และไม่เอ้ือต่อการเป็น
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หลกัประกนัความเป็นธรรมแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยา่งเต็มท่ีและเพียงพอ เป็น

เหตุให้การบริหารงานบุคคลดา้นวินยั การดาํเนินการทางวินยั ตลอดจนการควบคุมตรวจสอบการ

ดาํเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบนัปรากฏให้เห็นอยู่

บ่อยคร้ังวา่ ไม่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขาดหลกัประกนัความมัน่คงและความเป็นธรรม อนัจะส่งผลต่อเน่ืองไปถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ

ไม่มีประสิทธิภาพตามท่ีสังคมส่วนรวมได้คาดหวงัไว  ้อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ

ราชการโดยรวมตามมา 

 เม่ือไดศึ้กษาถึงแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการเก่ียวกบัการกระทาํทางปกครอง ศึกษาถึง

ระบบวนิยัและการดาํเนินการทางวินยั ตลอดจนกระบวนการควบคุมและตรวจสอบการดาํเนินการ

ทางวินัยของขา้ราชการประเภทต่างๆ ในประเทศไทย รวมทั้งระบบการดาํเนินการทางวินัยของ

ขา้ราชการของต่างประเทศ นาํมาศึกษาเปรียบเทียบกบัระบบวินยั กระบวนการดาํเนินการทางวินยั 

และกระบวนการควบคุมและตรวจสอบการดาํเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในประเทศไทยแลว้ เห็นวา่ ระบบการควบคุมและตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยั

ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 นั้น มีบทบญัญติับางประการท่ีไม่เหมาะสม ไม่สอดคลอ้ง

กบัหลกัการควบคุมและตรวจสอบการกระทาํทางปกครองตามท่ีไดศึ้กษามา และไม่เอ้ือต่อการเป็น

หลกัประกนัความเป็นธรรมแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มท่ีและเพียงพอ    

ในหลายเร่ืองหลายประเด็น ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

 (1) ปัญหาความเป็นอิสระขององค์กรควบคุมตรวจสอบการอํานาจดุลพินิจของ

ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา เน่ืองจาก องคป์ระกอบของ คณะอนุกรรมการขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายดงักล่าวประกอบดว้ย

ขา้ราชการซ่ึงเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอยู่เป็นส่วนมาก

และเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมดในคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา ดังนั้ น จึงอาจกล่าวได้ว่า ในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาประกอบไปดว้ยผูมี้ส่วนไดเ้สีย และไม่ไดมี้ความเป็นอิสระจาก

อาํนาจบงัคบับญัชาของฝ่ายบริหารอย่างแทจ้ริง นอกจากน้ี การท่ีบทบญัญติัแห่งกฎหมายดงักล่าว

ได้กําหนดให้ผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการใน

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา กรณีของ

ผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาดงักล่าวย่อมถือไดว้่าเป็นกรณีท่ีมีเหตุซ่ึงมีสภาพร้ายแรง

อนัอาจทาํใหก้ารใชดุ้ลพินิจพิจารณาไม่เป็นกลางอีกดว้ย 
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 (2) ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รกลางในการควบคุมตรวจสอบ

การดาํเนินการทางวินัย เน่ืองจากบทบญัญติัแห่งกฎหมายดังกล่าวกาํหนดให้คณะกรรมการ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นทั้งองคก์รใชดุ้ลพินิจพิจารณาความผิดและกาํหนดโทษ

ทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และในขณะเดียวกัน ก็กาํหนดให้คณะกรรมการ 

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นองค์กรท่ีมีอาํนาจพิจารณาอุทธรณ์คาํสั่งลงโทษท่ี

ตนเองใช้ดุลพินิจพิจารณาและมีมติแล้วนั้นด้วย ย่อมเป็นการขดัต่อหลักความเป็นกลางในการ

พิจารณาอุทธรณ์ซ่ึงเป็นกระบวนการยติุธรรมทางปกครองประเภทหน่ึง  

 (3) ปัญหาเก่ียวกบัสถานะทางกฎหมายของหน่วยงานเลขานุการขององค์กรควบคุม

ตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยั เน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีเลขานุการขององคก์รควบคุมตรวจสอบการกระทาํทาง

ปกครอง ควรจะตอ้งเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระ แต่โครงสร้างของสํานกังานคณะกรรมการ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบนัมีฐานะเป็นเพียงส่วนราชการในระดบัสํานกัท่ีอยู่

ภายใตส้ังกดัสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น โดยมีเลขาธิการ คณะกรรมการขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงมีฐานะเป็นอธิบดีเป็นผูบ้ริหารและเป็นผูบ้งัคบับญัชาชา้ราชการ

ในสาํนกังาน แต่สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มิไดมี้ฐานะเป็น

ส่วนราชการในระดบักรมตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการในกระทรวงศึกษาแต่อยา่งใด และมิไดมี้

ฐานะเป็นนิติบุคคลในตวัเอง ทาํให้สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ประสบปัญหาการขาดอิสระในการบริหารจดัการงานในภารกิจเป็นอย่างมาก และมีระบบ

โครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสมและไม่สอดคลอ้งกบัอาํนาจหนา้ท่ีในการเป็นหน่วยงานเลขานุการของ

องคก์รควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการควบคุมและตรวจสอบการดาํเนินการทางวินยั

ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เห็นสมควรให้มีการแกไ้ขปรับปรุงบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนกฎ ระเบียบ 

หลกัเกณฑ ์ฯลฯ ซ่ึงเป็นกฎหมายลาํดบัรองในเร่ืองอาํนาจการดาํเนินการทางวินยั องคก์รบริหารงาน

บุคคล และองคก์รพิทกัษร์ะบบคุณธรรม ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 
 (1) แก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยกาํหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบดุลพินิจในการ

พิจารณาความผิดและกาํหนดโทษของผูบ้งัคบับญัชาในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ึนมาเป็นการ
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เฉพาะกรณี แยกเป็นอิสระต่างหากจากองค์กรบริหารงานบุคคล คือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 

โดยองคก์รควบคุมตรวจสอบการดาํเนินการทางวนิยัท่ีจะจดัตั้งขั้นดงักล่าวนั้นตอ้งมีความเป็นอิสระ

จากอาํนาจบริหาร โดยอาจเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาวินยัของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา” เป็นการเฉพาะกรณี ตามแนวทางท่ีได้วิเคราะห์มาแล้ว          

ในบทก่อน 

 (2) เพิ่มเติมบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547 โดยเพิ่มเติมบทบญัญติัวา่ดว้ยคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมของขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึนมาอีกหมวดหน่ึง ประกอบดว้ยบทบญัญติัต่างๆ เช่น บทบญัญติัวา่

ด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการ การสรรหาหรือการคดัเลือกกรรมการ อาํนาจหน้าท่ีการ

ประชุม กาํหนดหน่วยงานซ่ึงทาํหน้าท่ีเลขานุการ เป็นตน้ และกาํหนดให้สํานักงาน ก.ค.ศ. เป็น

หน่วยงานทาํหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีจดัตั้งข้ึนนั้น และกาํหนดให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการในองค์กร

ดงักล่าวดว้ย 

  (3) แก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 โดยกาํหนดให้สํานักงาน ก.ค.ศ. เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมี

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและบริหารราชการของสํานกังาน ก.ค.ศ. มีฐานะ

เทียบเท่าปลดักระทรวงข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

 นอกจากน้ี ยงัเห็นสมควรให้มีแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายลาํดบัรองท่ีเก่ียวขอ้ง ให้สอดคลอ้ง

กบัหลกัการของกฎหมายแม่บทท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นดว้ย สมควรดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

  1. ยกเลิกกฎ ก.ค.ศ.ว่าดว้ยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 และ

ดาํเนินการออกกฎว่าดว้ยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์สําหรับขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาฉบบัใหม่ โดยให้เป็นกฎของคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่  
  2. ยกเลิกกฎ ก.ค.ศ.ว่าดว้ยการร้องทุกขแ์ละการพิจารณาร้องทุกข ์พ.ศ. 2551 และ

ดาํเนินการออกกฎวา่ดว้ยการร้องทุกขแ์ละการพิจารณาร้องทุกขส์ําหรับขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาฉบบัใหม่ โดยให้เป็นกฎของคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่  
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  3. แกไ้ขเพิ่มเติม กฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยอาํนาจการสั่งลงโทษภาคทณัฑ์ตดัเงินเดือน และ

ลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549 ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการท่ีแกไ้ข  
  4. แกไ้ขเพิ่มเติม ระเบียบ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการรายงานการดาํเนินการทางวินยัและการ

ออกจากราชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการท่ี

แกไ้ข 
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พระราชบัญญตั ิ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เป็นปีท่ี ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 

ใหป้ระกาศวา่ 

  โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยินยอม

ของรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 

  มาตรา ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗” 

  มาตรา ๒0

1  พระราชบญัญติัน้ีให้ใช้บังคบัตั้ งแต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นตน้ไป 

  มาตรา ๓  ใหย้กเลิก 

 (๑) พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 (๒) พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 (๓) พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

  มาตรา ๔  ในพระราชบญัญติัน้ี 

 “ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงไดรั้บการบรรจุและ

แต่งตั้งตามพระราชบญัญติัน้ีให้รับราชการโดยไดรั้บเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร 

ท่ีจ่ายในลกัษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงวฒันธรรม 

หรือกระทรวงอ่ืนท่ีกาํหนดในพระราชกฤษฎีกา 

                                                           
 1  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๙ ก/หนา้ ๒๒/๒๓ ธนัวาคม ๒๕๔๗. 
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 “ขา้ราชการครู” หมายความวา่ ผูท่ี้ประกอบวิชาชีพซ่ึงทาํหน้าท่ีหลกัทางดา้นการเรียน

การสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 

 “คณาจารย”์ หมายความวา่ บุคลากรซ่ึงทาํหน้าท่ีหลกัทางดา้นการสอนและการวิจยัใน

สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดบัปริญญาของรัฐ 

 “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา 

รวมทั้งผูส้นับสนุนการศึกษาซ่ึงเป็นผูท้าํหน้าท่ีให้บริการ หรือปฏิบติังานเก่ียวเน่ืองกับการจัด

กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงาน

การศึกษา 

 “วิชาชีพ” หมายความวา่ วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา และวิชาชีพบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืน 

 “เขตพื้นท่ีการศึกษา” หมายความวา่ เขตพื้นท่ีการศึกษาตามประกาศกระทรวง 

 “หน่วยงานการศึกษา” หมายความวา่ 

  (๑) สถานศึกษา 

  (๒) สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  (๓) สาํนกังานการศึกษานอกโรงเรียน 

  (๔) แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  (๕) หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือ

ตามประกาศกระทรวง หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กาํหนด 

 “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพฒันาเด็กปฐมวยั โรงเรียน ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ศูนยก์ารเรียน วิทยาลยั วิทยาลยัชุมชน สถาบนั หรือ

สถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนของรัฐท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีหรือมีวตัถุ ประสงคใ์นการจดัการศึกษาตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติและตามประกาศกระ ทรวง 

 “ส่วนราชการ” หมายความวา่ หน่วยงานของรัฐท่ีมีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่ากรม 

 “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ปลดักระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือตาํแหน่ง      

ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า 

 กระทรวง” หมายความวา่ กระทรวงศึกษาธิการ 

 “รัฐมนตรีเจา้สังกดั” หมายความวา่ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงในกระทรวงท่ีมีขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูใ่นสังกดั 

 “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
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  มาตรา ๕  บรรดาคาํวา่ “ขา้ราชการพลเรือน” ท่ีมีอยูใ่นกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัอ่ืนใด ให้หมายความรวมถึงขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดว้ย เวน้แต่จะไดมี้

กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัอ่ืนใดท่ีบญัญติัไวส้ําหรับขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโดยเฉพาะ 

  มาตรา ๖  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี ในกรณี

ท่ีมีปัญหาขดัแยง้หรือการท่ีจะต้องตีความในปัญหาเก่ียวกับข้าราชการครู ตามพระราชบญัญติั

ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงซ่ึงตามพระราชบัญญัติ 

น้ีกาํหนดให้เป็นขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกเวน้ขา้ราชการครูและข้าราชการ      

พลเรือนสามญัในสังกดัสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลยัราชภฏั สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนั 

และเป็นกรณีท่ีพระราชบญัญติัน้ีมิไดก้าํหนดให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ ขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาหรือองคก์รใดเป็นผูก้าํหนดหรือวินิจฉยัช้ีขาด ให้เป็นอาํนาจหน้าท่ีของ

รัฐมนตรีเป็นผูก้าํหนดหรือวนิิจฉยัช้ีขาด 

  

หมวด ๑ 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

__________________________________ 

 

 มาตรา ๗  ใหมี้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” เรียกโดยย่อว่า 

“ก.ค.ศ.” ประกอบดว้ย 

 (๑) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 

 (๒) ปลดักระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ 

 (๓)1

2 กรรมการโดยตาํแหน่งจาํนวนแปดคน ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

ปลดักระทรวงวฒันธรรม เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ ก.ค.ศ. และ

เลขาธิการคุรุสภา 

                                                           
 2  มาตรา ๗ (๓) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบัท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑.  
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 (๔)2

3 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจาํนวนเกา้คนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลท่ีมีความรู้ 

ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูงทางด้านการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย     

ดา้นการบริหารการจดัการภาครัฐ ดา้นการบริหารองคก์ร ดา้นการศึกษาพิเศษ ดา้นการบริหารธุรกิจ

หรือดา้นเศรษฐศาสตร์ ดา้นการผลิตและพฒันาครู และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศหรือดา้นการบริหาร

จดัการความรู้หรือดา้นการวจิยัและประเมินผล ดา้นละหน่ึงคน 

 (๕)3

4 กรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง

จาํนวนสิบสองคน ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและ

มธัยมศึกษาฝ่ายละหน่ึงคน ผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาที่เรียกช่ืออย่าง

อื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กาํหนดซ่ึงสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา     

ขั้นพื้นฐานในเขต พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษาฝ่ายละหน่ึงคน ผูแ้ทนขา้ราชการครู

จาํนวนห้าคน ซ่ึงเลือกจากขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต 

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจาํนวนสามคน ขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการ ศึกษามธัยมศึกษาจาํนวนหน่ึงคน และขา้ราชการครูสังกดัสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจาํนวนหน่ึงคน ผูแ้ทนขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

หรือสังกัดกระทรวงวฒันธรรมจํานวนหน่ึงคนและผู ้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน สังกัด

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม ศึกษาและมธัยมศึกษา

ฝ่ายละหน่ึงคน 

 หลกัเกณฑ์ และวิธีการไดม้าของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตาม (๔) และกรรมการผูแ้ทน

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม (๕) ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการและให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้ งข้าราชการใน

สาํนกังาน ก.ค.ศ. เป็นผูช่้วยเลขานุการไม่เกินสองคน 

  มาตรา ๘  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีอายไุม่ต ํ่ากวา่สามสิบหา้ปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจด็สิบปีบริบูรณ์ 

                                                           
 3  มาตรา ๗ (๔)  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑. 

 4  มาตรา ๗ (๕)  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓. 
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 (๓) ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

 (๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

 (๕) ไม่เป็นเจา้หนา้ท่ี ท่ีปรึกษา หรือผูมี้ตาํแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 

 (๖) เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับในเร่ืองความซ่ือสัตย ์ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวติั

เส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

  มาตรา ๙  กรรมการผูแ้ทนผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั 

ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ และไม่เคยถูกพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพมาก่อน 

 (๒) เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับในเร่ืองความซ่ือสัตย ์ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวติั

เส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

  มาตรา ๑๐  กรรมการผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเรียกช่ือ

อยา่งอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนดตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ และไม่เคยถูกพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพมาก่อน 

 (๒) มีประสบการณ์ดา้นการบริหารในตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูบ้ริหารสถาน 

ศึกษาท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 

 (๓) เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับในเร่ืองความซ่ือสัตย ์ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวติั

เส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

  มาตรา ๑๑  กรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ และไม่เคยถูกพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพมาก่อน 

 (๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบติัการสอนในวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่าครูชํานาญการหรือ

เทียบเท่าหรือมีประสบการณ์การสอนเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สิบหา้ปี 

 (๓) เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับในเร่ืองความซ่ือสัตย ์ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวติั

เส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

  มาตรา ๑๒  กรรมการผูแ้ทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) มีวฒิุการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 
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 (๒) มีประสบการณ์ดา้นสนบัสนุนการศึกษาซ่ึงเป็นผูท้าํหน้าท่ีให้บริการ หรือปฏิบติังาน

เก่ียวเน่ืองกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบติังานอ่ืน

ในหน่วยงานการศึกษา เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สิบหา้ปี 

 (๓) เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับในเร่ืองความซ่ือสัตย ์ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวติั

เส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

  มาตรา ๑๓  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ และกรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละส่ีปี และอาจไดรั้บแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่ไดอี้ก แต่จะ

ดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกินกวา่สองวาระมิได ้

 ถา้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิหรือกรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วา่งลงใหด้าํเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งภายในหกสิบวนั ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ีกําหนดไวใ้นมาตรา ๗ วรรคสอง เวน้แต่วาระการดํารงตาํแหน่งของกรรมการ              

ผูน้ั้นเหลือไม่ถึงเกา้สิบวนัจะไม่ดาํเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนก็ได ้และให้

กรรมการซ่ึงแทนกรรมการในตาํแหน่งท่ีว่างลงมีวาระอยู่ในตาํแหน่งเท่ากบัระยะเวลาท่ีเหลืออยู่

ของผูซ่ึ้งตนแทน 

 ในระหวา่งท่ียงัมิไดด้าํเนินการให้มีกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลงตามวรรคสอง และ

ยงัมีกรรมการท่ีเหลืออยู่เกินก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมด ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่ปฏิบติัหน้าท่ี 

ต่อไปได ้

 เม่ือครบกาํหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยงัไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

และเลือกตั้งกรรมการผูแ้ทนขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึนใหม่ ให้กรรมการซ่ึงพน้

จากตาํแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาํแหน่งเพื่อดาํเนินงานต่อไปจน กว่ากรรมการผูท้รงคุณวุฒิและ

กรรมการผูแ้ทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาซ่ึงได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่เข้า

รับหนา้ท่ี 

  มาตรา ๑๔  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จาก

ตาํแหน่ง เม่ือ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออกโดยยืน่หนงัสือลาออกต่อประธานกรรมการ 

 (๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๕) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๘ 

DPU



148 

 (๖) ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสําหรับความผิด   

ท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 (๗) คณะรัฐมนตรีมีมติใหอ้อก 

  มาตรา ๑๕  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาพน้จากตาํแหน่ง เม่ือ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออกโดยยืน่หนงัสือลาออกต่อประธานกรรมการ 

 (๓) พน้จากการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (๔) ขาดคุณสมบติัตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ 

 (๕) ถูกถอดถอนโดยรัฐมนตรีตามมติของ ก.ค.ศ. ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม

ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด เม่ือปรากฏว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่งหน้าท่ีส่อไป

ในทางทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือมีเจตนากระทาํการโดยไม่ถูกตอ้งหรือไม่ยุติธรรม หรือใชอ้าํนาจหนา้ท่ี

ท่ีขดัต่อกฎหมาย ทั้งน้ี ก่อนมีการถอดถอนใหรั้ฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้ึนสอบสวน 

 (๖)4

5 มิไดเ้ป็นผูด้าํรงตาํแหน่งหรือเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา ผูส้อน

ในหน่วยงานการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามท่ีตนไดรั้บเลือก 

  มาตรา ๑๖  การประชุม ก.ค.ศ. ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในการประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

ให้รองประธานกรรมการทาํหน้าท่ีแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 

 ในการประชุมถา้มีการพิจารณาเร่ืองเก่ียวกบัตวักรรมการผูใ้ดโดยเฉพาะ หรือเม่ือมีกรณี

เขา้ข่ายท่ีกฎหมายกาํหนดวา่กรรมการผูน้ั้นมีส่วนไดเ้สีย กรรมการผูน้ั้นไม่มีสิทธิเขา้ประชุม 

 การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีหน่ึงเสียงใน

การลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียง

ช้ีขาด 

  

                                                           
 5  มาตรา ๑๕ (๖) เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบัท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑. 
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 มาตรา ๑๗  ก.ค.ศ. มีอาํนาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามญั เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. 

วสิามญั” เพื่อทาํการใดๆ แทน ก.ค.ศ. หรือทาํหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัคณะอนุกรรมการอ่ืนท่ีกาํหนดตาม

พระราชบญัญติัน้ีได ้

 ในกรณีท่ีตั้ ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทาํหน้าท่ีพิจารณาเร่ืองการดาํเนินการทางวินัย       

การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์ใหต้ั้งจากกรรมการ ก.ค.ศ. ท่ีเป็นกรรมการผูท้รง 

คุณวุฒิ อย่างน้อยสองคน และกรรมการ ก.ค.ศ. ท่ีเป็นผูแ้ทนข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา จาํนวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนอนุกรรมการทั้งหมด และให้นํามาตรา ๑๓ 

มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  มาตรา ๑๘5

6  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๗ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเป็น

กรรมการใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรืออนุกรรมการอ่ืนตาม

พระราชบญัญติัน้ีในขณะเดียวกนัมิได ้เวน้แต่การเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการโดยตาํแหน่ง 

  มาตรา ๑๙  ให ้ก.ค.ศ. มีอาํนาจและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) เสนอแนะและให้ค ําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการผลิตและ          

การบริหารงาน บุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบญัญติัน้ี 

 (๒) กาํหนดนโยบาย วางแผน และกาํหนดเกณฑ์อตัรากาํลงัของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งใหค้วามเห็นชอบจาํนวนและอตัราตาํแหน่งของหน่วยงานการศึกษา 

 (๓) เสนอแนะและให้คาํปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีค่าครองชีพเปล่ียนแปลงไป

มาก หรือการจดัสวสัดิการหรือประโยชน์เก้ือกูลสาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยงัไม่เหมาะสมเพื่อใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณาในอนัท่ีจะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจาํ

ตาํแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวสัดิการ หรือประโยชน์เก้ือกูลสําหรับขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหเ้หมาะสม 

 (๔) ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการบริหารงาน

บุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี

และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 (๕) พิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการใช้บงัคบัพระราชบญัญติัน้ี    

เม่ือ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแลว้ใหห้น่วยงานการศึกษาปฏิบติัตามนั้น 

 (๖) พฒันาหลกัเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพิทกัษ์

ระบบคุณธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                                                           
 6  มาตรา ๑๘ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(ฉบบัท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๑. 
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 (๗) กาํหนดวิธีการและเง่ือนไขการจา้งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีใน

ตาํแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา รวมทั้งกาํหนดอตัราเงินเดือนหรือ

ค่าตอบแทน 

 (๘) ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันา การเสริมสร้างขวญักาํลงัใจ และการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (๙) ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลอ่ืนแก่ขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

 (๑๐) พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา และคณะอนุกรรมการอ่ืนเพื่อปฏิบติั

หนา้ท่ีตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 (๑๑) ส่งเสริม สนบัสนุน ประสานงาน ให้คาํปรึกษา แนะนาํและช้ีแจงดา้นการบริหาร 

งานบุคคลแก่หน่วยงานการศึกษา 

 (๑๒) กาํหนดมาตรฐาน พิจารณา และให้คาํแนะนําเก่ียวกับการดาํเนินการทางวินัย    

การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกขต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

 (๑๓) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานดา้นการบริหารงาน

บุคคล ตรวจสอบและปฏิบัติการตามพระราชบญัญติัน้ี ในการน้ีให้มีอาํนาจเรียกเอกสารและ

หลักฐานจากหน่วยงานการศึกษาให้ผูแ้ทนของ หน่วยงานการศึกษา ข้าราชการ หรือบุคคลใด        

มาช้ีแจงข้อเท็จจริง และให้มีอาํนาจออกระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งให้ส่วนราชการ หน่วยงาน

การศึกษา ขา้ราชการหรือบุคคลใดรายงานเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีไปยงั ก.ค.ศ. 

 (๑๔)6

7 ในกรณีท่ีปรากฏว่าส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการ 

ศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผูมี้หน้าท่ีปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี ไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี

หรือปฏิบัติการโดยไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม หรือปฏิบติัการโดยขัดหรือแยง้กับกฎหมาย           

กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด ให้ ก.ค.ศ.          

มีอาํนาจยบัย ั้งการปฏิบติัการดงักล่าวไวเ้ป็นการชัว่คราว เม่ือก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแลว้ ให้

ส่วนราชการหน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผูมี้หน้าท่ี

ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีปฏิบติัไปตามนั้น 

                                                           
 7  มาตรา ๑๙ (๑๔) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑. 
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 (๑๕) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไ้ดรั้บปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ

อย่างอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

การกาํหนดอตัราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนท่ีควรไดรั้บ 

 (๑๖) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเร่ืองการปฏิบัติการต่างๆ  ตามท่ีกําหนดใน

พระราชบญัญติัน้ี 

 (๑๗) พิจารณาจดัระบบทะเบียนประวติัและแกไ้ขทะเบียนประวติัเก่ียวกบัวนั เดือน ปี

เกิด และควบคุมการเกษียณอายขุองขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๑๘) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 

  มาตรา ๒๐  ใหมี้สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียก

โดยย่อว่า “สํานกังาน ก.ค.ศ.” โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เรียกโดยย่อว่า “เลขาธิการ ก.ค.ศ.” ซ่ึงมีฐานะเป็นอธิบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและ

บริหารราชการของสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 สาํนกังาน ก.ค.ศ. มีอาํนาจและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) เป็นเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานในหนา้ท่ีของ ก.ค.ศ. 

 (๒) วิเคราะห์และวิจยัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลสําหรับขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและการจดัระบบบริหารราชการในหน่วยงานการศึกษา 

 (๓) ศึกษา วิเคราะห์เก่ียวกบัมาตรฐาน หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (๔) พฒันาระบบข้อมูล และจดัทาํแผนกาํลังคนสําหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 (๕) ศึกษา วเิคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและดาํเนินการเก่ียวกบัการพฒันา

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (๖) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และบริหารเงินทุน ตลอดจนสวสัดิการขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 (๗) กาํกบั ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ีของหน่วยงาน

การศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 (๘) จดัทาํรายงานประจาํปีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเสนอ ก.ค.ศ. 

 (๙) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี ก.ค.ศ. 

มอบหมาย 
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  มาตรา ๒๑ ให้มีคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาํเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา” และ

คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาํเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา

เรียกโดยยอ่วา่ “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา” สําหรับแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา แลว้แต่

กรณี ซ่ึงประกอบดว้ย 

 (๑) ประธานอนุกรรมการซ่ึงอนุกรรมการเลือกกนัเองจากผูท้รงคุณวุฒิตาม (๓)      

ในการน้ีใหถื้อวา่อนุกรรมการผูท้รงคุณวฒิุตาม (๓) มีจาํนวนเท่าท่ีมีอยู ่

 (๒) อนุกรรมการโดยตาํแหน่งจาํนวนสองคน ไดแ้ก่ ผูแ้ทน ก.ค.ศ. และผูแ้ทนคุรุสภา 

ซ่ึงคดัเลือกจากผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการศึกษา 

ดา้นกฎหมาย หรือดา้นการเงินการคลงั 

 (๓) อนุกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจาํนวนส่ีคน ซ่ึงคดัเลือกจากผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ

หรือประสบการณ์ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการศึกษา ดา้นกฎหมาย และดา้นการเงินการคลงั

ดา้นละหน่ึงคน 

 (๔) อนุกรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา แลว้แต่กรณี จาํนวนสามคน ประกอบดว้ย ผูแ้ทน

ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษาจาํนวนหน่ึงคน ผูแ้ทนขา้ราชการครูจาํนวนหน่ึงคน และผูแ้ทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

จาํนวนหน่ึงคน7

8 

 ใหผู้อ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

 อนุกรรมการตาม (๒) ซ่ึงเป็นผูแ้ทน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการตาม (๓) ต้องไม่เป็น

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนอนุกรรมการตาม (๒) ซ่ึงเป็นผูแ้ทนคุรุสภาตอ้งเป็น

สมาชิกคุรุสภาและเป็นผูมี้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  ทั้ งน้ี อนุกรรมการตาม (๒) และ (๓) ต้องไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เจา้หน้าท่ี ท่ีปรึกษา หรือผูมี้ตาํแหน่งบริหารในพรรค

การเมือง 

 คุณสมบติัอ่ืน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพน้จาก

ตาํแหน่งของอนุกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 

กาํหนด 

                                                           
 8  มาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓. 
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  มาตรา ๒๒8

9  การประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา ให้นาํความในมาตรา ๑๖ มาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม 

  มาตรา ๒๓  ให ้อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีอาํนาจและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) พิจารณากาํหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้ งการกําหนดจาํนวนและอัตราตาํแหน่งและเกล่ีย

อตัรากาํลงัใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 

กาํหนด 

 (๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 (๓) ให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัการพิจารณาความดีความชอบของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา และขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 (๔) พิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองการดาํเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ 

และการร้องทุกขต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

 (๕) ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันา การเสริมสร้างขวญักาํลงัใจ การปกป้องคุม้ครอง

ระบบคุณธรรม การจดัสวสัดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในหน่วยงานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 (๖) กาํกบั ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 (๗) จดัทาํและพฒันาฐานขอ้มูลขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน

การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 (๘) จัดทาํรายงานประจาํปีท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.  

 (๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเร่ืองการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีไม่อยูใ่น

อาํนาจและหนา้ท่ีของผูบ้ริหารของหน่วยงานการศึกษา 

 (๑๐) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี ก.ค.ศ. 

มอบหมาย 

  

                                                           
 9  มาตรา ๒๒ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑. 
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 มาตรา ๒๔  ให้ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผูบ้ริหารราชการใน

สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในเขตพื้นท่ีการศึกษา และมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) รับผดิชอบในการปฏิบติังานราชการท่ีเป็นอาํนาจและหนา้ท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี

การศึกษาและตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย 

 (๒) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเร่ืองอ่ืนท่ีอยูใ่นอาํนาจ

และหนา้ท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 (๓) พิจารณาเสนอความดีความชอบของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษาใน

หน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 (๔) จดัทาํแผนและส่งเสริมการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

หน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 (๕) จัดทําทะเบียนประวติัข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

 (๖) จดัทาํมาตรฐานคุณภาพงาน กาํหนดภาระงานขั้นตํ่า และเกณฑ์การประเมินผลงาน

สาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 (๗) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจดัทาํรายงานการบริหารงานบุคคล

เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป 

 (๘) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี ก.ค.ศ. 

มอบหมาย 

  มาตรา ๒๕  ในส่วนราชการอ่ืนนอกจากสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ให ้ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เพื่อทาํหนา้ท่ีบริหารงานบุคคลสําหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในส่วนราชการนั้น  ทั้งน้ี การตั้ง การพน้จากตาํแหน่งและขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามท่ี 

ก.ค.ศ. กาํหนด 

 บรรดาบทบญัญติัในพระราชบญัญติัน้ีหรือในกฎหมายอ่ืนท่ีอ้างถึง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี

การศึกษาใหห้มายถึง อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งตามวรรคหน่ึงดว้ย เวน้แต่ ก.ค.ศ. จะกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

 ให้นาํบทบญัญติัในวรรคหน่ึงและวรรคสอง มาใชบ้งัคบักบัหน่วยงานการศึกษาอ่ืนใด 

ท่ีจาํเป็นตอ้งมี อ.ก.ค.ศ. ของหน่วยงานการศึกษานั้นโดยเฉพาะดว้ย 
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 ในกรณีท่ีส่วนราชการตามวรรคหน่ึงมิใช่ส่วนราชการในกระทรวง ให้ ก.ค.ศ. มีอาํนาจ

กาํหนดหลกัเกณฑ์การบริหารงานบุคคลเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัราชการของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการนั้น 

  มาตรา ๒๖  ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา มีอาํนาจและหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล

สาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษากาํหนด 

 (๒) เสนอความตอ้งการจาํนวนและอตัราตาํแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 

 (๓) ให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษาต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 (๔) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่บญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตัิน้ี กฎหมายอื่น หรือตามท่ี    

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย 

 ใหน้าํความในมาตรา ๑๖ มาใชบ้งัคบัแก่คณะกรรมการสถานศึกษา โดยอนุโลม 

  มาตรา ๒๗  ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอาํนาจและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกบันโยบาย กฎ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษากาํหนด 

 (๒) พิจารณาเสนอความดีความชอบของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา 

 (๓) ส่งเสริม สนบัสนุนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการ

พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 (๔) จดัทาํมาตรฐาน ภาระงานสําหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา 

 (๕) ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 (๖) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่บญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตัิน้ี กฎหมายอื่นหรือตามท่ี 

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 
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  มาตรา ๒๘  ให้ผูบ้ริหารหน่วยงานการศึกษาท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

เป็นผูบ้งัคบับญัชาและบริหารหน่วยงาน และให้นาํมาตรา ๒๗ มาใช้บงัคบัแก่ผูด้าํรงตาํแหน่ง

ดงักล่าวโดยอนุโลม 

  

หมวด ๒ 

บททัว่ไป 

__________________________________ 

  

 มาตรา ๒๙ การดาํเนินการตามพระราชบญัญติัน้ีให้เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดี โดยยดึถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหวา่งบุคคล และหลกัการไดรั้บการปฏิบติั

และการคุม้ครองสิทธิอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

 การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินกาํเนิด เช้ือชาติ 

ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือ

ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกนัในเร่ืองอ่ืนๆ จะกระทาํมิได ้

  มาตรา ๓๐ ภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับการ

เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูซ่ึ้งจะเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดต้อ้งมีคุณสมบติัทัว่ไป ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีอายไุม่ต ํ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ 

 (๓) เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

 (๔) ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

 (๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ี

กาํหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 (๖) ไม่เป็นผูอ้ยู่ในระหว่างถูกสั่งพกัราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไวก่้อนตาม

พระราชบญัญติัน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพกั หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายองคก์รวชิาชีพนั้นๆ 

 (๗) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 (๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 
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 (๙) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 (๑๐) ไม่เป็นผูเ้คยต้องโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุก เวน้แต่เป็นโทษ

สาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 (๑๑) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ

มหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 

 (๑๒) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาํผิดวินัยตาม

พระราชบญัญติัน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 

 (๑๓) ไม่เป็นผูเ้คยกระทาํการทุจริตในการสอบเขา้รับราชการหรือเขา้ปฏิบติังานใน

หน่วยงานของรัฐ 

  มาตรา ๓๑  อตัราเงินเดือน เงินวทิยฐานะ และเงินประจาํตาํแหน่งของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาํ

ตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 อตัราเงินเดือน เงินประจาํตาํแหน่งสําหรับบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)   

ใหน้าํบญัชีอตัราเงินเดือน และเงินประจาํตาํแหน่งของขา้ราชการพลเรือนมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 เงินวทิยฐานะและเงินประจาํตาํแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน 

  มาตรา ๓๒  เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพยข์องขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา คณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบและวิธีการให้กระทรวงการคลงัหกัเงินเดือนของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาเป็นเงินสะสมก็ได ้โดยคิดดอกเบ้ียเงินสะสมนั้นให้ในอตัราไม่ตํ่ากว่า

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํของธนาคารพาณิชย ์

 เงินสะสมและดอกเบ้ียน้ีจะจ่ายคืนหรือให้กูย้ืมเพื่อดาํเนินการตามโครงการสวสัดิการ

สาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบท่ีกระทรวงกาํหนดโดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรี 

  มาตรา ๓๓  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจไดรั้บเงินเพิ่มสําหรับตาํแหน่ง

ท่ีมีเหตุพิเศษตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. กาํหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

  มาตรา ๓๔  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ

ชัว่คราวตามภาวะเศรษฐกิจ  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกาํหนดในพระราชกฤษฎีกา 

  มาตรา ๓๕  วนัเวลาทาํงาน วนัหยดุราชการตามประเพณี วนัหยุดราชการประจาํปี และ

การลาหยุดราชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด  

ในกรณี ก.ค.ศ. ยงัมิไดก้าํหนด ให้นาํหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวท่ีใช้กบัขา้ราชการพลเรือน    

มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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  มาตรา ๓๖  เคร่ืองแบบของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและระเบียบการ

แต่งเคร่ืองแบบใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบวา่ดว้ยการนั้น 

  มาตรา ๓๗  บาํเหน็จบาํนาญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

  

หมวด ๓ 

การกาํหนดตาํแหน่ง 

วทิยฐานะ และการใหไ้ดรั้บเงินเดือน เงินวทิยฐานะ และเงินประจาํตาํแหน่ง 

__________________________________ 

  

 มาตรา ๓๘  ตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี ๓ ประเภท ดงัน้ี 

 ก.  ตาํแหน่งซ่ึงมีหนา้ท่ีเป็นผูส้อนในหน่วยงานการศึกษา ไดแ้ก่ ตาํแหน่ง ดงัต่อไปน้ี 

      (๑)  ครูผูช่้วย 

      (๒)  ครู 

      (๓)  อาจารย ์

      (๔)  ผูช่้วยศาสตราจารย ์

      (๕)  รองศาสตราจารย ์

      (๖)  ศาสตราจารย ์

  ตาํแหน่งใน (๑) และ (๒) จะมีในหน่วยงานการศึกษาใดก็ได ้ส่วนตาํแหน่งใน (๓) 

ถึง (๖) ใหมี้ในหน่วยงานการศึกษาท่ีสอนระดบัปริญญา 

 ข.9

10 ตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษา ไดแ้ก่ ตาํแหน่ง ดงัต่อไปน้ี 

      (๑)  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

      (๒)  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

      (๓)  รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

      (๔)  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

      (๕)  ตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

  ตาํแหน่งผูบ้ริหารใน (๑) และ (๒) ให้มีในสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาตาม

ประกาศกระทรวง ตาํแหน่งผูบ้ริหารใน (๓) และ (๔) ใหมี้ในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

                                                           
 10  มาตรา ๓๘ ข แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑. 
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ตาํแหน่งผูบ้ริหารในหน่วยงานการศึกษาท่ีสอนระดบัปริญญา การกาํหนดระดบัตาํแหน่ง การให้ไดรั้บ

เงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่ง ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม เวน้แต่ ก.ค.ศ. จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 ค.  ตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีดงัต่อไปน้ี 

      (๑)  ศึกษานิเทศก ์

      (๒) ตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด หรือตาํแหน่งของขา้ราชการท่ี 

ก.ค.ศ. นาํมาใชก้าํหนดใหเ้ป็นตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบญัญติัน้ี 

 การกาํหนดระดับตาํแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่งของ

ตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม ค. (๒) ให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ. โดยให้นาํ

กฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดตาํแหน่ง และการให้

ไดรั้บเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่งของขา้ราชการพลเรือนสามญัมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  มาตรา ๓๙  ให้ตาํแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปน้ี เป็น

ตาํแหน่งท่ีมีวทิยฐานะ ไดแ้ก่ 

 ก.  ตาํแหน่งครู มีวทิยฐานะ ดงัต่อไปน้ี 

      (๑)  ครูชาํนาญการ 

      (๒)  ครูชาํนาญการพิเศษ 

      (๓)  ครูเช่ียวชาญ 

      (๔)  ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

 ข. ตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา มีวทิยฐานะ ดงัต่อไปน้ี 

      (๑)  รองผูอ้าํนวยการชาํนาญการ 

      (๒)  รองผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ 

      (๓)  รองผูอ้าํนวยการเช่ียวชาญ 

      (๔)  ผูอ้าํนวยการชาํนาญการ 

      (๕)  ผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ 

      (๖)  ผูอ้าํนวยการเช่ียวชาญ 

      (๗)  ผูอ้าํนวยการเช่ียวชาญพิเศษ 

 ค.  ตาํแหน่งผูบ้ริหารการศึกษา มีวทิยฐานะ ดงัต่อไปน้ี 

      (๑)  รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชาํนาญการพิเศษ 

      (๒)  รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเช่ียวชาญ 

  (๓)  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเช่ียวชาญ 
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      (๔) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเช่ียวชาญพิเศษ 

 ง.  ตาํแหน่งศึกษานิเทศก ์มีวทิยฐานะ ดงัต่อไปน้ี 

      (๑)  ศึกษานิเทศกช์าํนาญการ 

      (๒)  ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 

      (๓)  ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ 

      (๔)  ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญพิเศษ 

 จ.  ตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนดใหมี้วทิยฐานะ 

  มาตรา ๔๐10

11 ใหต้าํแหน่งคณาจารยด์งัต่อไปน้ี เป็นตาํแหน่งทางวชิาการ 

 (ก) อาจารย ์

 (ข) ผูช่้วยศาสตราจารย ์

 (ค) รองศาสตราจารย ์

 (ง) ศาสตราจารย ์

 การกาํหนดระดบัตาํแหน่ง และการใหไ้ดรั้บเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่งตามวรรค

หน่ึง ใหน้าํกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  มาตรา ๔๑ ตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีในหน่วยงานการ 

ศึกษาใดจาํนวนเท่าใด และตอ้งใช้คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่งอย่างใด ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. 

กาํหนด 

  มาตรา ๔๒  ให้ ก.ค.ศ. จดัทาํมาตรฐานตาํแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐาน

ตาํแหน่งทางวิชาการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไวเ้ป็นบรรทดัฐานทุกตาํแหน่ง 

ทุกวิทยฐานะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้ งน้ี โดยคาํนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา          

การอบรม ประสบการณ์ ระยะเวลาการปฏิบติังาน คุณภาพการปฏิบติังาน หรือผลงานท่ีเกิดข้ึนจาก

การปฏิบติัหนา้ท่ี 

 ในการจดัทาํมาตรฐานตาํแหน่งทุกตาํแหน่ง ให้จาํแนกตาํแหน่งเป็นประเภทและสายงาน

ตามลกัษณะงาน และจดัตาํแหน่งในประเภทและสายงานท่ีมีลกัษณะงานอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั

ให้อยู่ในตาํแหน่งประเภทหรือสายงานเดียวกนั หรือโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกนั โดยแสดงช่ือ

ตาํแหน่งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตาํแหน่ง ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และคุณสมบติัเฉพาะสําหรับ

ตาํแหน่งของผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งนั้น 

  

                                                           
 11  มาตรา ๔๐ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบัท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑. 
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 มาตรา ๔๓  ให้ ก.ค.ศ. หรือผูท่ี้ ก.ค.ศ. มอบหมายตรวจสอบการกาํหนดตาํแหน่งและ

การใชต้าํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม ในกรณีท่ีลกัษณะหนา้ท่ีและ

ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานของตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตาํแหน่งใด ท่ี ก.ค.ศ. กาํหนดเปล่ียนแปลงไป ให้ ก.ค.ศ. หรือผูท่ี้ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณา

ปรับปรุงการกาํหนดตาํแหน่งนั้นใหม่ใหเ้หมาะสมตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

  มาตรา ๔๔  ให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ

เงินประจาํตาํแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาํตาํแหน่งขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ผูใ้ดจะไดรั้บแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งใด วิทยฐานะใด จะไดรั้บเงินเดือนอย่างใด ตาม

มาตรา ๓๑ ใหเ้ป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด โดยให้ไดรั้บเงินเดือนในขั้นตํ่าของอนัดบั ในกรณีท่ีจะ

ให้ไดรั้บเงินเดือนสูงกว่าหรือตํ่ากว่าขั้นตํ่าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอนัดบั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวธีิการท่ีกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

  

หมวด ๔ 

การบรรจุและการแต่งตั้ง 

__________________________________ 

  

 มาตรา ๔๕  การบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อแต่งตั้ งให้ดาํรงตาํแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้ งจากผูส้อบแข่งขันได้สําหรับตาํแหน่งนั้ น       

โดยบรรจุและแต่งตั้งตามลาํดบัท่ีในบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้

 ความในวรรคหน่ึงมิให้นาํมาใช้บงัคบัสําหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขา้รับราชการ

ตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗  

  มาตรา ๔๖  ผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตาํแหน่งใด ตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไปตามมาตรา ๓๐ และตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับ

ตาํแหน่งตามมาตรฐานตาํแหน่งนั้นตามมาตรา ๔๒ 

 สาํหรับผูด้าํรงตาํแหน่งตามมาตรา ๓๐ (๔) และ (๘) ให้มีสิทธิสมคัรสอบแข่งขนัได ้แต่

จะมีสิทธิไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการตามท่ีสอบแข่งขนัไดก้็ต่อเม่ือพน้จากตาํแหน่งนั้น ๆ 

แลว้ 
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 มาตรา ๔๗  ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นผูด้าํเนินการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุ

และแต่งตั้งบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ในกรณีท่ีหน่วยงานการศึกษาใดมีความพร้อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 

กาํหนด ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามอบให้หน่วยงานการศึกษานั้นเป็นผูด้าํเนินการสอบ 

แข่งขนั 

 หลกัสูตร วิธีการสอบแข่งขนั และวิธีดาํเนินการท่ีเก่ียวกบัการสอบแข่งขนั ตลอดจน

เกณฑ์ตดัสินการข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้การนาํรายช่ือผูส้อบแข่งขนัไดใ้นบญัชีหน่ึงไปข้ึนบญัชี

เป็นผูส้อบแข่งขนัได้ในบญัชีอ่ืน และการยกเลิกบญัชีผูส้อบแข่งขนัได้ ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. 

กาํหนด 

  มาตรา ๔๘  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาอาจรับสมัคร

สอบแข่งขนัเฉพาะบุคคลท่ีมีคุณสมบติัพิเศษในสาขาวิชาใดได้ ทั้งน้ี ผูส้มคัรสอบแข่งขนัตอ้งมี

คุณสมบติัพิเศษในสาขาวชิานั้นๆ ตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

  มาตรา ๔๙  ผูไ้ดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ 

มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ หากภายหลงัปรากฏวา่ผูน้ั้นขาดคุณสมบติัทัว่ไป หรือขาดคุณสมบติัตาม

มาตรฐานตาํแหน่งตามมาตรา ๔๒ หรือขาดคุณสมบติัพิเศษตามมาตรา ๔๘ อยูก่่อนก็ดี หรือมีกรณี

ตอ้งหาอยูก่่อนและภายหลงัปรากฏวา่เป็นผูข้าดคุณสมบติัเน่ืองจากกรณีตอ้งหานั้นก็ดี ให้ผูมี้อาํนาจ

ตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผูน้ั้นออกจากราชการโดยพลนั แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูน้ั้น

ไดป้ฏิบติัไปตามอาํนาจและหนา้ท่ีและการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดรั้บหรือมีสิทธิ

จะไดรั้บจากทางราชการก่อนมีคาํสั่งให้ออกจากราชการนั้น และถา้การเขา้รับราชการเป็นไปโดยสุจริต

แลว้ ใหถื้อวา่เป็นการสั่งใหอ้อกจากราชการเพื่อรับบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวา่ดว้ย

บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

  มาตรา ๕๐  ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นหรือมีเหตุพิเศษท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาไม่

สามารถดาํเนินการสอบแข่งขนัได ้หรือการสอบแข่งขนัอาจทาํใหไ้ม่ไดบุ้คคลตอ้งตามประสงคข์อง

ทางราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาอาจคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาโดยวธีิอ่ืนได ้ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

  มาตรา ๕๑ หน่วยงานการศึกษาใดมีเหตุผลและความจาํเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่

ราชการท่ีจะตอ้งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความรู้ ความสามารถ มีความชาํนาญหรือเช่ียวชาญ

ระดับสูงเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้หน่วยงานการศึกษา

ดาํเนินการขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาก่อน แลว้ให้ขออนุมติัจาก ก.ค.ศ. เม่ือ 
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ก.ค.ศ. ไดพ้ิจารณาอนุมติัใหส้ั่งบรรจุและแต่งตั้งในตาํแหน่งใด วทิยฐานะใด และกาํหนดเงินเดือนท่ี

จะให้ไดรั้บแลว้ ให้ผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งได ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี 

ก.ค.ศ. กาํหนด 

  มาตรา ๕๒  นอกจากการบรรจุและแต่งตั้งเพื่อใหบุ้คคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาแลว้ ก.ค.ศ. อาจกาํหนดให้ตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาบางตาํแหน่งเป็นสัญญาจา้งปฏิบติังานรายปีหรือโดยมีกาํหนดเวลาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. 

กาํหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง หรือเป็นพนักงานราชการ โดยไม่ต้องเป็น

ขา้ราชการก็ได ้

 ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหน่ึงเป็นบุคคลภายนอก และ ก.ค.ศ. 

กาํหนดใหมี้สถานภาพเป็นขา้ราชการ ใหผู้น้ั้นมีสิทธิหนา้ท่ีและไดรั้บสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เช่นเดียว 

กบัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบญัญติัน้ีในระหว่างสัญญาจา้ง เวน้แต่

สัญญาจา้งนั้นจะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน หรือกาํหนดยกเวน้เป็นกรณีเฉพาะไว ้

 ให้นาํบทบญัญติัในเร่ืองคุณสมบติัทัว่ไป คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่ง การสรรหา

และการบรรจุและแต่งตั้ งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บงัคับกับผูด้ ํารง

ตาํแหน่งตามเง่ือนไขในวรรคหน่ึงหรือวรรคสองโดยอนุโลม  ทั้งน้ี ตามท่ีกาํหนดในระเบียบ ก.ค.ศ. 

  มาตรา ๕๓  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ 

มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ การบรรจุและแต่งตั้งขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ผูมี้อาํนาจดงัต่อไปน้ีเป็นผูมี้อาํนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 (๑)  การบรรจุและแต่งตั้งตาํแหน่งซ่ึงมีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ เม่ือไดรั้บอนุมติัจาก 

ก.ค.ศ. แลว้ ให้ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของส่วนราชการท่ีผูน้ั้นสังกดัอยูเ่ป็นผูมี้อาํนาจสั่งบรรจุและให้

รัฐมนตรีเจา้สังกดันาํเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนาํความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 

แต่งตั้ง 

 ๒)1 1

12 การบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการ 

ศึกษา ตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชํานาญการพิเศษ ตาํแหน่งรอง

ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเช่ียวชาญ ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา และตําแหน่งผู ้อ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเช่ียวชาญ ให้เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผูมี้อาํนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมติั ก.ค.ศ. 

                                                           
 12  มาตรา ๕๓ (๒) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑. 

DPU



164 

 (๓)1 2

13 การบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ตาํแหน่ง

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ตาํแหน่งผูบ้ริหารท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ข. (๕) ตาํแหน่ง

ศึกษานิเทศก์ ตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ตาํแหน่งซ่ึงมีวิทยฐานะชํานาญการ ตาํแหน่งซ่ึงมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และ

ตาํแหน่งซ่ึงมีวิทยฐานะเช่ียวชาญ ให้ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผูมี้อาํนาจสั่ง

บรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมติั อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 (๔) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งครูผูช่้วย ตาํแหน่งครู และตาํแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสถานศึกษา ให้ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาเป็นผูมี้อาํนาจ

สั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมติั อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 (๕) การบรรจุและแต่งตั้งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงมิไดอ้ยู่ในสังกดั

เขตพื้นท่ีการศึกษา ให้ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของส่วนราชการท่ีผูน้ั้นสังกดัอยูเ่ป็นผูมี้อาํนาจสั่งบรรจุ

และแต่งตั้งโดยอนุมติั ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย เวน้แต่ตาํแหน่งซ่ึงมีวิทยฐานะ

เช่ียวชาญพิเศษใหด้าํเนินการตาม (๑) โดยอนุโลม 

 (๖)1 3

14 การบรรจุและแต่งตั้งตาํแหน่งอาจารย ์ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ตาํแหน่งรอง

ศาสตราจารย ์และตาํแหน่งศาสตราจารย ์ตามมาตรา ๓๘ ก. (๓) ถึง (๖) ให้นาํกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยให้สภาสถาบัน 

อุดมศึกษาทาํหนา้ท่ีแทน ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลว้แต่กรณี เวน้แต่ ก.ค.ศ. จะกาํหนดไว้

เป็นอยา่งอ่ืน 

 ให้มีคณะกรรมการสรรหาผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ตามวรรคหน่ึง (๒) ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการสภา

การศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการ และเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็น

กรรมการและเลขานุการทาํหน้าท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการบรรจุและ แต่งตั้ งให้ดาํรง

ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามจาํนวนเขต พื้นท่ีการศึกษา 

 

 

                                                           
 13 มาตรา ๕๓ (๓) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑. 

 14  มาตรา ๕๓ (๖) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑. 
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 คุณสมบติั หลกัเกณฑ ์และวธีิการคดัเลือก ใหเ้ป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

 บรรดาบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี ที่บญัญตัิถึงผูม้ีอาํนาจตามมาตรา ๕๓ ให้

หมายถึงผูมี้อาํนาจสั่งบรรจุตามวรรคหน่ึง (๑) หรือผูมี้อาํนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหน่ึง (๒) 

(๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แลว้แต่กรณี 

  มาตรา ๕๔  การให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และการ

เล่ือนเป็นวิทยฐานะใดตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา ๔๒ ซ่ึงผ่านการประเมิน  

ทั้งน้ี ให้คาํนึงถึงความประพฤติด้านวินยั คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ 

คุณภาพการปฏิบติังาน ความชาํนาญ ความเช่ียวชาญ ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในดา้นการเรียน

การสอน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

  มาตรา ๕๕  ให้มีการประเมินตาํแหน่งและวิทยฐานะสําหรับตาํแหน่งท่ีมีใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพเป็นระยะๆ เพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญการ หรือความเช่ียวชาญ

ในตาํแหน่งและวิทยฐานะท่ีไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้ง  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 

กาํหนด 

 ท่ีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบติังาน

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด ใหด้าํเนินการตามความเหมาะสม ดงัต่อไปน้ี 

 (๑)  ให้มีการพัฒนาข้าราชการผู ้นั้ นให้สามารถปฏิบัติงานในหน้า ท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อใหส้ามารถผา่นการประเมินผลการปฏิบติังานได ้

 (๒)  ใหด้าํเนินการในมาตรการเก่ียวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามมาตรา ๗๓ หรืองดเงินประจาํตาํแหน่ง หรือเงินวทิยฐานะ แลว้แต่กรณี 

 (๓)  ในกรณีท่ีผูใ้ดไม่สามารถปฏิบติัราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ในระดบัท่ีกาํหนด ใหผู้มี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๖) 

การดาํเนินการตามวรรคสองใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

  มาตรา ๕๖  ผูใ้ดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งตามมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๕๐ 

ให้ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในตาํแหน่งนั้น แต่ถา้ผูใ้ดไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งในตาํแหน่งครู

ผูช่้วย ใหผู้น้ั้นเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้เป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งครู  

ทั้งน้ี การทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและการเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด14

15 

                                                           
 15 มาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑. 
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 ในระหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ แลว้แต่

กรณี ผูม้ีอาํนาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นวา่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดมี

ความประพฤติไม่ดีหรือไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเหมาะสม หรือมีผลการประเมินทดลองปฏิบติั

หนา้ท่ีราชการหรือเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้อยูต่ ํ่ากวา่เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด โดยไม่ควร

ให้รับราชการต่อไปก็ให้สั่งให้ผูน้ั้นออกจากราชการได้ ไม่ว่าจะครบกาํหนดเวลาทดลองปฏิบติั

หน้าท่ีราชการหรือเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้หรือไม่ก็ตาม ถา้พน้กาํหนดเวลาทดลอง

ปฏิบติัหน้าท่ีราชการหรือเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเขม้ดงักล่าวแลว้ และผูมี้อาํนาจตาม

มาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นวา่ ควรใหผู้น้ั้นรับราชการต่อไป ก็สั่งใหผู้น้ั้นปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่งหรือ

วิทยฐานะท่ีจะไดรั้บแต่งตั้งต่อไป และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผูอ้าํนวยการสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา แลว้แต่กรณี 

 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดซ่ึงอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบติัหน้าท่ี

ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ แลว้แต่กรณี ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการเพื่อไปรับ

ราชการทหารตามมาตรา ๖๖ และต่อมาปรากฏวา่ผูน้ั้นมีกรณีจะตอ้งถูกสั่งให้ออกจากราชการตาม

วรรคสองหรือตามมาตราอื่น ก็ให้ผูม้ีอาํนาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูม้ีอาํนาจตามมาตราอื่นนั้น 

แลว้แต่กรณี มีอาํนาจเปล่ียนแปลงคาํสั่งให้ออกตามมาตรา ๖๖ เป็นให้ออกจากราชการตามวรรคสอง 

หรือมาตราอ่ืนนั้นได ้

 ผูอ้ยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ใน

ตาํแหน่งใดถา้ไดรั้บแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งอ่ืนให้เร่ิมทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือเตรียมความ

พร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ใหม่ 

 ผูอ้ยู่ในระหว่างทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการหรือเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเขม้ 

ผูใ้ดถูกล่าวหาว่ากระทาํความผิดอาญาหรือกระทาํผิดวินยั โดยมีมูลตามท่ีกล่าวหาว่าไดก้ระทาํผิด

ดงักล่าวใหผู้บ้งัคบับญัชาดาํเนินการทางวนิยัไดต้ามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี หรือเม่ือมีกรณี

ท่ีบุคคลดังกล่าวจะต้องออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือตามมาตราอ่ืน ก็ให ้          

ผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมี้อาํนาจตามมาตราอ่ืนนั้น สั่งลงโทษหรือสั่งให้ผูน้ั้นออกจากราชการ 

แลว้แต่กรณี 

 ผูใ้ดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือสั่งให้ออกจากราชการ

ตามมาตราอ่ืนในระหว่างทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการหรือเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้ม        

ท่ีมิใช่เป็นการถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก ให้ถือเสมือนวา่ผูน้ั้นไม่เคยเป็นขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบติัหน้าท่ีราชการหรือเตรียมความ

พร้อม และพฒันาอยา่งเขม้ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บ
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จาก ทางราชการในระหว่างท่ีผูน้ั้นอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการหรือ เตรียมความ

พร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ 

  มาตรา ๕๗  การเปล่ียนตาํแหน่ง การยา้ยและการโอนของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหเ้ป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดถูกพกัใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม

กฎหมายว่าดว้ยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูน้ั้นอาจถูกเปล่ียนตาํแหน่งหรือยา้ยตามวรรคหน่ึง

ได ้เวน้แต่ถูกสั่งพกัราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไวก่้อน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ

ไวก่้อนในกรณีอ่ืนตามมาตรา ๑๑๙ 

  มาตรา ๕๘  การโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน

บุคคล ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมิใช่พนักงานวิสามญั และการโอนข้าราชการอ่ืนท่ีมิใช่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามพระราช บญัญติัน้ี และมิใช่ขา้ราชการการเมือง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจทาํไดห้ากบุคคลนั้นสมคัรใจ โดยให้ผูมี้อาํนาจตาม

มาตรา ๕๓ ของหน่วยงานการศึกษาท่ีประสงคจ์ะรับโอนทาํความตกลงกบัผูมี้อาํนาจสั่งบรรจุของ 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกดัเดิม แลว้เสนอเร่ืองให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

แลว้แต่กรณี อนุมติัโดยใหค้าํนึงถึงประโยชน์ท่ีหน่วยงานการศึกษานั้นจะไดรั้บเป็นสําคญั  ทั้งน้ี จะ

บรรจุและแต่งตั้งใหมี้ตาํแหน่งใด วทิยฐานะใด และใหไ้ดรั้บเงินเดือนเท่าใด ใหเ้ป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. 

กาํหนด แต่เงินเดือนท่ีจะให้ไดรั้บตอ้งไม่สูงกว่าขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณวุฒิ 

ความสามารถ ความชาํนาญ หรือความเช่ียวชาญในระดบัเดียวกนั เวน้แต่จะเป็นการโอนตามวรรคสอง 

 การโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน

ทอ้งถ่ินและขา้ราชการอ่ืน ซ่ึงเป็นผูส้อบแข่งขนัไดห้รือผูไ้ดรั้บคดัเลือกมาให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหท้าํไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

 เพื่อ ประโยชน์ในการนบัเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทาํงานของผูท่ี้โอน

ตามมาตราน้ีในขณะท่ีเป็นพนกังาน ส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน

ทอ้งถ่ินหรือข้า ราชการอ่ืน เป็นเวลาราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

พระราชบญัญติัน้ี 

 ให้ ก.ค.ศ. จดัทาํมาตรฐานการเปรียบเทียบตาํแหน่งระหว่างประเภทขา้ราชการต่าง

สังกดัองค์กรกลางบริหารงานบุคคล เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งเป็น

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตาํแหน่งใด วิทยฐานะใด และจะให้รับเงินเดือนเท่าใด 

ทั้งน้ี เงินเดือนท่ีจะได้รับ จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณวุฒิ 
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ความสามารถ ความชาํนาญ หรือความเช่ียวชาญในระดบัเดียวกนั เวน้แต่เป็นการโอนตามท่ีกาํหนด

ในกฎ ก.ค.ศ. 

  มาตรา ๕๙  การ ยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดไปดาํรงตาํแหน่งใน

หน่วยงานการ ศึกษาอ่ืนภายในส่วนราชการหรือภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือต่างเขตพื้นท่ี

การศึกษาตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ของผูป้ระสงค์

ยา้ยและผูรั้บยา้ย แล้วแต่กรณี และให้สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอความเห็น

ประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดว้ย และเมื่อ  

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ ง พิจารณาอนุมติัแล้ว ให้ผูมี้อาํนาจตาม

มาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผูน้ั้นต่อไป15

16 

 การยา้ยผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและรองผูอ้าํนวยการสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา ใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผูส้ั่งยา้ยโดยอนุมติั ก.ค.ศ.16

17 

 การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อไปบรรจุและแต่งตั้ งให้ดํารงตําแหน่งเป็น

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก ก.ค.ศ. แต่ถา้เป็นการยา้ยไปบรรจุและ

แต่งตั้ งในตําแหน่งซ่ึง ก.ค.ศ. ยงัมิได้ก ําหนด จะกระทาํได้เม่ือ ก.ค.ศ. กําหนดตําแหน่งแล้ว

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการยา้ยตามวรรคหน่ึงและวรรคสองใหเ้ป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

  มาตรา ๖๐  ภายใตบ้งัคบัตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ ให้ ก.ค.ศ. ดาํเนินการให้มีการ

สับเปล่ียนหน้าท่ีหรือยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือตาํแหน่งท่ีมีลกัษณะบริหารตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด โดยยึดหลกัการ

ให้อยู่ปฏิบติัหน้าท่ีในตาํแหน่งใดตาํแหน่งหน่ึงดงักล่าวได้ไม่เกินส่ีปี เวน้แต่มีเหตุผลและความ

จาํเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะให้ปฏิบติัหนา้ท่ีติดต่อในคราวเดียวกนัไดค้ราวละหน่ึงปีแต่

ตอ้งไม่เกินหกปี  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

  มาตรา ๖๑  การเล่ือนตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงเป็นตาํแหน่งท่ีมิไดก้าํหนดให้มี

วิทยฐานะเพื่อให้ได้รับเงินเดือนในระดับท่ีสูงข้ึน ให้กระทําได้โดยการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก  

คดัเลือก หรือประเมินดว้ยวธีิการอ่ืน 

 กรณีใดจะเล่ือนและแต่งตั้งจากผูส้อบแข่งขนัได้ ผูส้อบคดัเลือกได้ ผูไ้ด้รับคดัเลือก 

หรือผูผ้า่นการประเมินดว้ยวธีิการอ่ืน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

                                                           
 16  มาตรา ๕๙ วรรคหน่ึง แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑. 

 17  มาตรา ๕๙ วรรคสอง แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑. 
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 การสอบแข่งขนัให้เป็นไปตามมาตรา ๔๗ ส่วนการสอบคดัเลือกหรือการคดัเลือกให ้ 

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษาเป็นผูด้าํเนินการ หลกัสูตรและวิธีดาํเนินการเก่ียวกบั

การสอบคดัเลือก คุณสมบติัของผูมี้สิทธิสมคัรสอบคดัเลือกหรือผูซ่ึ้งจะไดรั้บการคดัเลือก เกณฑ์

การตดัสิน การข้ึนบญัชี การยกเลิกบญัชีผูส้อบได้ วิธีดาํเนินการเก่ียวกบัการคดัเลือก หลกัเกณฑ์

และวิธีการประเมิน การประเมินผลการปฏิบติังานหรือผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. 

กาํหนด 

  มาตรา ๖๒  การแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๑ สําหรับผูส้อบแข่งขนัได ้   

ใหแ้ต่งตั้งตามลาํดบัท่ีในบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้

 สําหรับผูส้อบคดัเลือกไดห้รือผูไ้ดร้ับคดัเลือกให้แต่งตั้งไดต้ามความเหมาะสม     

โดยคาํนึงถึงความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ ความชาํนาญ ความเช่ียวชาญ คุณภาพของผลงานท่ีปฏิบติัและประวติัการรับราชการ 

  มาตรา ๖๓  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดได้รับการแต่งตั้ ง ให้เล่ือน

ตาํแหน่งหรือเล่ือนวิทยฐานะ โดยไม่เขา้เกณฑ์มาตรฐานตาํแหน่ง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ หรือ 

ไม่ผ่านกระบวนการเล่ือนตาํแหน่งหรือกระบวนการเล่ือนวิทยฐานะตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์และ

วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาํหนด หรือผูส้ั่งสั่งไม่ถูกตอ้งหรือไม่มีอาํนาจสั่ง ให้ผูม้ีอาํนาจตามมาตรา ๕๓ 

สั่งให้ผูน้ั้นกลบัไปดาํรงตาํแหน่งหรือวิทยฐานะเดิมโดยพลนั ในกรณีเช่นน้ีไม่กระทบกระเทือน

ถึงการใดที่ผูน้ั้นไดป้ฏิบติัตามอาํนาจ และหนา้ท่ีและการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ

ไปแล้วหรือมีสิทธิ จะได้รับจากทางราชการในระหว่างท่ีได้รับการเล่ือนตาํแหน่งหรือเล่ือน         

วิทยฐานะนั้น เวน้แต่ ก.ค.ศ. จะอนุมติัให้เล่ือนตาํแหน่งหรือเล่ือนวิทยฐานะในกรณีนั้นเป็นพิเศษ

เฉพาะราย 

 ผูท่ี้ถูกสั่งใหก้ลบัไปดาํรงตาํแหน่งหรือวทิยฐานะเดิมตามวรรคหน่ึง ให้ไดรั้บเงินเดือนท่ี

พึงจะไดรั้บตามสถานะเดิมถา้หากวา่ผูน้ั้นไม่ไดเ้ล่ือนตาํแหน่งหรือเล่ือนวิทยฐานะ รวมทั้งให้มีสิทธิ

ไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติังานในรอบปีสําหรับตาํแหน่งหรือวิทยฐานะเดิม และให้ถือวา่ผูน้ั้น

ไม่มีและไม่เคยมีสถานภาพอยา่งใดท่ีไดรั้บเล่ือนตาํแหน่ง หรือเล่ือนวทิยฐานะนั้น 

 ในกรณีท่ีผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ดาํเนินการตามวรรคหน่ึงให้ผูบ้งัคบับญัชาของ   

ผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ ระดบัเหนือข้ึนไปมีอาํนาจดาํเนินการแทนได ้

  มาตรา ๖๔  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดออกจากราชการไปแลว้ และ

มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการ ถา้สมคัรเขา้รับราชการเป็น

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงค์จะรับผูน้ั้นเข้ารับราชการ ให ้       
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ผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผูน้ั้นเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โดยใหมี้ตาํแหน่ง วทิยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

  มาตรา ๖๕  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี 

ให้ออกจากราชการไปปฏิบติังานใดและให้นับเวลาระหว่างนั้นสําหรับคาํนวณบาํเหน็จ บาํนาญ

เหมือนเป็นเวลาราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ ถา้ผูน้ั้นกลบัเขา้รับราชการ

ภายในกาํหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมติัแต่ไม่เกิน ส่ีปีนับแต่วนัไปปฏิบติัหน้าท่ีดังกล่าว ให ้        

ผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผูน้ั้นเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โดยใหมี้ตาํแหน่ง วทิยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

  มาตรา ๖๖  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อ 

ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เม่ือผูน้ั้นพน้จากราชการทหารโดย

มิไดก้ระทาํการใด ๆ ในระหว่างรับราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือไดช่ื้อว่า

เป็น ผูป้ระพฤติชัว่อย่างร้ายแรงและผูน้ั้นไม่เป็นผูข้าดคุณสมบติัตามมาตรา ๓๐ และไม่ไดถู้กสั่ง

เปล่ียนแปลงคาํสั่งตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง เป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอ่ืน หากประสงค์

จะกลับเข้ารับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน หน่วยงานการศึกษาเดิม        

ใหย้ืน่เร่ืองขอกลบัเขา้รับราชการภายในกาํหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร 

และให้ผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งผูน้ั้นเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา โดยใหมี้ตาํแหน่ง วทิยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงได้รับบรรจุเขา้รับราชการตามวรรคหน่ึง   

ใหมี้สิทธิไดน้บัวนัรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการ รวมกบัวนัรับราชการทหารตามกฎหมาย

วา่ดว้ยการรับราชการทหารและวนัรับราชการ เม่ือไดรั้บบรรจุกลบัเขา้รับราชการเป็นเวลาราชการ

ติดต่อกนัเพื่อประโยชน์ ตามพระราชบญัญติัน้ีและตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ

เสมือนวา่ผูน้ั้นมิไดเ้คยถูกสั่งใหอ้อกจากราชการ 

  มาตรา ๖๗  พนกังานส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน

ทอ้ง ถ่ินท่ีไม่ใช่พนักงานวิสามญั หรือไม่ใช่ขา้ราชการหรือพนักงานซ่ึงออกจากงานในระหว่าง

ทดลองปฏิบติังานหรือ ข้าราชการท่ีไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไม่ใช่

ขา้ราชการการ เมือง ขา้ราชการวสิามญั หรือขา้ราชการซ่ึงออกจากราชการในระหวา่งทดลองปฏิบติั

หนา้ท่ีราชการ ผูใ้ดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแลว้ ถา้สมคัรเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงคร์ับผูน้ั้นเขา้รับราชการ ให้ผูม้ีอาํนาจตาม

มาตรา ๕๓ ที่ประสงคจ์ะรับเขา้รับราชการเสนอเร่ืองไปให้ ก.ค.ศ. หรือผูที้่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

พิจารณาอนุมติั ในการน้ีให ้ก.ค.ศ. หรือผูท่ี้ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาโดยคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีทาง
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ราชการจะไดรั้บ ทั้งน้ี จะบรรจุและแต่งตั้งเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยให้มีตาํแหน่งใด วิทยฐานะใด และจะให้ไดรั้บเงินเดือนเท่าใดให้ ก.ค.ศ. เป็นผูพ้ิจารณากาํหนด 

แต่จะตอ้งไม่สูงกว่าขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณวุฒิ ความสามารถและความ

ชาํนาญ หรือความเช่ียวชาญในระดบัเดียวกนั 

 เพื่อ ประโยชน์ในการนบัเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทาํงานของผูเ้ขา้รับ

ราชการตามวรรคหน่ึง ในขณะท่ีเป็นพนกังานส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารงาน

บุคคลส่วน ทอ้งถ่ินหรือในขณะท่ีเป็นขา้ราชการตามกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของ

ขา้ราชการนั้น เป็นเวลาราชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบญัญติัน้ีดว้ย 

  มาตรา ๖๘  ภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ     

ถา้ตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาํแหน่งใดวา่งลง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการได ้ใหผู้มี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไปรักษาการในตาํแหน่งนั้นได ้

 ผูรั้กษาการในตาํแหน่งตามวรรคหน่ึงให้มีอาํนาจและหน้าท่ีตามตาํแหน่งท่ีรักษาการนั้น 

ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืน กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย 

หรือมีคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชา แต่งตั้งให้ผูด้าํรงตาํแหน่งนั้น ๆ เป็นกรรมการ หรือให้มีอาํนาจและ

หน้าท่ีอย่างใดก็ให้ผูรั้กษาการในตาํแหน่งทาํหน้าท่ีกรรมการ หรือมีอาํนาจและหน้าท่ีอย่างนั้นใน

ระหวา่งรักษาการในตาํแหน่งแลว้แต่กรณี 

  มาตรา ๖๙  ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ก.ค.ศ. อาจเสนอแนะ

ต่อหวัหนา้ส่วนราชการ ใหส้ั่งใหข้า้ราชการผูใ้ดไปปฏิบติัราชการในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการ

ชัว่คราวได ้

 สาํหรับการสั่งให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดไปปฏิบติัราชการใน

หน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้เป็นอาํนาจของผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยอนุมติั อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

  มาตรา ๗๐  ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจาํเป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือผูอ้าํนวยการ

สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีอาํนาจสั่งให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาํส่วน

ราชการ หรือสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา แลว้แต่กรณี เป็นการชัว่คราว โดยให้พน้จากตาํแหน่ง

หนา้ท่ีเดิมได ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเล่ือนขั้นเงินเดือน การดาํเนินการทางวินยัและ

การออกจากราชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
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  มาตรา ๗๑  ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจาํเป็น หัวหน้าส่วนราชการหรือผูอ้าํนวยการ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีอาํนาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพน้จาก

ตาํแหน่งหน้าท่ีและขาดจากอตัราเงินเดือนในตาํแหน่งเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนในอตัรากาํลงั

ทดแทนท่ี ก.ค.ศ. กาํหนดได ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 การให้พน้จากตาํแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเล่ือนขั้นเงินเดือน        

การดาํเนินการทางวินยั และการออกจากราชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

วรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

  

หมวด ๕ 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 

__________________________________ 

  

 มาตรา ๗๒  ให้ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลกัการปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงานเป็นท่ี

ประจกัษ ์ถือวา่ผูน้ั้นมีความชอบสมควรไดรั้บบาํเหน็จความชอบ ซ่ึงอาจเป็นบนัทึกคาํชมเชย รางวลั 

เคร่ืองเชิดชูเกียรติ หรือการเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเร่ืองอ่ืน  ทั้งน้ี ให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

  มาตรา ๗๓  การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้

ผูบ้งัคบับญัชาแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณา โดยการพิจารณาให้ยึดหลกัคุณธรรม มีความเท่ียงธรรม 

เปิดเผย โปร่งใสและพิจารณาจากผลการปฏิบติังานเป็นหลกั และความประพฤติในการรักษาวินยั 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ  ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๗๔ 

 การเล่ือนขั้นเงินเดือนตามวรรคหน่ึง ให้พิจารณาผลการปฏิบติังานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ผูเ้รียนเป็นหลกัตามแนวทางการจดัการศึกษาท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 

 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเล่ือนขั้นเงินเดือนใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 ในกรณีท่ีผูบ้ ังคับบญัชาไม่สั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและ บุคลากร

ทางการศึกษาผูใ้ดใหผู้บ้งัคบับญัชาแจง้ใหผู้น้ั้นทราบพร้อมเหตุผลท่ี ไม่เล่ือนขั้นเงินเดือน 

 การเล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเม่ือได้ดาํเนินการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคสามแล้ว ให้ผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ เป็นผูส้ั่งเล่ือนขั้น

เงินเดือน 
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  มาตรา ๗๔  ให้ ก.ค.ศ. กาํหนดขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพของตาํแหน่งขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในตําแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ เพื่อให้ปฏิบัติงานบังเกิดผลดีและมี

ความก้าวหน้าและได้มาตรฐานงานของทางราชการ  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 

กาํหนด 

  มาตรา ๗๕  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มี

ผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจกัษ ์ให้กระทรวงเจา้สังกดั ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาดาํเนินการ

ยกยอ่งเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี 

 เพื่อ ประโยชน์ในการเสริมสร้างขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. อาจ

กาํหนดใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูท่ี้มีผลงานหรือผลการ ปฏิบติังานดีเด่นหรือผูท่ี้

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับเงินวิทยพฒัน์ได้ ตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด โดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

  มาตรา ๗๖  ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษามีหน้าท่ีจัดสวสัดิการให้แก่

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความเหมาะสมกบัฐานะทางสังคมและวิชาชีพเพื่อ

เสริมสร้างแรงจูงใจใหป้ฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  มาตรา ๗๗  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดถึงแก่ความตายอนัเน่ืองมาจาก

การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ให้จดัสวสัดิการแก่ครอบครัวตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ผูน้ั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์

ในการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญก็ได ้

  มาตรา ๗๘  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

ตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๕๐ ก่อนการมอบหมายหนา้ท่ีให้ปฏิบติั ให้ผูบ้งัคบับญัชาแจง้ภาระงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ระเบียบแบบ

แผน หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัราชการ บทบาทหนา้ท่ีของขา้ราชการในฐานะเป็นพลเมืองท่ีดี ทั้งน้ี 

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

  มาตรา ๗๙  ให้ผูบ้งัคบับญัชาปฏิบตัิตนเป็นตวัอยา่งที่ดีแก่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาและมี

หน้าท่ีพฒันาผูอ้ยู่ใต้บงัคับบัญชา เพื่อให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม ในอันท่ีจะทําให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และความกา้วหนา้แก่ราชการ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 
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 มาตรา ๘๐  ให้มีการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้

ดาํรงตาํแหน่งบางตาํแหน่งและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม ในอนัท่ีจะทาํให้การปฏิบติัหน้าท่ีราชการเกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความกา้วหนา้แก่ราชการ  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 

กาํหนด 

  มาตรา ๘๑ ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีในการส่งเสริม สนบัสนุนผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา โดย

การใหไ้ปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติังานวจิยัและพฒันาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

 ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นหรือเป็นความตอ้งการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการ

พฒันาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผูบ้งัคบับญัชาอาจส่งหรืออนุญาตให้

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจยั โดยอนุมติั ก.ค.ศ. หรือ 

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยให้ถือเป็นการปฏิบติัหน้าท่ีราชการ และมีสิทธิ

ไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนในระหวา่งลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจยั แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบัมาตรา 

๗๓ วรรคสาม 

  

หมวด ๖ 

วนิยัและการรักษาวนิยั 

__________________________________ 

  

 มาตรา ๘๒  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งรักษาวินยัท่ีบญัญติัเป็นขอ้ห้าม

และขอ้ปฏิบติัไวใ้นหมวดน้ีโดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ 

 มาตรา ๘๓  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุนการปกครอง        

ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

ดว้ยความบริสุทธ์ิใจและมีหนา้ท่ีวางรากฐานใหเ้กิดระบอบการปกครองเช่นวา่ นั้น 

  มาตรา ๘๔  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบติัหน้าท่ีราชการด้วย

ความซ่ือสัตยสุ์จริต เสมอภาค และเท่ียงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยนัหมัน่เพียร ดูแลเอาใจใส่ 

รักษาประโยชน์ของทางราชการ และตอ้งปฏิบติัตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง

เคร่งครัด 

 ห้ามมิให้อาศยัหรือยอมให้ผูอ่ื้นอาศยัอาํนาจและหน้าท่ีราชการของตน ไม่ว่าจะโดย

ทางตรงหรือทางออ้ม หาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 
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 การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บ

ประโยชน์ท่ีมิควรได ้เป็นการทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้างแรง 

  มาตรา ๘๕  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัหน้าที่ราชการให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี 

หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผูเ้รียน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทาง

ราชการ 

 การปฏิบติัหน้าท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อ หรือ

ขาดการเอาใจใส่ระมดัระวงัรักษาประโยชน์ของทางราชการ อนัเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่

ราชการอยา่งร้ายแรงเป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

  มาตรา ๘๖  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งของผูบ้งัคบั 

บญัชาซ่ึงสั่งในหนา้ท่ีราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขดัขืนหรือ

หลีกเล่ียงแต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบติัตามคาํสั่งนั้นจะทาํให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษา

ประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายในเจ็ดวนั เพื่อให้ผูบ้ ังคบับญัชา

ทบทวนคาํสั่งนั้นก็ไดแ้ละเมื่อเสนอความเห็นแลว้ ถา้ผูบ้งัคบับญัชายืนยนัเป็นหนงัสือให้ปฏิบติั

ตามคาํสั่งเดิม ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาจะตอ้งปฏิบติัตาม 

 การขัดคาํสั่งหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบัติตามคาํสั่งของผูบ้งัคับบญัชา ซ่ึงสั่งในหน้าท่ี

ราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อนัเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอยา่ง

ร้ายแรง เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

  มาตรา ๘๗  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตน

ใหแ้ก่ทางราชการและผูเ้รียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนา้ท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรมิได ้

 การละทิ้งหน้าท่ีหรือทอดทิ้งหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร เป็นเหตุให้

เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือการละทิ้งหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกิน

กวา่สิบหา้วนั โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อนัแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบติัตาม

ระเบียบของทางราชการเป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

  มาตรา ๘๘  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดี   

แก่ผูเ้รียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามคัคี ช่วยเหลือเก้ือกูลต่อผูเ้รียนและ

ระหว่างขา้ราชการดว้ยกนัหรือผูร่้วมปฏิบติัราชการตอ้นรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม    

แก่ผูเ้รียนและประชาชนผูม้าติดต่อราชการ 
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 การกลัน่แกลง้ ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงผูเ้รียน หรือประชาชนผูม้าติดต่อ

ราชการอยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

  มาตรา ๘๙  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งไม่กลัน่แกลง้ กล่าวหาหรือ

ร้องเรียนผูอ่ื้นโดยปราศจากความเป็นจริง 

 การกระทาํตามวรรคหน่ึง ถ้าเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเป็น

ความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

  มาตรา ๙๐  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งไม่กระทาํการหรือยอมให้

ผูอื้่นกระทาํการหาประโยชน์อนัอาจทาํให้เส่ือมเสียความเที่ยงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิใน

ตาํแหน่งหนา้ท่ีราชการของตน 

 การกระทาํตามวรรคหน่ึง ถา้เป็นการกระทาํโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็นการซ้ือขาย หรือ

ให้ได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือเป็นการกระทาํ

อนัมีลกัษณะเป็นการให้ หรือได้มาซ่ึงทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน เพื่อให้ตนเองหรือผูอ่ื้น

ไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบหรือเส่ือมเสียความเท่ียงธรรม เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

  มาตรา ๙๑  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่คดัลอกหรือลอกเลียน

ผลงานทางวิชาการของผูอ่ื้นโดยมิชอบ หรือนาํเอาผลงานทางวิชาการของผูอ่ื้น หรือจา้ง วาน ใช้

ผูอ่ื้นทาํผลงานทางวิชาการเพื่อไปใชใ้นการเสนอขอปรับปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง การเล่ือนตาํแหน่ง 

การเล่ือนวิทยฐานะหรือการให้ไดรั้บเงินเดือนในระดบัท่ีสูงข้ึน การฝ่าฝืนหลกัการดงักล่าวน้ี เป็น

ความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีร่วมดาํเนินการคดัลอกหรือลอกเลียนผลงาน

ของผูอ่ื้นโดยมิชอบ หรือรับจดัทาํผลงานทางวิชาการไม่วา่จะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผูอ่ื้นนาํ

ผลงานนั้นไปใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินการตามวรรคหน่ึง เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

  มาตรา ๙๒  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งไม่เป็นกรรมการผูจ้ดัการ หรือ

ผูจ้ดัการ หรือดาํรงตาํแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนันั้นในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั 

  มาตรา ๙๓  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมือง

ในการปฏิบติัหนา้ท่ี และในการปฏิบติัการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชน โดยตอ้งไม่อาศยัอาํนาจและ

หน้าท่ีราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เก้ือกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรค

การเมืองใด 

 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการใดๆ 

อนัมีลกัษณะเป็นการทุจริตโดยการซ้ือสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา

ทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือการเลือกตั้งอ่ืนท่ีมีลกัษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
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ประชาธิปไตย รวมทั้งจะตอ้งไม่ใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุน หรือชกัจูงให้ผูอ่ื้นกระทาํการในลกัษณะ

เดียวกนั การดาํเนินการท่ีฝ่าฝืนหลกัการดงักล่าวน้ี เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

  มาตรา ๙๔  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งรักษาช่ือเสียงของตนและ

รักษาเกียรติศกัด์ิของตาํแหน่งหนา้ท่ีราชการของตนมิให้เส่ือมเสีย โดยไม่กระทาํการใด ๆ อนัไดช่ื้อวา่

เป็นผูป้ระพฤติชัว่ 

 การกระทาํความผิดอาญาจนไดรั้บโทษจาํคุก หรือโทษท่ีหนกักวา่จาํคุก โดยคาํพิพากษาถึง

ท่ีสุดให้จาํคุก หรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าจาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทาํโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทาํการอ่ืนใดอนัได้ช่ือว่าเป็นผูป้ระพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  

เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติดหรือสนบัสนุนให้ผูอ่ื้นเสพ

ยาเสพติด เล่นการพนนัเป็นอาจิณ หรือกระทาํการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูเ้รียนหรือนกัศึกษา    

ไม่วา่จะอยูใ่นความดูแลรับผดิชอบของตนหรือไม่ เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

  มาตรา ๙๕  ให้ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าที่เสริมสร้างและพฒันาให้ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชามี

วนิยั ป้องกนัมิใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชากระทาํผิดวินยั และดาํเนินการทางวินยัแก่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา

ซ่ึงมีกรณีอนัมีมูลท่ีควรกล่าวหาวา่กระทาํผดิวนิยั 

 การเสริมสร้างและพฒันาใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีวนิยั ให้กระทาํโดยการปฏิบติัตนเป็น

แบบอยา่งท่ีดี การฝึกอบรม การสร้างขวญัและกาํลงัใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดในอนัท่ีจะเสริมสร้าง

และพฒันาเจตคติ จิตสาํนึก และพฤติกรรมของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นไปในทางท่ีมีวนิยั 

 การป้องกันมิให้ผูอ้ยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยให้กระทําโดยการเอาใจใส่ 

สังเกตการณ์และขจดัเหตุท่ีอาจก่อให้เกิดการกระทาํผิดวินยั ในเร่ืองอนัอยู่ในวิสัยท่ีจะดาํเนินการ

ป้องกนัตามควรแก่กรณีได ้

 เม่ือปรากฏกรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่าขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ด

กระทาํผดิวนิยัโดยมีพยานหลกัฐานในเบ้ืองตน้อยูแ่ลว้ ใหผู้บ้งัคบับญัชาดาํเนินการทางวนิยัทนัที 

 เม่ือ มีการกล่าวหาโดยปรากฏตวัผูก้ล่าวหาหรือกรณีเป็นท่ีสงสัยว่าขา้ราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดกระทาํผดิวนิยัโดยยงัไม่มีพยานหลกัฐาน ให้ผูบ้งัคบับญัชารีบดาํเนินการ

สืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองตน้วา่กรณีมีมูลท่ี ควรกล่าวหาวา่ผูน้ั้นกระทาํผิดวินยัหรือไม่ ถา้เห็นวา่

กรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระทาํผิดวินยัจึงจะยุติเร่ืองได ้ถา้เห็นว่ากรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่า

กระทาํผดิวนิยัก็ใหด้าํเนินการทางวนิยัทนัที 
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 การดาํเนินการทางวนิยัแก่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีกรณีอนัมีมูลท่ีควรกล่าวหาวา่กระทาํ

ผดิวนิยัใหด้าํเนินการตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวด ๗ 

 ผู ้บังคับบัญชาผู ้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตราน้ีและตามหมวด ๗ หรือมี

พฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือเพื่อมิให้ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบติัหน้าท่ี

ดงักล่าวโดยไม่สุจริตใหถื้อวา่ผูน้ั้นกระทาํผดิวนิยั 

  มาตรา ๙๖  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้ห้ามหรือไม่ปฏิบติัตาม

ขอ้ปฏิบติัทางวินยัตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวดน้ี ผูน้ั้นเป็นผูก้ระทาํผิดวินยั จกัตอ้งไดรั้บโทษทางวินยั 

เวน้แต่มีเหตุอนัควรงดโทษตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวด ๗ 

 โทษทางวนิยัมี ๕ สถาน คือ 

 (๑) ภาคทณัฑ ์

 (๒) ตดัเงินเดือน 

 (๓) ลดขั้นเงินเดือน 

 (๔) ปลดออก 

 (๕) ไล่ออก 

 ผูใ้ดถูกลงโทษปลดออก ให้ผูน้ั้นมีสิทธิได้รับบาํเหน็จบาํนาญเสมือนว่าเป็นผูล้าออก

จากราชการ 

  มาตรา ๙๗  การลงโทษขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทาํเป็นคาํสั่ง วิธีการ

ออกคาํสั่งเก่ียวกบัการลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผูส้ั่งลงโทษตอ้งสั่งลงโทษให้

เหมาะสมกบัความผิดและมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผูท่ี้ไม่

มีความผิด ในคาํสั่งลงโทษให้แสดงว่าผูถู้กลงโทษกระทาํผิดวินยัในกรณีใด ตามมาตราใด และมี

เหตุผลอยา่งใดในการกาํหนดสถานโทษเช่นนั้น 

  

หมวด ๗ 

การดาํเนินการทางวินยั 

__________________________________ 

  

 มาตรา ๙๘  การดาํเนินการทางวินยัแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงมี

กรณีอนัมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาํผิดวินยั ให้ผูบ้งัคบับญัชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

เพื่อดาํเนินการสอบสวนใหไ้ดค้วามจริงและความยุติธรรมโดยมิชกัชา้ และในการสอบสวนจะตอ้ง
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แจง้ขอ้กล่าวหา และสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาเท่าท่ีมีให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ โดย

ระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได ้เพื่อใหผู้ถู้กกล่าวหามีโอกาสช้ีแจงและนาํสืบแกข้อ้กล่าวหา 

 การสอบสวนกรณีท่ีถูกกล่าวหาวา่กระทาํผิดวินยัอยา่งร้ายแรงให้ผูมี้อาํนาจตามมาตรา 

๕๓ เป็นผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และตอ้งมีกรณีอนัมีมูลวา่กระทาํผิดวินยัอยา่งร้ายแรง

เท่านั้น เวน้แต่กรณีที่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาํผิดวินยัร่วมกนั และใน

จาํนวนผูถู้กกล่าวหาดงักล่าวผูม้ีอาํนาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถู้กล่าวหาผูห้น่ึงผูใ้ดเป็นผูบ้งัคบั 

บญัชาท่ีมีลาํดบัชั้นสูงกว่าผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถู้กกล่าวหารายอ่ืน ก็ให้ผูบ้งัคบับญัชาใน

ลาํดบัชั้นสูงกวา่ดงักล่าวเป็นผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูถู้กกล่าวหาทั้งหมด 

 ในกรณีท่ีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างหน่วยงานการศึกษาหรือต่างเขต

พื้นท่ีการศึกษา กระทาํผิดวินัยร่วมกนั ให้ผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถู้กกล่าวหาแต่ละราย

ประสานการดาํเนินการร่วมกนัในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 ในกรณีท่ีมีปัญหาหรือความเห็นขดัแยง้ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรค

สาม ถ้าในระหว่างผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ ในเขตพื้นท่ีการศึกษาเดียวกัน ให้ผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานั้นเป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาด ถา้ในระหวา่งผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ ต่างเขต

พื้นท่ีการศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผูว้ินิจฉัยช้ีขาด ในกรณี        

ต่างส่วนราชการใหรั้ฐมนตรีเป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาด รวมทั้งในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจาํเป็นเพื่อรักษา

ประโยชน์ของทางราชการ หรือจะทาํให้การสอบสวนนั้นเสร็จไปโดยเร็วและยุติธรรมก็ใหผู้มี้อาํนาจ

วนิิจฉยัช้ีขาดดงักล่าวมีอาํนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้ึนสอบสวนแทนได ้

 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด มีอํานาจแต่งตั้ ง

คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองได ้

 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการสอบสวนพิจารณาใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 ในกรณีความผดิท่ีปรากฏชดัแจง้ตามท่ีกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดาํเนินการทางวินยัโดย

ไม่สอบสวนก็ได ้

  มาตรา ๙๙  เม่ือไดด้าํเนินการสอบสวนผูถู้กกล่าวหาตามมาตรา ๙๘ แลว้ ถา้ฟังไดว้า่ผูถู้ก

กล่าวหามิไดก้ระทาํผิดวินัย ให้สั่งยุติเร่ือง ถ้าฟังไดว้่ากระทาํผิดวินยัให้ดาํเนินการตามมาตรา ๑๐๐ 

และในกรณีท่ีกระทาํผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้ามีเหตุอันควร

ลดหยอ่นผอ่นโทษ หา้มมิใหล้ดโทษตํ่ากวา่ปลดออก 

  มาตรา ๑๐๐  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดกระทาํผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้

ผูบ้งัคบับญัชาสั่งลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกบั

ความผดิ ถา้มีเหตุอนัควรลดหยอ่นจะนาํมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได ้แต่สําหรับการลงโทษ
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ภาคทณัฑใ์หใ้ชเ้ฉพาะกรณีกระทาํผดิวนิยัเล็กนอ้ย หรือมีเหตุอนัควรลดหยอ่นซ่ึงยงัไม่ถึงกบัจะตอ้ง

ถูกลงโทษตดัเงินเดือน 

 ในกรณีกระทาํผิดวินยัเล็กนอ้ยและมีเหตุอนัควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทาํทณัฑ์บน

เป็นหนงัสือหรือวา่กล่าวตกัเตือนก็ได ้

 การสั่งลงโทษตามวรรคหน่ึง ผูบ้งัคบับญัชาใดจะมีอาํนาจสั่งลงโทษผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา

ในสถานโทษใด ไดเ้พียงใด ใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนหรือผูมี้อาํนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

แลว้แต่กรณี เห็นวา่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดกระทาํผดิวินยัอยา่งร้ายแรง สมควร

ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

 (๑) สําหรับตาํแหน่งอธิการบดี ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ตาํแหน่งซ่ึงมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตาํแหน่งศาสตราจารย ์และผูด้าํรงตาํแหน่งใดหรือ

ตาํแหน่งซ่ึงมีวิทยฐานะใดซ่ึงกระทาํผิดวินยัอย่างร้ายแรงร่วมกนักบัผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าว หรือ

เป็นการดาํเนินการของผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีตาํแหน่งเหนือผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ตามวรรคหก หรือที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจา้สังกดัแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม

มาตรา ๙๘ วรรคห้า ใหเ้สนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 

 (๒) สําหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจาก (๑) ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นท่ีการศึกษาของผูถู้กกล่าวหาพิจารณา 

 การดาํเนินการตามวรรคหน่ึงหรือวรรคส่ี ถ้าเป็นกรณีท่ีขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาต่างหน่วยงานการศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษากระทาํผิดวินยัร่วมกนั และถา้ผูมี้อาํนาจ

สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาของผูถู้กกล่าวหาแต่ละรายท่ี

สังกัดแล้วแต่กรณี มีความเห็นขดัแยง้กัน ถ้าเป็นความเห็นขดัแยง้ระหว่างผูมี้อาํนาจสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนในเขตพื้นท่ีการศึกษาเดียวกนั ให้นาํเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา

พิจารณา ถา้เป็นความเห็นขดัแยง้ระหว่างผูมี้อาํนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ อ.ก.ค.ศ. 

ต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้นาํเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา และเม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ ก.ค.ศ.  

มีมติเป็นประการใดแล้วให้ผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมี้อาํนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนสั่งหรือปฏิบติัไปตามมตินั้น 

 ในกรณีท่ีผู ้มีอ ํานาจตามมาตรา ๕๓  ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง  ให้

ผูบ้งัคบับญัชาของผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ ระดบัเหนือข้ึนไป มีอาํนาจดาํเนินการตามมาตรา ๙๘ 

วรรคสองหรือมาตราน้ีได ้
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 ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนทาํการสอบสวนผูถู้กกล่าวหาว่า

กระทาํผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเร่ืองท่ีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูถู้กกล่าวหาตาม

มาตรา ๑๑๐ (๔) หรือ มาตรา ๑๑๑ และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดงักล่าวไดส้อบสวนไว้

แลว้ คณะกรรมการสอบสวนจะนาํสํานวนการสอบสวนตามมาตราดงักล่าวมาใชเ้ป็นสํานวนการ

สอบสวนและทาํความเห็นเสนอผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยถือว่าไดมี้การสอบสวนตาม

หมวดน้ีแลว้ก็ได ้แต่ทั้งน้ี ตอ้งแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาให ้    

ผูถู้กกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได ้และตอ้งให้โอกาสผูถู้กกล่าวหาช้ีแจงและ

นาํสืบแกข้อ้กล่าวหาไดด้ว้ย 

  มาตรา ๑๐๑  ให้กรรมการสอบสวนเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา และ

ให้มีอาํนาจเช่นเดียวกบัพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าท่ี

เก่ียวกบัอาํนาจและหนา้ท่ีของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะใหมี้อาํนาจ ดงัต่อไปน้ีดว้ย คือ 

 (๑) เรียกใหก้ระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือ

ห้างหุ้นส่วนบริษทั ช้ีแจงขอ้เท็จจริง ส่งเอกสารและหลกัฐานที่เก่ียวขอ้ง ส่งผูแ้ทนหรือบุคคลใน

สังกดัมาช้ีแจง หรือใหถ้อ้ยคาํเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 

 (๒) เรียกผูถู้กกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาช้ีแจง หรือให้ถอ้ยคาํ หรือให้ส่งเอกสารและ

หลกัฐานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 

  มาตรา ๑๐๒  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหาวา่กระทาํ 

หรือละเวน้กระทาํการใดท่ีพึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็น

หนงัสือต่อผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ั้น หรือต่อผูมี้หนา้ท่ีสืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมาย

หรือระเบียบของทาง ราชการ หรือเป็นการกล่าวหาเป็นหนงัสือโดยผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ั้น หรือมี

กรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือตอ้งหาวา่กระทาํความผิดอาญา เวน้แต่ความผิดท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทท่ีไม่

เก่ียวกบัราชการหรือความผิดลหุโทษ แมภ้ายหลงัผูน้ั้นจะออกจากราชการไปแลว้ เวน้แต่ออกจาก

ราชการเพราะตาย ผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ มีอาํนาจดาํเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา 

๙๕ และดาํเนินการทางวินยัตามที่บญัญตัิในหมวดน้ีต่อไปได ้เสมือนว่าผูน้ั้นยงัมิไดอ้อกจาก

ราชการ เวน้แต่ผลการสอบสวนหรือพิจารณาปรากฏว่าผูน้ั้นกระทาํผิดวินัยท่ีจะต้องลงโทษ

ภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนใหส้ั่งงดโทษ 

  มาตรา ๑๐๓  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหาวา่กระทาํ

ผิดวินยัอยา่งร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือตอ้งหาว่ากระทาํ

ความผิดอาญาเวน้แต่เป็นความผิดท่ีได้กระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูมี้อาํนาจตาม

มาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคส่ี หรือวรรคห้า แลว้แต่กรณี มีอาํนาจสั่งพกัราชการหรือสั่งให้ออกจาก

DPU



182 

ราชการไวก่้อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวน

พิจารณาว่าผูน้ั้นมิได้กระทาํผิดหรือกระทาํผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจาก

ราชการ และไม่มีกรณีท่ีจะตอ้งออกจากราชการดว้ยเหตุอ่ืน ก็ให้ผูมี้อาํนาจดงักล่าวสั่งให้ผูน้ั้นกลบั

เข้ารับราชการในตาํแหน่งและวิทยฐานะเดิม หรือตาํแหน่งเดียวกับท่ีผูน้ั้นมีคุณสมบติัตรงตาม

คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่งและวิทยฐานะนั้น  ทั้งน้ี ให้นาํมาตรา ๑๐๐ วรรคหก มาใชบ้งัคบั

โดยอนุโลม 

 เม่ือไดมี้การสั่งใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดพกัราชการหรือออกจาก

ราชการไวก่้อนตามวรรคหน่ึงแลว้ ภายหลงัปรากฏวา่ผูน้ั้นมีกรณีถูกกล่าวหาวา่กระทาํผิดวินยัอยา่ง

ร้ายแรงในกรณีอ่ืนอีก ผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคส่ี หรือวรรคห้า หรือมาตรา ๑๑๕ 

แล้วแต่กรณี มีอาํนาจดาํเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ตลอดจนดาํเนินการทางวนิยัตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวดน้ีต่อไปได ้

 ในกรณีท่ีสั่งให้ผูถู้กสั่งให้ออกจากราชการไวก่้อนกลบัเขา้รับราชการ หรือสั่งให้ผูถู้กสั่ง

ให้ออกจากราชการไวก่้อนออกจากราชการดว้ยเหตุอ่ืนท่ีมิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทาํผิดวินยั

อย่างร้ายแรง ก็ให้ผูน้ั้นมีสถานภาพเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดระยะเวลา

ระหวา่งท่ีถูกสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน เสมือนวา่ผูน้ั้นเป็นผูถู้กสั่งพกัราชการ 

 เงินเดือน เงินอ่ืนท่ีจ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออยา่งอ่ืน และการจ่ายเงินดงักล่าว

ของผูถู้กสั่งพกัราชการและผูถู้กสั่งให้ออกจากราชการไวก่้อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ

วา่ดว้ยการนั้น สาํหรับผูถู้กสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน ถา้ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดงักล่าว ให้ถือ

เสมือนวา่ผูน้ั้นเป็นผูถู้กสั่งพกัราชการ 

 หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการสั่งพกัราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไวก่้อน 

ระยะเวลาให้พกัราชการและให้ออกจากราชการไวก่้อน และการดาํเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม       

ผลการสอบสวนพิจารณาใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

  มาตรา ๑๐๔ เ ม่ือผู ้บังคับบัญชาได้ดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการสอบสวน

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ด หรือสั่งให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ออกจากราชการไปแลว้ ใหด้าํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

 (๑)1 7

18 การรายงานการดาํเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของผูบ้งัคบับญัชาตั้งแต่หัวหน้า

ส่วนราชการหรือผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลงมา เม่ือผูบ้งัคบับญัชาไดด้าํเนินการ

ทางวินัยแล้ว ให้รายงานไปยงัหัวหน้าส่วนราชการหรือผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

                                                           
 18  มาตรา ๑๐๔ (๑) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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แล้วแต่กรณี และเม่ือหัวหน้าส่วนราชการหรือผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับ

รายงานแลว้เห็นวา่การยติุเร่ือง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอาํนาจ

สั่งงดโทษ ลดสถานโทษ เพิ่มสถานโทษ เปล่ียนแปลงและแกไ้ขขอ้ความในคาํสั่งเดิมหรือดาํเนินการ

อยา่งใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหไ้ดค้วามจริงและความยติุธรรมไดต้ามควรแก่กรณี และ

หากเห็นว่ากรณีเป็นการกระทาํผิดวินยัอย่างร้ายแรง ก็ให้มีอาํนาจสั ่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนไดห้รือหากเห็นว่าเป็นกรณีท่ีไม่อยูใ่นอาํนาจหน้าท่ีของตน ก็ให้แจง้หรือรายงานไปยงั

ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีเพื่อดาํเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป เม่ือหวัหน้าส่วนราชการหรือ

ผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดพ้ิจารณาตามอาํนาจหน้าท่ีแลว้ให้เสนอหรือรายงาน    

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาไดพ้ิจารณาแลว้ ให้รายงาน

ไปยงัหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา แต่ในกรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการซ่ึงได้รับรายงานมีความเห็น

ขดัแยง้กบัมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา ใหเ้สนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป 

 (๒)1 8

19 การรายงานการดาํเนินการทางวินยัอยา่งร้ายแรงของผูบ้งัคบับญัชาตั้งแต่หวัหน้า

ส่วนราชการหรือผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลงมา เม่ือผูบ้งัคบับญัชาไดด้าํเนินการทาง

วินัยแล้ว ให้รายงานไปยงัหัวหน้าส่วนราชการหรือผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

แลว้แต่กรณี และเม่ือหัวหน้าส่วนราชการหรือผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา

ตามอาํนาจหนา้ท่ีแลว้ ใหร้ายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลาํดบั 

 สําหรับการดําเนินการทางวินัยของผูบ้ ังคับบัญชาท่ีมีตาํแหน่งเหนือหัวหน้าส่วน

ราชการหรือผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ึนไป และมิใช่เป็นการดาํเนินการตามมติ

ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา ใหร้ายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 

 ในการดาํเนินการตามมาตราน้ี เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. พิจารณา 

และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู ้มีอ ํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือ

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา แลว้แต่กรณี สั่งหรือปฏิบติัไปตามนั้น 

 การรายงานตามมาตราน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

 มาตรา ๑๐๕  เม่ือผูบ้งัคบับญัชาได้ดาํเนินการทางวินัย หรือสั่งให้ขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในเร่ืองใดไปแลว้ ถา้ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเป็นการสมควร

ให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่ม เติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื่อประโยชน์ใน

การควบคุมดูแลให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวด ๖ และหมวดน้ีโดยถูกต้องและ

เหมาะสมตามความเป็นธรรม ก็ให้ ก.ค.ศ. มีอาํนาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเร่ืองนั้น

                                                           
 19  มาตรา ๑๐๔ (๒) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ได้ตามความจาํเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามญั หรือคณะกรรมการสอบสวน

สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน หรือกาํหนดประเด็นหรือขอ้สําคญัท่ีตอ้งการทราบส่งไป

เพื่อใหค้ณะกรรมการสอบสวน ท่ีผูบ้งัคบับญัชาไดแ้ต่งตั้งไวเ้ดิมทาํการสอบสวนเพิ่มเติมได ้

 ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วสิามญัเพื่อทาํหนา้ท่ีพิจารณาเร่ืองการดาํเนินการทางวินยั

หรือการออกจากราชการแทน ก.ค.ศ. ให ้อ.ก.ค.ศ. วิสามญันั้นมีอาํนาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวน

เพิ่มเติมโดยจะสอบสวนเอง หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนใหม่หรือสอบสวน

เพิ่มเติมแทน และมีอํานาจกําหนดประเด็นหรือข้อสําคัญท่ีต้องการทราบส่งไปให้ เพื่อให้

คณะกรรมการสอบสวนท่ีผูบ้งัคบับญัชาไดแ้ต่งตั้งไวเ้ดิมทาํการสอบสวนเพิ่มเติมได ้

 ในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม ถา้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามญัพิจารณา

เห็นสมควรส่งประเด็นหรือขอ้สําคญัใดท่ีตอ้งการทราบไปสอบสวนพยานหลกัฐานซ่ึงอยู่ต่างทอ้งท่ี

หรือเขตพื้นท่ีการศึกษา ก็ให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามญั แลว้แต่กรณี มีอาํนาจกาํหนดประเด็น

หรือขอ้สําคญันั้นส่งไปเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัว หน้าหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษานั้นทาํการสอบสวนแทนได ้

 ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามญัแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้สอบสวนใหม่

หรือสอบสวนเพิ่มเติม หรือส่งประเด็นหรือขอ้สาํคญัไปเพื่อใหค้ณะกรรมการสอบสวนหรือหวัหนา้

ส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาดาํเนินการตามวรรคหน่ึง วรรคสอง หรือวรรคสาม 

ในเร่ืองเก่ียวกบักรณีกล่าวหาวา่กระทาํผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง ใหน้าํหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการ

สอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๙๘ วรรคหกมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 ในการดาํเนินการตามมาตราน้ี ใหน้าํมาตรา ๑๐๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

  มาตรา ๑๐๖  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงโอนมาจากพนักงานส่วน

ทอ้งถ่ินตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน หรือขา้ราชการอ่ืนตามมาตรา 

๕๘ ผูใ้ดมีกรณีกระทาํผิดวินัยอยู่ก่อนวนัโอนมาบรรจุ ให้ผูบ้งัคบับญัชาของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาผูน้ั้นดาํเนินการทางวินยัตามหมวดน้ีโดยอนุโลม แต่ถา้เป็นเร่ืองท่ีอยูร่ะหวา่ง

การสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบ้งัคบับญัชาเดิมก่อนวนัโอน ก็ให้สืบสวนสอบสวนต่อไปจน

เสร็จ แลว้ส่งเร่ืองไปให้ผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูน้ั้น พิจารณา

ดาํเนินการต่อไปตามหมวดน้ีโดยอนุโลม และในกรณีท่ีจะตอ้งสั่งลงโทษทางวินยัให้ปรับบทความ

ผดิและลงโทษตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน หรือกฎหมายเก่ียวกบัการ

บริหารงานบุคคลของขา้ราชการนั้นโดยอนุโลม 
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หมวด ๘ 

การออกจากราชการ 

__________________________________ 

  

 มาตรา ๑๐๗  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ เม่ือ 

 (๑)  ตาย 

 (๒) พน้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

 (๓)  ลาออกจากราชการและไดรั้บอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา 

๑๐๘ 

 (๔)  ถูกสั่งใหอ้อกตามมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า มาตรา 

๑๐๓ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา ๑๑๘ 

 (๕)  ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

 (๖)  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวน้แต่ไดรั้บแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งอ่ืน

ท่ีไม่ตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพตามมาตรา ๑๐๙ 

 ออกจากราชการตาม (๔) (๕) และ (๖) ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. วางไว ้

 การต่อเวลาราชการให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีตอ้งออกจากราชการ

ตาม (๒) รับราชการต่อไป จะกระทาํมิได ้

  มาตรา ๑๐๘  นอกจากกรณีตามวรรคส่ี ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ด

ประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อให้ผูมี้อาํนาจตาม

มาตรา ๕๓ เป็นผูพ้ิจารณาอนุญาต 

 ในกรณีท่ีผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นวา่จาํเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ จะ

ยบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออกไวเ้ป็นเวลาไม่เกินเกา้สิบวนันบัตั้งแต่วนัขอลาออกก็ได ้แต่ตอ้งแจง้การ

ยบัย ั้งการอนุญาตให้ลาออกพร้อมทั้งเหตุผลให้ผูข้อลาออกทราบ และเม่ือครบกาํหนดเวลาท่ียบัย ั้ง

แลว้ใหก้ารลาออกมีผลตั้งแต่วนัถดัจากวนัครบกาํหนดเวลาท่ียบัย ั้ง 

 ถา้ผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ไดอ้นุญาตให้ลาออกตามวรรคหน่ึงและไม่ไดย้บัย ั้งการ

อนุญาตใหล้าออกตามวรรคสอง ใหก้ารลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วนัขอลาออก 

 ในกรณีท่ีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการเพื่อ

ดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

ผู ้บริหารท้องถ่ินหรือการเลือกตั้ ง อ่ืนท่ีมีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
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ประชาธิปไตย ใหย้ืน่หนงัสือขอลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชา และให้การลาออกมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีผูน้ั้น

ขอลาออก 

 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการลาออก การพิจารณาอนุญาตใหล้าออก และการยบัย ั้ง

การอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคส่ีให้เป็นไปตามระเบียบ        

ท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

  มาตรา ๑๐๙  ภายใตบ้งัคบัตามมาตรา ๑๑๙ เม่ือขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูใ้ดถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ และไม่มีกรณีเป็นผูถู้กสั่งให้ออกจากราชการตาม

มาตราอ่ืนตามพระราชบญัญติัน้ี ถา้ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีหน่วยงานการศึกษาของผูถู้กสั่ง

เพิกถอนใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยู่ได้รับหนังสือแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพมีตาํแหน่งว่างหรือตาํแหน่งอ่ืนท่ีไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ และ

ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นว่า ผูน้ั้นมีความเหมาะสมท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง

ให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว และไม่เป็นผู ้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๒ ให้

ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงเป็นผูบ้ริหารหน่วยงานการศึกษานั้น ส่งเร่ืองให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ 

ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมติั และใหน้าํมาตรา ๕๗ วรรคหน่ึง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 ในกรณีท่ีหน่วยงานการศึกษาตามวรรคหน่ึงไม่มีตาํแหน่งว่างหรือตาํแหน่งท่ีสามารถ

ยา้ยไปแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งได ้และผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานการศึกษาตามวรรคหน่ึงพิจารณา

เห็นว่า ผูน้ั้ นมีความเหมาะสมท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ งให้ดํารงตาํแหน่งอ่ืนท่ีไม่ต้องมี

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพในหน่วยงานการศึกษาอ่ืน ถา้ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีส่วนราชการ

หรือสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดรั้บเร่ืองจากหน่วยงานการศึกษาตามวรรคหน่ึง มีหน่วยงาน

การศึกษาอ่ืนท่ีมีตาํแหน่งวา่ง หรือตาํแหน่งท่ีสามารถยา้ยไปแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งได ้และ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี พิจารณาเห็นว่าผูน้ั้นมีความเหมาะสมท่ีจะได้รับการ

แต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าว ใหน้าํมาตรา ๕๙ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 ภายในกาํหนดเวลาสามสิบวนัตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ถา้หน่วยงานการศึกษาใด

ไม่มีตาํแหน่งวา่งหรือตาํแหน่งท่ีสามารถยา้ยไปแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งได ้หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี

การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีไม่อนุมติั ให้ผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผูน้ั้นออกจาก

ราชการโดยพลนั  ทั้งน้ี ตามระเบียบวา่ดว้ยการออกจากราชการตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

  มาตรา ๑๑๐  ผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ มีอาํนาจสั่งใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาออกจากราชการเพื่อรับบาํเหน็จบาํนาญตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการได้ใน

กรณีท่ีกฎหมายดงักล่าวบญัญติัให้ผูถู้กสั่งให้ออกมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญ แต่ในการสั่งให้ออก

จากราชการเพื่อรับบาํเหน็จบาํนาญเหตุรับราชการนานจะตอ้งมีกรณีตามท่ีกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ. ดว้ย 
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และการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทน นอกจากทาํไดใ้นกรณีท่ีบญัญติั

ไวใ้นมาตราอื่นตามพระราชบญัญตัิน้ีและกรณีที่กฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ

บญัญตัิให้ผูถู้กสั่งให้ออกมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทนแล้ว ให้ทาํไดใ้นกรณีต่อไปน้ี

ดว้ย คือ 

 (๑) เม่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ี

ราชการของตนไดโ้ดยสมํ่าเสมอ ถา้ผูมี้อาํนาจดงักล่าวเห็นสมควรให้ออกจากราชการแลว้ ให้สั่ง

ให้ผูน้ั้นออกจากราชการได ้

 (๒) เม่ือขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดสมคัรไปปฏิบติังานใด ๆ ตาม

ความประสงคข์องทางราชการ ใหผู้มี้อาํนาจดงักล่าวสั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการ 

 (๓) เม่ือขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดขาดคุณสมบติัตามมาตรา ๓๐ (๑) 

(๔) (๕) (๗) (๘) หรือ (๙) ใหผู้มี้อาํนาจดงักล่าวสั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการ 

 (๔) เม่ือขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอนั

ควรสงสัยว่าเป็นผูข้าดคุณสมบติัทัว่ไปตามมาตรา ๓๐ (๓) และผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ เห็นว่า

กรณีมีมูลก็ใหผู้มี้อาํนาจดงักล่าวสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชกัชา้ และนาํมาตรา ๑๑๑ 

มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติว่าผูน้ั้นเป็นผูข้าด

คุณสมบติัทัว่ไปตามมาตรา ๓๐ (๓) ก็ใหผู้มี้อาํนาจดงักล่าวสั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการ 

 (๕) เม่ือทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งใด ให้ผู ้มีอ ํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูด้าํรงตาํแหน่งนั้นออกจากราชการไดต้ามหลกัเกณฑ์และ

วธีิการท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

 (๖) เม่ือขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดไม่สามารถปฏิบติัราชการให้มี 

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดบัอนัเป็นท่ีพอใจของทางราชการได ้ให้ผูมี้อาํนาจตามมาตรา 

๕๓ สั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการ  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 มาตรา ๑๑๑  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุ

อนัควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีราชการ บกพร่องในหน้าท่ีราชการ 

หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่งหน้าท่ีราชการ และผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ เห็นวา่กรณีมี

มูล ถ้าให้ผูน้ั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผูมี้อาํนาจดงักล่าวสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนน้ีจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป

พยานหลกัฐานท่ีสนับสนุนขอ้กล่าวหาเท่าท่ีมีให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือ

พยานก็ไดแ้ละตอ้งใหโ้อกาสผูถู้กกล่าวหาช้ีแจงและนาํสืบแกข้อ้กล่าวหาไดด้ว้ย  ทั้งน้ี ให้นาํมาตรา 

๙๘ วรรคสอง วรรคหา้ และวรรคเจด็ มาตรา ๑๐๐ วรรคส่ี และมาตรา ๑๐๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

DPU



188 

 ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ผูน้ั้นออกจากราชการ      

ก็ให้ผูมี้อาํนาจดงักล่าวสั่งให้ผูน้ั้นออกจากราชการเพื่อรับบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่า

ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

 ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาได้แต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนข้ึนทาํการสอบสวนผูถู้ก

กล่าวหาตามมาตรา ๙๘ ในเร่ืองท่ีจะตอ้งสอบสวนตามวรรคหน่ึง และคณะกรรมการสอบสวนตาม

มาตรา ๙๘ ไดส้อบสวนไวแ้ล้ว ผูมี้อาํนาจตามวรรคหน่ึงจะใช้สํานวนการสอบสวนนั้นพิจารณา

ดาํเนินการโดยไม่ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหน่ึงได ้

  มาตรา ๑๑๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดมีกรณีถูกตั้ งกรรมการ

สอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง และกรรมการสอบสวนหรือผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง 

วรรคส่ี หรือวรรคห้า หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) แลว้แต่กรณี เห็นว่ากรณีมีเหตุอนัควรสงสัยอย่างยิ่ง

ว่าผูน้ั้นไดก้ระทาํผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ไดค้วามแน่ชดัพอท่ีจะสั่งให้ลงโทษวินยั

อย่างร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ส่งเร่ืองให้ ก.ค.ศ. หรือ        

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาแลว้แต่กรณี พิจารณาให้ออกจากราชการ  ทั้งน้ี ให้นาํมาตรา ๑๐๐ วรรคส่ี 

มาใช้บงัคบัโดยอนุโลมในกรณีท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา มีมติให้ผูน้ั้นออกจาก

ราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน ให้ผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผูน้ั้น

ออกจากราชการเพื่อรับบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

  มาตรา ๑๑๓  เม่ือ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดตอ้งรับโทษจาํคุกโดย

คาํสั่งของศาลหรือ ตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุกในความผิดท่ีไดก้ระทาํโดย 

ประมาทหรือความผดิลหุโทษซ่ึงยงัไม่ถึงกบัจะตอ้งถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ผูมี้อาํนาจตาม

มาตรา ๕๓ จะสั่งให้ผูน้ั้นออกจากราชการเพื่อรับบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าดว้ย

บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการก็ได ้

  มาตรา ๑๑๔  เม่ือขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดไปรับราชการทหารตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร ใหผู้มี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการ 

 ผูใ้ดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหน่ึง และต่อมาปรากฏว่าผูน้ั้นมีกรณีท่ีจะตอ้ง

ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตราอื่นอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้ผูม้ีอาํนาจตามมาตรา 

๕๓ มีอาํนาจเปล่ียนแปลงคาํสั่งใหอ้อกจากราชการตามวรรคหน่ึง เป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอ่ืน

นั้นได ้
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 มาตรา ๑๑๕  ในกรณีท่ีผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหมวดน้ี หรือตาม

มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคห้า ให้ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีตาํแหน่งเหนือ

ข้ึนไปของผูมี้อาํนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งดงักล่าวมีอาํนาจดาํเนินการตามหมวดน้ี หรือตามมาตรา 

๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา้ แลว้แต่กรณี ได ้

  มาตรา ๑๑๖ ในกรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการ หรือผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาได้รับรายงานตามมาตรา ๑๐๔ (๑) หรือ (๒) แล้ว เห็นสมควรให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ ก็ให้หวัหนา้ส่วน

ราชการ หรือผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาดาํเนินการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือ

มาตรา ๑๑๑ แต่ถ้าเป็นกรณีท่ีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดงักล่าว หรือ

มาตรา ๙๘ วรรคสอง กรณีความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงไวแ้ลว้ ให้ส่งเร่ืองให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

หรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี พิจารณา 

 ในกรณีท่ีจะตอ้งสั่งให้ผูถู้กสั่งให้ออกจากราชการกลบัเขา้รับราชการให้นาํมาตรา ๑๐๓ 

มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 เม่ือผูบ้งัคบับญัชาไดส้ั่งให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ

หรือดาํเนินการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ ให้รายงานไปยงั ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี

การศึกษาตามระเบียบวา่ดว้ยการรายงานเก่ียวกบัการดาํเนินการทางวินยัและการออกจากราชการท่ี 

ก.ค.ศ. กาํหนด 

 มาตรา ๑๑๗  เม่ือผูบ้งัคบับญัชาได้ดาํเนินการทางวินัยหรือสั่งให้ขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในเร่ืองใดไปแลว้ ถา้ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเป็นการสมควร

ที่จะตอ้งสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ ่มเติมเพื ่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพื ่อ

ประโยชน์ในการควบคุมดูแล ให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบติัการตามหมวดน้ี หรือตามมาตรา ๔๙ 

หรือตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง หรือวรรคสามหรือวรรคห้า โดยถูกตอ้งและเหมาะสมตามความเป็น

ธรรม ก็ให ้ก.ค.ศ. มีอาํนาจสอบสวนใหม่ หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเร่ืองนั้นไดต้ามความจาํเป็นและให้

นาํมาตรา ๑๐๕ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามญัแต่งตั้งคณะกรรมการให้สอบสวนใหม่หรือ

สอบสวนเพิ ่ม เต ิม  หรือส่งประเด ็นหรือขอ้สําคญัไปเพื ่อให ้คณะกรรมการสอบสวนท่ี

ผูบ้งัคบับญัชาไดแ้ต่งตั้ งไวเ้ดิมทาํการสอบสวนเพิ่มเติม หรือเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ

หวัหนา้หน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือต่างเขตพื้นท่ีการศึกษาทาํการสอบสวนแทน

ในเร่ืองเก่ียวกบักรณีตามมาตรา ๑๑๐ (๔) และมาตรา ๑๑๑ ให้นาํหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการ

สอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคหก มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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  มาตรา ๑๑๘  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงโอนมาจากพนักงานส่วน

ทอ้งถ่ิน ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินหรือขา้ราชการตามมาตรา ๕๘ 

ผูใ้ดมีกรณีท่ีสมควรให้ออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ บริหารงาน

บุคคลส่วนทอ้งถ่ินหรือกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการนั้นอยู่ก่อนวนัโอน

มาบรรจุ ให้ผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูน้ั้นมีอาํนาจพิจารณา

ดาํเนินการตามหมวดน้ี หรือตามมาตรา ๔๙ ได้ โดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในระหว่างการ

สืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบ้งัคบับญัชาเดิมก่อนวนัโอนก็ให้สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปจน

เสร็จ แล้วส่งเร่ืองให้ผูบ้งัคบับญัชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูน้ั้นพิจารณา

ดาํเนินการต่อไปตามหมวดน้ีหรือมาตรา ๔๙ แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม และในกรณีท่ีจะตอ้งสั่งให้

ออกจากราชการ ให้ปรับบทกรณีให้ออกจากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคล

ส่วนทอ้งถ่ิน หรือกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการนั้นโดยอนุโลม 

  มาตรา ๑๑๙  ภายใตบ้งัคบัหมวด ๗ และหมวด ๙ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอาจถูกสั่งพกัราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไวก่้อนในกรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดใน         

กฎ ก.ค.ศ. ได ้

  มาตรา ๑๒๐  การออกจากราชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

ตาํแหน่งซ่ึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ ง ให้นําความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงทราบ       

เวน้แต่การออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๗ (๑) 

  

หมวด ๙ 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์

__________________________________ 

  

 มาตรา ๑๒๑  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดถูกสั่งลงโทษภาคทณัฑ ์     

ตดัเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. 

ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้คาํสั่ง 

  มาตรา ๑๒๒  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดถูกสั่งลงโทษปลดออก       

ไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ แล้วแต่กรณี ต่อ ก.ค.ศ. 

ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้คาํสั่ง และให ้ก.ค.ศ. พิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนั 

  มาตรา ๑๒๓  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็น 

ธรรมหรือมีความคบัขอ้งใจเน่ืองจากการกระทาํของผูบ้งัคบับญัชาหรือการแต่งตั้ง คณะกรรมการ
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สอบสวนทางวินยั ให้ผูน้ั้นมีสิทธิร้องทุกขต่์อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง 

หรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี 

 ในกรณีท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดเห็นว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี

การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ ง มีมติไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ให้ผูน้ั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ       

ก.ค.ศ.19

20 

 มติของ ก.ค.ศ. ตามวรรคสอง ใหเ้ป็นท่ีสุด20

21 

  มาตรา ๑๒๔  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์ 

และการร้องทุกข์และพิจารณาร้องทุกข์ ตามมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ ให้

เป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 ในการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี 

ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี ไดมี้มติเป็นประการใดแลว้ ให้ผูมี้อาํนาจตามมาตรา ๕๓ สั่ง

หรือปฏิบติัไปตามนั้น 

 ในกรณีท่ีสั่งให้ผูอุ้ทธรณ์หรือผูร้้องทุกข์กลบัเขา้รับราชการ ให้นาํมาตรา ๑๐๓ มาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม 

  มาตรา ๑๒๕  เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. 

แลว้แต่กรณี ไดว้นิิจฉยัอุทธรณ์หรือร้องทุกขต์ามมาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๒ แลว้ ขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือกรณีท่ีมิไดบ้ญัญติัให้มีสิทธิ

อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามหมวดน้ี ผูน้ั้นย่อมมีสิทธิท่ีจะฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน

กาํหนดระยะเวลาท่ี กาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง 

เม่ือศาลปกครองมีคาํพิพากษาหรือคาํสั่งเป็นประการใดแลว้ ใหผู้บ้งัคบับญัชาดาํเนินการแกไ้ขคาํสั่ง

ไปตามนั้น 

  มาตรา ๑๒๖  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงโอนมาจากพนักงานส่วน

ทอ้งถ่ินตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน หรือขา้ราชการตามมาตรา ๕๘ 

ผูใ้ดถูกสั่งลงโทษทางวินยัอยู่ก่อนวนัโอนมาบรรจุและผูน้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ไดต้ามกฎหมายว่าดว้ย

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น หรือกฎหมายเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของ

ขา้ราชการที่โอนมา แต่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายดงักล่าวก็ให้ผูน้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ตาม

                                                           
 20  มาตรา ๑๒๓ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑. 

 21 มาตรา ๑๒๓ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑. 
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หมวดน้ีได ้แต่ถา้ผูน้ั้นไดใ้ช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน

หรือกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการท่ีโอนมาไวแ้ลว้ และในวนัท่ีผูน้ั้นไดโ้อน

มาบรรจุเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ยงัไม่แลว้เสร็จ     

ก็ใหส่้งเร่ืองใหผู้มี้อาํนาจตามมาตรา ๑๒๑ เป็นผูพ้ิจารณาอุทธรณ์ 

  

บทเฉพาะกาล 

__________________________________ 

  

 มาตรา ๑๒๗  ในระหว่างท่ียงัมิไดด้าํเนินการให้มี ก.ค.ศ. ให้ ก.ค. ตามพระราชบญัญติั

ระเบียบขา้ราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ทาํหน้าท่ีเป็น ก.ค.ศ. ตามพระราชบญัญติัน้ี  ทั้งน้ี จนกวา่จะมี

การแต่งตั้ง ก.ค.ศ. ชัว่คราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาชัว่คราวตามมาตรา ๑๒๘ แต่ตอ้งไม่

เกินสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

 ให้ ก.ค. ซ่ึงทาํหน้าท่ีเป็น ก.ค.ศ. ตามวรรคหน่ึง ทาํหน้าท่ีเป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี

การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. อ่ืนท่ีจาํเป็นในการบริหารงานบุคคลตามพระราชบญัญติัน้ีดว้ย ในการทาํ

หนา้ท่ีดงักล่าวอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อทาํหนา้ท่ีแทนก็ได ้

 ในกรณีท่ีผู ้ท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการให้ ก.ค.  ว่างลง ให้  ก.ค.  ตามวรรคหน่ึง

ประกอบด้วยกรรมการท่ีเหลืออยู่ เวน้แต่จะมีจาํนวนกรรมการเหลือไม่ถึงก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งหมด ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการใน ก.ค. เพิ่มข้ึนจนครบ

จาํนวน ก.ค. ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามระยะเวลาท่ี

กาํหนดในวรรคหน่ึง 

  มาตรา ๑๒๘ ให้ ก.ค. ซ่ึงทาํหนา้ท่ี ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๑๒๗ ดาํเนินการสรรหาบุคคลท่ี

เหมาะสม เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น ก.ค.ศ. ชั่วคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา

ชัว่คราวทุกพื้นท่ี  ทั้งน้ี การสรรหารายช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งดงักล่าวให้คาํนึงถึงองค์ประกอบของ 

ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาตามพระราชบญัญติัน้ีดว้ย เวน้แต่กรณีมีความจาํเป็นจะตอ้ง

แต่งตั้งเป็นอยา่งอ่ืนเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีชัว่คราว 

 ให้ ก.ค.ศ. ชัว่คราวมีอาํนาจหน้าท่ีเช่นเดียวกบั ก.ค.ศ. ตามพระราชบญัญติัน้ี และให้มี

หน้าท่ีจดัทาํกฎ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๗ วรรคสอง และมาตรา ๒๑ วรรคสามและวรรคส่ี รวมทั้ง

ดําเนินการอ่ืนเพื่อให้มีการดําเนินการให้มี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาตาม

พระราชบญัญติัน้ี 
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 ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาชัว่คราวมีอาํนาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบั อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี

การศึกษาตามพระราชบญัญติัน้ี และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. ชัว่คราวมอบหมาย 

 ให้ ก.ค.ศ. ชั่วคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาชั่วคราว ซ่ึงได้รับแต่งตั้งตาม 

วรรคหน่ึง ปฏิบติัหนา้ท่ีจนกวา่จะมี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาตามพระราชบญัญติัน้ี 

แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

  มาตรา ๑๒๙  หน่วยงานทางการศึกษาใดท่ีได้มีการกําหนดไวต้ามพระราชบญัญัติ

ระเบียบขา้ราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ให้ถือวา่เป็นหน่วยงานการศึกษาตามพระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่

กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.ค.ศ. จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

  มาตรา ๑๓๐  ขา้ราชการครูตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓       

ท่ีดาํรงตาํแหน่งอยู่ในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บังคบั ให้ถือว่าเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามพระราชบญัญติัน้ี และดาํรงตาํแหน่งหรือดาํรงตาํแหน่งท่ีมีวทิยฐานะตามท่ี ก.ค.ศ. 

กาํหนด 

 ในระหว่าง ก.ค.ศ. ยงัมิไดก้าํหนดตาํแหน่งหรือตาํแหน่งท่ีมีวิทยฐานะตามวรรคหน่ึง   

ให้ขา้ราชการครูซ่ึงดาํรงตาํแหน่งอยู่เดิมมีสิทธิไดรั้บเงินเดือน เงินประจาํตาํแหน่ง ตลอดจนมีสิทธิ   

อ่ืน ๆ ตามท่ีเคยมีสิทธิอยูต่ามกฎหมายเดิมหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไปพลางก่อน 

 ในกรณีที่ ก.ค.ศ. กาํหนดตาํแหน่งหรือตาํแหน่งที่มีว ิทยฐานะตามวรรคสองแลว้     

แต่ยงั มิไดก้าํหนดบญัชีอตัราเงินเดือน เงินวทิยฐานะ หรือเงินประจาํตาํแหน่งของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาํตาํแหน่ง

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคลอ้งกบัการกาํหนดตาํแหน่งและวิทยฐานะของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาตามพระราชบญัญติัน้ี ให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่งของขา้ราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยเงิน 

เดือนและเงินประจาํตาํแหน่งท่ีใช้บงัคบัอยู่ไปพลางก่อน  ทั้งน้ี การกาํหนดให้ขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตาํแหน่งใดไดรั้บเงินเดือนระดบัใด หรือเงินประจาํตาํแหน่งระดบัใด ให้เป็นไป

ตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด ในกรณีน้ีถ้าตาํแหน่งใดเป็นตาํแหน่งท่ีมีวิทยฐานะตามพระราชบญัญติัน้ี      

ให้ถือว่าเป็นตาํแหน่งท่ีไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่งขา้ราชการครูตามกฎหมายดงักล่าว สําหรับการ

เทียบตาํแหน่งวทิยฐานะใดใหไ้ดรั้บเงินประจาํตาํแหน่งอตัราใด ใหเ้ป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

 ให้ขา้ราชการครูซ่ึงสังกดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หรือกระทรวงวฒันธรรม 

แลว้แต่กรณี เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบญัญติัน้ี และให้นาํความใน

วรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม  ทั้งน้ี ให้การบริหารงานบุคคลของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดงักล่าวเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 
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  มาตรา ๑๓๑  ผูใ้ดเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ 

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สังกดัส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในกระทรวง อยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติั

น้ีใชบ้งัคบัให้เป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัต่อไป แต่ถา้ต่อมาไดมี้การกาํหนดให้ส่วนราชการหรือ

หน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานการ ศึกษาหรือเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ

ของเขตพื้นท่ี การศึกษาให้ถือว่าผูน้ั้นเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราช 

บญัญติัน้ี และใหมี้ตาํแหน่งตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

  มาตรา ๑๓๒   ในระหว่างท่ียงัไม่มีการตรากฎหมายกําหนดให้ข้าราชการครูซ่ึง

ปฏิบติังานอยูใ่นสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลยัราชภฏั และสถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนั 

เป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ให้ถือวา่บุคคลดงักล่าวเป็นขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามพระราชบญัญติัน้ี และใหน้าํความในมาตรา ๑๓๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 ให้ ก.ค.ศ. ตั้ ง อ.ก.ค.ศ. วิสามญั เพื่อทาํหน้าท่ีบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงปฏิบติังานในสถานศึกษาแต่ละแห่งตามวรรคหน่ึง ทั้งน้ี ให้ อ.ก.ค.ศ. 

วสิามญัมีอาํนาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบั อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา เวน้แต่ ก.ค.ศ. จะกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

  มาตรา ๑๓๓  ในระหว่างท่ียงัมิไดต้ราพระราชกฤษฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยงัมิไดอ้อกกฎ 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือจดัทาํมาตรฐานตาํแหน่ง วิทยฐานะ หรือกาํหนดกรณีใดเพื่อปฏิบติัการตาม

พระราชบญัญติัน้ีให้นาํพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. กฎ ก.ค. มติ ก.พ. มติ ก.ค. มติคณะรัฐมนตรี 

ระเบียบ มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง หรือกรณีที่ ก.ค. หรือ ก.พ. กาํหนดไวแ้ลว้ ซ่ึงใช้บงัคบัอยู่

เดิมมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 ในกรณีท่ีมีปัญหาในการดาํเนินการตามวรรคหน่ึงให ้ก.ค.ศ. มีอาํนาจวนิิจฉยัช้ีขาด 

 ในกรณีท่ีการดาํเนินการในเร่ืองใดตามพระราชบญัญติัน้ีกาํหนดให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. 

ถ้ายงัมิได้มีกฎ ก.ค.ศ. ในเร่ืองนั้นและไม่อาจนําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคบัได้ ให้ ก.ค.ศ. 

ชัว่คราว ซ่ึงทาํหนา้ท่ี ก.ค.ศ. มีมติกาํหนดการในเร่ืองนั้นเพื่อใชบ้งัคบัเป็นการชัว่คราวได ้

  มาตรา ๑๓๔  ขา้ราชการครูหรือขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดท่ีเป็นขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบญัญติัน้ีมีกรณีกระทาํผิดวินยั หรือมีกรณีท่ีสมควรให้ออกจาก

ราชการอยูก่่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ให้ผูบ้งัคบับญัชาตามพระราชบญัญติัน้ี มีอาํนาจสั่ง

ลงโทษผูน้ั้นหรือสั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครูหรือกฎหมาย

วา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน แลว้แต่กรณี ท่ีใชอ้ยูข่ณะนั้น ส่วนการสอบสวนพิจารณาและการ

ดาํเนินการเพื่อลงโทษหรือใหอ้อกจากราชการใหด้าํเนินการตามพระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่ 
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 (๑) กรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีใช้อยู่ในขณะนั้น

ไปแล้วก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั และยงัสอบสวนไม่แล้วเสร็จ ก็ให้สอบสวนตาม

กฎหมายนั้นต่อไปจนกวา่จะแลว้เสร็จ 

 (๒) ในกรณีท่ีมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีใช้อยู่ในขณะนั้น

เสร็จไปแลว้ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ให้ถือวา่การสอบสวนหรือการพิจารณานั้น แลว้แต่

กรณี เป็นอนัใชไ้ด ้

 (๓) กรณีท่ีได้มีการรายงานหรือส่งเร่ืองหรือส่งสํานวนเสนอให้ อ.ก.ค. กรม ซ่ึงทาํ

หนา้ท่ี อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลว้แต่กรณี พิจารณาดาํเนินการตามกฎหมายท่ีใชอ้ยู่

ในขณะนั้นและ อ.ก.ค. กรม ซ่ึงทาํหนา้ท่ี อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเร่ืองนั้นยงั

ไม่แลว้เสร็จก็ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี 

พิจารณาต่อไปจนกวา่จะแลว้เสร็จ 

  มาตรา ๑๓๕  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงโอนมาจากพนักงานส่วน

ทอ้งถ่ิน ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินหรือขา้ราชการอ่ืนตาม มาตรา 

๕๘ ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญัติน้ีใช้บงัคับ ผูใ้ดกระทาํผิดวินัยหรือมีกรณีท่ีสมควรให้ออกจาก

ราชการหรือออกจากงานตาม กฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินหรือกฎหมาย

เก่ียวกับการ บริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้ น อยู่ก่อนวนัท่ีพระราชบัญญติัน้ีใช้บังคับ ให้

ผูบ้งัคบับญัชาตามพระราชบญัญติัน้ีมีอาํนาจดาํเนินการทางวินัยแก่ผูน้ั้น หรือดาํเนินการให้ผูน้ั้น

ออกจากราชการได ้ ทั้งน้ี ใหน้าํมาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๑๘ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๓๖  ผูใ้ดถูกลงโทษตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 

หรือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา ๑๓๕ แห่ง

พระราชบญัญติัน้ีใหผู้น้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์ไดต้ามมาตรา ๑๒๑ หรือตามมาตรา ๑๒๒ แลว้แต่กรณี 

  มาตรา ๑๓๗  ผูใ้ดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๕๖ แห่ง

พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือมาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ 

มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๖ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ   

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงนาํมาใช้บงัคบัแก่ขา้ราชการครูโดยอนุโลม หรือผูซ่ึ้งถูกสั่งให้ออกจาก

ราชการตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา ๑๓๕ แห่ง

พระราชบญัญติัน้ี ใหมี้สิทธิร้องทุกขไ์ดต้ามมาตรา ๑๒๒ 

  มาตรา ๑๓๘  การใดอยูร่ะหวา่งดาํเนินการตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู พ.ศ. 

๒๕๒๓ หรือตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ เฉพาะ

การบริหารงานบุคคลท่ีเก่ียวกบัขา้ราชการครูในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเท่ียว
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และกีฬา และกระทรวงวฒันธรรมในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั การดาํเนินการต่อไปสําหรับ

การนั้นใหเ้ป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

  มาตรา ๑๓๙  การใดท่ีเคยดาํเนินการไดต้ามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู พ.ศ. 

๒๕๒๓ หรือตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก่อนวนั

ใช ้บงัคบัพระราชบญัญตัิน้ี  และมิไดบ้ญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตัิน้ีจะดําเนินการต่อไปได้

ประการใด ให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด  ทั้งน้ี โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ี 

 มาตรา ๑๔๐  ในกรณีที่ ก.ค. ตั้ง อ.ก.ค. วิสามญั และ อ.ก.ค. วิสามญัเฉพาะกิจข้ึน

ปฏิบติัหน้าท่ีใด ๆ แทน ก.ค. ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ให้ อ.ก.ค. 

วิสามญั หรือ อ.ก.ค. วิสามญัเฉพาะกิจนั้น ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ี ก.ค. มอบหมายต่อไป จนกว่ากรณี

จะแลว้เสร็จ เวน้แต่ ก.ค.ศ. จะกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

  

 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

วษิณุ  เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดก้าํหนดให้มีการจดัระบบขา้ราชการครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการ

ศึกษาข้ึนใหม่ ตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวด ๗ โดยเฉพาะในมาตรา ๕๔ ไดก้าํหนดให้มีองค์กรกลาง

บริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา

ทั้งของหน่วยงานการศึกษาในระดบัสถานศึกษาของรัฐและระดบัเขตพื้นที่การศึกษาเป็น

ขา้ราชการในสังกดั องคก์รกลางบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย

ยดึหลกั การกระจายอาํนาจการบริหารงานบุคคลสู่ส่วนราชการท่ีบริหารและจดัการศึกษา เขตพื้นท่ี

การศึกษาและสถานศึกษา จึงเห็นควรกาํหนดให้บุคลากรที่ทาํหน้าที่ดา้นการบริหารและการจดั

การศึกษาสังกดัอยู่ในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเดียวกนั และโดยท่ีองค์กรกลางบริหารงาน

บุคคลและระบบการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู 

พ.ศ. ๒๕๒๓ ท่ีใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั มีหลักการท่ีไม่สอดคล้องกับพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีให้ยึดหลกัการกระจายอาํนาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา

และสถานศึกษาอีกทั้งไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการปฏิรูประบบราชการ สมควรยกร่างกฎหมายวา่ดว้ย

ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้ึนใหม่แทนพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู 

พ.ศ. ๒๕๒๓ และเพื่อให้เอกภาพทางด้านนโยบายการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาทั้งหมด จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

 

  พระราชบญัญติัระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑21

22 

  มาตรา ๑๖ ใหก้รรมการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่น

วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบัยงัคงปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะครบวาระ และให้ดาํเนินการ

แต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้ครบจาํนวนตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ีภายในหน่ึงร้อยแปดสิบ

วนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั และให้มีวาระอยู่ในตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยู่ของ

กรรมการดงักล่าว โดยมิใหน้บัเป็นวาระการดาํรงตาํแหน่งตามพระราชบญัญติัน้ี 

 ให ้ก.ค.ศ. กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการไดม้าและดาํเนินการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงกรรมการ

ใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาจนครบจาํนวนตามองคป์ระกอบ ตามพระราชบญัญติั

ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี 

                                                           
 22  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๖ ก/หนา้ ๒๘/๒๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๑. 
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 หมาย เหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีบทบญัญติัของกฎหมายวา่

ดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาและคณะ อนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาํ

เขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งบทบญัญติัอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษามีความไม่เหมาะสมและไม่สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั ทาํให้การ

บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยล่าช้าและไม่มี

ประสิทธิภาพ สมควรปรับปรุงบทบญัญติัในเร่ืองดงักล่าวเพื่อแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคนั้นอนัจะ 

เป็นประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายิ่งข้ึน จึง

จาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

 

  พระราชบญัญติัระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๓22

23 

  มาตรา ๕  ให้กรรมการ ก.ค.ศ. ในส่วนของกรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามมาตรา ๗ (๕) ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ปฏิบติัหนา้ท่ี

ต่อไปจนกว่าจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

พระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัที่พระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ใน

การน้ี ให้กรรมการผูแ้ทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบญัญติัน้ีอยู่ใน

ตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการ ก.ค.ศ. ในส่วนของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ และมิให้

นบัวาระการดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ือง 

  มาตรา ๖  ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีอยู่ในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบัทาํ

หน้าท่ีเป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ี  ทั้ งน้ี ถ้ากรณีมี

อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๒๑ (๔) คนใดท่ีสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ให้อนุกรรมการผูน้ั้นพน้จากตาํแหน่ง โดยให้ถือวา่ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นที่การศึกษาในขณะนั้นมีองค์ประกอบเท่าที่เหลืออยู่ และยงัคงทาํหน้าที่ต่อไปจนครบ

วาระแลว้จึงดําเนินการแต่งตั้ งหรือเลือกตั้ งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตามพระราชบญัญติัน้ี 

 ในระหว่างท่ียงัมิไดด้าํเนินการให้มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ให้ ก.ค.ศ. 

แต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามญั ข้ึนคณะหน่ึง เพื่อทาํหน้าท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาตาม

พระราชบญัญติัน้ี แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั โดยให้

                                                           
 23 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๔๕ ก/หนา้ ๗/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
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ถือว่าการปฏิบติัหนา้ท่ีของ อ.ก.ค.ศ. วิสามญันั้น มีผลผูกพนัและใช้บงัคบัไดด้งัเช่น อ.ก.ค.ศ. เขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

  มาตรา ๗  การใดอยู่ระหว่างดาํเนินการหรือเคยดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที่ของ อ.

ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ในวนัที่พระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั เฉพาะเร่ืองการบริหารงานบุคคล 

การดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณ์ท่ี เก่ียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

การดาํเนินการต่อไปในเร่ืองนั้นจะสมควรดาํเนินการประการใด และอยูใ่นอาํนาจของ อ.ก.ค.ศ. เขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีไดมี้การปรับปรุงเขตพื้นท่ี

การศึกษาเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เพื่อรับผิดชอบ

การบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทาํให้ตอ้งปรับปรุงองคป์ระกอบ

ของคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคลอ้งกบัการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

และเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ-นามสกุล  นายธวชัชยั  วงคก์ ํ่า 

ประวติัการศึกษา   ปีการศึกษา 2537   

  นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

  เนติบณัฑิตไทย สมยัท่ี 49   

  สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงานปัจจุบนั นิติกรชาํนาญการพิเศษ  สาํนกังานคณะกรรมการ 

  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 
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