
บทที่ 7  

การอุทธรณ 

 เมื่อขาราชการผูใดถูกลงโทษทางวินัย  กฎหมายใหสิทธิขาราชการผูนั้นอุทธรณคําสั่ง 
ของผูบังคับบัญชาได  การอุทธรณเปนหลักประกันความเปนธรรมสําหรับขาราชการ  การจัดให
มีหลักประกันเพื่อคุมครองหรือใหความเปนธรรมเปนหลักการสําคัญประการหนึ่งในการ
บริหารงานบุคคล  ทั้งนี้ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อคุมครองปองกันมิใหขาราชการตองถูกกลั่นแกลง  
หรือไดรับการปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  

ความหมาย 
 การอุทธรณ  หมายถึง  การที่ผูถูกลงโทษทางวินัยรองขอใหผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ไดหยิบยกเรื่องของตนขึ้นพิจารณาใหมใหเปนไปในทางที่เปนคุณแกตน  โดยทั่วไป การอุทธรณ 
หมายถึง การที่ผูถูกกระทบสิทธิจากคําสั่งของฝายปกครองใชสิทธิโตแยงขอใหเพิกถอนหรือ
เปลี่ยนแปลงแกไขคําสั่ง 

ความสําคัญ 
 การอุทธรณ  เปนกระบวนการตรวจสอบหรือควบคุมการกระทําของฝายปกครอง  
เพื่อใหการใชอํานาจของฝายปกครองเปนไปโดยถูกตองและชอบดวยกฎหมาย  และเพื่อเปน
หลักประกันความเปนธรรมและความมั่นคงในอาชีพขาราชการ  ทําใหผูบังคับบัญชาเพิ่มความ
ระมัดระวังในการพิจารณาดําเนินการสั่งลงโทษ 

การอุทธรณคําสั่งลงโทษ 
 การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย  เปนกลไกที่สําคัญของการควบคุม ตรวจสอบ
ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง  ซึ่งมีความสัมพันธตอเนื่องมาจากการ
ลงโทษทางวินัยของขาราชการ 
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  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัย  อาจอุทธรณคําสั่งลงโทษ
ทางวินัยไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในหมวด 9  มาตรา 121  และมาตรา 122  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ประกอบกฎ ก.ค.ศ.
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2550 

 การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย  มีหลักเกณฑและวิธีการดังนี้ 
 1.  เงื่อนไขในการอุทธรณ 
 1.1  ผูอุทธรณ 
 ตองเปนผูที่ถูกลงโทษทางวินัยและไมพอใจผลของคําสั่งลงโทษ  ผูอุทธรณ     
ตองอุทธรณเพื่อตนเองเทานั้น  ไมอาจอุทธรณแทนผูอ่ืนหรือใหผูอ่ืนอุทธรณแทนได 
 1.2  ระยะเวลาอุทธรณ 
 ผูอุทธรณตองอุทธรณภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งลงโทษ  
 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  ที่ อ. 98/2547  การนับระยะเวลาอุทธรณภายใน 30 วัน 
นับแตวันทราบคําสั่งลงโทษทางวินัย  หากผูรับคําสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งในวันใด         
ใหนับวันถัดไปเปนวันแรกของการนับระยะเวลา  และหากวันสุดทายของระยะเวลาตรงกับ
วันหยุดราชการ ใหนับวันทําการถัดไปเปนวันสุดทายของระยะเวลา 
 1.3  การยื่นอุทธรณ 
 การอุทธรณตองทําเปนหนังสือถึงประธาน ก.ค.ศ.  หรือประธาน อ.ก.ค.ศ.       
เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  แลวแตกรณี  พรอมลงลายมือชื่อและที่อยูของ    
ผูอุทธรณ  ยื่นที่สํานักงาน ก.ค.ศ.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือสวนราชการ ผูทําหนาที่
ฝายเลขานุการของผูพิจารณาอุทธรณ  หรือจะยื่นผานผูบังคับบัญชาก็ได  การย่ืนหนังสืออุทธรณ 
ผูอุทธรณอาจนํามายื่นเองหรือสงทางไปรษณียก็ได  ในกรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย
จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปนวันสงหนังสืออุทธรณ  
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ดังนั้น  หนังสืออุทธรณที่สงทางไปรษณียผูรับหนังสือจะตองแนบซองหนังสือไวกับหนังสือ
อุทธรณนั้นดวย 
 1.4  หนังสืออุทธรณ 
 หนังสืออุทธรณตองมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายและเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวา
ไดถูกลงโทษโดยไมถูกตอง  ไมเหมาะสม  หรือไมเปนธรรมอยางไร  พรอมเอกสารหลักฐาน (ถามี)  
   คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.87/2550 ขอ 3 วรรคสอง ของกฎ  ก.พ.     
ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2540)  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ กําหนดวา การอุทธรณตองทําเปนหนังสือ        
แสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวาไดถูกลงโทษโดยไมถูกตอง ไมเหมาะสม 
หรือไมเปนธรรมอยางไร และลงลายมือชื่อและที่อยูของผูอุทธรณ แตคําอุทธรณของผูฟองคดี
ระบุเพียงวา  ขาพเจาประสงคขออุทธรณคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการ รายละเอียดจะจัดสงมา
ภายหลัง  จึงเปนคําอุทธรณที่ไมชอบดวยกฎหมาย  สวนอุทธรณฉบับที่สองแมจะแสดง
รายละเอียดขออางพรอมเหตุผลโตแยงคําสั่งลงโทษก็ตาม แตก็ไมอาจถือวาคําอุทธรณดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของอุทธรณฉบับแรก เนื่องจากพนกําหนดระยะเวลาการยื่นอุทธรณแลว และ   
หากจะยื่นเปนคําอุทธรณฉบับใหมการนับระยะเวลาอุทธรณก็ตองเริ่มนับแตวันที่ผูฟองคดี  
ไดรับทราบคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการ ซึ่งก็พนกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตไดรับทราบ
คําสั่งลงโทษแลวเชนกัน คําอุทธรณฉบับที่สองจึงเปนคําอุทธรณที่ยื่นเมื่อพนกําหนดระยะเวลา 
ตามมาตรา 126  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบขอ 8       
ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2540) ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดมีคําวินิจฉัยไมรับอุทธรณ
ของผูฟองคดีไวพิจารณา จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว 

 2.  การอุทธรณโทษวินัยไมรายแรง 
 การอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน ที่ผูบังคับบัญชา
สั่งดวยอํานาจของตนเอง  อาจอุทธรณไดดังนี้ 
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 2.1  อุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  สําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
 2.2  อุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ไมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
 2.3  อุทธรณตอ ก.ค.ศ. 
 2.3.1  กรณีที่เปนการลงโทษตามมติ 
 2.3.2  กรณีที่เปนการลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษา ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3.3  กรณีที่ เปนการลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีเจาสังกัด  หรือปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  และปลัดกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา 
 2.4  ในกรณีที่ผูถูกลงโทษไดยายหรือโอนไปสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น 
หรือสวนราชการอื่น  ใหยื่นอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ยายไปสังกัด  หรือสวน
ราชการที่โอนไปสังกัดนั้น 

 3.  การอุทธรณโทษวินัยรายแรง 
 การอุทธรณคําสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ  ตองอุทธรณตอ ก.ค.ศ.  
ทั้งนี้  การรองทุกขคําสั่งใหออกจากราชการ  หรือคําสั่งพักราชการ  หรือใหออกจากราชการไวกอน  
ก็ตองรองทุกขตอ ก.ค.ศ.  เชนเดียวกัน 

 4.  สิทธิของผูอุทธรณ 
  สิทธิของผูอุทธรณ  มีดังนี้ 
  4.1 สิทธิที่จะคัดหรือตรวจรายงานการสอบสวน  ในทางปฏิบัติผูอุทธรณจะตองขอ
ตอผูสั่งลงโทษ  และผูสั่งดังกลาวตองอนุญาตใหคัดหรือตรวจรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวน  ทั้งนี้  เพื่อผูจะอุทธรณจะไดมีโอกาสทราบขอเท็จจริง  พยานหลักฐาน
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ตาง ๆ  พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องที่จะอุทธรณนั้น  และจะไดอุทธรณ
แกขอกลาวหาไดเต็มที่นั่นเอง 

  4.2 สิทธิที่จะคัดหรือตรวจบันทึกถอยคําบุคคล  พยานหลักฐานอื่น หรือเอกสาร       
ที่เกี่ยวของ  ผูอุทธรณจะตองขอตอผูสั่งลงโทษเชนเดียวกับการขอคัดหรือตรวจรายงาน          
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน  แตการจะอนุญาตใหคัดหรือตรวจบันทึกถอยคํา
บุคคล  พยานหลักฐานอื่น  หรือเอกสารที่เกี่ยวของหรือไมนั้น  อยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชา 
ที่สั่งลงโทษที่จะอนุญาตหรือไมก็ได  โดยใหพิจารณาถึงประโยชนในการรักษาวินัยของ
ขาราชการ  ตลอดจนเหตุผลและความจําเปนเปนเรื่อง ๆ ไป  เชน  ความปลอดภยัของพยาน  เปนตน  
และตองดําเนินการภายในกรอบของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 

  4.3 สิทธิที่จะคัดคานอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ 
   ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานอนุกรรมการ หรือกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ  ถาผูนั้น   
มีเหตุอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(1) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ 
(2) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ 
(3) มีสาเหตุโกรธเคืองผูอุทธรณ 
(4) เปนผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ 

   (5)  เปนผูกลาวหา  หรือเปนคูสมรส  บุพการี  ผูสืบสันดาน  หรือพ่ีนองรวมบิดา
มารดา  หรือรวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหา 
   การคัดคานอนุกรรมการ หรือกรรมการผูพิจารณาอุทธรณนั้น  ตองแสดงขอเท็จจริง 
ที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสืออุทธรณ  หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  เริ่มพิจารณาอุทธรณ 
   เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตาม (1) – (5) อนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้น         
จะขอถอนตัวไมรวมพิจารณาอุทธรณนั้นก็ได  ถาอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นไมไดขอถอนตัว 
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ใหอนุกรรมการหรือกรรมการที่เหลืออยูนอกจากอนุกรรมการหรือกรรมการผูถูกคัดคาน
พิจารณาขอเท็จจริงที่คัดคาน  หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือ ใหแจงอนุกรรมการหรือ
กรรมการผูนั้นทราบ  และมิใหรวมพิจารณาอุทธรณนั้น  เวนแตจะพิจารณาเห็นวาการใหอนุกรรมการ 
หรือกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณดังกลาวจะเปนประโยชนยิ่งกวา  เพราะจะทําให         
ไดความจริงและเปนธรรม  จะใหอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณก็ได  

  4.4 สิทธิที่จะขอแถลงการณดวยวาจา 
   ในการอุทธรณ  ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจา ใหแสดงความประสงค
ไวในหนังสืออุทธรณ  หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได  แตตองยื่นหรือสงหนังสือขอแถลงการณ
ดวยวาจานั้นภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ  สวนราชการหรือหนวยงาน 
ฝายเลขานุการของผูพิจารณาอุทธรณ จะมีหนังสือแจงกําหนดวัน  เวลา และสถานที่ที่จะพิจารณา
อุทธรณ   
  ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา  หากผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณเห็นวา  
การแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ จะใหงดการแถลงการณ    
ดวยวาจาก็ได 

  4.5 สิทธิที่จะสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
   เมื่อไดยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณไวแลว  ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงคําแถลงการณ 
หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกอนที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ  
ก.ค.ศ.  เริ่มพิจารณาอุทธรณก็ได  โดยยื่นหรือสงตรงตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.   
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี 

  4.6 สิทธิที่จะขอถอนอุทธรณ 
   เมื่อไดยื่นอุทธรณไวแลว ผูอุทธรณจะขอถอนอุทธรณกอนที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา   อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี จะพิจารณาวินิจฉัยเสร็จสิ้นก็ได  
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โดยทําเปนหนังสือยื่นหรือสงตรงตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ 
ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี เมื่อผูอุทธรณไดถอนอุทธรณแลวการพิจารณาอุทธรณใหเปนอันระงับ 

  4.7  สิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 
   ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือการพิจารณาอุทธรณลาชา           
ผูอุทธรณมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 442/2545, ที่ อ. 3/2546  และ ที่ อ. 109/ 2546  
ขาราชการครูผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยจะตองอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยตอผูมีอํานาจ   
พิจารณาอุทธรณเสียกอน  จึงจะมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตามมาตรา 42 วรรคสอง     
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2542 

การพิจารณาอุทธรณ 
 เมื่อมีการอุทธรณ นิติกรเจาของสํานวนอุทธรณมีหนาที่สรุปสํานวน  โดยตรวจสอบและ
เสนอความเห็นในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  ตามประเด็นขอโตแยงของผูอุทธรณ จัดเขาวาระ
การประชุมเพื่อประกอบการใชดุลพินิจของผูพิจารณาอุทธรณ 

1.  หลักเกณฑในการพิจารณาอุทธรณ 
     ในการพิจารณาอุทธรณของ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ อ.ก.ค.ศ.       
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง จะพิจารณาจากความชอบดวยขอกฎหมายและความชอบดวยขอเท็จจริง โดยมีหลักเกณฑ
ในการพิจารณา  ดังนี้ 
  1.1 พิจารณาขอเท็จจริงจากสํานวนการสืบสวน หรือการพิจารณาในเบื้องตนตาม
มาตรา 95  และสํานวนการสอบสวนทางวินัยตามมาตรา 98  หรือสํานวนการสืบสวนเอกสาร
หลักฐานที่แสดงขอเท็จจริงกรณีเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง  หรือสํานวนการไตสวนของ 
ป.ป.ช.  หรือตามกฎหมายอื่นที่บัญญัติใหรับฟงขอเท็จจริงตามนั้น 
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  1.2 ในกรณีจําเปนและสมควรขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม  รวมทั้งคําชี้แจง
จากหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หางหุนสวน  บริษัท หรือบุคคลใด ๆ หรือ
ขอใหผูแทนหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หางหุนสวน  บริษัท  ขาราชการ
หรือบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาได 
  1.3 ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา  หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา     
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ.  พิจารณาเห็นวา  การแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแก      
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  จะใหงดการแถลงการณดวยวาจาก็ได  
  1.4 ในกรณีที่นัดใหผูอุทธรณมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม  หนวยงาน        
ฝายเลขานุการตองมีหนังสือแจงใหผูดํารงตําแหนงที่สั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษทราบดวยวา         
ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลงแกหรือมอบหมายเปนหนังสือใหขาราชการที่เกี่ยวของ    
เปนผูแทนมาแถลงแกตอที่ประชุมครั้งนั้นได  ทั้งนี้ ใหแจงลวงหนาตามควรแกกรณี  และ       
เพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว  ใหผูดํารงตําแหนงที่สั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษ หรือผูแทน
เขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณได 
  1.5 ในการพิจารณาอุทธรณ  ถา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  
หรือ ก.ค.ศ. เห็นสมควรที่จะตองสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม  เพื่อประโยชนแหงความ
ถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม  ก็มีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้น
ไดตามความจําเปน  โดยจะสอบสวนเองหรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได  หรือกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปให
ผูสอบสวนเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได 
  1.6 ในการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม  ถา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา       
อ.ก.ค.ศ.  ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ.  หรือคณะกรรมการสอบสวนที่ไดรับแตงตั้ง  เห็นสมควร   
สงประเด็นหรือขอสําคัญใดที่ตองการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่หรือ   
ตางเขตพื้นที่การศึกษา  ก็มีอํานาจกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญนั้นสงไปเพื่อใหหัวหนาสวนราชการ 
หรือหัวหนาหนวยงานในทองที่ หรือตางเขตพื้นที่การศึกษานั้น ทําการสอบสวนแทนได 
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 2. การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณโทษไมรายแรง 
  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณโทษไมรายแรง  มีหลักเกณฑในการพิจารณา  ดังนี้ 
  2.1  ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตองและเหมาะสมกับความผิดแลวใหมีมติยกอุทธรณ 
  2.2  ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด  และเห็นวา        
ผูอุทธรณไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง  แตควรไดรับโทษหนักขึ้น  ใหมีมติใหเพิ่มโทษเปนสถานโทษ
หรืออัตราโทษที่หนักขึ้น 
  2.3  ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด  และเห็นวา        
ผูอุทธรณไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง  ควรไดรับโทษเบาลง  ใหมีมติใหลดโทษเปนสถานโทษ
หรืออัตราโทษที่เบาลง 
  2.4 ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด  และเห็นวา        
ผูอุทธรณไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง  ซึ่งเปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควร        
งดโทษ  ใหมีมติใหสั่งงดโทษโดยทําเปนทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 
  2.5 ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตอง  และเห็นวาการกระทําของผูอุทธรณไมเปน
ความผิดวินัยหรือพยานหลักฐานยังฟงไมไดวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัย  ใหมีมติใหยกโทษ 
  2.6  ถาเห็นวาขอความในคําสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม  ใหมีมติใหแกไข
เปลี่ยนแปลงขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม 
  2.7 ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด  และเห็นวากรณี
มีมูลที่ควรกลาวหาวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ใหมีมติใหผูบังคับบัญชาแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง  และดําเนินการตามกฎหมาย
ตอไป 
  2.8 ในกรณีที่เห็นวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง
ตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  หรือเห็นวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดมีการ
ดําเนินการทางวินัยตามมาตรา 98  วรรคสองแลว  ใหมีมติเพิ่มโทษเปนปลดออกหรือไลออก   
จากราชการ 
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  2.9 ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด  และเห็นวา        
ผูอุทธรณมีกรณีที่สมควรแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือใหออกจากราชการ  กรณี            
ไมเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  ตามมาตรา 110 (4) หรือกรณีหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการ  บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ 
ตามมาตรา  111  หรือกรณีมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ตามมาตรา  112            
ใหมีมติใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
  2.10   ถาเห็นสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใด  เพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมาย
และมีความเปนธรรม  ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี 
   การออกจากราชการของผูอุทธรณไมเปนเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ         
แตจะมีมติใหเพิ่มโทษ  ตาม 2.2  หรือใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือใหออก ตาม 2.9 
ไมได  และถาเปนการออกจากราชการเพราะตาย จะมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรง ตาม 2.7 หรือจะมีมติเพิ่มโทษเปนปลดออกหรือไลออก ตาม 2.8 ไมไดเชนเดียวกัน 
   ในกรณีที่มีผูถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไดกระทํารวมกัน  และเปนความผิด
ในเรื่องเดียวกัน  โดยมีพฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน  เมื่อผูถูกลงโทษคนใดคนหนึ่ง 
ใชสิทธิอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาว  และผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณ  แมผูถูกลงโทษ
คนอื่นจะไมไดใชสิทธิอุทธรณหากพฤติการณของผูไมไดใชสิทธิอุทธรณเปนเหตุในลักษณะคดี
อันเปนเหตุเดียวกับกรณีของผูอุทธรณแลว  ใหมีมติใหผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณไดรับการพิจารณา
การลงโทษใหมีผลในทางที่เปนคุณเชนเดียวกับผูอุทธรณดวย 

 3.  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณโทษรายแรง 
  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณโทษวินัยรายแรง  ใหนําหลักเกณฑในการพิจารณา
วินิจฉัยโทษไมรายแรงมาใชโดยอนุโลม 
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 4.  การสั่งการตามมติ 
 เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี         
ไดมีมติแลว   ผูมีอํานาจตามมาตรา 53  ตองสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น  และผูอุทธรณ      
จะอุทธรณตอไปอีกไมได  เมื่อผูบังคับบัญชาไดสั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกลาวแลว  ตองมีหนังสือ
แจงใหผูอุทธรณทราบ พรอมทั้งแจงสิทธิการฟองคดีตอศาลปกครองภายใน 90 วัน  ใหผูอุทธรณ
ทราบดวย   เวนแตกรณีที่เปนการพิจารณาอุทธรณโทษวินัยไมรายแรง  แลวเพิ่มโทษจาก
ภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน เปนโทษปลดออกหรือไลออก  หรือใหออก          
ที่ไมใชโทษ  ใหแจงสิทธิการอุทธรณ  หรือรองทุกขแลวแตกรณี  ตอ ก.ค.ศ.ไดอีกครั้งหนึ่ง 
ภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ 

 5.  รูปแบบการวินิจฉัย 
 การจัดทํารายงานการประชุมและการจัดทํามติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือมติ ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ใหดําเนินการจัดใหมีเหตุผลไวในคําวินิจฉัยดวย   
ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 

 6.  สิทธิของผูอุทธรณกรณียกอุทธรณหรือเปลี่ยนแปลงโทษ 
  6.1 ในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ.  มีมติ
ใหยกอุทธรณ  หรือเพิ่มโทษ  หรือลดโทษ ผูอุทธรณจะอุทธรณตอไปไมได  เวนแตกรณีมีมติให
เพิ่มโทษจากโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดข้ันเงินเดือน  เปนโทษปลดออกหรือไลออก
จากราชการ  หรือมีมติใหสั่งใหออกจากราชการ  ผูอุทธรณมีสิทธิที่จะอุทธรณหรือรองทุกข 
แลวแตกรณี ตอ ก.ค.ศ.  ตามมาตรา 122 ไดอีกครั้งหนึ่ง 
  6.2 กรณีการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ          
เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลว  ผูอุทธรณจะอุทธรณหรือรองทุกขตอไปอีกไมได 
  6.3 เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติใหยกโทษ หรือใหลดโทษจากโทษวินัยรายแรงเปนภาคทัณฑ  
ตัดเงินเดือน  หรือลดข้ันเงินเดือน  และใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการตามเดิม  ก็ใหผูมีอํานาจ
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ตามมาตรา 53  สั่งใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการในตําแหนงและวิทยฐานะเดิม  หรือตําแหนง
ในระดับเดียวกันที่ตองใชคุณสมบัติเฉพาะที่ผูนั้นมีอยู  แนวทางปฏิบัติผูบังคับบัญชาตองยกเลิก
คําสั่งเดิม  และสั่งใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการ  ในการสั่งใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการ
ตองสั่งเปนปจจุบัน  เมื่อสั่งกลับเขารับราชการแลวในกรณีที่มีโทษจึงสั่งลงโทษไปตามมติ 
  6.4 ในกรณีที่สั่งใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการ มาตรา 124 บัญญัติวา ใหนํามาตรา 103  
มาใชบังคับโดยอนุโลม  กลาวคือ  กฎหมายรับรองใหผูอุทธรณมีสถานภาพเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ถูกปลดออกหรือไลออกจากราชการ  เสมือนเปน   
ผูถูกสั่งพักราชการ  และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน  ผูอุทธรณจึงมีสิทธิ     
นับอายุราชการตอเนื่อง และมีสิทธิไดรับเงินเดือนในระหวางถูกปลดออกหรือไลออกจากราชการ 32 
ทั้งนี้  มีขอสังเกตวา  ตองเปนกรณีถึงที่สุดแลวเทานั้น   
  6.5  ในกรณีที่อุทธรณฟงขึ้นในประเด็นขอกฎหมาย  เนื่องจากการลงโทษไมเปนไป
ตามกระบวนการขั้นตอน ที่กฎหมายกําหนด  ทําใหคําสั่งลงโทษเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
ผูบังคับบัญชา จึงตองยกเลิกคําสั่งและสั่งใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการ ( เวนแตเปนกรณี      
ถูกพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน)  แลวดําเนินการทางวินัยแกผูอุทธรณใหม   
  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  ที่ อ. 315/2549  หนวยงานจะเบิกจายเงินเดือน         
ในระหวางที่มิไดมาปฏิบัติราชการใหแกขาราชการซึ่งถูกสั่งปลดออกหรือไลออกจากราชการ
โดยไมชอบดวยกฎหมายไดก็ตอเมื่อการดําเนินการทางวินัยถึงที่สุดแลว  หากภายหลังจากมีคําสั่ง
เพิกถอนคําสั่งปลดออกหรือไลออกจากราชการแลว  ยังมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยในขอหาเดิมอีก ไมวาจะเปนความผิดวินัยอยางรายแรงหรือไมก็ตาม  ถือไดวากระบวนการ 
ดําเนินการทางวินัยยังไมถึงที่สุด  หนวยงานจึงยังไมมีหนาที่เบิกจายเงินเดือนดังกลาว 

 
 

32    ระเบียบกรมบัญชีกลาง วาดวยการจายเงินเดือนใหแกขาราชการซึ่งออกจากราชการโดยคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือคําสั่ง
ใหออกจากราชการแลวไดรับการพิจารณายกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเปนอยางอื่น พ.ศ. 2551 
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7.  ผลของคําวินิจฉัยอุทธรณ 
 ผลของคําวินิจฉัยอุทธรณ  หรือมติขององคคณะผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีผลผูกพัน
หนวยงานและผูบังคับบัญชาใหตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําวินิจฉัย หรือตามมตินั้น 
 7.1  ในกรณีสั่งยกอุทธรณ มีผลเทากับผูอุทธรณไดรับโทษตามคําสั่งเดิมของผูบังคับบัญชา 
 7.2  ในกรณีสั่งเพิ่มโทษ  คําสั่งเพิ่มโทษมีผลลบลางคําสั่งลงโทษเดิมของผูบังคับบัญชา  
และถือวาผูอุทธรณถูกลงโทษตามคําสั่งเพิ่มโทษนั้น 
 7.3  ในกรณีสั่งลดโทษ  คําสั่งลดโทษมีผลลบลางคําสั่งลงโทษเดิมของผูบังคับบัญชา  
และถือวาผูอุทธรณถูกลงโทษตามคําสั่งลดโทษนั้น 
 7.4  ในกรณีสั่งยกโทษ  คําสั่งยกโทษมีผลลบลางคําสั่งลงโทษเดิมของผูบังคับบัญชา  
และถือวาผูอุทธรณไมเคยถูกลงโทษในกรณีนั้น 

 อนึ่ง  คําสั่งลงโทษเดิมนั้น ตองเก็บรวมไวในสํานวนเพื่อเปนหลักฐานดวย 

 8.  อุทธรณท่ีไมอาจรับไวพิจารณาได 
  อุทธรณที่ไมอาจรับไวพิจารณาไดตามกฎหมาย  คือ 
  8.1  อุทธรณที่ยื่นเกิน  30  วัน 
  8.2  อุทธรณที่ผูอุทธรณไมลงลายมือชื่อในหนังสืออุทธรณ 
  8.3  อุทธรณที่เปนการอุทธรณแทนผูอ่ืน 

  

  8.4  อุทธรณที่ไมมีสาระ 
 


