
 
บทที่ 4  

การพิจารณาความผิด  การกําหนดโทษ  และการลงโทษ 

การพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ 
 การพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ  หมายถึง  การพิจารณาวินิจฉัยวา ผูถูกกลาวหา     
ไดกระทําผิดวินัยหรือไม หากกระทําผิดเปนความผิดกรณีใด ตามมาตราใด และควรลงโทษ
สถานใด  การพิจารณาความผิดและกําหนดโทษเปนกระบวนการที่จะตองกระทําโดยผูมีอํานาจ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด  และจะกระทําไดตอเมื่อไดทราบขอเท็จจริงของเรื่องที่กลาวหา   
โดยกระจางชัดเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยความผิดและกําหนดโทษได  ทั้งนี้  ตองเปน
ขอเท็จจริงที่ไดมาจากการสอบสวน  เวนแตกรณีที่เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนด  
ในกฎ ก.ค.ศ.  ขอเท็จจริงอาจไดจากการสืบสวน หรือจากการรวบรวมเอกสารขอมูล  แลวแตกรณี 

ผูมีอํานาจพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ 
 ผูมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไดแก 
 1)  ผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย 
 2)  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ต้ัง 
 3)  ก.ค.ศ. 
  ความผิดวินัยมี 2 ประเภท  คือ 

ก. ความผิดวินัยไมรายแรง 
ข. ความผิดวินัยอยางรายแรง 

 อาจแยกพิจารณาได  ดังนี้ 
 ก.  ความผิดวินัยไมรายแรง ผูมีอํานาจพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ คือ  ผูบังคับบญัชา
ตามที่กฎหมายกําหนด 
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 ข.  ความผิดวินัยอยางรายแรง  ผูมีอํานาจพิจารณาความผิดและกําหนดโทษมีดังนี้ 
 1)  ก.ค.ศ.  :  สําหรับตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผูอํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตําแหนงศาสตราจารย ตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ และ
ผูซึ่งกระทําผิดวินัยอยางรายแรงรวมกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว  รวมทั้งกรณีที่เปนการดําเนินการ
ของผูบังคับบัญชาที่มีตําแหนงเหนือหัวหนาสวนราชการ หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขึ้นไป 
 2)  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  :  สําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาที่มีวิทยฐานะตั้งแตเชี่ยวชาญลงมา  และตําแหนงที่ไมมี  
วิทยฐานะ 
 3)  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  :  สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไมสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาที่มีวิทยฐานะตั้งแตเชี่ยวชาญลงมา  และตําแหนงที่ไมมีวิทยฐานะ 

หลักการพิจารณาความผิด 
 ในการพิจารณาความผิด มีหลักที่ควรคํานึง ดังนี้ 
 1.  หลักนิติธรรม ไดแก การพิจารณาโดยยึดกฎหมายเปนหลัก การกระทําใดจะเปนความผิด
ทางวินัยกรณีใด  ตองมีกฎหมายบัญญัติวาการกระทํานั้นเปนความผิดทางวินัย  หากไมมีกฎหมาย 
บัญญัติวาการกระทํานั้นเปนความผิดทางวินัย ก็ไมถือวาเปนการกระทําผิดวินัย  ในการพิจารณา
วาการกระทําใดเปนความผิดวินัยกรณีใด ตองพิจารณาใหเขาองคประกอบของการกระทําความผิด
กรณีนั้นดวย  ถาขอเท็จจริงบงชี้วาเขาองคประกอบความผิดตามมาตราใด  ก็ปรับบทความผิดไปตาม
มาตรานั้น  และลงโทษไปตามความผิดนั้น   
 แตอยางไรก็ดี  การพิจารณาความผิดโดยคํานึงถึงหลักนิติธรรมแตเพียงอยางเดียว        
อาจไมถูกตองเหมาะสมตามความเปนจริง  หรือตามเหตุผลที่ควรจะเปน  จึงตองนําหลักมโนธรรม
มาประกอบการพิจารณาดวย 
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 2. หลักมโนธรรม  ไดแก การพิจารณาใหเปนไปโดยถูกตองเที่ยงธรรมตามความเปนจริง
และตามเหตุและผลที่ควรจะเปน  หมายถึง  การพิจารณาความผิดไมควรคํานึงถึงแตความถูกผิด
ตามกฎหมายเทานั้น  แตควรคํานึงถึงความยุติธรรมดวย  โดยจะตองคํานึงถึงสภาพความเปนจริง
ของเรื่องนั้น ๆ วาเปนอยางไร  แลวพิจารณาความผิดไปตามสภาพความเปนจริง 
  ในการพิจารณาความผิดตองอาศัยหลักนิติธรรมและหลักมโนธรรมประกอบกัน  จึงจะเกิด 
ความถูกตองและเปนธรรม  เปนการใชกฎหมายใหเกิดความยุติธรรม 

แนวทางการพิจารณาวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 (1)  ผูฟองคดีเปนขาราชการครู ระดับ 7 ตําแหนงศึกษาธิการอําเภอ ถูกกลาวหาวากระทํา
ผิดวินัยอยางรายแรง ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการรวมกับขาราชการอีก 2 ราย เนื่องจากขณะที่     
ผูฟองคดีดํารงตําแหนงศึกษาธิการอําเภอแหงหนึ่ง  และปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการคุรุสภาฯ อีกตําแหนงหนึ่ง  ไดมีการตรวจสอบพบวาเงินในบัญชีกองทุนคุรุสภา
อําเภอฯ ขาดหายไปจํานวนหนึ่ง  คณะกรรมการสอบสวนสรุปผลการสอบสวนวาผูฟองคดี
กระทําผิดวินัยตามที่ถูกกลาวหา  ตอมาปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีคําสั่งไลผูฟองคดีออกจาก
ราชการ  ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําสั่งลงโทษแตนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งใหยกอุทธรณตามมติของ 
ก.ค.  ผูฟองคดีเห็นวาตนเองไมไดกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา  ผูกระทําผิดคือนาง ม. 
เจาหนาที่การเงินและบัญชี ซึ่งขาดราชการไปแลว  อีกทั้งพนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟองผูฟองคดี
ตามขอกลาวหาแลว  จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษและคําสั่งที่ใหยกอุทธรณ  
ศาลวินิจฉัยวา คณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวนโดยไมไดรวบรวมพยานหลักฐานใหครบถวน 
สมบูรณ มีการงดการสอบสวนพยานหลักฐานตาง ๆ รวม 10 รายการ  ทําใหยังรับฟงไมไดวา     
ผูฟองคดีรวมมือกับนาง ม. เจาหนาที่การเงินและบัญชี กระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่
ราชการตามที่ถูกลงโทษ  คําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวย
กฎหมาย  คําสั่งที่ใหยกอุทธรณผูฟองคดีจึงไมชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกัน  พิพากษาใหเพิกถอน
คําสั่งลงโทษและคําสั่งที่ใหยกอุทธรณผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ 1576/2548) 
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 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการใหการถึงเหตุผลที่สั่งลงโทษผูฟองคดีวา  พิจารณาเจตนาและ
การกระทําของผูฟองคดี โดยตรวจเอกสารหลักฐานและขอเท็จจริงของคดีคือ การลงลายมือชื่อ
ในใบเบิกถอนเงินจากธนาคาร  การลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงิน  เมื่อมีการตรวจสอบวา    
เงินคุรุสภาขาดบัญชีแลวผูฟองคดีก็ไดนําเงินมาคืนเขาบัญชี  และพฤติการณของผูฟองคดีที่ไมกํากับ
ดูแลตรวจสอบตามอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ  ยอมแสดงใหเห็นวา
ผูฟองคดีมีพฤติการณเปนผูมีสวนรวมในการกระทําความผิดหรือเปนผูกระทําความผิดเสียเอง  
สวนในการพิจารณาอุทธรณของ อ.ก.ค.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกข ซึ่งทําการ
แทน ก.ค. ก็มีความเห็นออกเปนสองฝาย  และในการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนั้น     
ก็เห็นวา ขอเท็จจริงไมปรากฏพยานหลักฐานใดที่แสดงวาผูฟองคดีมีสวนรูเห็นหรือมีสวนรวม
ในการทุจริตกับนาง ม. จึงให ก.ค. พิจารณาทบทวน อ.ก.ค.วิสามัญฯ ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา 
อุทธรณของผูฟองคดีกลาวอางพยานบุคคลซึ่งไมปรากฏในสํานวนการสอบสวน ประกอบกับ
สํานวนการสอบสวนยังขาดพยานหลักฐานและพยานบุคคลที่ยังสอบสวนไมสิ้นกระแสความ  
ในหลายประเด็น  จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมใหไดความชัดเจน  
หลังจากสอบสวนเพิ่มเติมแลว อ.ก.ค.วิสามัญฯ ก็ยังมีความเห็นออกเปนสองฝาย  ก.ค. จึงมีมติ
ตามเสียงสวนใหญยกอุทธรณผูฟองคดี  นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวใหยกอุทธรณผูฟองคดี   
ตามมติของ ก.ค. ในการพิจารณาของศาลเห็นวา การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ        
การดําเนินการสอบสวนชอบดวยกฎหมายแลว  แตในการวินิจฉัยวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัยฐาน
รวมมือกับนาง ม. ทุจริตตอหนาที่ราชการหรือไมนั้น  ศาลเห็นวา จากพยานหลักฐานยังรับฟง
ไมไดวาผูฟองคดีรวมมือกับนาง ม. กระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการตามที่ถูกลงโทษ  
ศาลอุทธรณพิพากษายืน  สําหรับการดําเนินการทางวินัยนั้น ปรากฏวามีการแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนวินัยผูฟองคดีหลังจากที่มีการดําเนินคดีอาญาแลวประมาณหนึ่งป 
 (2)  ผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับ 7 
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  มีคําสั่งลงโทษ        
ปลดผูฟองคดีออกจากราชการ  ฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหาย   
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แกราชการอยางรายแรง  กรณีไมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา จนเปนเหตุให
เกิดการทุจริตเบียดบังเอาเงินของทางราชการไปเปนประโยชนสวนตัวโดยมิชอบ  ผูฟองคดี
อุทธรณคําสั่งลงโทษ แต ก.ม. มีมติใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีเห็นวาตนเองไมควรตองรับผิด      
ถูกลงโทษถึงปลดออก  จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษ  ศาลวินิจฉัยวา       
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจายเงินของคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี ขาดการกํากับ ดแูล
ที่สมควรจากผูมีหนาที่เกี่ยวของทุกระดับ  การจายเงินไมเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533 เชน จายเปนเช็คเงินสดแทนการจาย
เปนเช็คในนามเจาหนี้  หนวยงานตาง ๆ ในคณะแพทยศาสตรสามารถเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ไดโดยไมตองขออนุมัติ เมื่อเปดบัญชีแลวก็มิไดมีการกํากับดูแลการเบิกจาย  มีการมอบอํานาจให
เจาหนาที่ระดับ 4 และระดับ 5 รวมลงชื่อถอนเงินในบัญชีที่เปดไดโดยไมมีขอจํากัดของวงเงิน  
และการกระทําดังกลาวไดปฏิบัติมานานอยางตอเนื่อง  ดังนั้น  แมจะฟงไดวาผูฟองคดีประมาท
เลินเลอในหนาที่ราชการ แตความหายเสียท่ีเกิดขึ้นเปนผลโดยตรงจากระบบและวิธีปฏิบัติ         
ที่มีขอบกพรอง การกระทําของผูฟองคดีเปนเพียงสวนหนึ่งที่ทําใหความเสียหายเกิดขึ้นได
เทานั้น  ไมอาจถือวาความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนผลโดยตรงจากการกระทําของผูฟองคดี  คําสั่ง
ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการจึงเปนคําสั่งที่ไมถูกตองตามกฎหมาย  เปนคําสั่งที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองกลางที่ 
984/2548) 
 ขอเท็จจริงในคดีนี้ทําใหพิจารณาไดวา  สาเหตุที่ทําใหเกิดมูลกรณีกลาวหาวาผูฟองคดี
กระทําผิดวินัย คือ ความบกพรองของระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงานทาง
ปกครอง  และผูฟองคดีเห็นวาตนเองไมควรตองรับผิดถึงขั้นถูกลงโทษปลดออกจากราชการ  
แมวาจะตองรับผิดชอบในฐานะผูบังคับบัญชาก็ตาม  เพราะพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาที่กระทํา
ความผิดอยูนอกเหนือความคาดหมาย  และความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนเพราะความผิดพลาดของ
ผูเกี่ยวของหลายฝาย  ทั้งระบบงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไมมีกฎกติกากําหนดใหปฏิบัติ  และ
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ถือปฏิบัติติดตอกันมานานแลว  ซึ่งศาลก็วินิจฉัยวาไมอาจถือวาความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนผล
โดยตรงจากการกระทําของผูฟองคดี 
 (3)  ผูฟองคดีเปนขาราชการครู ตําแหนงอาจารย 2  ระดับ 6  ปฏิบัติหนาที่หัวหนางาน
การเงิน วิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา  เซ็นเช็คโดยไมกรอกจํานวนเงินและไมขีดครอมเช็ค   
เปนเหตุใหเจาหนาที่แอบกรอกจํานวนเงินแลวเบิกเงินไปใชเปนประโยชนสวนตัว โทษปลดออก  
ศาลเห็นวา ความเสียหายมิไดเกิดจากผูฟองคดีโดยตรง  แตเกิดจากระบบที่หละหลวม ขาดการ
ตรวจสอบ  ประกอบกับผูฟองคดีนําตํารวจเขาจับกุมเจาหนาที่ซึ่งยักยอกเงินไป  ทําใหทางราชการ 
เรียกรองคาเสียหายจากผูกระทําผิดได  แมการกระทําของผูฟองคดีจะเปนการประมาทเลินเลอ 
ในหนาที่ราชการ  อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการก็ตาม  แตกรณียังรับฟงไมไดวาการกระทํา
ของผูฟองคดีเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  (คําพิพากษาศาลปกครองระยองที่ 
19/2551) 

การพิจารณากําหนดโทษ 
 การกําหนดโทษ  คือ  การกําหนดระดับโทษผูกระทําผิดวินัยใหเปนไปตามการปรับ
บทความผิดวาเปนความผิดตามมาตราใดของบทบัญญัติทางวินัย ตามหมวด 6  ซึ่งมาตรา 96  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ไดกําหนดโทษ
ทางวินัยไว  5  สถาน  คือ 

(1) ภาคทัณฑ 
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดขั้นเงินเดือน 
(4) ปลดออก 
(5) ไลออก 
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 ในการพิจารณากําหนดโทษมีหลักที่ควรคํานึงถึง  ดังนี้ 
 1.  หลักนิติธรรม  คือ การคํานึงถึงระดับโทษตามที่กฎหมายกําหนด 
 (1)  ความผิดวินัยอยางรายแรง  :  โทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี  
ถามีเหตุอันควรลดหยอน  อาจลดหยอนโทษไดแตตองไมต่ํากวาปลดออก (มาตรา 99) 
 (2)  ความผิดวินัยไมรายแรง  :  โทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  ถามีเหตุ 
อันควรลดหยอน  จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได  
 (3)  กรณีความผิดวินัยเล็กนอย และมีเหตุอันควรงดโทษ  จะงดโทษโดยใหทําทัณฑบน 
เปนหนังสือ หรือวากลาวตักเตือนก็ได 
 ในการลดหยอนโทษ  ผูบังคับบัญชาตองวางโทษกอนวาควรลงโทษสถานใด  แตมีเหตุ
อันควรลดหยอนโทษอยางไรจึงใหลงโทษสถานใด  หรือใหลดหยอนเปนสถานใด 
 เหตุลดหยอนโทษ  
 -  กระทําความผิดครั้งแรก 
 -  สํานึกผิด 
 -  ไมเกิดความเสียหาย 
 -  บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 -  รูเทาไมถึงการณ 
 -  บันดาลโทสะ 
 -  คุณความดี 
    ฯลฯ 
 ทั้งนี้  กรณีทุจริตตอหนาที่ราชการซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเห็นวาควรไลออกจากราชการ
เทานั้น โดยเห็นวาการนําเงินที่ทุจริตไปแลวมาคืนไมเปนเหตุลดหยอนโทษ 
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 การงดโทษนํามาใชเมื่อ 
 -  กระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ 
 -  กระทําผิดวินัยไมรายแรงและออกจากราชการไปแลว 
 -  ผูกระทําความผิดตาย 

 2.  หลักมโนธรรม คือ การพิจารณากําหนดโทษใหเหมาะสมตามควรแกกรณี เชน  

ความผิดรายแรงก็ตองกําหนดโทษรายแรง  ความผิดไมรายแรงก็ตองกําหนดโทษไมรายแรง     

ใหเหมาะสมกับกรณีความผิด 
 3.  หลักความเปนธรรม  คือ  ตองพิจารณากําหนดโทษโดยเสมอหนากัน  ใครทําผิดก็ตอง
ถูกลงโทษไมมีการยกเวน  ไมเลือกที่รักมักที่ชัง  กระทําผิดอยางเดียวกันควรตองลงโทษเทากัน  

อยางไรก็ดี  แมจะเปนความผิดอยางเดียวกันแตพฤติการณแหงการกระทําอาจไมเหมือนกัน    

โทษจึงอาจแตกตางกันได เชน 
    -  ลักษณะของการกระทําผิด 
    -  ผลแหงการกระทําผิด 
    -  คุณความดี 
    -  การรูหรือไมรูวาการกระทํานั้นเปนความผิด 
    -  การใหโอกาสแกไขปรับปรุงตนเอง 
    -  เหตุเบื้องหลังการกระทําผิด 
    -  สภาพของผูกระทําผิด 

 4.  นโยบายของทางราชการ  ผูบังคับบัญชาควรจะไดรับทราบนโยบายของทางราชการ 

ในการปราบปรามกวดขันการกระทําผิดตาง ๆ  เพื่อนํามาเปนหลักในการใชดุลพินิจกําหนด
ระดับโทษใหไดมาตรฐานตามนโยบายของทางราชการ  เชน 
    -  ยาเสพติด 
    -  การทุจริตประพฤติมิชอบ 
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    -  การละเมิดสิทธิเด็ก 
    -  การทุจริตการสอบ 

 การใชดุลพินิจในการพิจารณาความผิดและกําหนดโทษทางวินัยนั้น  นอกจากผูบังคับบัญชา 

หรือผูดําเนินการทางวินัยจะตองใชดุลพินิจภายในกรอบที่กฎหมายบัญญัติไวแลว  การใชดุลพินิจ
จะตองมีเหตุผลที่รับฟงได  และอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริงที่ถูกตองดวย  ในทางปฏิบัติองคกร
หรือหนวยงานของรัฐจึงมีการกําหนดแนวทางการใชดุลพินิจในการกําหนดโทษภายในองคกร
หรือหนวยงานของตน  เพื่อใหผูดําเนินการทางวินัยใชดุลพินิจไปในทิศทางหรือมาตรฐาน
เดียวกัน 

การลงโทษทางวินัย 
 การลงโทษทางวินัย  เปนมาตรการหนึ่งในการรักษาวินัย   นอกเหนือจากการสงเสริม    

ใหขาราชการมีวินัย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการปองปรามมิใหมีการกระทําผิดวินัย  และ   

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  การลงโทษทางวินัยมีผลดีในแงเปนการปรามไวไมใหผูอ่ืน
กลากระทําผิดเพราะกลัวถูกลงโทษ  แมวาการลงโทษจะเปนมาตรการที่พึงใชเปนลําดับสุดทาย
ในการรักษาวินัย  แตก็เปนมาตรการที่สําคัญและจําเปน  ทั้งนี้  การลงโทษทางวินัยมิไดมีวัตถุประสงค 
ที่จะใหเปนการตอบโตหรือแกแคนผูกระทําผิดวินัย  ดังจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  มาตรา 97 บัญญัติไววา  “การลงโทษขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหทําเปนคําสั่ง  วิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ  ใหเปนไปตาม
ระเบียบของ ก.ค.ศ.  ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดและมิใหเปนไปโดย
พยาบาท  โดยอคต ิ  หรือโดยโทสะจริต  หรือลงโทษผูที่ไมมีความผิด ในคําสั่งลงโทษใหแสดงวา
ผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใด  ตามมาตราใด  และมีเหตุผลอยางใดในการกําหนดสถานโทษ
เชนนั้น” การลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงควรเปนไปตามจุดมุงหมาย         

ที่แทจริง 
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 หลักเกณฑและวิธีการลงโทษ 
 1.  หามลงโทษผูที่ไมมีความผิด 
 2.  ตองลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด 
 3.  การลงโทษตองไมเปนไปโดยพยาบาท  อคต ิ โทสะจริต 
 4.  โดยปกติหามลงโทษโดยใหมีผลยอนหลัง  ยกเวนกรณีที่ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยวิธีการ
ออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 

กําหนดใหยอนหลังได  เชน 
       -  กรณีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน  และ          

ไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย 
       -  การลงโทษปลดออกหรือไลออกสําหรับผูที่ออกจากราชการไปแลว 
 5.  คําสั่งลงโทษตองทําเปนหนังสือตามแบบที ่ก.ค.ศ. กําหนด 
 6.  ในคําสั่งใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในเรื่องใด  ตามมาตราใด  มีขอพิจารณา
และขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจอยางไร 
 7.  ตองแจงคําสั่งใหผูถูกลงโทษทราบภายใน 7 วัน  นับแตวันที่ออกคําสั่งลงโทษ 

 จุดมุงหมายในการลงโทษทางวินัย  มีดังตอไปนี้ 
 1.  เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน  จุดมุงหมายนี้ปรากฏ 

จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  

มาตราตาง ๆ ดังนี้ 
 มาตรา 82  บัญญัติวา  “ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาวินัยที่บัญญัติ
เปนขอหามและขอปฏิบัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ” 
 มาตรา 95 วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาให                
ผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย” 
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 และวรรคเจ็ด  บัญญัติวา  “ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ และ
ตามหมวด  7  หรือมีพฤติกรรมปกปอง  ชวยเหลือ  เพื่อมิใหผูอยูใตบังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย  

หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวโดยไมสุจริต  ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย” 
      ตามกฎหมายดังกลาว  แสดงจุดมุงหมายที่จะใหผูบังคับบัญชาดําเนินการลงโทษ
ผูกระทําผิดวินัยโดยเครงครัด  เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย  หรือเพื่อเปนการปราม
ผูกระทําผิด และปรามมิใหผูอ่ืนเอาเยี่ยงอยาง  ใหขาราชการทุกคนสังวรณไววาถากระทําผิดวินัย
จะตองถูกลงโทษ 
 2.  เพื่อรักษามาตรฐานความประพฤติ   ขวัญ  กําลังใจ  และประสิทธิภาพของขาราชการ
จุดมุงหมายนี้ปรากฏตามมาตรา  95  วรรคสอง   ซึ่งบัญญัติวา  “การเสริมสรางและพัฒนาให         
ผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย  ใหกระทําโดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ด ี การฝกอบรม  การสราง
ขวัญและกําลังใจ  การจูงใจ  หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสรางและพัฒนาเจตคติ   จิตสํานึก  

และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มีวินัย” 
      การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของผูบังคับบัญชา การฝกอบรม  การสงเสริมใหมีการ
พัฒนา  จะทําใหขาราชการมีความระมัดระวังในการรักษามาตรฐานความประพฤติ  และรูสึกวา  

มีความเปนธรรมในระบบราชการ  ทําใหมีขวัญและกําลังใจในการที่จะประพฤติและปฏิบัติตน
ใหอยูในมาตรฐานที่ดีและตั้งใจทํางานใหเกิดผลดี  ซึ่งเปนผลสะทอนถึงประสิทธิภาพของ
ขาราชการ 
 3.  เพื่อจูงใจใหขาราชการปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น การลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด  

จะทําใหผูถูกลงโทษยอมรับและเกิดความสํานึกในสิ่งที่ไดกระทํา จะเปนแรงจูงใจใหปรับปรุง
ตนเองใหดีขึ้น 
 4.  เพื่อรักษาชื่อเสียงของทางราชการและความเชื่อมั่นของประชาชนตอทางราชการ    

ทางหนึ่งที่จะรักษาชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของประชาชนตอทางราชการ ก็คือ การทาํใหขาราชการ
มีระเบียบวินัย มีประสิทธิภาพในการทํางานโดยสม่ําเสมอ 
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ผูมีอํานาจสั่งลงโทษ 
 ผูมีอํานาจสั่งลงโทษตองเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย   และมีกฎหมายใหอํานาจ       

ในการสั่งลงโทษไว 
 ผูบังคับบัญชาที่จะมีอํานาจสั่งลงโทษนั้น  ตองเปนผูดํารงตําแหนงที่กฎหมายบัญญัต ิ    

ใหมีอํานาจสั่งลงโทษ  ถากฎหมายไมไดบัญญัติใหมีอํานาจสั่งลงโทษไว  แมจะเปนผูบังคับบัญชา 

ตามกฎหมายก็ไมอาจสั่งลงโทษได  เวนแตจะไดรับมอบอํานาจจากผูมีอํานาจสั่งลงโทษ หรือ     

เปนผูรักษาราชการแทนผูมีอํานาจสั่งลงโทษ 
 ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งลงโทษตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ    
ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน   พ.ศ. 2549 กําหนดไว  ดังนี้ 
 1) ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา           
มีอํานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกิน 5%  เปนเวลาไมเกิน 1 เดือน 
 2) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือตําแหนงที่ เรียกชื่ออยางอื่น            
ที่มีฐานะเทียบเทา  มีอํานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ครั้งหนึ่งไมเกิน 5% เปนเวลา      
ไมเกิน 2 เดือน  หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกิน 1 ขั้น 
 3) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล รัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัดกระทรวง เลขาธิการ 
อธิบดี อธิการบดี หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา มีอํานาจลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่ง
ไมเกิน 5% เปนเวลาไมเกิน 3 เดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกิน 1 ขั้น 

 การสั่งลงโทษวินัยอยางรายแรงหรือการสั่งลงโทษตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา           

อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ.  ผูมีอํานาจสั่งลงโทษตามมติคือ  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53  

หรือผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือผูบังคับบัญชาผูไดรับรายงาน  แลวแตกรณี 
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แนวทางการลงโทษทางวินัยตามมติคณะรัฐมนตรี 
 ในการพิจารณากําหนดโทษวาผูถูกกลาวหาควรจะถูกลงโทษในสถานใดนั้น  ผูบงัคบับญัชา 

ควรจะไดรับทราบนโยบายของทางราชการในการลงโทษขาราชการที่กระทําผิดวินัยกรณีตาง ๆ  

เพื่อนํามาเปนหลักในการใชดุลพินิจกําหนดระดับโทษใหไดมาตรฐานตามที่ ทางราชการกําหนดไว  
ซึ่งแนวนโยบายของทางราชการอาจมีปรากฏอยูในมติคณะรัฐมนตรี มติ ก.พ.  มติ ก.ค. หรือ      

มต ิก.ค.ศ.  เปนตน 

 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
 ในเรื่องของการปฏิบัติให เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น   ศาลปกครองสูงสุด                   

ไดมีคําพิพากษาวา  เมื่อคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนองคกรสูงสุดที่มีอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการ
แผนดินตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  หนวยงานทางปกครองก็ตองปฏิบัติตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี  การกําหนดหลักเกณฑเรื่องใดที่ไมเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรียอมถือวา         

เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.89/2549) 

 เรื่องการเสพสุรา 
 มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.ว. 208/2496 ลงวันที่          
3 กันยายน 2496  ไดวางแนวทางการลงโทษไววา  ขาราชการผูใดเสพสุราในกรณีดังตอไปนี ้   
อาจเขาลักษณะเปนความผิดฐานประพฤติชั่วอยางรายแรงได  คือ 
  -  เสพสุราในขณะปฏิบัติหนาที่ราชการ 
  -  เมาสุราเสียราชการ 

-  เมาสุราในที่ชุมชนจนเกิดเรื่องเสียหายหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
ราชการ 
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 เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวนี้  ไดมีแนวทางการพิจารณาของ ก.พ.  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ.  ที่ นร 0709.2/ล 47  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2536  ใหวางแนวทางวา  กรณีดังกลาว
ควรพิจารณารายละเอียดขอเท็จจริงและพฤติการณความรายแรงแหงกรณีเปนเรื่อง ๆ ไปดวย  

 เรื่องทุจริตการสอบ 
 มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0401/ว. 50  ลงวันที ่ 
12  เมษายน  2511  ไดวางแนวทางการลงโทษไววา  ขาราชการที่ทําการทุจริตหรือพยายามทุจริต
ในการสอบแขงขัน  หรือสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนตําแหนง  เปนความผิดวินัยฐานประพฤติชั่ว  

อยางรายแรง  

 เรื่องการเลนการพนัน 
 มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นว. 208/2496 ลงวันที ่       
3  กันยายน  2496  ไดวางแนวทางการลงโทษไววา   
 (1)  การเลนการพนันที่กฎหมายหามขาด  เชน  ไฮโลว  ถั่ว  แปดเกา  โปปน  ฯลฯ  ถือเปน
การประพฤติชั่วอยางรายแรง 
 (2)  การเลนการพนันประเภทที่กฎหมายบัญญัติวาจะเลนไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก
ทางการ 
 -  ถาเลนโดยไมไดรับอนุญาต  หากผูเลนเปนเจาพนักงานซึ่งมีหนาที่ปราบปรามโดยตรง
หรือเปนครู หรือเปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรม หรือเจาพนักงานอื่นซึ่งมีขอหามของ
กระทรวง  ทบวง  กรม  วางไวเปนพิเศษ  ก็ถือวาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรงได  หากผูเลน
เปนขาราชการอื่นก็ถือวาเปนการประพฤติชั่ว  แตไมถึงรายแรง 
 -  ถาเลนโดยไดรับอนุญาตแลว  หากผูเลนเปนเจาพนักงานซึ่งมีหนาที่ปราบปรามโดยตรง
หรือเปนครู หรือเปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการวัฒนธรรม หรือเจาพนักงานอื่นซึ่งมีขอหามของ
กระทรวง  ทบวง  กรม  วางไวเปนพิเศษ  ก็อาจถือวาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรงได  แตถาผูเลน
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เปนขาราชการอื่น  กรณีจะเปนความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วก็ตอเมื่อปรากฏวาผูนั้นหมกมุนตอ
การพนันเปนเหตุใหเสื่อมเสียแกราชการ 

 เรื่องการเบิกเงินคาพาหนะเดินทางหรือเบี้ยเลี้ยงหรือเงินอื่นในทํานองเดียวกันเปนเท็จ 
 ก.พ. ไดมีมติตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 0905/ว 6 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2511  และ
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/ว 8  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2536 ไดวางแนวทางการลงโทษ
ไววา การกระทําในลักษณะดังกลาวเปนความผิดฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง  โดยใหพิจารณา
รายละเอียดพฤติการณแหงการกระทําผิดประกอบดวย 

 เรื่องการเรียกเงินจากผูสมัครสอบ 
 ก.พ. ไดมีมติตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 1006/ว 15  ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2516       

ไดวางแนวทางการลงโทษกรณีขาราชการเรียกและรับเงินจากผูสมัครสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือก  

โดยอางวาจะชวยเหลือใหสอบได  พฤติการณเปนความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง  

ควรลงโทษสถานหนักระดับเดียวกับความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ  จะปรานีลดหยอนโทษ
ไดก็เพียงปลดออกจากราชการเทานั้น 

 เรื่องการทุจริตตอหนาที่ราชการ 
 มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0502/ว 234  ลงวันที่     
24 ธันวาคม 2536  ไดวางแนวทางการลงโทษผูกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการวา    

เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ควรไลออกจากราชการ  การนําเงินที่ทุจริตไปแลวมาคืนหรือ       

มีเหตุอันควรปรานีอ่ืนใด ไมเปนเหตุลดหยอนโทษลงเปนปลดออกจากราชการ 

 เรื่องการละทิ้งหนาที่ราชการ 
 มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234  ลงวันที่ 24 

ธันวาคม 2536  ไดวางแนวทางการลงโทษขาราชการที่ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราว 

เดียวกันเปนเวลาเกินกวา  15  วัน  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  และไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย
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วาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ควรลงโทษไลออกจากราชการ  การมีเหตุอันควรปรานีอ่ืนใด
ไมเปนเหตุลดหยอนโทษลงเปนปลดออกจากราชการ 

 เรื่องการปลอมแปลงลายมือชื่อผูอื่น 
 มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 89  ลงวันที่   31 

พฤษภาคม 2548  ไดวางแนวทางการลงโทษขาราชการที่ปลอมแปลงลายมือชื่อผูอ่ืนเพื่อไปหาประโยชน  
โดยใหถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  และลงโทษอยางนอยปลดออกจากราชการ 

 เรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุและการจาง 
 ไดมีแนวทางการพิจารณาของ  ก.พ.  ตามหนังสือสํานักงาน  ก.พ. ที่ สร 1006/ว 21             

ไดวางแนวทางการลงโทษกรณีขาราชการกระทําผิดวินัยเกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุหรือการจาง     

อยูเสมอ  เปนตนวาไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจรับสิ่งของ หรือกรรมการตรวจการจาง       

แลวไมปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  เชน  ลงนามตรวจรับไป 

ทั้ง ๆ ที่ผูขายยังไมไดนําสิ่งของมาสงมอบหรือสงมอบยังไมถูกตองครบถวน  หรือผูรับจางปฏิบัติ
ตามสัญญาจางยังไมถูกตองครบถวน  จนเปนเหตุใหเกิดการทุจริตหรือเสียหายแกราชการ           

อยูเนือง ๆ กรณีเชนนี้ใหผูบังคับบัญชาลงโทษในสถานหนัก 

ขอควรคํานึงในการสั่งลงโทษ 
 การลงโทษขาราชการที่กระทําผิดวินัย   ผูบังคับบัญชาจะตองคํานึงถึงขั้นตอนในการ
ดําเนินการกอนการสั่งลงโทษ  และอํานาจในการสั่งลงโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว ไมกระทํา
การนอกเหนืออํานาจของตน  การสั่งลงโทษที่มิไดกระทําตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด 

เปนการสั่งลงโทษที่ไมถูกตอง  จะตองดําเนินการเสียใหมใหถูกตอง  ไดแก 
 (1)  การสั่งลงโทษเกินอํานาจ  ในกรณีที่กฎ ก.ค.ศ.วาดวยอํานาจการลงโทษ  ใหอํานาจ
ผูอํานวยการสถานศึกษาสั่งลงโทษภาคทัณฑ  หรือตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 1 เดือน  ถาสั่งลงโทษ
เกินอํานาจที่กฎหมายกําหนดไว   เชน  สั่งลงโทษตัดเงินเดือน 5%  เปนเวลา 2 เดือน  ยอมเปนคําสั่ง 

ที่ไมชอบดวยกฎหมายและไมมีผลใชบังคับ  เวนแตกรณีเปนการสั่งลงโทษตามมติ  อ.ก.ค.ศ.    
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เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง   หรือ ก.ค.ศ. ผูบังคับบัญชาสามารถสั่งลงโทษได แมโทษนั้น      

จะเกินอํานาจของตน  ทั้งที่เนื่องจากเปนการสั่งตามมติ มิไดเปนการสั่งโดยอาศัยอํานาจของ
ตนเอง    
 (2)  ตองเปนโทษตามที่กฎหมายกําหนด  หมายถึง  ผูที่ถูกลงโทษทางวินัย หรือหลักเกณฑ
การลงโทษทางวินัยตองใชบังคับแกผูใด  ผูนั้นยอมตองมีสิทธิไดรูวามีโทษใดบางที่จะนํามาใชบังคับ
แกการกระทําของตน  เชน  โทษตัดเงินเดือนกฎหมายกําหนดใหตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไดไมเกิน 

5%  เปนเวลาสูงสุดไมเกิน 3 เดือน  ตามอํานาจของผูบังคับบัญชาแตละระดับ  หรือลดขั้นเงินเดือน 

ครั้งหนึ่งไดไมเกิน 1 ขั้น ไมอาจลงโทษนอกเหนือกวาที่กฎหมายกําหนด   หรือเกินกวาอัตราโทษ
ที่กฎหมายกําหนดได  เชน  ลงโทษตัดเงินเดือน 10%   หรือลดขั้นเงินเดือน 2  ขั้น  ไมอาจกระทําได 
เพราะกฎหมายมิไดกําหนดอัตราโทษดังกลาวไว  รวมถึงกรณีที่เปนการสั่งตามมติก็เชนเดียวกัน               

แมจะเปนการสั่งตามมติก็ตองเปนโทษและอัตราโทษตามที่มีกฎหมายกําหนดไวแลว  ไมอาจมีมติ
นอกเหนือไปจากที่กฎหมายกําหนดไวได    
 (3)  ผูสั่งลงโทษมิใชผูบังคับบัญชา  ในการปฏิบัติงานอาจมีขาราชการจากหลายหนวยงาน
มาทํางานรวมกัน  เชน  ขาราชการครูโรงเรียน ก. ไปชวยราชการโรงเรียน ข.  ผูบริหารโรงเรียน ข. 
มิใชผูบังคับบัญชาของผูไปชวยราชการ  จึงไมมีอํานาจสั่งลงโทษ  มีเพียงอํานาจการมอบหมาย
งานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเทานั้น 
 (4)  การสั่งลงโทษโดยไมไดตั้งกรรมการสอบสวน  เวนแตเปนกรณีความผิดที่ปรากฏ     

ชัดแจงตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง พ.ศ. 2549  หรือมิไดนําเสนอองคคณะ
พิจารณา ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา     

เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 (5)  การสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการหามสั่งยอนหลัง  เวนแตกรณีที่มีการ
พักราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอน หรือเปนกรณีที่ใหสั่งยอนไดตามระเบียบ ก.ค.ศ.      
วาดวยวันออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548  และระเบียบ 
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ก.ค.ศ.วาดวยวิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. 2548 
 (6)  สภาพการเปนขาราชการ   การสั่งลงโทษผูซึ่งพนสภาพการเปนขาราชการไปแลว   

ไมอาจกระทําได  ยกเวนสําหรับกรณีที่มีการกลาวหาในเรื่องวินัยรายแรง  หรือตองหาวากระทํา
ความผิดอาญา  หรือถูกฟองคดีอาญา  เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
อยูกอนที่ผูนั้นจะออกจากราชการ  ซึ่ง มาตรา 102  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ใหอํานาจผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นตอไปได  
เวนแตจะเปนการออกจากราชการเพราะตาย   ถาผลการสอบสวนปรากฏขอเท็จจริงวาเปนความผิด 

วินัยอยางรายแรง  ผูบังคับบัญชายังมีอํานาจสั่งลงโทษไลออก ปลดออกยอนหลังได  เวนแตปรากฏ
ขอเท็จจริงวาเปนความผิดวินัยไมรายแรง  เมื่อผูนั้นออกจากราชการไปแลว กฎหมายใหงดโทษ
เสียได (มาตรา 102)  สําหรับในกรณีที่ผูนั้นตายในระหวางการดําเนินการทางวินัยผูบังคับบัญชา
ไมอาจสั่งลงโทษ หรือดําเนินการทางวินัยตอไปไดอีก  จะตองสั่งยุติการดําเนินการหรือยุติเรื่อง 

แลวรายงานตามลําดับจนสิ้นสุดกระบวนการ 
 (7)  เมื่อสั่งลงโทษแลวจะตองแจงคําสั่งใหผูถูกลงโทษทราบภายใน 7 วัน 29� พรอมทั้ง        

แจงสิทธิการอุทธรณคําสั่งลงโทษไดภายใน  30  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง 30 

การดําเนินการระหวางดําเนินการทางวินัย 
 มาตรา 103   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
พ.ศ. 2547  ใหอํานาจผูบังคับบัญชาสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพักราชการ  
หรือใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา  กรณีถูกตั้งคณะกรรมการ

 
29
    ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยวิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 

ขอ 12 

30
   กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2550  ขอ 3 
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สอบสวนวินัยอยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแต
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

การใหพักราชการ  
  การใหพักราชการ  คือ  การสั่งใหขาราชการพนจากตําแหนงระหวางการสอบสวน
พิจารณาทางวินัยเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา  หรือระหวางถูกฟองคดีอาญาหรือตองหา
วากระทําความผิดอาญา และงดเบิกจายเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่จายเปนรายเดือน ตลอดจน    
เงินชวยเหลือตาง ๆ ไวกอน  ทั้งนี้ โดยมีจุดมุงหมายที่จะไมใหผูนั้นอยูปฏิบัติหนาที่ราชการ    
เพื่อปองกันมิใหไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือเปนอุปสรรคตอการสอบสวนหรือพิจารณา 
หรือมิใหเกิดความไมสงบเรียบรอยข้ึน หรือเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกราชการในประการอื่น    
และถาการสอบสวนพิจารณาฟงขอเท็จจริงไดวา เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง   ก็จะไดสั่ง
ลงโทษปลดออกหรือไลออกตั้งแตวันพักราชการ เปนตนไป 
 อนึ่ง  กฎกระทรวงฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  กําหนดวา การสั่งพักงานหรือสั่งใหออกจากงานไวกอน       
เปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 30 วรรคสอง (6) กลาวคือ  เปนคําสั่งทางปกครองที่ไมอยูในบังคับ
วาเจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ และมีโอกาสไดโตแยง
และแสดงพยานหลักฐานของตน 

หลักเกณฑและวิธีการ 
 การสั่งพักราชการมีหลักเกณฑและวิธีการ   ตามกฎ  ก .ค .ฉบับที่  22 (พ .ศ .2542)              
ซึ่งนํามาใชบังคับ โดยอนุโลม ดังนี้ 
 กรณีที่อาจสั่งพักราชการ 
 (1) มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
       แมวาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
ผูบังคับบัญชาจะตองสั่งใหมเพราะคําสั่งเดิมผิดพลาดบกพรองนั้น  ไมทําใหคําสั่งพักราชการ     
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ที่ออกโดยถูกตองตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดตองเสียไปดวยแตประการใด  (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.28/2547 (ประชุมใหญ)) 
 (2) มีกรณีถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา  เวนแตเปนความผิด      
ที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 คําวา  “ตองหาวากระทําความผิดอาญา”  หมายถึง  ถูกพนักงานสอบสวนกลาวหาวา        
ไดกระทําความผิดอาญา โดยตกเปนผูตองหาแลว แตยังมิไดถูกฟองศาล กรณีถูกแจงความ     
รองทุกขโดยพนักงานสอบสวนยังมิไดแจงขอกลาวหา ไมอยูในความหมายนี้ 

 เหตุที่จะสั่งพักราชการ 
 (1) กรณีที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  หรือถูกฟองคดีอาญา  หรือ
ตองหาวากระทําความผิดอาญา  นั้น  เปนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ราชการ  หรือเกี่ยวกับ      
ความประพฤติ หรือพฤติการณอันไมนาไววางใจ และผูมีอํานาจสั่งพักราชการพิจารณาเห็นวา           
ถาใหผูนั้นคงอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแกราชการ  หรือ 
 (2)  มีพฤติการณที่แสดงวาถาใหผูนั้นคงอยูในหนาที่ราชการจะเปนอุปสรรคตอการ
สอบสวนพิจารณา  หรอืจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยข้ึน 
 (3)  ผูนั ้นอยูในระหวางถูกควบคุมขัง หรือตองจําคุกมาเปนเวลาติดตอกันเกินกวา          
15 วันแลว 
              (4)  ผูนั้นถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน  และตอมามีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทํา
ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวน  หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคําพิพากษา  
ถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิดอาญา  และผูมีอํานาจเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษา
ไดความประจักษชัดอยูแลววาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
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 ระยะเวลาการสั่งพักราชการ      
 การสั่งพักราชการจะตองสั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา  เวนแตกรณีที่มีการรองทุกข
และคํารองทุกขฟงขึ้น  ก็อาจสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสอบสวนพิจารณา
เสร็จสิ้นได 
 คําวา “การสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้น” มีความหมาย ดังนี้ 
 (1) ในกรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง หมายถึง คณะกรรมการ
สอบสวน ไดเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  และผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนไดมีคําสั่งลงโทษ หรือคําสั่งอยางใดที่เปนการวินิจฉัยแลววาผูนั้น 
กระทําผิด หรือมิไดกระทําผิดอยางไร 
 (2) ในกรณีตองหาคดีอาญา  หมายถึง  การสอบสวนของพนักงานสอบสวนและ         
การพิจารณาของพนักงานอัยการแจงคําสั่งเด็ดขาดไมฟอง 
 (3) ในกรณีถูกฟองคดีอาญา  หมายถึง  การพิจารณาของศาลจนคดีถึงที่สุด  

 ตองพักทุกเรื่องทุกกรณี 
 กรณีที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนหลายสํานวน  หลายคดี  หากมีการสั่งพักราชการ        
ตองสั่งพักราชการทุกสํานวนทุกคดี   ถาภายหลังปรากฏมีกรณีเพิ่มขึ้นก็ตองสั่งพักราชการกรณี 
ที่เพิ่มขึ้นนั้นดวย 

 วันพักราชการ 
  หามมิใหสั่งพักราชการยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแต 
 (1) กรณีถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุก ใหสั่งโดยมีผลยอนไปถึงวันที่ถูกควบคุม  ขัง หรือ
ตองจําคุก 
 (2) กรณีที่สั่งพักราชการไวแลว  แตตองสั่งใหม  เพราะคําสั่งเดิมไมถูกตองใหสั่งยอนไป
ตามคําสั่งเดิม  หรือวันที่ควรตองพักราชการ (หมายถึงคําสั่งเดิมสั่งเรื่องวันพักราชการไวไมถูกตอง) 
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 ผูมีอํานาจสั่งพักราชการ 
 ผูมีอํานาจสั่งพักราชการสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คือ  ผูมีอํานาจ  
สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 98 วรรคสอง  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 53  
ผูบังคับบัญชาตามมาตรา 100 วรรคหก  นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเจาสังกัดและผูบังคับบัญชา
ที่ไดรับรายงานตามมาตรา 104 

 คําสั่งพักราชการ 
 คําสั่งตองทําเปนหนังสือระบุชื่อ กรณีและเหตุที่สั่งใหพักราชการ 

 การแจงคําสั่ง 
 ตองแจงและสงสําเนาคําสั่งใหผูถูกสั่งทราบโดยพลัน  แตถาไมอาจแจงหรือแจงแลว ไม
ยอมรับทราบใหปดสําเนาคําสั่งไว  ณ  ที่ทําการของผูนั้น  หรือแจงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได 

 ผลของการถูกสั่งพักราชการ 
 (1)  ผูนั้นพนจากตําแหนง  แตไมขาดจากอัตราเงินเดือน 
 (2)  ไมอาจสั่งยายไปดํารงตําแหนงอื่นได 
 (3)  มีสิทธิรองทุกขตอ ก.ค.ศ. 

การใหออกจากราชการไวกอน 
 การใหออกจากราชการไวกอน  คือ  การสั่งใหขาราชการผูมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน  หรือถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทํา
ความผิดอาญาออกจากราชการ  ขาดจากตําแหนงและอัตราเงินเดือนระหวางการสอบสวน
พิจารณา เพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา 
 การใหออกจากราชการไวกอน  เปนผลใหผูถูกสั่งพนจากตําแหนงและอัตราเงินเดือน   
ซึ่งสามารถบรรจุแตงตั้งผูอ่ืนใหดํารงตําแหนงนั้นได 
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 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  ที่ อ. 162/2548  เมื่อผูฟองคดีถูกตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางรายแรง กรณีถูกกลาวหาวาขมขืนกระทําชําเรานักเรียน และมีพฤติกรรม
ขมขูผูเสียหาย  ถือเปนกรณีถาใหอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแกราชการ  และ     
เมื่อปรากฏวาการสอบสวนพิจารณาในเรื่องดังกลาวอาจไมแลวเสร็จโดยเร็ว  การมีคําสั่งใหผูฟองคดี
ออกจากราชการไวกอน จึงเปนไปโดยชอบดวยขอ 5 (1)  และขอ 10 ของกฎ ก.ค.ศ. ฉบับที่ 22 
(พ.ศ. 2542)ฯ แลว 

  หลักเกณฑและวิธีการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
 (1) มีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการได 
 (2) จะตองเปนกรณีที่ผูมีอํานาจพิจารณาเห็นวาการสอบสวนหรือพิจารณากรณีหรือ     
คดีนั้นจะไมแลวเสร็จโดยเร็ว 
 ขั้นตอนและวิธีการเชนเดียวกับการสั่งพักราชการ  ในกรณีที่มีการสั่งพักราชการไวแลว  
แตมีเหตุอันควรตองสั่งใหออกจากราชการไวกอน  จะสั่งใหออกจากราชการไวกอนอีกชั้นหนึ่งก็ได  
โดยสั่งใหมีผลตั้งแตวันพักราชการเปนตนไป 

 ผลของการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
 (1)  ผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน  ยอมพนสภาพการเปนขาราชการและตองออกจาก
ราชการไปชั่วคราว  เปนการออกจากราชการที่ไมเด็ดขาด  จะตองมีการสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง  
เมื่อสอบสวนพิจารณาเสร็จแลวอีกชั้นหนึ่ง 
 (2) ผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ ก.ค.ศ. ได 
 (3) อาจบรรจุแตงตั้งบุคคลอื่นดํารงตําแหนงนั้นได  แตผูบังคับบัญชาตองคํานึงดวยวา
หากผลการสอบสวนพิจารณาเสร็จแลวปรากฏวา  ผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดแตไมถึง
ตองออกจากราชการ  จะมีตําแหนงอื่นที่เทียบเทารองรับหรือไม 
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การสั่งใหผูถูกพักราชการหรือผูถูกใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ 
 หมายถึง  การสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกลับเขารับราชการและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง  หลังจากใหพนจากตําแหนงหนาที่หรือออกจากราชการไปชั่วคราว  
มาตรา 103  บัญญัติวา “...แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิด
หรือกระทําผิดไมถึงกับจะถูกลงโทษ  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ และไมมีกรณีที่จะตอง
ออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน  ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการในตําแหนงและ
วิทยฐานะเดิม  หรือตําแหนงเดียวกับที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
และวิทยฐานะนั้น  ทั้งนี้  ใหนํามาตรา 100 วรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม...” หมายความวา  
การดําเนินการตามมาตรา 103 นี้  ถาผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งไมดําเนินการ  
กฎหมายใหอํานาจผูบังคับบัญชาชั้นเหนือผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งได 
 สําหรับการสั่งใหผูถูกพักราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอน กลับเขาปฏิบัติหนาที่
ราชการกลับเขารับราชการตามเดิมนั้น  ตองสั่งเปนปจจุบันนับแตวันที่มีคําสั่งหรือสั่งใหมีผลไป
ขางหนา  โดยอาจคํานึงถึงความสะดวกในการคิดคํานวณเงินเดือนดวย  เชน  สั่งใหมีผลตั้งแต
วันที่ 1 หรือวันที่ 15 ของเดือน กฎหมายไมอนุญาตใหสั่งยอนหลังไดเนื่องจากขัดกับขอเท็จจริง 
(หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/893  ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542  ตอบขอหารือ
กรมบัญชีกลาง) 
 การพิจารณาภายหลังการสอบสวนเสร็จสิ้น  กรณีที่มีการสั่งพักราชการหรือใหออกจาก
ราชการไวกอน  มีหลักเกณฑ สรุปไดดังนี้  
 (1) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหลงโทษปลดออกหรือไลออก 
ตามความรายแรงแหงกรณี  ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได  
แตหามลดโทษต่ํากวาปลดออก  สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด       
เขตพื้นที่การศึกษาใหเสนอเรื่องให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณามีมติ  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษา  มีมติเปนประการใดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุหรือผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนสั่งไปตามนั้น 
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 อนึ่ง  กรณีคําสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ  เปนคําสั่งที่ออกโดยไมถูกตอง
ตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายตองยกเลิกเพิกถอนคําสั่งลงโทษดังกลาว  แลวดําเนิน
กระบวนการใหม  หรือตองสั่งใหมใหถูกตองและเปนกรณีที่มีการสั่งพักราชการไวโดยชอบแลว นั้น 
ถือวาคําสั่งพักราชการยังคงมีผลใชบังคับอยู 28 
 (2) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัยและไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการ
ดวยเหตุใด ๆ ก็ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการในตําแหนง
หรือวิทยฐานะเดิม  หรือตําแหนงอื่นที่เทียบเทา  และผูนั้นมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
หรือมาตรฐานตําแหนง  หรือมาตรฐานวิทยฐานะ ถาเปนตําแหนงที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ     
ตองกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาแตงตั้ง 
 (3) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยยังไมถึงขั้นเปนความผิดวินัยรายแรง              
ที่จะลงโทษปลดออกหรือไลออก  และไมมีกรณีที่ตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน  ก็ใหสั่งใหผูนัน้
กลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการ แลวสั่งลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  
หรือลดขั้นเงินเดือน  ตามควรแกกรณี  

(4) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยยังไมถึงขั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรง    
แตมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน  ก็ใหสั่งลงโทษยอนไปกอนวันที่จะตองออกจาก
ราชการดวยเหตุอ่ืนนั้น โดยไมตองสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการ 
 (5) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัยแตมีกรณีที่จะตองออกจากราชการ      
ดวยเหตุอ่ืน  ก็ใหสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุนั้นโดยไมตองสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 
หรือกลับเขารับราชการ 
 การจายเงินเดือนของผูถูกสั่งพักราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอน  พระราชบัญญัติ
เงินเดือนของขาราชการผูถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. 2502  ใหจายดังนี้  เมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุด 
 

 
28    มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกข  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 
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1) ไมผิดใหจายเต็ม 
2) ผิดแตไมถึงออกจายครึ่งหนึ่ง 
3) ผิดถึงออกไมจาย 

  คดีหรือกรณีถึงที่สุด  มีนัยดังนี้ 
   (1)  ถาเปนคดีในศาล คดีถึงที่สุดเมื่อศาลฎีกาไดมีคําพิพากษา หรือคดีที่ไมมีการ
อุทธรณหรือไมมีการฎีกาตอไป  เมื่อพนระยะเวลาของการยื่นอุทธรณหรือยื่นฎีกา  ถือวา         
คดีถึงที่สุด  แตเพื่อใหปรากฏหลักฐานประกอบสํานวนอาจขอใหพนักงานอัยการแจงยืนยันวา
คดีถึงที่สุดแลว 
   (2) ถาเปนการดําเนินการทางวินัย  กรณีจะถึงที่สุดเมื่อมีการรายงานการดําเนินการ
ทางวินัยจนสิ้นสุดกระบวนการ  ตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 
   (3) กรณีที่มีการอุทธรณ/รองทุกขคําสั่งลงโทษ  หรือคําสั่งใหออกจากราชการ  
กรณีจะถึงที่สุดเมื่อ ก.ค.ศ. ไดมีการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ/รองทุกขแลว 

 
 

 

 


