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มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
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คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ก าหนดมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 

และมีมติให้แจ้งคณะรัฐมนตรีรับทราบและสั่งการให้ส่วนราชการ
ห น่ ว ย ง า น ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในระบบราชการโดยเคร่งครัด  
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ส่วนราชการต้นสังกัด 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นให้แล้วเสร็จ 

* ภายใน 7 วัน 

รายงานผล ต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ

และรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ทันที 

มีเหตุน่าเชื่อถือว่า 
จะท าให้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการหรือท าให้เกิด

ความเดือดร้อนแก่
ประชาชน (*แม้ผลจะยัง
ไม่ชี้มูลความผิดได้ก็ตาม) 

ให้พิจารณาปรับย้าย
ไปด ารงต าแหน่งอื่น

ชั่วคราว 

กรณีเป็นเรื่องร้ายแรง
หรือมีผลกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นและ

ไว้วางใจของประชาชน  

1. ในกรณีมีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ให้เสนอให้มีการย้ายหรือ
โอนไปแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในอัตราก าลัง

ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษใน
ส านักนายกรัฐมนตรีอื่น

ชั่วคราว 



           1. ในกรณีมีข้อร้องเรยีนเก่ียวกับการทจุริตและประพฤติมิชอบ (ต่อ) 
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ส่วนราชการต้นสังกัด 
พิจารณาการ

ด าเนินการทางวินัย
หรือทางอาญา 

* ภายใน 30 วัน 
รายงานความคืบหน้า 

ต่อหัวหน้าส่วน
ราชการและรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดเป็นระยะ 
ตามความเหมาะสม 



          2. ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานถึงขั้นชี้มูลความผิดได้ 
 
 
 
 
 
    
 
***อาจพิจารณาให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนหรือออกจากต าแหน่งก็ได้ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม และหากมีความเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางอาญาด้วยให้ส่งเรื่องให้หน่วยงาน
ของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาด าเนินคดีทันที 
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ส่วนราชการต้นสังกัด ด าเนินการทางวินัย
โดยเร็ว 

รายงานหัวหน้า 
ส่วนราชการและรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดเพื่อทราบและ
เร่งรัดการด าเนินการ 

อย่างสม่ าเสมอ 



ผลด าเนินการทางวินัย  
   กรณีที่เป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิด
ท า ง วิ นั ย แ ต่ ไ ม่ ถึ ง ขั้ น ป ล ด อ อ ก  ห รื อ ไ ล่ อ อ ก  ใ ห้ ส่ ว น ร า ช ก า ร 
ต้นสังกัด ด าเนินการปรับย้ายจากต าแหน่งเดิม ไปด ารงต าแหน่งอื่นเป็น 
การชั่วคราว และห้ามปรับย้ายกลับไปด ารงต าแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม 
หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี  

    

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
www.otepc.go.th 



3. การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ท าให้การปฏิบัติราชการเกิดความล่าช้า หรือไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้เกิด 
ความเสียหายแก่ราชการ หรือเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน 

ต้องพิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่น   

4. ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครอง
พยาน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแสอย่างเหมาะสม 

5. ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  
ที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้โดยเคร่งครัด 

 

 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
www.otepc.go.th 



การสั่งพักราชการ/การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน    
ที่เกี่ยวมาตรการ 
 กรณีที่จะสั่งใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพักราชการ            

1.ถูกต้ังกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 

   2.ถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าผดิอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือลหุโทษและพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้
ต่างให้ ในเรื่องเกี่ยวกับ 

         การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  

         ความประพฤติ หรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ 

   และถ้าให้อยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสยีหาย 



การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
         

       มีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการ และผู้มีอ านาจ
พิจารณาเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาจะไม่แล้วเสร็จ
โดยเร็ว 

        มีเหตุที่อาจถูกส่ังพักราชการเกิน 1 ปี 



 ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.600/2554   
    การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน สอบสวนวินัยซ้ ากัน 
  คดีนี้.. มีคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัอย่างร้ายแรงจ านวน  2 คน

เคยเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ต่อมาผู้บังคับบัญชามีค าสั่งแต่งต้ัง   
ให้ทั้งสองคนมาเป็นกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงอีก จึงท าให้     
การพิจารณาทางปกครองไม่มีความเป็นกลางตามนัยมาตรา 16 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กล่าวคือ   
ในการสืบสวนข้อเท็จจริงทั้ง 2 คน ในฐานะกรรมการมีความเห็นว่า 
พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมีมูลเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง         
เมื่อบุคคลทั้งสองได้รับการแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัย   
อย่างร้ายแรงอีก และคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงมีเพียง 
3 คน บุคคลทั้งสองจึงเป็นเสียงข้างมาก ดังนั้น จึงท าให้ผลการสอบสวน
ทางวินัยอย่างร้ายแรง ย่อมคาดหมายได้อยู่แล้วว่าไม่อาจแตกต่างไปจาก 
ผลการสืบสวนข้อเท็จจริง 



 ประกอบกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีความจ าเป็น
ถึงขนาดหากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของ
บุคคล จะเสียหายโดยไม่มีการแก้ไข อีกทั้งไม่มีความจ าเป็นต้องแต่งตั้งทั้งสองคน
ซึ่งเคยเป็นกรรมการสืบสวนมาเป็นกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงอีก 
เพราะมีข้าราชการซึ่งอยู่ในสังกัดเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีที่มีต าแหน่งไม่ต่ ากว่า 
ผู้ฟ้องคดีอยู่เป็นจ านวนมาก จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นกรณีไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติ
หน้าที่ได้ เมื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ซึ่ง
เป็นการพิจารณาทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่น าผลการสอบสวนมา
ใช้พิจารณาลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ค าสั่งที่
ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย จึงพิพากษาให้ 
เพิกถอนค าสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ  

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.600/2554 (ต่อ) 



 
 

    ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ.๑๙๕๗/๒๕๕๙ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน สอบสวนวินัยซ้ ากัน 
      คดีนี้.. มีคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 จ านวน ๕ คนโดยมี ๓ คน เคยเป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
ในเรื่องนี้มาก่อน และปรากฏตามรายงานการสอบข้อเท็จจริง ว่า     
การกระท าของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง   เห็นควร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อไป  
     ในชั้นสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง  
มีมติว่า ผู้ฟ้องคดีกระท าผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริง เห็นควรลงโทษ    
ปลดออกจากราชการ  



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ.๑๙๕๗/๒๕๕๙ (ต่อ) 
 

       แม้คณะกรรมการสอบสวนจะน าข้อเท็จจริงที่ได้จาก 
การสอบข้อเท็จจริงมาประกอบการพิจารณาทางวินัยซึ่งอาจ 
มีแนวโน้มว่าการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อาจเห็นตามความเห็นเดิมที่เคยวินิจฉัยไว้ตามผลการสอบสวน
ข้อเท็จจริง แต.่.การสอบข้อเทจ็จริงเป็นกระบวนการทีม่ีขั้นตอน
แยกส่วนออกจากการด าเนินการทางวินัยอย่างชัดเจน และ 
การด าเนินการทางวินัยมีขั้นตอนในการรับประกันสิทธิของ 
ผู้ถูกกล่าวหาโดยมีการให้โอกาสชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา 



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ.๑๙๕๗/๒๕๕๙ (ต่อ) 
 

     เพื่อปกป้องสิทธิของตนต่อไปได้จนถึงในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์
ภายในฝ่ายปกครอง การที่มีกรรมการสืบสวน ๓ คนซ้ ากับ
คณะกรรมการที่มีอยู่ ๕ คนจึงไม่ถือว่ามีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้
การพิจารณาไม่เป็นกลางไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย 
ของความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการ
สอบสวนที่ได้ด าเนินการไปแล้วโดยชอบ อีกทั้งข้อเท็จจริงที่ได้จาก
การสอบสวนก็ชัดเจนพอที่จะวินิจฉัยได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้กระท า 
ความผิดวินัยโดยชัดแจ้ง 
 



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ฟ.๓๕/๒๕๖๐ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน สอบสวนวินัยซ้ ากัน 

         คดีนี้มีคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงจ านวน ๒ คน 
        เคยเป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ต่อมาผู้บังคับบัญชามีค าสั่ง
แต่งตั้งให้ทั้ง ๒ คนมาเป็นกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงอีก จึงท าให้
การพิจารณาทางปกครองไม่มีความเป็นกลางตามนัยมาตรา 16 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กล่าวคือ  
ในการสอบข้อเท็จจริงบคุคลทั้งสองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงอีก และคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
อย่างร้ายแรงมีเพียง 3 คน บุคคลทั้งสองจึงเป็นเสยีงข้างมาก จึงท าให้  
ผลการสอบสวนทางวินยัอย่างร้ายแรง ย่อมคาดหมายได้อยู่แล้วว่าไม่อาจ
แตกต่างไปจาก ผลการสอบขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติม 



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  ฟ.๓๕/๒๕๖๐(ต่อ) 
        ประกอบกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี
ไม่มีความจ าเป็นถึงขนาดหากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์
สาธารณะหรือบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไข อีกทั้งไม่มีความจ าเป็น 

  ที่จะต้องแต่งตั้งทั้งสองเป็นกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีอีก เพราะมีบุคคลที่
สามารถจะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบสวนได้อยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้น 
กระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงมิได้กระท าโดยถูกต้อง
ตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการ
กระท านั้น เมื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี 
ซึ่งเป็นการพิจารณาทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่น าผลการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีมาใช้ในการพิจารณาโทษทางวินัย  
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย 



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ.๔๓๘/๒๕๖๑ 
 

       คดีนี้  นายสมบัติ นายสมศักดิ์ และนายสมชาย  
เป็นกรรมการสืบข้อเท็จจริงกรณีผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนว่า
บกพร่องต่อหน้าที่ในต าแหน่งอธิการบดี ต่อมาคนทั้ง ๓  
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วได้ร่วมพิจารณา 
ลงมติถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากต าแหน่งอธิการบดี  
ไม่ถือว่าบุคคลทั้ง ๓ มีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้ 
การพิจารณาไม่เป็นกลาง เนื่องจากเป็นการด าเนินการ
คนละขั้นตอน 



 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  อ.๗/๒๕๕๗                
การส่ังลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงกรณี ปปช.ชี้มูล 

 คดีนี้ผู้บังคับบัญชาได้เคยมีค าสัง่ลงโทษตัดเงินเดือน ส าหรับการกระท า
ความผิดในกรณีผู้ฟ้องคดี ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจ 
การจ้างโดยไม่ได้ออกไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างตามแบบแปลนที่
ก าหนด ต่อมา ปปช. มีมติว่า การกระท าของผูฟ้้องคดีตามพฤติการณ์
ดังกล่าวเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างรา้ยแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
ผู้บังคับบัญชาจึงต้องด าเนินการตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ แห่ง 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ โดยถือเอาส านวนไต่สวนเป็นส านวน
สอบสวนทางวินยั และ มีค าสั่งลงโทษไล่ผู้ฟอ้งคดีออกจากราชการ  
กรณีกระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการจากพฤติการณ์การกระท าเดิม 
ตามมติ ปปช.  



 กรณีน้ีเป็นการสัง่ลงโทษผูฟ้้องคดซี ้าอกีครัง้หน่ึง ส าหรบัการกระท าความผดิ
วนิยัของผูฟ้้องคดเีรือ่งเดยีวกนักบัทีผู่ฟ้้องคดเีคยถกูลงโทษทางวนิยัมาแลว้ 
อนัเป็นการตอ้งหา้มตามหลกักฎหมายทัว่ไปและรฐัธรรมนูญ แมจ้ะเป็นความ
จรงิวา่ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งผกูพนัสัง่ลงโทษตามมต ิปปช. ตามพ.ร.บ.ประกอบ
รฐัธรรมนูญฯ แต่บทบญัญตัดิงักล่าวกห็ามผีลเป็นการยกเลกิหรอืยกเวน้หลกั
กฎหมายทัว่ไป ทีห่า้มมใิหล้งโทษบุคคลใดมากกวา่หนึ่งครัง้ส าหรบัความผดิ
ทีบุ่คคลนัน้กระท าเพยีงครัง้เดยีว และผูถ้กูฟ้องคดกีอ็าจปฏบิตัติาม พ.ร.บ.
ประกอบรฐัธรรมนูญฯ โดยมคี าสัง่ลงโทษทางวนิยัรา้ยแรงฐานทุจรติต่อหน้าที่
ราชการ โดยเพกิถอนค าสัง่ลงโทษตดัเงนิเดอืนใหม้ผีลยอ้นหลงัไปถงึวนัออก
ค าสัง่ดงักลา่วเสยีก่อนและเมือ่ไดด้ าเนินการแลว้ยอ่มถอืไดว้า่ผูฟ้้องคดไีมเ่คย
ถกูลงโทษทางวนิยัจากการกระท าความผดิในกรณีเรือ่งเดยีวกนัน้ีมาก่อน 

 การทีผู่ถ้กูฟ้องคดมีคี าสัง่ไลผู่ฟ้้องคดอีอกจากราชการโดยทีม่ไิดเ้พกิถอน
ค าสัง่ลงโทษตดัเงนิเดอืนเสยีก่อนจงึเป็นค าสัง่ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย 

 



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  อ.๖๐๐/๒๕๕๑ 
การร้องทุกข์ค าสั่งว่ากล่าวตักเตือน 
 คดน้ีีผูถู้กฟ้องคด ี๑ แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนผูฟ้้องคด ีกรณีกระท าผดิวนิยัอยา่ง

รา้ยแรง ภายหลงัการสอบสวนเหน็วา่ การกระท าของผูฟ้้องคด ีเป็นความผดิวนิยั
เลก็น้อยจงึใหง้ดโทษ โดยใหว้า่กลา่วตกัเตอืน 

 ค าสัง่ทีใ่หว้า่กลา่วตกัเตอืนยอ่มแสดงวา่ผูฟ้้องคดกีระท าความผดิวนิยั 
 เมือ่ผูฟ้้องคดเีหน็วา่ไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมเน่ืองจากคณะกรรมการสอบสวน สอบสวน

โดยมไิดร้บัฟงัพยานฝา่ยผูฟ้้องคด ีจงึมหีนงัสอืรอ้งทุกขต่์อผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ เพือ่ให้
พจิารณาการวา่กลา่วตกัเตอืน แต่ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ เหน็วา่ผูฟ้้องคดกีระท าผดิตามที ่
ถูกกลา่วหาจรงิ และมมีตยิกค ารอ้งทุกขผ์ูฟ้้องคด ีผูฟ้้องคดจีงึเป็นผูไ้ดร้บัความ
เดอืดรอ้นเสยีหาย และการแกไ้ขหรอืบรรเทาความเดอืดรอ้นเสยีหาย ศาลอาจก าหนด
ค าบงัคบัตามมาตรา ๗๒ แหง่ พ.ร.บ. จดัตัง้ศาลปกครองฯ ผูฟ้้องคดจีงึมสีทิธฟ้ิองคดี
ต่อศาลปกครอง การทีศ่าลปกครองชัน้ตน้มคี าสัง่ไมร่บัค าฟ้องไวพ้จิารณา และให้
จ าหน่ายคดอีอกจากศาลระบบความนัน้ ศาลปกครองสงูสดุไมเ่หน็พอ้งดว้ย 



ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  อ.๓/๒๕๕๕  
การลงโทษนอกเหนือข้อกล่าวหาโดยไม่ให้โอกาสโต้แย้ง  

 ผูฟ้้องคดถีูกกลา่วหาวา่กระท าผดิวนิยัไมร่า้ยแรง กรณีไมใ่หเ้กยีรตเิพือ่นคร ูใชว้าจา
หยาบคายต่อหน้านกัเรยีนและเพือ่นคร ูไมเ่คารพสทิธซิึง่กนัและกนั ท าใหไ้ดร้บัการอบั
อายต่อนกัเรยีน และไมร่กัษาความสามคัคใีนหมูค่ณะ ผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้เหน็สมควร
ลงโทษภาคทณัฑ ์แต่กรณีเป็นความผดิวนิยัเลก็น้อยจงึงดโทษโดยท าทณัฑบ์นเป็น
หนงัสอื ต่อมาผูบ้งัคบับญัชาระดบัเหนือขึน้มา พจิารณารายงานการด าเนินการทางวนิยั 
ไดส้ัง่ลงโทษภาคทณัฑ ์โดยยกเอาเรือ่งทีผู่ฟ้้องคดที าโทษเดก็ดว้ยการต ีซึง่ผดิระเบยีบ
กระทรวงศกึษาธกิาร มาเป็นเหตุในการพจิารณาลงโทษนอกเหนือจากขอ้กลา่วหาเดมิ  
ทัง้ทีม่ไิดม้กีารแจง้ขอ้กลา่วหาดงักลา่วต่อผูฟ้้องคด ีจงึเป็นการน าเรือ่งทีน่อกเหนือจาก
ขอ้กลา่วหามาลงโทษผูฟ้้องคด ีโดยมไิดใ้หผู้ฟ้้องคดมีโีอกาสรบัทราบขอ้เทจ็จรงิอยา่ง
เพยีงพอและไดโ้ตแ้ยง้แสดงพยานหลกัฐาน ค าสัง่ลงโทษภาคทณัฑจ์งึเป็นค าสัง่ทีม่ชิอบ
ดว้ยกฎหมาย  



ผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน กรณี ผอ.สพท.ถูกกล่าวหา
ว่ากระท าผิดร่วมกันกับบุคลากรในสังกัด 
 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๐๕๘/๒๕๖๑ 

  กรณี ผอ.สพท.ถูกกลา่วหาวา่กระท าผดิรว่มกนักบับุคลากรทางการศกึษาอื่น           
ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษานัน้ ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ก าหนดกรณีขา้ราชการครแูละ
บุคลากรทางการศกึษากระท าผดิรว่มกนั และในจ านวนผูถู้กกลา่วหาดงักล่าวมผีูม้ ี
อ านาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถู้กกลา่วหารายใดมลี าดบัชัน้สงูกวา่ผูม้อี านาจ           
ตามมาตรา ๕๓  ของผูถู้กกลา่วหารายอื่น กใ็หผู้บ้งัคบับญัชาในล าดบัชัน้สงูกวา่
ดงักล่าว เป็นผูส้ ัง่แต่งตัง้กรรมการสอบสวนผูถู้กกลา่วหาทัง้หมด   

       ดงันัน้ เลขาธกิาร กพฐ. ซึง่เป็นผูม้อี านาจตามมาตรา ๕๓  ของผอ.สพท. และเป็น 

   ผูม้ลี าดบัชัน้สงูกวา่ศกึษาธกิารจงัหวดั ซึง่เป็นผูม้อี านาจตามมาตรา ๕๓ ของบุคลากร                                       
ทางการศกึษาอื่นในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จงึเป็นผูม้อี านาจผูส้ ัง่แต่งตัง้กรรมการสอบสวน        
ผูถู้กกลา่วหาทัง้หมดทุกราย 



ผู้ถูกตั้งกรรมการสอบสวนคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้ง 
กรรมการสอบสวน 

 ขา้ราชการคร ูในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ถูกศกึษาธกิารจงัหวดัแต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนวนิยัอยา่งรา้ยแรง ไดย้ืน่ค ารอ้งต่อปลดักระทรวงศกึษาธกิาร คดัคา้น            
ผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนโดยอา้งวา่เป็นคูก่รณีในคดอีาญา มสีภาพรา้ยแรง
อนัอาจท าใหก้ารพจิารณาทางปกครองไมเ่ป็นกลาง หากปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่
เป็นผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปหน่ึงชัน้ของศกึษาธกิารจงัหวดั พจิารณาแลว้เหน็วา่การ
คดัคา้นมเีหตุผลรบัฟงัได ้จะตอ้งสัง่ใหศ้กึษาธกิารจงัหวดัผูน้ัน้พน้จากการเป็นผูม้ ี
อ านาจพจิารณาส านวนการสอบสวนและสัง่การตามผลการสอบสวน และในกรณีเชน่นี้
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่เป็นผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปหน่ึงชัน้ของศกึษาธกิาร
จงัหวดั หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากปลดักระทรวงศกึษาธกิารจะเป็นผูพ้จิารณา      
หรอืสัง่การแทน ตามนยั กฎ ก.ค.ศ.วาดว้ยการสอบสวนพจิารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ้ ๙ 



กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษ ภาคทณัฑ์ ตัดเงนิเดอืน  
ลดเงนิเดอืน พ.ศ. 2561  

 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษาและมีผลบงัคบัใช้ 
เมื่อวนัที่ 20 สิงหาคม 2561  

 



อ านาจการลงโทษภาคทณัฑ์ ตัดเงนิเดือน หรือลดเงนิเดือน  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา (เดมิ) 

ผู้มีอ านาจลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัด
เงนิเดือน 

ลดขัน้
เงนิเดือน 

หมายเหตุ 

ผู้อ านวยการสถานศกึษา
หรือต าแหน่งที่เรียกช่ือ 
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

√       √ 
(ครัง้หน่ึงไม่
เกิน 5% ของ
อัตรา
เงนิเดือนและ
เป็นเวลาไม่
เกินหน่ึง
เดือน) 

 

      



 

อ านาจการลงโทษภาคทณัฑ์ ตัดเงนิเดือน หรือลดเงนิเดือน  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา (เดมิ) 

ผู้มีอ านาจลงโทษ ภาคทัณ
ฑ์ 

ตัด
เงนิเดือน 

ลดขัน้
เงนิเดือน 

หมายเหตุ 

ผอ.สพท.หรือต าแหน่ง
ที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่า 

     √ 
 

√ 
(คร้ังหน่ึง 
ไม่เกนิ 5% 
ของอตัรา

เงนิเดอืนและ
เป็นเวลาไม่เกนิ
สองเดอืน) 

 

√ 
(ครัง้หน่ึงไม่เกิน 

หน่ึงขัน้) 



อ านาจการลงโทษภาคทณัฑ์ ตัดเงนิเดือน หรือลดเงนิเดือน  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา (เดมิ) 

ผู้มีอ านาจลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัด
เงนิเดือน 

ลดขัน้
เงนิเดือน 

หมาย
เหตุ 

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้า
สังกัด ปลัดกระทรวง 
เลขาธิการ อธิบดีหรือต าแหน่ง
ที่เรียกช่ืออย่างอื่น                  
ที่มีฐานะเทยีบเท่า  หรือ
อธิการบดีหรือต าแหน่งที่
เรียกช่ืออย่างอื่น                    
ที่มีฐานะเทยีบเท่า 

 √ √ 
(คร้ังหน่ึง 

ไม่เกนิ 5% ของ
อตัราเงินเดอืน
และเป็นเวลา 
ไม่เกนิสาม
เดอืน) 

 

√ 
(คร้ังหน่ึงไม่เกนิ 

หน่ึงขั้น) 
 



ผู้อ านวยการสถานศกึษา
หรือต าแหน่งที่เรียกช่ือ 
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

√ √ 
(ครัง้หน่ึงใน

อัตราร้อยละ 2 
หรือร้อยละ 4 
ของเงนิเดือน
ที่ผู้นัน้ได้รับ
ในวันที่มีค าส่ัง
ลงโทษเป็น

เวลา1 เดือน 2 
เดือน หรือ 3 

เดือน) 

 

     * การส่ังลงโทษ
ตัดเงนิเดอืนหรือ
ลดเงนิเดอืน ถ้า
จ านวนเงนิเดอืนที่
จะต้องตัดหรือลด
มเีศษไม่ถึง 10 
บาท ให้ปัดเศษทิง้ 
 

อ านาจการลงโทษภาคทณัฑ์ ตัดเงนิเดือน หรือลดเงนิเดือน  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  (ใหม่) 

ผู้มีอ านาจลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัด
เงนิเดือน 

ลด
เงนิเดือน 

หมายเหตุ 



อ านาจการลงโทษภาคทณัฑ์ ตัดเงนิเดือน หรือลดเงนิเดือน  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา (ใหม่) 

ผู้มีอ านาจลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงนิเดือน ลดเงนิเดือน หมายเหตุ 

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้า
สังกัด ปลัดกระทรวง 
เลขาธิการ อธิบดีหรือ
ต าแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทยีบเท่า 
อธิการบดีหรือต าแหน่งที่
เรียกช่ืออย่างอื่น ที่มีฐานะ
เทยีบเท่า ศึกษาธิการภาค 
ศึกษาธิการจังหวัด หรือ
ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษา 

 √ √ 
(คร้ังหน่ึงในอตัรา
ร้อยละ 2 หรือ
ร้อยละ 4 ของ
เงนิเดอืนที่ผู้น้ัน
ได้รับในวนัที่มี
ค าส่ังลงโทษเป็น
เวลา1 เดอืน 2 
เดอืน หรือ 3 

เดอืน) 
 

√ 
(คร้ังหน่ึงในอตัรา
ร้อยละ 2 หรือร้อย
ละ 4 ของเดอืนที่ผู้
น้ันได้รับในวนัที่มี
ค าส่ังลงโทษ) 

 

* การส่ังลงโทษ
ตัดเงนิเดอืน
หรือลด
เงนิเดอืน ถ้า
จ านวนเงนิเดอืน
ทีจ่ะต้องตัดหรือ
ลดมเีศษไม่ถึง 
10 บาท ให้ปัด
เศษทิง้ 



ตารางเปรียบเทยีบอ านาจการลงโทษ 

เร่ือง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษ
ภาคทณัฑ์  

ตัดเงนิเดือน หรือลดขัน้เงนิเดือน พ.ศ. 
2549 

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์  
ตัดเงนิเดอืน หรือลดเงนิเดอืน พ.ศ. 2561 

1. ผู้มีอ านาจ
ลงโทษ 
 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  
3. นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี  

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. ศึกษาธิการภาค 
3. ศึกษาธิการจังหวัด 
4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
5. นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกดั ปลดักระทรวง 
เลขาธิการ อธิบด ี



ตารางเปรียบเทยีบอ านาจการลงโทษ 

เร่ือง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษ
ภาคทณัฑ์  

ตัดเงนิเดือน หรือลดขัน้เงนิเดือน พ.ศ. 
2549 

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทณัฑ์  
ตัดเงนิเดอืน หรือลดเงนิเดอืน พ.ศ. 2561 

2. สถาน
โทษ 

1. ภาคทัณฑ์ 
2. ตัดเงนิเดือน 
3. ลดขัน้เงนิเดือน 

1. ภาคทัณฑ์ 
2. ตดัเงนิเดอืน 
3. ลดเงนิเดอืน 

3. อัตรา
โทษ 

1. ตัดเงนิเดือนครัง้หน่ึงไม่เกิน 5 % เป็น
เวลา  1 เดือน  2 เดือน 3 เดือน 
2. ลดขัน้เงนิเดือนครัง้หน่ึงไม่เกินหน่ึงขึน้ 

1. ตดัเงนิเดอืนคร่ึงหน่ึงในอตัราร้อยละ 2 หรือ ร้อยละ 4 
ของเงนิเดอืนที่ผู้น้ันได้รับในวนัที่มีค าส่ังลงโทษเป็นเวลา 
1 เดอืน 2 เดอืน หรือ 3 เดอืน 
2. ลดเงนิเดอืนคร้ังหน่ึงในอตัราร้อยละ 2 หรือ ร้อยละ 4 
ของเงนิเดอืนที่ผู้น้ันได้รับในวนัที่มีค าส่ังลงโทษ 



ในระหว่างที่ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพยังคงรับเงินเดือน
เป็นแบบขั้น ก.ค.ศ. อาศัยอ านาจตามข้อ 5 ของกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยอ านาจของการลงโทษฯ ก าหนดให้ผู้มีอ านาจ 
ตามข้อ 3 มีอ านาจสั่งลงโทษ ลดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน
หนึ่งขั้นไปพลางก่อน จนกว่ากฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับ 



การปฏิบติัตามมาตรา 46 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงิน
แผน่ดิน พ.ศ. 2542 (สตง. ช้ีมูล) 
ค าวนิิจฉยัคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จท่ี 944/2561 

กรณี สตง. แจง้ผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและเหน็ควรใหด้ าเนินการทางวนิยัและอาญา 
ในกรณีมพีฤตกิารณ์น่าเชือ่วา่เป็นการทุจรติหรอืมกีารใชอ้ านาจโดยมชิอบ 
     มาตรา 46 วรรคหน่ึง ก าหนดใหเ้มือ่คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิตรวจสอบพบวา่
มพีฤตกิารณ์น่าเชือ่วา่เป็นการทุจรติ หรอืใชอ้ านาจโดยมชิอบ ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่
เงนิหรอืทรพัยส์นิของราชการ ใหค้ณะกรรมการแจง้ตอ่พนกังานสอบสวนเพือ่ด าเนินคด ี
และแจง้ผลใหผู้ร้บัตรวจหรอืกระทรวงเจา้สงักดั หรอืผูบ้งัคบับญัชา ... ด าเนินการตาม
กฎหมายหรอืตามระเบยีบแบบแผนทีท่างราชการก าหนด 
     บทบญัญตัดิงักล่าวไมไ่ดก้ าหนดใหห้น่วยรบัตรวจทีไ่ดร้บัแจง้ผลการตรวจสอบของ 
สตง. จะตอ้งไปด าเนินการรอ้งทุกขก์ลา่วโทษต่อพนกังานสอบสวน มเีพยีงก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิแจง้ต่อพนกังานสอบสวนเพือ่ด าเนินคด ีหากพบวา่มี
พฤตกิารณ์น่าเชือ่วา่เป็นการทุจรติหรอืมกีารใชอ้ านาจโดยมชิอบ ประกอบกบั มาตรา 7 
และมาตรา 95 วรรคสอง ก าหนดใหผู้ว้า่การตรวจเงนิแผน่ดนิ สง่เรือ่งใหค้ณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ด าเนินการตามหน้าทีต่่อไป 



การปฏิบติัตามมาตรา 46 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ
ตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 (สตง. ช้ีมูล) (ต่อ) 
 ส าหรบัการด าเนินการทางวนิยั ไมม่บีทบญัญตัใิดก าหนดใหห้น่วยรบัตรวจตอ้งด าเนินการ
ทางวนิยัโดยผกูพนัขอ้เทจ็จรงิตามผลการตรวจสอบของ สตง. จงึตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย
และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของประเภทขา้ราชการนัน้ ๆ ประกอบกบัขอ้ 6 วรรคหน่ึงแหง่
ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการเรง่รดัตดิตามเกีย่วกบักรณีเงนิขาดบญัชหีรอื
เจา้หน้าทีข่องรฐัทุจรติ พ.ศ. 2546 ก าหนดวา่ กรณี สตง. ตรวจสอบพบวา่เจา้หน้าทีข่องรฐั
ทุจรติและไดช้ีม้ลูความผดิแลว้ ใหห้น่วยงานของรฐัด าเนินการทางแพง่ ทางอาญา หรอื
ทางวนิยัแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั โดยไมต่อ้งแต่งตัง้หาคณะกรรมการสบืสวนหา
ขอ้เทจ็จรงิอกี  
- ดงันัน้ กรณีปรากฏผลการตรวจสอบมพีฤตกิารณ์น่าเชือ่วา่มกีารทุจรติ และระบุถงึตวั
เจา้หน้าทีท่ีก่ระท าผดิวา่ไดแ้ก่ผูใ้ดพรอ้มหลกัฐานเบือ้งตน้เกีย่วกบัการกระท าผดิ 
จงึตอ้งด าเนินการทางวนิยัตามกฎหมายและระเบยีบ โดยมติอ้งตัง้คณะกรรมการสบืสวน
หาขอ้เทจ็จรงิ  
- ส าหรบักรณีปรากฏผลการตรวจสอบมพีฤตกิารณ์น่าเชือ่วา่มกีารทุจรติ แต่มไิดม้กีารระบุ
ถงึตวัเจา้หน้าทีผู่ก้ระท าความผดิ หน่วยรบัตรวจกย็อ่มมดีุลพนิิจทีจ่ะตัง้คณะกรรมการ
สบืสวนหาขอ้เทจ็จรงิ หรอืคณะกรรมการสอบสวนทางวนิยัตามกฎหมายและระเบยีบที่
เกีย่วขอ้งต่อไป 



สถิติรายงานการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาที่ผ่านการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับ 

วินัยและการออกจากราชการที่ยุติแล้ว ปีงบประมาณ 2560 





การพิจารณาการกระท าผิด กรณีประพฤติชั่ว 

1. ความรู้สึกของสังคม 
2. เจตนา 
3. เกียรติของข้าราชการ 
4. ผลแห่งการกระท า 



ปัญหาที่พบบ่อยในการด าเนินการทางวินัย 
1. คณะกรรมการสืบสวนซ้ ากับคณะกรรมการสอบสวน 
2. คุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวน 
3. สว.3 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา) 
    ไม่สมบูรณ ์
4. พยานที่เป็นเด็ก 
5. การรายงาน/การลงโทษ ผิดขั้นตอน 
6. ระดับโทษไม่เหมาะสมกับกรณีความผิด 


