
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๑  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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คำนำ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นส่วนราชการในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน 
ให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนและเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลกรทางการศึกษาในสังกัดเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดี คนเก่ง 
มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 มุ่งหวังให้บุคลากรในสังกัดเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  หมวด ๖ เรื่องวินัยและการรักษาวินัย กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดและปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็น
หลัก การที่จะปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ข้าราชการจะต้อง
มีความรู้ความเข้าใจด้านวินัยและกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติราชการเพื่อให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้จัดทำบทความ
เผยแพร่ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ จำนวน 18 เรื่อง เพ่ือประโยชน์แก่สถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้าและนำไปใช้งาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเกิดประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงาน
ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ช้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
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 หลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
โดย นางสาวบุณยวีร์  อดิศัยเดชรินทร์  

นิติกรชำนาญการพิเศษ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 59  กำหนดให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคง หรือเป็นความลับ
ของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ  และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก 
นอกจากนี ้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  ได้กำหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องถือปฏิบัติโดยยึดหลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” เช่น หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่นำ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  หน้าที่นำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ไปจัดไว้ใน
ศูนย์ข้อมูลขา่วสาร  หน้าที่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามที่ประชาชนยื่นคำขอ  และในขณะเดียวกันหน่วยงานของ
รัฐก็มีหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานไม่ให้ถูกเผยแพร่โดยปราศจาก
ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล  กรณีหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่ าวสารใดจะต้องแจ้งเหตุผล
ให้ผู้ขอข้อมูลทราบด้วย และผู้ขอข้อมูลข่าวสารนั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ตามมาตรา 18 เป็นต้น 

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานอาจมีคำสั่งไมให้เปิดเผยก็ได้ ตามมาตรา 15 เช่น  
1. การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื ่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์  ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ หรือ  
การรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม   

2. การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด   
3. รายงานการแพทย์ หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วน

บุคคลโดยไม่สมควร 
4. ข้อมูลข่าวสารที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย  หรือข้อมูลที่มีผู ้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้     

ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 

กรณีตัวอย่างการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
กรณีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ม. ได้พิจารณาอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาแล้ว  โดยผู้มีอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งได้ดำเนินการออก
คำสั่งย้ายและแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว  ต่อมา นาย ก.ซึ่งยื่นคำร้องขอย้ายแต่ไม่ได้รับการพิจารณาย้ายได้ยื่นคำ
ร้องขอข้อมูลของตนเองและของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายรายอื่น  คณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลผลคะแนนรวมและคะแนนรายองค์ประกอบทุกข้อที่มีการประเมินเป็นข้อมูล
เกี่ยวกับการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ม. พิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงาน วิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิการรักษาวินัย ความอาวุโส ระยะเวลาการ
ดำรงตำแหน่งและนำมาให้คะแนน ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติที่การ
พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว  ประกอบกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้ถูกประเมินรายอ่ืนที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติย้าย
ให้ผู้ร้องขอทราบ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ร้องขอแล้วยังจะแสดงให้เห็นถึงความถูกต้อง  โปร่งใส ว่ามี
การพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาหรือไม่  ดังนั้น  ข้อมูลในส่วนของผลคะแนน
ของผู้ถูกประเมินรายที่ได้พิจารณาอนุมัติให้ย้ายจึงเปิดเผยให้ผู้ร้องขอทราบได้  (หนังสือคณะอนุกรรมการ
ตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร 0108/4976 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 
2559) 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Ffeorathailand%2Fposts%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2586-1000-%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2-%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%2F1881137285539660%2F&psig=AOvVaw1xtSHM4GFV2RUij9QoAchi&ust=1599191139411000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiA0rKJzOsCFQAAAAAdAAAAABAD


-๒- 

  

กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดการทดสอบประเมินแต่งตั ้งบุคคลเพื ่อให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ สัญญาบัตร ๑-๔ ประจำปี ๒๕๖๐ ต่อมา นาย ก.ผู้สอบไม่ผ่านได้มีหนังสือขอทราบผล
คะแนนสอบพร้อมทั้งขอสำเนากระดาษคำตอบและเฉลยคำตอบ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุญาตให้เข้าดู
ผลคะแนน   กระดาษคำตอบและเฉลยคำตอบให้ทราบแล้วแต่ไม่อนุญาตให้ทำสำเนาออกไป นาย ก.ได้หนังสือ
อุทธรณ์คำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็น
ว่ากระดาษคำตอบและเฉลยข้อสอบที่เป็นปรนัย ข้อเท็จจริงปรากฎว่าเป็นข้อสอบที่ต้องนำไปใช้หมุนเวียนใน
การสอบคราวอื่นต่อไป  และเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพัฒนารูปแบบลักษณะเนื้อหาของข้อสอบ  จึงมี
ลักษณะเป็นคลังข้อสอบ  ดังนั้น การเปิดเผยโดยให้สำเนากระดาษคำตอบและเฉลยคำตอบของข้อสอบปรนัย
จะเป็นอุปสรรคต่อการสอบครั้งต่อไปอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การทดสอบประเมินความรู้ดังกล่าว และ 
กระดาษคำตอบและเฉลยคำตอบที่เป็นอัตนัย  เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องการคำอธิบายชี้แจงประกอบ  หากมี
การนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกซึ่งมิใช้ผู้ยื่นคำขอ  โดยไม่มีโอกาสได้ชี้แจงเหตุผลประกอบธงคำตอบจะ
ส่งผลต่อการวิพากษ์วิจารณ์ต่อข้อสอบและเฉลยคำตอบได้  อันอาจกระทบกระเทือนต่อระบบการสอบคัดเลือก
บุคคลเพื ่อให้ดำรงตำแหน่งนี้ในอนาคตได้  ดังนั้น  เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ
หน่วยงานรัฐ  ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนคือผู้อุทธรณ์ประกอบกันแล้ว  การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามคำขอโดยให้ผู้อุทธรณ์ได้เข้าตรวจดูกระดาษคำตอบของตนเองและเฉลยคำตอบ พร้อมทั้งได้
อธิบายข้อสงสัยให้ทราบแล้วขณะเข้าตรวจดู  จึงเพียงพอต่อการที่ผู้อุทธรณ์จะใช้ตรวจสอบกระบวนการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอย่างครบถ้วนตามวัตถุประสงค์แล้ว คณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ = ไม่อนุญาตให้สำเนากระดาษคำตอบและเฉลย
คำตอบ (คำวินิจฉัยคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับ
ใช้กฎหมาย ที่ สค ๓๗๕/๒๕๖๑  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)     

 
                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดเผยเป็นหลัก  

ปกปิดเป็นข้อยกเว้น 
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 Facebook สื่อสารออนไลน์กับกฎหมายใกล้ตัว  

เฟสบุ๊กเป็นสื่อออนไลน์สาธารณะที่ผู้ใช้งานใช้ในการติดต่อกับบุคคลอื่นและบุคคลอื่นสามารถ
เข้าถึงข้อความที่มีผู้เขียนลงบน Facebook ได้และมีบุคคลภายนอกเข้ามาเขียนข้อความแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อความที่มีผู้เขียนไว้บนเฟสบุ๊กได้ ดังกรณี นาง ก.ลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ พิมพ์ข้อความ
ลงเฟซบุ๊กว่า “เมื่อไหร่จะได้ในสิ่งที่ควรได้วะ...ต้องกินต้องใช้ ไม่ได้แดกดินแดกลมนะ วันที่ 6 กันยายน 
2554 ใครที่เกลียดเจ้านายเป็นบ้าเป็นหลัง โดนเจ้านายกลั่นแกล้ง หยุดซะเถอะความเกลียดความโกรธ 
ปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นไปคนเดียว  เพราะถ้ามีเจ้านายเฮงซวยจริง ๆ ก็ถือว่าเจ้านายของคุณมีความทุกข์
เยอะที่ชีวิตเขาต้องมาเจอลูกน้องเกลียดและเขาก็จะไม่มีความสุขในสิ่งที่เขาเป็น ยุ่งเหยิงยิ่งกว่าหมอย... 
ลูกค้าเกลียดวันที่ลูกค้าเต็ม... ตลอด 3 ปีมานี้เขาบอกว่าขาดทุนตลอด อยู่ได้ไงตั้ง 3 ปี...งง เพ่ือ...ให้กำลั งใจ
กันได้ดีมากขาดทุนทุกเดือน” แม้ข้อความที่นาง ก.เขียนมีลักษณะเป็นการระบายความคับข้องใจ  แต่ก็ทำ
ให้ผู้อ่านข้อความเข้าใจว่า บริษัท ข.เป็นนายจ้างที่ไม่ดี  ไม่ถูกต้อง กลั่นแกล้งเอาเปรียบลูกจ้าง และ
บริษัทกำลังประสบปัญหาด้านการเงิน   ทั ้ง นาง ก. ทำงานกับบริษัทมาเป็นเวลานานย่อมทราบดีว่า            
การเขียนข้อความดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการบริหารงานของบริษัทซึ่งมีความสำคัญต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า การกระทำของลูกจ้างจึงเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความ
เสียหาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙(๒) และเป็นการกระทำประการอื่น
อันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงโดยถูกต้องและสุจริต  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 583 การที่บริษัท ข.เลิกจ้างนาง ก. ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8206/2560) 

ก่อนพิมพ์ข้อความใด ๆ ในเฟสบุ๊ก ขอให้ท่านพึงระลึกไว้ว่า  การกดโพสต์ข้อความเป็นการนำเข้า
ข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ๒๕๕๐ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๔  หากโพสต์ข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ เช่น เผยแพร่/แชร์ต่อข้อมูลที่รู้อยู่แล้วว่าผิด หากเป็นการกระทำที่ส่งผลถึง
ประชาชน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี  ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  และหากเป็นการกระทำที่
ส่งผลต่อบุคคลหนึ ่งบุคคลใด มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 แสนบาท หรือทั ้งจำทั ้งปรับ                     
(เป็นความผิดอันยอมความได้)  

ทั้งนี้ การโพสต์เฟสบุ๊กตำหนิผู้อื ่นในลักษณะหมิ่นประมาทปัจจุบันไม่เป็นการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แต่อาจเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 328  มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และ ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท   

กรณี นาย ค.เคยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกิดเหตุแต่เกษียณอายุราชการไปแล้วได้ทำหนังสือ
นำไปมอบให้นาย ง.กับครูในโรงเรียนอีกหลายคน หนังสือมีข้อความต่อว่านาย ง.ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน นาย ส.ครูอัตราจ้างในโรงเรียน ว่า “ลองเอาแบบ
ประเมินครูมาประเมิน นาย ง. ให้คะแนนอย่างยุติธรรมดูซิว่า ครู ส.กับ นาย ง.มีความแตกต่างกันมากน้อย
เพียงใด นาย ง.ทราบไหมว่าบางข้อเขาไม่มีหน้าที่ต้องทำและไม่ได้รับมอบหมาย ให้คะแนนศูนย์มันยุติธรรม
หรือไม่...ฯลฯ”  ข้อความดังกล่าวเป็นการกล่าวถึง นาย ง.ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครูว่าประเมินอย่างไม่ยุติธรรม ซ้ำเติมไม่มีเมตตาธรรมต่อครู ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่า นาย ง.มีพฤติกรรมในทางไม่ดี 
น่าระอา ไม่เหมาะที่จะเป็นผู้บริหารของโรงเรียน  การประเมินดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับนาย ค. และแม้จะเคย
เป็นผู้บริหารโรงเรียนดังกล่าวมาก่อนก็ตาม แต่ก็ไม่ปรากฏว่าขณะเกิดเหตุ นาย ค. เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ  

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Ffeorathailand%2Fposts%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2586-1000-%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2-%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%2F1881137285539660%2F&psig=AOvVaw1xtSHM4GFV2RUij9QoAchi&ust=1599191139411000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiA0rKJzOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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กิจการของโรงเรียนแต่อย่างใด  กรณีจึงถือไม่ได้ว่าเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรม อันเป็นวิสัยของประชาชน
ย่อมกระทำกัน การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท ๑ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
328 ให้ลงโทษจำคุก 6 เดือน และปรับ 10,000 บาท ไม่ปรากฏว่านาย ค.เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน  
โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี  ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 ยึดทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับ, มาตรา 30 กักขังแทนค่าปรับ (คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 6378/2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๑ ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด 
ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบนัทึกเสียง 
บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศ
ด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 
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 พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘      

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)   

วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต  (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)” ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1.สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต   (CPI) ของประเทศไทย                              

ให้สูงกว่าร้อยละ 50  

ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยในปี 2561 และปี 2562 ได้ 36 
คะแนน จาก 100 คะแนน  ปี พ.ศ. 2561 อยู่ในอันดับที่ 5 ของ 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน เป็นอันดับที่ 
99  จากทั้งหมด 168 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ แม้ในปี 2562 ประเทศไทยจะมีคะแนนเท่าเดิมแต่อันดับของ
ประเทศไทยลดลง อยู่ในอันดับที่ 101 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 6 ในกลุ่มอาเซียน  เนื่องจากหลาย
ประเทศสามารถทำคะแนน CPI ได้สูงขึ้น ในส่วนของประเทศไทยแม้จะมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ หลายฉบับเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย  เช่น  พระราชบัญญัติ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ แต่การดำเนินการตามกฎหมายจำเป็นต้องมี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจทราบสิทธิที่พึงมี และเผยแพร่ความรู้ตาม
ภาระหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายในการอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้รับบริการ   

ในโอกาสนี้ ผู้เขียนขอสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  ไว้ดังนี้   

1. หน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาอนุญาตตามกฎหมายต่าง ๆ ต้องจัดทำคู่มือสำหรับ
ประชาชน กำหนดขั้นตอน ระยะเวลาการอนุญาต เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมคำขอ โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ชัดเจน 
ให้ปิดประกาศคู่มือไว้ ณ สถานที่ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีฐานะเป็นผู้รับ
มอบอำนาจจากรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง ฯลฯ ให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาตไม่ต้องจัดทำคู่มือ แต่มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
คู่มือเท่านั้น (มาตรา 7) 

2.  เจ้าหน้าที่ผู ้พิจารณาอนุญาตต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือ
สำหรับประชาชน และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ  หากเจ้าหน้าที่ผู้
อนุญาตยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก
เจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งสำเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ทราบทุกครั้ง (ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ กพร.)   ในกรณีไม่แจ้งให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตกระทำการหรือละ
เว้นกระทำการเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย (มาตรา ๑๐) 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Ffeorathailand%2Fposts%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2586-1000-%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2-%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%2F1881137285539660%2F&psig=AOvVaw1xtSHM4GFV2RUij9QoAchi&ust=1599191139411000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiA0rKJzOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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3. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามคู่มือ  
รับเรื่องร้องเรียน ฯลฯ ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความ
ล่าช้านั้นเกินสมควรแก่เหตุหรือเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต  
ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้ งเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
หน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น (มาตรา ๑๐ วรรคสาม) 

4.  เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อุทธรณ์ ไม่อยู่ในคำจำกัดความเรื่องการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ  ไม่ต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายนี้ ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดทำคู่ มือประชาชน ตามมาตรา ๗                 
ไม่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบเหตุแห่งความล่าช้าทุก ๗ วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ ฯลฯ 

5.  กรณีสถานศึกษา  การพิจารณาอนุญาตของสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายนี้             
คือเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น การขอทรานสคริป ใบรับรองคุณวุฒิ  เป็นต้น 
 

 
 
 

******************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายที่ตราขึ้นนี้แม้จักเป็นไปเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 

 แต่ถ้าปราศจากการบังคับใช้โดยถูกต้อง สุจริต และมีประสิทธิภาพแล้ว   

ประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับจากกฎหมายย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้  

********************************************* 
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  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒     

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทาง
จริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใน
หน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  อันเป็นที่มาและเหตุผลในการประกาศใช้
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562  
กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมสำหรับเจ้าหน้าที ่รัฐ               
7 ข้อ ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง               
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
3. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  และมีจิตสาธารณะ 
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม หรือ “ก.ม.จ” มีหน้าที่เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ

นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี กำหนด
แนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อนการดำเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม กำหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ 
คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลใช้สำหรับจัดทำประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ฯลฯ   

ก.ม.จ. ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน  
ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ  มีกรรมการโดยตำแหน่ง
จำนวนห้าคน ได้แก่ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจาก 1)คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2)
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3)คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ 4)คณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ 5)สภากลาโหม อย่างละหนึ่งคน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ และมีเลขาธิการ ก.พ.เป็นกรรมการและเลขานุการ   

ในระหว่างที่ยังไม่มีการประกาศหลักเกณฑ์จาก ก.ม.จ. ให้ประมวลจริยธรรม กฎ ระเบียบ หรือ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้อยู่เดิมมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  
แต่เมื่อใดที่  ก.ม.จ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรมแล้ว   ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยใช้
มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ข้อข้างต้นเป็นหลักสำคัญในการจัดทำ  โดยอาจจัดทำข้อกำหนดเพิ่มเติมจากประมวล
จริยธรรมข้างต้นเพ่ือให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งก็ได้    

หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้ 1) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรม
ประจำหน่วยงาน  2) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน  ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และ
จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งกำหนด
กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนสร้าง
เครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน  3)ทุกสิ้นปีงบประมาณให้จัดทำ
รายงานเสนอผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเพ่ือประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อ ก.มจ.ต่อไป 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Ffeorathailand%2Fposts%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2586-1000-%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2-%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%2F1881137285539660%2F&psig=AOvVaw1xtSHM4GFV2RUij9QoAchi&ust=1599191139411000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiA0rKJzOsCFQAAAAAdAAAAABAD


-๘- 

  

 คดีปกครองและการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในคดีปกครอง 

คดีปกครอง คือ คดีพิพาทที่เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินการทางปกครอง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ด้วยกันเอง  เกี่ยวกับการกระทำหรืองดเว้นการกระทำที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่  โดยเป็นคดีพิพาทในเรื่องดังต่อไปนี้ 2 

1. การออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การกระทำโดยไม่มี
อำนาจ   นอกเหนืออำนาจ ไม่สุจริต เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ดำเนินการไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือ
วิธีการอันเป็นสาระสำคัญ หรือใช้ดุลยพินิจโดยไม่ชอบ  

2. การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
3. การกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่

เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่ง หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิน
สมควร  

4.คดีเกี ่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คู ่ส ัญญาฝ่ายหนึ ่งเป็นหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่
ดำเนินการแทนรัฐ และเป็นสัญญาสัมปทานหรือให้จัดทำบริการสาธารณะ) เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง
เอกชนก่อสร้างอาคารเรียน     

5. คดีท่ีมีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องฟ้องคดีต่อศาล
เพื่อบังคับให้บุคคลกระทำการหรือละเว้นกระทำการใด ๆ 

6. คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง เช่น คดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำชี้
ขาดของอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 

การฟ้องคดี ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำดังกล่าว ให้ยื่นฟ้องคดีที ่ศาล
ปกครองชั้นต้นที่มูลคดีเกิด หรือที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนา  โดยไปยื่นฟ้องด้วยตนเองที่ศาล  หรือส่งคำฟ้องทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือยื ่นฟ้องผ่านระบบงานคดีศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื ่อประชาชนที่เปิด
ให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา 

ปัจจุบันศาลปกครองได้เปิดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง ๓ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาส
และส่งเสริมให้คู่กรณีมีทางเลือกในการระงับข้อพิพาททางปกครอง  เพื่อให้ข้อพิพาทบางประเภทสามารถยุติ
ลงได้อย่างรวดเร็ว  ด้วยความสมัครใจของคู่กรณี และรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

คดีพิพาทที่ไกล่เกลี่ยได้  คือ  คดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเลยต่อหน้าที่ /ดำเนินการล่าช้า  คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำทางละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น คดีพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอ่ืนตามที่กำหนดในระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด       

คดีพิพาทที่ห้ามมิให้ไกล่เกลี่ย 

1. ข้อพิพาทที่เป็นการฝ่าฝืนหรือต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย 
2. ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
3. ข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อสถานะของบุคคลหรือมีผลกระทบในทางเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ 
4. ข้อพิพาทที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการบังคับใช้กฎหมาย 
5. ข้อพิพาทที่อยู่นอกเหนือสิทธิ อำนาจหน้าที่ หรือความสามารถของคู่กรณี 
6. ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามมาตรา ๑๑(๑) 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Ffeorathailand%2Fposts%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2586-1000-%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2-%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%2F1881137285539660%2F&psig=AOvVaw1xtSHM4GFV2RUij9QoAchi&ust=1599191139411000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiA0rKJzOsCFQAAAAAdAAAAABAD


-๙- 

  

7. ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทที่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองสูงสุด 

8. ข้อพิพาทที่มีลักษณะอ่ืนตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

ระยะเวลาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสามารถทำได้นับแต่วันที ่มีการฟ้องคดีจนถึงวันสิ้นสุด               
การแสวงหาข้อเท็จจริง  โดยคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นคำขอและฝ่ายอื่นตกลง   หากไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้
สำเร็จและทำให้ประเด็นแห่งคดีเสร็จสิ้นไปทั้งหมด ศาลปกครองจะมีคำพิพากษาไปตามนั้น 

                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2  พระราชบญัญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง พ.ศ.2542   
๓  พระราชบญัญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง (ฉบับที่ 12)  พ.ศ.2562 
 

 



-๑๐- 

  

 ความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครอง 

หลักความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครอง เป็นหลักการพ้ืนฐานสำคัญตามหลักการอำนวย
ความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural Justice)  และปรากฎอยู่ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 ที่วางหลักห้ามเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ทำการพิจารณาทางปกครอง  

1. เจ้าหน้าที่มีความไม่เป็นกลางในทางภาวะวิสัย  คือ มีเหตุมาจากสถานภาพหรือฐานะบาง
ประการของเจ้าหน้าที่ เช่น เป็นคู่กรณีเสียเอง เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี เป็นญาติของ
คู่กรณี เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี  
เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี เป็นต้น (มาตรา 13) 

2. เจ้าหน้าที่มีความไม่เป็นกลางในทางอัตตะวิสัย คือ มีเหตุมาจากสภาพภายใน ความคิด จิตใจ
ของเจ้าหน้าที่ อันเป็นเหตุอื่นใดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจ
พิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง 
(มาตรา 16) 

หากการพิจารณาทางปกครองขัดต่อหลักความเป็นกลางย่อมเป็นการไม่ถูกต้องตามรูปแบบ 
ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนด  มีผลให้คำสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายและ
อาจถูกเพิกถอนคำสั่งได้ในภายหลัง 

*** คำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ ***  
- นายก อบต.ทำสัญญาจ้างเหมาบุตรชายมาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สิน

ของ อบต.ในช่วงเวลากลางคืนโดยอ้างว่าเพื่อสนองนโยบายของส่วนกลางที่มีหนังสือให้กวดขันการจัดเวรยาม
รักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัดในช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อ
พิจารณาตามหนังสือสั่งการดังกล่าวเห็นว่ามีเจตนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกวดขันการจัดเวรยามรักษา
สถานที่ราชการตลอด 24 ชั่วโมงเป็นการเฉพาะกิจ  และการจัดเวรยามคงใช้ข้าราชการหรือบุคลากรที่มีอยู่
ตามปกติ การที่นายก อบต.อ้างว่าเป็นนโยบายจากส่วนกลางแล้วตกลงจ้างบุตรชายที่อาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกัน
มาทำหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัย  โดยอนุม ัต ิงบประมาณแผ่นด ินเป ็นเง ินเด ือนซึ ่งไม ่ม ี เหตุ จำเป็น                              
แม้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  แต่ถือเป็นกรณีเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์สาธารณะ  นายก อบต.จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางอ้อมในสัญญาที่ อบต.เป็นคู่สัญญาแล้ว ตาม
มาตรา 64/2 วรรคหนึ่ง(3) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คำสั่งให้ นายก อบต.พ้น
จากตำแหน่งจึงชอบแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ 349/2562) ๔    

- นาย อ. ผู้อำนวยการวิทยาลัย กับ ครู ก.มีปัญหาขัดแย้งกันในเรื่องส่วนตัวและหน้าที่
ราชการ จนถึงขั้นร้องทุกข์กล่าวโทษซึ่งกันและกันต่อพนักงานสอบสวน โดยครู ก.ได้แจ้งความดำเนินคดีกับ 
นาย อ.ในข้อหาหมิ่นประมาท และ นาย อ.ได้แจ้งความดำเนินคดี ครู ก.ในข้อหาทำเอกสารเท็จ ถือได้ว่ามีสภาพ
ร้ายแรงที่ทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางโดยสภาพภายในของผู้อำนวยการวิทยาลัย ตามนัยมาตรา 
16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  ต่อมา นาย อ. ได้นำเรื่อง ครู ก.
แก้ไขผลการเรียนในใบ รบ.1 มาดำเนินการทางวินัยโดยมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ครู ก.จึงเป็นการกระทำที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย  ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 
อ.146/2554) 
๔ เว็บไซต์ศาลปกครอง หัวข้อ จ้างเหมาบุตรชายเปน็ รปภ.บิดาจึงต้องพ้นจากตำแหน่งนายก อบต. โดย นายนิรัญ อินดร  

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Ffeorathailand%2Fposts%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2586-1000-%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2-%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%2F1881137285539660%2F&psig=AOvVaw1xtSHM4GFV2RUij9QoAchi&ust=1599191139411000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiA0rKJzOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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- ผู้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ
ชำนาญการพิเศษ ได้ร้องเรียนขอให้มีการดำเนินการทางวินัยกับคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้น เนื่องจากประเมินผลงานล่าช้าเกินสมควร  โดยไม่ปรากฎข้อเท็จจริงอื่นใดอีก  ลำพังข้อเท็จจริง
เพียงนี้ไม่อาจถือว่ามีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองของคณะกรรมการ ฯ ไม่เป็น
กลางตามมาตรา 16 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ๕    

 

 

 

 
                                  

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๕  บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง เรื่องการเป็นคู่กรณีและการคัดค้านคณะกรรมการประเมินผลงาน

ทั้งคณะ (เร่ืองเสร็จที่ 727/2554)   
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สิทธิในการแต่งกายตามเพศสภาพของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27  บัญญัติว่า บุคคลย่อมเสมอกันใน

กฎหมาย  มีสิทธิ เสรีภาพ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน  ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน  
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพทางการหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  หรือเหตุอ่ืนใดจะกระทำมิได้ 

ในปัจจุบันมีบุคคลข้ามเพศที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการได้สอบถามและแสดงความประสงค์แต่งกาย
ตามเพศสภาพโดยอ้างอิงการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   โดยเกิดข้อถกเถียงกันในทาง
วิชาการเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของข้าราชการครูในกรณีดังกล่าวมีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
สรุปได้ดังนี้  

พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558   
มาตรา 3 การเลือกปฏิบัต ิโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”  หมายความว่า  การกระทำหรือ                 

ไม่กระทำการใดอันเป็นการแบ่งแยก  กีดกัน หรือจำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม                  
โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง  หรือมีการแสดงออกที่แตกต่าง
จากเพศโดยกำเนิด   

มาตรา 18  บุคคลใดเห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะที่เป็นการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  และมิใช่เป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือที่ศาลพิพากษา
หรือมีคำสั่งเด็ดขาดแล้ว  ให้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่าง
เพศ” (คณะกรรมการ วสพ.)เพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศหรือไม่            
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ วสพ.ให้เป็นที่สุด   

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 5 บรรดาคำว่า “ข้าราชการพลเรือน” ที่มีอยู่ในกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นใด  

ให้หมายความรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย 
พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2478  
มาตรา 6 ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบตามมาตรา 5 จะสมควรอย่างไร  และจะต้อง

แต่งเมื่อไร โดยเงื่อนไขอย่างใด  ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎ หรือข้อบังคับซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 7 นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้   
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงาน

ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2516  
1. ข้าราชการ  ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจทุกคนที่เป็นชายไม่ให้ไว้ผมยาวปิดตีนผม 
2. ข้าราชการ  ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจทุกคนที่เป็นหญิงไม่ให้สวมกระโปรงสั้นเหนือเข่า 
ถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กล่าวแล้วนี้  ให้ผู้บังคับบัญชาถือว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง  ให้ลงโทษ

ทางวินัย ตามควรแก่กรณี 
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กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2478  ข้อ 2(4) ข้าราชการชายให้ใช้กางเกงแบบราชการสีประเภทสีกากี ไม่พับ
ปลายขา ข้าราชการหญิงให้ใช้กางเกงหรือกระโปรงสีกากีได้ 5 แบบ ฯลฯ    

หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/1734  ลงวันที่ 20 กันยายน 60 สรุปว่า กรณีตาม
ปัญหาที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาชายยื่นเรื่องขออนุญาตแต่งเครื่องแบบข้าราชการหญิง โดย
อ้างความเท่าเทียมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  พ.ศ.๒๕๕๘  จากบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกล่าวการเลือกปฏิบัติที่ถือว่าไม่เป็นธรรมควรเป็นกรณีที่การกำหนดเครื่องแบบปฏิบัติขัดต่อหลักความ
เสมอภาคและเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล  โดยปราศจากความชอบธรรมซึ่งผู้กล่าวอ้างสิทธิตาม
กฎหมายควรจะได้รับสิทธินั้น ๆ แต่ไม่ได้รับสิทธินั้นเพราะการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การกำหนดเครื่องแบบ
ข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนฯ ได้กำหนดให้สิทธิแก่บุคคลทุกคนซึ่งเป็น
ข้าราชการฝ่ายพลเรือนสามารถแต่งเครื่องแบบดังกล่าวได้  กฎหมายดังกล่าวจึงเป็นกฎหมายที่ทำให้บุคคลผู้มี
สิทธิแต่งเครื่องแบบได้รับโอกาสแห่งความเท่าเทียมกันอย่างที่บุคคลนั้นจะพึงได้รับ  มิได้เป็นการปฏิบัติให้
แตกต่างออกไป อันเป็นการขัดกับหลักความเสมอภาค  หรือการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  การที่
บุคคลขอใช้สิทธิพิเศษอันเนื่องมาจากตนมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดของตนจึงเป็นการใช้
สิทธิที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กฎกระทรวง  และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการพิจารณาอนุญาตในกรณีนี้จึงไม่อาจ
กระทำได้  การแต่งเครื่องแบบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย่อมอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2478  สำหรับกรณีการแต่งกายของข้าราชการครูในกรณีอื่นซึ่งมิใช่การแต่ง
เครื่องแบบตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2478  นั้น  เห็นสมควรอยู่ในดุลยพินิจ
ผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม 

กรณีบุคคลข้ามเพศที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการได้สอบถามและแสดงความประสงค์แต่งกายตาม
เพศสภาพ ผู้เขียนมีความเห็นว่า บุคคลข้ามเพศที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ย่อมมีสิทธิแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพและตามความเหมาะสมได้  โดยให้อยู่ในดุลพินิ จของ
ผู ้อำนวยการสถานศึกษาที่จะพิจารณาได้ตามความเหมาะสม   แต่อย่างไรก็ตาม การแต่งเครื ่องแบบ
ข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 5 บัญญัติว่า บรรดาคำว่า “ข้าราชการพลเรือน” ที่มีอยู่ในกฎหมาย  ประกาศ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอื่นใด ให้หมายความรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย ดังนั้น การแต่งเครื่องแบบ
ข้าราชการย่อมต้องบังคับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2478  
ประกอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่องการไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงาน
ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2516 กำหนดให้ข้าราชการทุกคนที่เป็นชายไม่ให้ไว้ผมยาวปิดตีนผม  และกฎสำนัก
นายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน 
พ.ศ.2478  ข้อ 2(4) ข้าราชการชายให้ใช้กางเกงแบบราชการสีกากีไม่พับปลายขา ข้าราชการหญิงให้ใช้
กางเกงหรือกระโปรงสีกากี   และเป็นไปตามหนังสือตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของ
ข้าราชการครูตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/1734  ลงวันที่ 20 กันยายน ๒๕60 ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2478  มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีมี
หน้าที่รักษาการณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎ หรือข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไป
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ตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น ในปัจจุบันสถานศึกษายังไม่อาจบังคับการให้นอกเหนือไปจากพระราชบัญญัติ
และระเบียบดังกล่าวได้   อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายยังเป็นเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ใน
อนาคต… 

 
******************************************************** 

 

โควิด 19 กับการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวในการหยุดเชื้อเพื่อชาติ 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่อ
อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและพบการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ 0410.7/ว217 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2463 ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการทุก
จังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการ ค้นหา เฝ้าระวังและป้องกันโรค  ด้วยการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้เดินทาง
กลับจากกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อแยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการ
ใกล้ชิดผู้อ่ืนในที่พำนักหรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับแต่วันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโดยให้หน่วยงานในสังกัดตั้ง
จุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกายทุกคน หากพบว่ามีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้กลับบ้าน
เพื่อเฝ้าระวังตนเอง เป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาและปฏิบัติตนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานอาการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ   

จากมาตรการควบคุมโรคระบาดดังกล่าวข้างต้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
สามารถการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวในการหยุดเชื้อเพ่ือชาติ โดยมีข้อกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องมานำเสนอสนับสนุนการปฏิบัติงาน สรุปได้ดังนี้ 

1. กรณขี้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ เดินทางกลับจากต่างประเทศ
ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเป็นผู้สัมผัสโรคหรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยดังกล่าวไม่ว่าจะได้เข้า
รับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรคที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ตาม หากผลการตรวจคัดกรองยืนยันว่า มี
ภาวะเสี ่ยงหรือติดเชื้อโรค หรือถูกแยกตัว หรือถูกกักกันตัว หรือปฏิบัติตามมาตรการที่กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั ้งตามปกติได้ ให้
เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวรีบรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัญหาอุปสรรค์ที่ขัดขวางที่ทำให้ไม่สามารถมา
ปฏิบัติราชการได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการทันที โดยให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
มาปฏิบัติราชการอันเนื ่องมากจากพฤติการณ์พิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ.2555 ข้อ 15 และให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้การหยุดราชการของเจ้าหน้าที่รายนั้นไม่นับเป็น
วันลาตามจำนวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้ ทั้งนี้ หากพฤติการณ์ซึ่งเป็นเหตุแห่งการไม่สามารถมาปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการผู้นั้นเอง ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการผู้
นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0106/ว 316 ลง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.3/ว71 ลงวันที่ 3 
มีนาคม 2563) 
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2. แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั ้งของส่วนราชการของ
สำนักงาน ก.พ. กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติภารกิจภายใต้วิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานนอกสถานที่จะต้องไม่กระทบต่อคุณภาพของ
ภารกิจและการให้บริการประชาชน ให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการร่วมกัน เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทำงาน ให้ถือเป็นหน้าที ่ของ
เจ้าหน้าที่ที่จะต้องให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นสามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่
ทำงาน ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา/หัวหน้ากลุ่มงานโดยเคร่งครัด และให้รายงานผลการปฏิบัติ 
ราชการอย่างสม่ำเสมอทุกวันหรือรายสัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน ให้
เจ้าหน้าที่รายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติ ทั้งนี้ กรณีมีเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ ให้ผู ้บังคับบัญชา/หัวหน้ากลุ่มงานสามารถสั่งให้เจ้าหน้ าที่มาปฏิบัติราชการที่สำนักงานหรือ
สถานที ่อื ่นที ่เห็นสมควรได้ เช่น การประชุมในเรื ่องสำคัญเร่งด่วน เป็นต้น (หนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว116  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)   
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 การละทิ้งหน้าที่ราชการ 
เรื่องการตรงต่อเวลา การอุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้ง

หน้าที ่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรไม่ได้  เป็นข้อกำหนดพื ้นฐานทางวินัยตามมาตรา 87  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  ที่ข้าราชการต่างยึดถือเป็นหลัก
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  แต่อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาก็ยังปรากฎกรณีพิพาทเรื่องการละทิ้งหน้าที่ราชการที่
ผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการสอบสวนลงโทษทางวินัยและนำไปสู่การพิพากษาของศาลปกครอง          

กรณีท่ีหยิบยกมานี้เกิดขึ้นในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในสังกัด นาย ก.ตำแหน่งครูผู้ช่วย ไม่มาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 25  กันยายน 2556 แล้วกลับมาปฏิบัติราชการใน
ภายหลัง ผู้บริหารสถานศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผลการสอบสวนปรากฎว่า 
นาย ก.  มีสำเนาใบรับรองแพทย์ของสถาบันราชประชาสมาสัย  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556  รับรองการ
เข้ารับการตรวจรักษาจริงเพียงวันเดียว หลังจากไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 
วันไปแล้ว  นาย ก.ชี้แจงว่าในช่วงเวลาดังกล่าวตนป่วยหนักจากการฉีดสารเคมีเข้าไปที่ใบหน้าเพื่อเสริมความ
งามแล้วเกิดการอักเสบ บวม ตาปิด  ทำให้ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก  มีความวิตกกังวลและมีอาการจิต
หลอน จึงไปพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเพ่ือรอการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น แต่
ไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดง คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความผิดที่ปรากฎชัดแจ้งและการ
ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีเหตุผลสมควร ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาแล้ว
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนเห็นควรลงโทษไล่ออกจากราชการ   

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ พิจารณาแล้วเห็น
ว่า พฤติการณ์เป็นความผิดตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549 ข้อ 2(2) และเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน  โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควรและมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา 87 วรรคสอง ซึ่ง
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีสถานโทษคือ ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ตามมาตรา 100 วรรคสี่แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  แต่อย่างไรก็
ตาม นาย ก. ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรลงโทษปลด นาย ก. ออกจากราชการ  
ให้สมกับกรณีความผิดต่อไป   

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีมติเห็นชอบตามความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ต่อมาสถานศึกษาได้มีคำสั่งลงโทษปลด นาย ก.ออกจาก
ราชการ  

นาย ก.อุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยต่อ เลขาธิการ ก.ค.ศ  

ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วมีมติว่า คำสั่งลงโทษปลด นาย ก.ออกจากราชการนั้น เหมาะสมกับกรณี
ความผิดแล้ว อุทธรณ์ของ นาย ก.ฟังไม่ข้ึน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกอุทธรณ์ 

นาย ก.ได้ยื่นฟ้องคดีฟ้องต่อศาลปกครองขอนแก่น เป็นคดีหมายเลขดำที่ บ 86/2558  ขอให้ศาล
ปกครองพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการแล้ วให้ผู ้ฟ้องคดีกลับเข้ารับ
ราชการ 

ศาลปกครองขอนแก่นได้มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ บ 29/2559  วินิจฉัยว่า คดีนี้วินัยที่
เป็นเหตุพิพาทว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการฝ่าฝืน คือเรื่องของการตรงต่อเวลา การอุทิศเวลาให้แก่ราชการ ไม่ละทิ้ง
หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร  เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียน ตั้งแต่
วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2556  ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างเหตุผลความจำเป็นเพราะการป่วย

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Ffeorathailand%2Fposts%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2586-1000-%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2-%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%2F1881137285539660%2F&psig=AOvVaw1xtSHM4GFV2RUij9QoAchi&ust=1599191139411000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiA0rKJzOsCFQAAAAAdAAAAABAD


-๑๗- 

  

จากการอักเสบติดเชื้อที่ใบหน้า  โดยที่การเจ็บไข้ได้ป่วยถือเป็นเหตุผลความจำเป็นที่อาจเกิดขึ้นได้แก่บุคคลทุก
คนไม่เว้นข้าราชการ  การรักษาเยียวยาย่อมใช้เวลามากน้อยแล้วแต่ความหนักเบาของอาการเจ็บไข้  จึงมี
ระเบียบกฎหมายที่รองรับการลาป่วยของข้าราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ.2555๖  สำหรับข้าราชการครู ซึ่งเลขาธิการ ก.ค.ศ.แจ้งมติ ก.ค.ศ.ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ที ่ ศธ 0206.7/42 ลงวันที ่ 22 กุมภาพันธ์ 2555  ถือเป็นแนวปฏิบัติว่า การลาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษานั้น ก.ค.ศ.ให้ยึดเอาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 
มาบังคับใช้โดยอนุโลมไปพลางก่อน  จนกว่า ก.ค.ศ.จะกำหนดระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะ  ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีต้องเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลศรี
นครินทร์ เกินกว่า 15 วัน ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจริง  ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นใบลาให้ถูกต้องตามข้อ  18 ของ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555  กำหนดไว้  เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นใบลาที่
ถูกต้อง  อีกทั้งมิได้นำใบรับรองแพทย์ในช่วงระยะเวลาที่ขาดราชการมาแสดงได้  โดยมีเพียงสำเนาใบรับรอง
แพทย์ของสถาบันราชประชาสมาสัย ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเป็นเพียงการเข้ารับการตรวจรักษาจริง
เพียงวันเดียว  โดยแพทย์ไม่ได้สั่งให้หยุดงานหรือรักษาเพื่อดูอาการต่อเนื่องและเป็นการเข้ารับการรักษาภาย
หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วันไปแล้ว ดังนั้น  การที่ผู้ฟ้อง
คดีขาดราชการเกินกว่า 15 วัน โดยไม่ส่งใบลาให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการจึงเป็นกรณีที่ไม่มีเหตุผล
อันสมควร  และเป็นความผิดฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วันโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร  ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามนัยมาตรา 87 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบยีบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1)  
มีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีมติ
เห็นชอบตามความเห็นของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และการที่ 
เลขาธิการ ก.ค.ศ. (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2) มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำท่ีชอบ
ด้วยกฎหมายแล้ว  พิพากษายกฟ้อง  ผู้ฟ้องคดีไม่อุทธรณ์คำพิพากษา คดีถึงที่สุด  

หมายเหตุ  หลังจากคดีปกครองถึงที่สุด นาย ก. แจ้งความประสงค์ขอสมัครกลับเข้ารับราชการใน
ตำแหน่งเดิม  แต่เมื่อจาก นาย ก. ถูกลงโทษปลดออกจากราชการเนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง  จึงเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปไม่ครบถ้วนตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไม่สามารถดำเนินการรับสมัครบุคคลดังกล่าวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับ
ราชการได้  

 

 
๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555  ข้อ 18  กำหนดว่า 

ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต
ก่อนหรือในวันท่ีลา  เว้นแต่ในกรณีจำเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได้   

ในกรณีท่ีข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้  จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้  แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้
แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว   

การลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซ่ึงเป็นผู้ท่ีได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมแนบไปกับใบลาด้วย  ในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอำนาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อื่นซ่ึงผู้มีอำนาจอนุญาต
เห็นชอบแทนก็ได้    

การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นสมควร  จะสั่งให้มี
ใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลาหรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบพิจารณาอนุญาตก็ได้   

 



-๑๘- 

  

 วันปิดภาคเรียน...คอืวันหยุดพักผ่อนของนักเรียน และ ครู ?  

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 
2547 ข้อ 6 กำหนดว่าวันปิดภาคเรียนคือวันหยุดพักผ่อนของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาอาจอนุญาตให้ข้าราชการ
หยุดพักผ่อนด้วยก็ได้  แต่ถ้ามีราชการจำเป็นให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการเหมือนการมาปฏิบัติราชการตามปกติ 

คดีปกครองที ่หยิบยกมาในวันนี ้ เป็นกรณี ครู อ.(ผู ้ฟ้องคดีที ่ 1) และครู ล. (ผู ้ฟ้องคดีที ่ 2)           
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดที่สั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มาปฏิบัติราชการโดยไม่ทราบสาเหตุถือว่า ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ขาดราชการ 
10 ครั้ง เป็นเวลา 9 วันครึ่ง  และผู้ฟ้องคดีที่ 2 ขาดราชการ 1 ครั้ง เป็นเวลา 1 วัน  ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่ง      
ไม่เลื่อนข้ันเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
มาตรา 30 วรรคหนึ่ง เพราะไม่ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีโต้แย้งแสดงข้อเท็จจริงพร้อมแสดงพยานหลักฐานก่อนมีคำสั่ง 
จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครอง
สูงสุดเป็นคดีหมายเลขดำที่ อ 1109/2554 

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน
ดังกล่าวเป็นคำสั ่งที ่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่   กรณีดังกล่าวเมื ่อพิจารณามาตรา 30 วรรคสอง ประกอบ
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2540) บัญญัติมิให้นำความในมาตรา 30 วรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่คำสั่งทางปกครอง
ในกรณีการบรรจุ  การแต่งตั้ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน  การสั่งพักงาน หรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน หรือการให้พ้น
จากตำแหน่ง ดังนั้น แม้การออกคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนจะมิได้ให้คู่กรณีมีโอกาสทราบข้อเท็จจริงอย่างพอเพียง
และมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก็ไม่มีผลให้คำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ๗ 

คดีมีประเด็นวินิจฉัยต่อมาว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
หรือไม่  โดยมีประเด็นที ่ต้องวินัจฉัยก่อนว่า ผู ้ฟ้องคดีขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่   ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา 73 วรรคสาม ประกอบ
มาตรา 133 วรรคหนึ่ง กำหนดว่าหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
และในระหว่างที่ ก.ค.ศ.ยังไม่ได้ออกกฎหรือระเบียบตามนี้  ให้นำกฎ ก.ค.หรือ ก.พ.ซึ่งใช้บังคับอยู่เดิมมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม และข้อ 7 ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 ๘ กำหนดว่าข้าราชการที่จะได้รับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้อง
ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร  เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า  ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 
2548 ผู้อำนวยการโรงเรียน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการจัดทำรายงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา 2548 เพ่ือจัดทำแผนงานต่าง ๆ ของโรงเรียนให้แล้วเสร็จก่อน
ปิดภาคเรียน เมื่องานไม่แล้วเสร็จผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงชอบที่จะให้ข้าราชการครูมาปฏิบัติราชการในวันปิดภาค
เรียนได้ตามข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของ
สถานศึกษา พ.ศ.2547  หากข้าราชการครูรายใดไม่มาปฏิบัติราชการก็ต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการ  
ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ไม่มาปฏิบัติราชการวันที่ 3-7 เมษายน 2549 โดยไม่ยื่นใบลา นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ขอ
อนุญาตลาศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการโดยใช้เวลาราชการบางส่วนซึ่งตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 ข้อ 20 (ข) กำหนดให้ ออก
เดินทางจากสถานศึกษาก่อนเวลาเลิกปฏิบัติราชการได้วันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที  แต่ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ออก
จากโรงเรียนไปศึกษาต่อในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันทำการปกติตั้งแต่เวลา 13.00 น. จำนวน 9 ครั้ง เป็นการออกไป
นอกสถานศึกษาก่อนได้รับอนุญาตเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ถือว่าขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ฟ้องคดีที่ 1 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Ffeorathailand%2Fposts%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2586-1000-%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2-%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%2F1881137285539660%2F&psig=AOvVaw1xtSHM4GFV2RUij9QoAchi&ust=1599191139411000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiA0rKJzOsCFQAAAAAdAAAAABAD


-๑๙- 

  

ขาดราชการในวันศุกร์ครึ่งวัน จำนวน 9 ครั้ง  ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ 2 ไม่มาปฏิบัติราชการวันที่ 3 เมษายน 
2549 และไม่ย่ืนใบลา จึงถือว่าขาดราชการเช่นเดียวกัน 

เมื่อในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ขาดราชการ ครึ่งวัน 9 ครั้ง ขาดราชการ 5 วัน 1 ครั้ง 
รวมขาดราชการ 10 ครั้ง จำนวน 9 วันครึ่ง  และผู้ฟ้องคดีที่ 2 ขาดราชการ 1 ครั้ง จำนวน 1 วัน จึงไม่มี
สิทธิที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น ตามข้อ 7 (4) ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.
2544 3  การที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) ๙ มีคำสั่งเรื่องเลื่อนขั้นและ
อันดับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง
สอง โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3)๑๐ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วย
กฎหมายแล้ว  การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย   พิพากษายืน 
(คดีหมายเลขแดงที่ อ.1062/2559) 

 

ดังนัน้   

วันปดิภาคเรียนจึงเปน็วนัปฏิบัติราชการตามปกติของข้าราชการคร ู 

เพียงแต่ถ้าไม่มีราชการจำเป็นที่สถานศึกษาจะส่ังใหม้าปฏิบัติ                         

ก็ไม่จำเป็นต้องมาปฏิบัติราชการ 

และให้ถือว่าเป็นวนัหยดุพกัผ่อนของข้าราชการครูด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๗ การวินิจฉัยในคดีนี้ไม่มีประเด็นโต้แย้งเรื่องการใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๘ ปัจจุบันคือข้อ 6(4) ของกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2550  
๙ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 คือ ศึกษาธิการจังหวัด (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เดิม) 
๑๐ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 3 คือ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา เดิม) 

 

 

 



-๒๐- 

  

 การอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ 

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๓๓  
กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดำเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่   โดยกำหนดมาตรการ
เพ่ือพิทักษ์รักษาให้ความปลอดภัยแก่ที่สงวน อาคาร และสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์  
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และข้อมูลข่าวสารในอาคารและสถานที่ดังกล่าวให้พ้นจากการโจรกรรม การก่อวินาศกรรม 
การก่อการร้าย หรือเหตุอ่ืนใดอันอาจทำให้เสียความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐได้   

ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เรื่องการปรับปรุง  แก้ไข หรือยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีเวร
รักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการตลอดเวลาทั้งกลางวันและ
กลางคืน เพ่ือดูแลป้องกันความเสียหายอันจะบังเกิดแก่สถานที่ราชการหรือหน่วยงานจากกรณีต่าง ๆ  การจัด           
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรในแต่ละผลัดให้มีหัวหน้าเวร 1 คน และผู้อยู่ร่วมปฏิบัติหน้าที่เวรอีก 1 คน หากส่วน
ราชการหรือหน่วยงานแห่งใดมีจำนวนผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรน้อย  ไม่สะดวกแก่การปฏิบัติ  ให้ลดจำนวนผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เวรได้ตามความจำเป็น โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น  ใน
กรณีที่ส่วนราชการมีหน่วยรักษาความปลอดภัยประจำสถานที่ราชการหรือมีการจ้างเอกชนให้บริการดูแล
รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยอยู่แล้ว  จะไม่จัดให้มีเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรก็ได้ และ
กรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานใดมีความจำเป็นไม่อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ให้ผู้บังคับบัญชา
ใช้ดุลยพินิจในการที่จะสั่งการการอยู่เวรรักษาการณ์ตามความเหมาะสมได้   โดยไม่ให้เกิดผลเสียหายกับงาน
และทรัพย์สินของราชการหรือหน่วยงาน   

การที ่ผู ้ปฏิบัติหน้าที ่ เวร หรือผู ้ตรวจเวร หรือข้าราชการรายใดละทิ ้งหน้าที ่ราชการ 
ผู้บังคับบัญชา มีอำนาจลงโทษทางวินัยตามความร้ายแรงแก่กรณี  และหากเกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ  ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เพื่อ
ตรวจสอบหาตัวผู้ต้องรับผิดและจำนวนค่าเสียหายที่ผู้นั้นต้องชดใช้  ดังกรณีศึกษาที่น่าสนใจต่อไปนี้  

- นายแดง เป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งยาม มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของทาง
ราชการ ได้หลับในขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นการบกพร่องต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาความเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย  ถือเป็นการกระทำโดยประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง (คำพิพากษาศาลปกครองกลางที่ 254/2550)๑๑ 

- นายม่วง ตำแหน่งครู ไม่มาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษาในเวลากลางคืน
ของวันที่ 7 ธันวาคม 2550 เพราะเข้าใจผิดว่าตนเพิ่งอยู่เวรในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2550 นาย
ม่วงไม่มีเจตนาที่จะไม่มาอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษาในวันดังกล่าว อีกทั้งนายม่วงมีพฤติกรรมไม่มา
ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษาในเวลากลางคืนในปี 2549 และผู้บังคับบัญชาได้เคย
ดำเนินการทางวินัยมาครั้งหนึ่งแล้วโดยการงดโทษและให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ ซึ่งนายม่วงจะต้องมี
ความระมัดระวังเอาใจใส่ในเรื่องการอยู่เวรดังกล่าวให้มากเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำอีก แต่ก็มาเกิด
เหตุการณ์ขึ้นอีก พฤติการณ์เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ และกรณลีะท้ิงหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามมาตรา 87 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ 
๑๑ กรมบัญชีกลาง, คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2556)  

(กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา , 2556), 24  

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Ffeorathailand%2Fposts%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2586-1000-%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2-%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%2F1881137285539660%2F&psig=AOvVaw1xtSHM4GFV2RUij9QoAchi&ust=1599191139411000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiA0rKJzOsCFQAAAAAdAAAAABAD


-๒๑- 

  

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  ก.ค.ศ.ให้ลงโทษภาคทัณฑ์ (มติ ก.ค.ศ.ครั้งที่ 

14/2553  เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553) ๑๒ 

- นายสงกรานต์ ตำแหน่งครู ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการในช่วงปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่              
2-31 มีนาคม 2552 โดยเข้าใจว่านักเรียนสอบปลายภาคเสร็จแล้ว  แต่เมื่อเปิดภาคเรียนแล้วได้มาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการตามปกติ  พฤติการณ์เป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน             
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร   ตามมาตรา 87 วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547  ลงโทษปลดออกจากราชการ (มติ ก.ค.ศ.ครั้งที่ 6/2555  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
2555) ๑๓ 

- นายพัฒน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่ลงเวลาปฏิบัติ
ราชการย้อนหลัง  และผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตการลา  อีกทั้งยังมีพฤติกรรมดื่มสุราในเวลาราชการหลายครั้งแต่
ไม่ถึงกับมีอาการเมาและยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้  พฤติการณ์เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ กรณีละท้ิงหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และกรณี
กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว  ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง มาตรา 87 วรรคหนึ่ง และมาตรา 94 วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  ลงโทษลดขั้นเงินเดือน 1 
ขั้น และติดตามความประพฤติเป็นเวลา 1 ปี (มติ ก.ค.ศ.ครั้งที่ 9/2553  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553) ๑๔   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒  สำนักงาน ก.ค.ศ, คู่มือกรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว , 2560), 73  

๑๓-๑๔  เรื่องเดียวกัน , 75 และ 71  
 



-๒๒- 

  

 ความรับผดิทางละเมิดกรณีทรัพย์สินของทางราชการสูญหายหรอืถูกโจรกรรม 
ในช่วงเวลาเทศกาลหรือวันหยุดยาว ผู้คนมักกลับไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัดหรือพาครอบครัว

ไปท่องเที่ยวพักผ่อนตามอัธยาศัย คนร้ายก็มักอาศัยโอกาสอันดีนี้เข้าไปลักทรัพย์ในอาคารที่ปลอดผู้คน หาก
เกิดเหตุทรัพย์สินของทางราชการสูญหายหรือมีผู้เข้ามาโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการและผู้อำนวยการ
สถานศึกษาได้ทราบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทาง
ละเมิด10 เพ่ือสอบสวนให้ได้ความว่าความเสียหายเกิดจากสาเหตุใด 

ในกรณีที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้พิจารณาข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอัน
ควรเชื ่อว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที ่ ให้ลงความเห็นไว้ท้ายสำนวนแล้วส่งรายงานผลการสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดไปยังผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาแล ะรายงาน
ตามลำดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา โดยรายงานผ่านสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน1๕ 

แต่ถ้าผู้อำนวยการสถานศึกษาได้พิจารณาข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า   
ความเสียหายเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ ให้รายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด1๖ เพื่อตรวจสอบพิจารณาหาผู้ต้องรับ
ผิดและจำนวนค่าเสียหายที่ผู้นั้นต้องชดใช้ โดยหากความเสียหายเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่อันเกิดจาก
ความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  เมื่อหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่สูญหายหรือถูกลักไปแล้ว 
หน่วยงานต้องเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการตามสัดส่วนแห่งความรับผิดทางละเมิด โดย
จะต้องคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี  และควมผิดหรือความ
บกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมประกอบด้วย 

คดีความรับผิดทางละเมิดที่น่าสนใจ 

- ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับผิดชอบเก็บรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยคืนเกิดเหตุผู้ ฟ้องคดีเข้า
พักห้องเดียวกับนาย ก. และนาย ข.โดยนาย ก.นอนบนเตียงด้านประตูหน้าห้อง ผู้ฟ้องคดีนอนบนเตียงด้านใน
ถัดไป และนาย ข.นอนที่พื้นห้องระหว่างเตียงของผู้ฟ้องคดีกับผนังด้านหน้าต่างห้อง การที่ผู้ฟ้องคดีว าง
กระเป๋าเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ที่ชั้นวางของตามสภาพที่เป็นอยู่ภายในห้องพักและวางไว้ใกล้เคียงกับทรัพย์สิน
ของผู้ฟ้องคดี เป็นการเก็บรักษาทรัพย์สินของทางราชการดังเช่นวิญญูชนพึงกระทำในสภาวการณ์และสถานที่
เช่นนั้น และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการเก็บรักษาโดยขาดความระมัดระวังอย่างผิดปกติ ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึง
ข้อเท็จจริง สภาพแวดล้อม และพฤติการณ์ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการของผู้ฟ้องคดีแล้ว      
ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอย่างมาก การที่เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กพร้อม
อุปกรณ์สูญหายจึงไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ ฟ้องคดี                  

(คำพิพากษาศาลปกครองกลางที่ 1044/2550) 1๗ 

1๕ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ี นร 0601/186 ลงวันทน่ี 5 มีนาคม 2541 ประกอบคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 2864/2547 สั่ง ณ วันท่ี 16 กันยายน 2547 เรื่องมอบอำนาจการแต่งตั้งสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด 

1๖ ข้อ 8 วรรคหน่ึง ประกอบข้อ 10 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2539 ประกอบคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ี 887/2547 สั่ง ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2547 
เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 

1๗ คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2556) โดยกรมบัญชีกลาง 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Ffeorathailand%2Fposts%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2586-1000-%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2-%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%2F1881137285539660%2F&psig=AOvVaw1xtSHM4GFV2RUij9QoAchi&ust=1599191139411000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiA0rKJzOsCFQAAAAAdAAAAABAD


-๒๓- 

  

- การที่เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือควบคุมดูแลวัสดุครุภัณฑ์
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน โดยส่งมอบกุญแจให้กับผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ทั้งไม่ทำเป็นหนังสือส่งมอบให้
ถูกต้อง เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย (ไม่ปรากฏร่องรอยการค้นหา เคลื่อนย้าย ไม่มีการ
ทำลายกุญแจหรืองัดแงะห้อง โดยยังใส่กุญแจไว้เหมือนเดิม) ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่าง

ร้ายแรง (คำพิพากษาศาลปกครองกลางที่ 104/2551) 1๘ 
- การที่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตำแหน่งยามมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของทาง

ราชการ ได้หลับในขณะปฏิบัติหน้าที ่  เป็นการบกพร่องต่อหน้าที ่ในการดูแลรักษาความเรียบร้อยและ               
ความปลอดภัยตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย ถือเป็นการกระทำโดย

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (คำพิพากษาศาลปกครองกลางที่ 254/2550) 1๘ 
- การนำรถยนต์ของทางราชการไปเก็บรักษาที่บ้านพักของตนเป็นประจำทุกวัน โดยสถานที่

ดังกล่าวไม่มีรั้วรอบขอบชิด เป็นเส้นทางสาธารณะที่คนทั่วไปใช้ร่วมกันและไม่มีการจัดเวรยาม จนเป็นเหตุให้
รถยนต์ถูกขโมยไป ถือเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

ที่ 362/2549) 1๘ 
- นาย ก.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับคำสั่งให้อยู่เวรยามในวันที่ 25 ตุลาคม 2545 

ตั้งแต่เวลา 16.30 น.-8.30 น.ของวันถัดไป  เวลาประมาณ 01.00 น.มีคนร้ายเข้ามาโจรกรรมรถยนต์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งจอดไว้ในบริเวณที่ทำการไป องค์การบริหารส่วนตำบลได้มีคำสั่งเรียกให้ นาย ก.
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน จำนวน 134,610 บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง นาย ก.ได้ยื่น
อุทธรณ์คำสั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นาย ก.ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง นาย ก. ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอน
คำสั่งดังกล่าว คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่รถยนต์สูญหายเกิดจากคนร้ายจำนวน 6 คน ได้
โจรกรรมรถยนต์โดยใช้ไขควงปากแบนถอดกระจกด้านหลังคนขับ ปลดล็อคประตูรถยนต์และพวงมาลัย และ
ใช้ไขควงขนาดใหญ่งัดประตูรั้วทางเข้าออกช่องที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและทำการต่อสายไฟตรง
ขับรถออกไปขายประเทศเพื่อนบ้าน โดยลักษณะการกระทำของคนร้ายได้ร่วมกันเป็นแก๊งลักรถยนต์และได้
โจรกรรมรถยนต์มาแล้วหลายคัน การทีค่นร้ายมีเป็นจำนวนมากและมีความเชี่ยวชาญในการโจรกรรมรถยนต์ 
มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า แม้ในคืนเกิดเหตุผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามจะอยู่ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลก็เป็นการยากที่จะป้องกันมิให้รถยนต์ถูกโจรกรรมไป เนื่องจากในสภาวะเช่นนั้นกลุ่มคนร้ายสามารถทำ
ร้ายผู้ขัดขวางการโจรกรรมได้ตลอดเวลา ดังนั้น หาก นาย ก.จะอยู่เวรในคืนเกิดเหตุก็ไม่อาจยืนยันได้แน่ชัดว่า
จะสามารถป้องกันไม่ให้โจรกรรมรถยนต์ไปได้ จึงยังรับฟังไม่ได้ว่า นาย ก.กระทำการด้วยความประมาท
เลินเล่ออย่างร ้ายแรงเป็นผลให้รถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลถูกโจรกรรม ดังนั ้น นาย ก.                
ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 10 ประกอบมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาเพิกถอนคำสั่ง
ขององค์การบริหารส่วนตำบล (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.455/2554) 

1๘ คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2556) โดยกรมบัญชีกลาง 



-๒๔- 

  

จากกรณีข้างต้นจะเห็นได้ว่าหากปล่อยให้เกิดเหตุทรัพย์สินของทางราชการสูญหายหรือถูก
โจรกรรม จะมีขั้นตอนการตรวจสอบและดำเนินการเรื่องความรับผิดทางละเมิดเพิ่มขึ้นจากภาระงานปกติมาก
พอสมควร อีกท้ัง ผู้ถูกสอบสวนหรือถูกเรียกให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายคืนแก่ทางราชการก็ย่อมจะขาดขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดีและไม่เกิดเหตุดังกล่าว ขอให้เพื ่อน
ข้าราชการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเข้มแข็ง ช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกัน สอดส่อง
ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือให้มีใช้ และไม่เพ่ิมภาระงานการเป็นกรรมการสอบสวนความรับผิดทาง
ละเมิดเพ่ือข้าราชการด้วยกัน หรือไม่ตกเป็นผู้ถูกสอบสวนเสียเอง 

************************************************************* 

 การลงโทษนักเรียน 

เปิดเทอมใหม่...ช่วงเวลานี้เป็นเวลาปรับตัวนักเรียนใหม่ให้เข้ากับชั้นเรียนใหม่และครูประจำชั้น  
นักเรียนแต่ละคนมาจากต่างครอบครัว ต่างประสบการณ์ในการอบรมเลี้ยงดู ครูหลายท่านจึงต้องใช้ทั้งไม้อ่อน
และไม้แข็งเพื่อควบคุมชั้นเรียน  การลงโทษนักเรียนสามารถทำได้แต่ต้องไม่ใช้วิธีการรุนแรง หรือกระทำโดย
โทสะ ขาดความเมตตา หรือกระทำจนเกินกว่าเหตุ หากจำเป็นต้องลงโทษให้คำนึงถึงอายุของนักเรียน ความ
ร้ายแรงของพฤติการณ์และพิจารณาแล้วว่าเป็นการลงโทษเพื่อแก้ไขความประพฤติ และควรทำหนังสือแจ้ง
ความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบเพ่ือหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนต่อไป 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 กำหนดการ
ลงโทษไว้ 4 สถาน ดังนี้  

1. ว่ากล่าวตักเตือน : ใช้ในกรณีนักเรียนกระทำผิดไม่ร้ายแรง 
2. ทำทัณฑ์บน : ใช้ในกรณีนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนตามกฎกระทรวง

ว่าด้วยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา หรือกรณีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของ
สถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ 

3. ตัดคะแนนความประพฤติ : .ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาที ่แต่ละสถานศึกษากำหนดและให้ทำบันทึกเป็นหลักฐานข้อมูล               
เก็บไว้ด้วย 

4. ทำกิจกรรมเพื ่อปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม : ใช้ในกรณีนักเรียนกระทำความผิดที ่สมควร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่น่าสนใจ 

- นายเม่ง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ทำโทษนักเรียนหญิงด้วยการหยิกที่โคน
ขาเป็นรอยเขียวคล้ำ ซึ่งการลงโทษดังกล่าวก็เพื่อให้เด็กนักเรียนตั้งใจเรียน แต่เป็นการลงโทษที่เกินสมควร  
อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 พฤติการณ์
เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบของทางราชการ 
ลงโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน และให้ติดตามความประพฤติเป็นเวลา 1 ปี (มติ ก.ค.ศ.ครั้งที่ 

22/2550) 1๙ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Ffeorathailand%2Fposts%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2586-1000-%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2-%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%2F1881137285539660%2F&psig=AOvVaw1xtSHM4GFV2RUij9QoAchi&ust=1599191139411000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiA0rKJzOsCFQAAAAAdAAAAABAD


-๒๕- 

  

- นายอาคม ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียน
กลับบ้าน ได้ว่ากล่าวตักเตือนนายคาถาที่แต่งกายไม่เรียบร้อยโดยสั่งให้นายคาถาหยุดและแต่งกายให้เรียบร้อย 
นายคาถาไม่หยุดแต่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของนายอาคมโดยจัดการแต่งกายให้เรียบร้อย นายอาคมทำโทษด้วย
การตีด้วยท่อพีวีซีที่ก้นและหลัง นายคาถาโดยใช้กระเป๋านักเรียนฟาดที่ข้อมือของนายอาคมและมีการทะเลาะ
ถึงขั้นชกต่อยกันและพากันไปที่ห้องกิจการนักเรียน การทะเลาะหยุดลงแล้วแต่มีการทะเลาะกันอีกที่ห้อง
กิจการนักเรียนและนายอาคมได้ใช้มือตบหน้านายคาถาอีก ทั้งนี้ นายอาคมเคยลงโทษนักเรียนและเคยถูก
ผู้อำนวยการโรงเรียนว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังคงปฏิบัติอีก พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตาม
มาตรา 85 วรรคหนึ่ง และมาตรา 94 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
และกรณีไม่รักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระทำการอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่ว  ลงโทษตัด

เงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน (มติ ก.ค.ศ.ครั้งที่ 5/2553) ๒๐ 
- นายอำ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

พิเศษ ได้ลงโทษนักเรียนที่หนีเรียน คือ เด็กชายเอและเด็กชายบี โดยใช้โซ่ล่ามไว้กับต้นไม้หน้าอาคารฝ่าย
พัฒนาผู้เรียน ภายในโรงเรียนและจัดให้มีการประกาศเครื่องขยายเสียง เพื่อให้นักเรียนคนอื่น ๆ ไปดู
นักเรียนที่ถูกล่ามโซ่ว่าเป็นตัวประหลาดเพราะนักเรียนทั้งสองหนีเรียนเป็นประจำ นายอำจึงล่ามโซ่และ
อบรมนักเรียนทั้งสองด้วยวาจาเพื่อต้องการให้หลาบจำไม่กล้าหนีเรียนอีก แต่การกระทำดังกล่าวมีลักษณะ
เป็นการประจานก่อให้เกิดความรู้สึกอับอายขายหน้าเป็นการสร้างความกดดันด้านจิตใจแก่นักเรียนที่ถูก
กระทำ พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา พ.ศ.2547 กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ ลงโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น (มติ ก.ค.ศ.ครั้งที่ 1/2556) 

- นายประยุทธ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
ลงโทษนักเรียนที่ไว้ผมยาวผิดระเบียบโดยใช้กรรไกรตัดผม แต่เด็กชายเทพเบี่ยงศีรษะไม่ยอมให้ตัดผมจน
เป็นเหตุให้ปลายกรรไกรพลาดไปโดนศีรษะจนเกิดบาดแผลจึงนำส่งโรงพยาบาล แพทย์ระบุว่าบาดแผลฉีก
ขาดขอบเรียบยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ใช้เวลารักษาประมาณ 7 วัน เป็นการมิได้ใช้ความระมัดระวัง
เท่าที ่ควรแต่ไม่มีเจตนาทำร้าย พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่งแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ลงโทษภาคทัณฑ์ (มติ ก.ค.ศ.ครั้งที่ 12/2556) ๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 

1๙ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, คู่มือกรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2549-2552 (กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.ค.ศ.,2554 หน้า 146 
๒๐ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, คู่มือกรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.ค.ศ.,2558 หน้า 85 87 88 



-๒๖- 

  

- นางชูศรี ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลงโทษนักเรียนที่ส่งเสียงดังด้วยการพยามนำชอล์กยัดใส่ปากเด็กชายแดงแต่เด็กชายแดงปัดชอล์ก นางชูศรี 
จึงใช้แปรงลบกระดานตีที่หน้าของเด็กชายแดง เมื่อตีแล้วหันหลังเดินกลับเข้าห้องเรียนแต่ก็ย้อนกลับมาใช้มือ
ตีที่หลังของเด็กชายแดงอีก ผลการชันสูตรบาดแผลของแพทย์ปรากฏว่า ตาขวาของเด็กชายแดงมีอาการเคือง
และมีอาการปวดหลัง ควรพักรักษาตัว 2 วันเนื่องจากเนื้อเยื่อช้ำ  นอกจากนี้ ในคดีอาญาศาลชั้นต้นได้มีคำ
พิพากษาว่านางชูศรีมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 ฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับ
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ลงโทษจำคุก 3 วัน แต่เนื่องจากไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนจึงให้
เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขัง 3 วัน ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาแก้เป็นให้ปรับผู้ฟ้องคดี 500 บาท                 
ไม่เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขัง โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้ 1 ปี และให้คุมความประพฤติของนางชูศรีไว้มี
กำหนด 1 ปี ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงโทษนักเรียนเช่นนี้มิได้เป็นโทษที่กำหนดไว้ตามข้อ 5 
ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548  อีกทั้งพฤติ กรรม    
การลงโทษเป็นวิธีการทีรุ่นแรงต้องห้ามตามข้อ 6 ของระเบียบดังกล่าว กรณีเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงฐานไม่
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัดและฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐโดย
ถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตามมาตรา 84  และมาตรา 85 
วรรคหนึ่ง และมาตรา 100 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
พ.ศ.2547 การที่ผู ้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมายและเป็นธรรมแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงท่ี อบ.12/2560)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๗- 

  

 การพนันกับข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา 
ข้าราชการครูเล่นการพนันถือเป็นความประพฤติผิดทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 94 กรณีไม่รักษาชื่อเสียง เกียรติศักดิ์ของ
ตำแหน่งหน้าที ่ราชการของตนมิให้เสื ่อมเสีย โดยกระทำการใด ๆ อันได้ชื ่อว่าประพฤติชั ่ว มีแนวทาง            
การพิจารณาความผิดและโทษ สรุปได้ดังนี้ 

1. เล่นการพนันประเภทท่ีกฎหมายห้ามขาด ตามบัญชี ก.ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.
2478 เช่น หวย ก.ข. โปปั่น โปกำ ถั่ว แปดเก้า จับยี่กี ต่อแต้ม ไฮโล ปั่นแปะ น้ำเต้าทุก
อย่าง บาการา สล๊อทแมชชีน ฯลฯ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ระดับโทษปลดออก
หรือไล ่ออก ตามมติคณะรัฐมนตร ีเม ื ่อว ันที ่ 28 ส ิงหาคม 2496 ประกอบมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 ๒1 
2. เล่นการพนันที่กฎหมายให้เล่นได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต ตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญตัิ

การพนัน พ.ศ.2478 เช่น ชนไก่ กัดปลา ม้าแข่ง ชกมวย จับสลากโดยวิธีใด ๆ บิงโก 
สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืน
แก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ต่าง ๆ บิลเลียด ฟุตบอลโต๊ะ ฯลฯ 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงแล้วแต่กรณี ระดับโทษปลดออก หรือ             
ลดเงินเดือน หรือตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ ตามความร้ายแรงแห่งกรณี  

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยท่ีน่าสนใจ  
นาง น.ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และนาง พ.ตำแหน่งครู วิทยฐานะครู

ชำนาญการ กับพวกรวม 71 คน ถูกจับกุมดำเนินคดีอาญาในข้อหาร่วมเล่นการพนันไพ่ป๊อกแปด-เก้า อันเป็น
การพนันประเภทห้ามขาด ตามบัญชี ก ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่
มีพระราชกฤษฎีกาให้เล่นได้ ศาลจังหวัดพิจารณาว่าการเล่นการพนันของจำเลย 71 คน มีลักษณะเป็นบ่อน
การพนันขนาดใหญ่ จึงอาจส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงไม่มีเหตุสมควรรอ
การลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยทั้งหมด พิพากษาให้ลงโทษจำคุกนาง น.และนาง พ.เป็นเวลา 6 เดือน ลดโทษให้
กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือน ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขัง 3 เดือน โดยไม่รอการลงโทษ คดีขึ้นสู่การพิจารณา
ของศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น  คดีถึงที่สุด การที่ นาง น.และนาง พ. ถูกกักขังตาม
คำพิพากษาเป็นเวลา 3 เดือน ย่อมนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของความเป็นข้าราชการ พฤติการณ์เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 94 วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ.2547 การที่ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวินัยและมีคำสั่งตามมติ อ.ก.ค.
ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ลงโทษปลดนาง น.และนาง พ.ออกจากราชการนั้น เหมาะสมกับกรณีความผิดแล้ว (มติ 
ก.ค.ศ.โดย อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 8 
เมษายน 2558) ๒๒ 

 

๒1  หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น..ว.208/2496 ลงวันที่ 3 กนัยายน 2496 ประกอบหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว123 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2546 

๒๒  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, แนววินิจฉัย ก.ค.ศ.เก่ียวกับการตีความปัญหา         
ข้อกฎหมาย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรุงเทพ ฯ :                          
สำนักงาน ก.ค.ศ. , 2560), หน้า 236   

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Ffeorathailand%2Fposts%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2586-1000-%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2-%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%2F1881137285539660%2F&psig=AOvVaw1xtSHM4GFV2RUij9QoAchi&ust=1599191139411000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiA0rKJzOsCFQAAAAAdAAAAABAD


-๒๘- 

  

 ทุจริต/ผิดระเบียบเรือ่งการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน  
 

การจัดทำโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาเป็นงานที่ผู้บริหารสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ให้ความสำคัญและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
โดยเข้มแข็งเพื ่อขานรับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล  ซึ ่งที ่ผ ่านมาได้มี                
การร้องเรียนเรื่องอาหารกลางวันนักเรียนในหลายแห่งของประเทศและนำไปสู่การสอบสวนลงโทษทางวินัย  
การดำเนินคดีอาญาแก่ผู้เกี่ยวข้องหลายกรณี  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

- นายบุญ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เบิกเงินจากบัญชีกองทุนอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
เพื่อนำมาสำรองจัดเตรียมงานจัดเลี้ยงกลุ่มแม่บ้านในงานราตรีสัมพันธ์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียน  
ต่อมานายบุญนำเงินมาคืนเงินกองทุนโครงการอาหารกลางวันจนครบจำนวนที่เบิกถอนมา  ซึ่งโครงการอาหาร
กลางวันมีการจัดทำอาหารกลางวันให้เด็กรับประทานมาโดยตลอด  พฤติการณ์เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ลงโทษตัดเง ินเด ือน 5% เป ็นเวลา 2 เด ือน                           
(มติ ก.ค.ครั้งที่ 5/2548) ๒๓ 

- นายเทพ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
โครงการอาหารกลางวัน รวมทั้งการจัดอาหารสดและอาหารแห้งซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร
กลางวันนักเรียน  แต่ข้อเท็จจริงนายเทพเป็นผู้จัดซื้ออาหารสดอาหารแห้งแทนเจ้าหน้าที่เสียเองโดยอ้างว่า
ตนเองมีบ้านพักใกล้ตลาดสดซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  ส่วนเอกสารหลักฐาน
การจัดทำโครงการอาหารกลางวัน มีบางครั้งจัดทำไม่เป็นปัจจุบัน  โดยนายเทพมิได้เอาใจใส่ดูแลในเรื ่อง    
การจัดทำเอกสารหลักฐานให้เป็นปัจจุบันเท่าที่ควร จึงทำให้ผู้ที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงเข้าใจว่ามีการจัดทำเอกสาร
หลักฐานย้อนหลัง พฤติการณ์เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ ลงโทษภาคทัณฑ์ และติดตามการปฏิบัติราชการเป็นเวลา 1 ปี  (มติ ก.ค.ครั้งที่ 7/2549) ๒๔ 

-   นายระเบียบ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เบิกถอนเงินออกจากบัญชีเงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง จำนวน 103,097 บาท โดยไม่มีเอกสารหลักฐานการเงินให้ตรวจสอบ 
ทำให้มีผลกระทบต่อการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียน  จากเดิมเคยจัดอาหารกลางวันครบ 5 วันทำการ 
กลายเป็นจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานได้เพียง 2-3 วัน นอกจากนี้ นายระเบียบได้เบิกถอนเงิน
อุดหนุนที่ได้รับจัดสรรในโครงการเรียนฟรี 15 ปี รวมเป็นเงิน 115,076 บาท แต่มีหลักฐานการจ่ายเพียง 
56,158 บาท เอกสารหลักฐานการจัดซื้อไม่ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ไม่มีคำขอซื้อ  
ปลอมลายมือชื่อคณะกรรมการเบิกถอนเงินรายอื่นไปถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของโรงเรียน พฤติการณ์
เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 84 วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  ลงโทษไล่ออกจากราชการ (มติ ก.ค.ศ.ครั้งที่ 11/2555  เมื่อวันที่ 18 
ตุลาคม 2555) 2๕ 
 
 
๒๓  สำนักงาน ก.ค.ศ.,รวมตัวอย่างความผิดทางวินยั อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการหารือข้อกฎหมาย                                        

(กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2549), 75   
๒๔  เร่ืองเดียวกัน , 91  
2๕  สำนักงาน ก.ค.ศ.,คู่มือกรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรุงเทพ ฯ : โรง

พิมพ์ สกสค. ลาดพรา้ว , 2558), 64-65  

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Ffeorathailand%2Fposts%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2586-1000-%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2-%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%2F1881137285539660%2F&psig=AOvVaw1xtSHM4GFV2RUij9QoAchi&ust=1599191139411000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiA0rKJzOsCFQAAAAAdAAAAABAD


-๒๙- 

  

- โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นนโยบายของ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ป. มีคำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ก. ครู ข. และครู ค. เป็นกรรมการจ่ายเงิน
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนยากจนตลอดระยะเวลาภาคเรียนที่ 2/2546  จำนวน 45 คน คนละ 20 บาท/วัน 
ก. ข. ค. ไม่เคยทำมาก่อนจึงไปสอบถาม ง. ผู้ทำหน้าที่การเงิน  ง. ไม่ได้แนะนำว่าให้ยืมเงินงบประมาณสำรอง
เพื่อใช้ในโครงการก่อน ก. ข. ค. ร่วมกันจัดทำเอกสารหลักฐานว่านักเรียน 45 คน ได้รับเงินรวม 72,000 บาท  
โดยนักเรียนที่ลงลายมือชื่อไม่ได้รับเงิน เมื่อเงินงบประมาณส่งมา ง. ก็ไม่ได้แจ้งให้ ก. ข. ค. ทราบ จนสิ้น
กำหนดระยะเวลาตามโครงการและโรงเรียนปิดเทอมจึงแจ้งให้มารับเงิน (ที่ถูกคือต้องไม่จ่ายเงินเนื่องจากไม่
อาจจะไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้) เงินที่จ่ายนำไปเข้าบัญชีนอกระบบเพื่อเป็นสวัสดิการของโรงเรียน 
จำนวน 50,000 บาท และ ป.ให้เก็บเป็นเงินสดอีกจำนวน 22,000 บาท โดย ก. ข. ค. ไม่ได้นำเงินไปใช้
ส่วนตัว  เมื่อมีผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.และมีการตรวจสอบ ผลที่สุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ลงโทษปลด ป. ออกจากราชการ  ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ก. ข. ค. ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไต่สวน
แล้วเห็นว่ามีมูลและเป็นความผิดทางอาญาจึงส่งสำนวนการสอบสวนให้อัยการสูงสุดพิจารณา อัยการได้สั่ง
ฟ้อง ก. ข. ค. เป็นคดีอาญา ส่วน ป. ไม่ได้ตัวมาฟ้อง  

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง  

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า ก. ข. ค .มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 
ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ  
ประกอบมาตรา 83 ให้จำคุกคนละ 5 ปี แต่มีเหตุบรรเทาโทษ ให้จำคุกคนละ 3 ปี 4 เดือน  

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ก. ข. ค. เป็นผู ้ใต้บังคับบัญชาต้องทำตามคำสั ่งของผู ้บังคับบัญชา 
พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมายังฟังไม่ได้ว่ามีเจตนาทุจริต จึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 151 ส่วนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนั้น  เมื่อระยะเวลาตามโครงการสิ้นสุดลงแล้ว 
ก. ข. ค. ไปลงลายมือชื่อขอรับเงินทั้งที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามโครงการจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้
เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน แก่รัฐ อันเป็นความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว เมื่อได้คำนึงถึงอายุ ประวัติ 
ความประพฤติ อาชีพ และสภาพความผิด ขณะฟ้อง ก.อายุ 64 ปี ข.อายุ 54 ปี ค.อายุ 53 ปี ทั้งหมดรับ
ราชการครู มีความประพฤติเรียบร้อย กระทำความผิดขึ้นจากการครอบงำของผู้บริหารเป็นเพียงการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบและถูกลงโทษทางวินัยมาแล้ว ไม่ปรากฏว่าเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน สมควรให้โอกาสได้อยู่ใน
สังคมต่อไป พิพากษาแก้เป็นให้รอกำหนดโทษ ก.ข.ค.เป็นเวลา 3 ปี ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาฎีกา
ที่ 2409/2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๓๐- 

  

 ความเข้าใจผดิๆ ที่ทำให้อาจติดคุก 
1. “เล่าเรื่องจริง หมิ่นตรงไหน” การเล่าเรื่องชู้สาวของคนอื่นกันอย่างสนุกปาก แม้เป็นเรื่อง

จริงก็มีความผิดฐานหมิ่นประมาท  ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 บัญญัติว่า “ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อ
บุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง  ผู้นั้นกระทำความผิด
ฐานหมิ่นประมาท  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” ทั้งนี้                
การเอาข้อความหมิ่นประมาทไปเล่าหรือเผยแพร่ต่อ ถือว่าผู้เล่าเป็นผู้ใส่ความเอง เป็นการหมิ่นประมาทซ้ำต้อง
รับผิดเช่นเดียวกัน   

2. “อ ีห ่า”คำต ิดปากแบบน ี ้ ใครๆเขาก ็ใช ้ก ัน  ความหมายจากพจนาน ุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน “ห่า” เป็นชื่อผีจำพวกหนึ่งถือกันว่าทำให้เกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้คนตาย
จำนวนมาก  เอาไปด่าใครต่อหน้า เป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393  
เช่นเดียวกับการด่า “อีเหี้ย อีสัตว์ อีควาย” “อีดอก” “ตอแหล” มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินไว้ดังนี้  จำเลยถ่ม
น้ำลายไปทางผู้เสียหายและด่าผู้เสียหายว่า “พวกอีดอกดำ” คำว่าอีดอกดำเป็นถ้อยคำที่หยาบคาย สามัญชนฟัง
แล้วเข้าใจได้ชัดเจนอยู่ในตัวเองว่าผู้ถูกด่าเป็นหญิงไม่ดี  จำเลยมีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า (คำพิพากษาฎีกาที่ 
2101/2521)   จำเลยด่าผู้เสียหายว่า “อีเหี้ย อีสัตว์  อีควาย มึงคิดว่าเมียกูกินเงินไปหรือไง” และชี้มือไปที่
ผู ้เสียหาย  ถ้อยคำดังกล่าวนอกจากจะเป็นคำหยาบแล้วยังมีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบผู ้เสียหายกับ
สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สี่เท้า  และกล่าวหาผู้เสียหายว่า ผู้เสียหายว่าภริยาของจำเลยเอาเงินของกลุ่มแม่บ้านไปใช้
ส่วนตัว ถ้อยคำดังกล่าวมีลักษณะเป็นการดูหมิ่นผู้เสียหาย จำเลยจึงมีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า (คำพิพากษา
ฎีกาที ่ 5257/2548)  ถ้อยคำที ่จำเลยกล่าวต่อผู ้เสียหายว่า “อีตอแหล มาดูผลงานของแก” เมื ่อตาม
ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายคำว่า “ตอแหล” ว่าเป็นคำด่าคนที่พูดเท็จ ซึ่งมีความหมายในทางเสื่อมเสีย การ
ที่จำเลยกล่าวถ้อยคำดังกล่าวต่อผู้เสียหายจึงเป็นการพูดด่าผู้เสียหาย  เป็นการดูถูกเหยียดหยามและสบประมาท
ผู้เสียหายว่าเป็นคนพูดเท็จ  จึงเป็นการดูหมิ่นผู้เสียหายอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 
(คำพิพากษาฎีกาที่ 8919/2552)   ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ  คิดจะด่าผู้ใดขอให้คิดถึงอัตราโทษด้วย...ก่อนเอื้อนเอ่ยวาจา   

3. ตบมันเลย อย่างมากแค่ปรับห้าร้อย  ปัจจุบันพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา ฉบับที่ 22 พ.ศ.2558 และฉบับที่ 26 พ.ศ.2560 ได้ปรับปรุงอัตราโทษทางอาญาให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กรณีตบตีกันเป็นรอยฟกช้ำแต่ไม่ถึงขั้นเกิดบาดแผล เป็นความผิด
ตามมาตรา 391  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่
ถ้าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดบาดแผลเป็นความผิดตามมาตรา 295  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  หรือถ้าการทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส 
เช่น มีผลให้ต้องเจ็บป่วยด้วยอาการทุกขเวทนาหรือประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เป็นเวลาเกินกว่า 20 วัน 
เป็นความผิดตามมาตรา 297   ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึง
สองแสนบาท คิดจะตบตีกับผู้ใดโปรดคิดให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ 

4.  จอดรถขวางหน้าบ้านคนอ่ืน..ที่สาธารณะจะผิดอะไร มีคำพิพากษาฎีกาที่ 1908/2518  
จำเลยจอดรถขวางกั้นไม่ให้โจทก์ถอยรถออกไปจากซอยที่เกิดเหตุ เป็นการรังแกข่มเหงให้โจทก์ได้รับความ
เดือดร้อนรำคาญ แม้ซอยนั้นจะอยู่ในที่ดินของผู้มีชื่อซึ่งแบ่งให้ผู้อื่นเช่าปลูกบ้าน แต่ประชาชนก็ชอบที่จะเข้า
ออกไปติดต่อกับผู้ที่อยู่ในซอยนั้นได้  ถือได้ว่าจำเลยได้กระทำในที่สาธารณสถาน จึงมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 397  ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อ่ืน อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้
ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท ทั้งนี้ ถ้าเป็นการกระทำในที่สาธารณะ
หรือต่อหน้าธารกำนัลต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ                                                                                                  

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Ffeorathailand%2Fposts%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2586-1000-%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2-%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%2F1881137285539660%2F&psig=AOvVaw1xtSHM4GFV2RUij9QoAchi&ust=1599191139411000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiA0rKJzOsCFQAAAAAdAAAAABAD


-๓๑- 

  

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ปลายเดือนตุลาคม 2561 ได้รับข่าวร้ายเรื่องการเสียชีวิตของนายวันชัย ทัศนิยม ผู้อำนวยการ
โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา  หนึ่งในผู้บริหารสถานศึกษานักพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๑ ที่เกิดอุบัติเหตุพลัดตกจากนั่งร้านขณะร่วมกันกับครู ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนใน
พ้ืนที่ขึ้นไปตัดกิ่งต้นไม้เพ่ือปรับภูมิทัศน์ในสถานศึกษาให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทำให้พวกเรา
ต่างเศร้าเสียใจต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของท่าน  ทั้งนี้ การที่ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
อันตรายหรือเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบ
เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2521  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 9 ข้าราชการผู้ใดปฏิบัติราชการในหน้าที่ซึ่งมิใช่เป็นการ
ปราบปรามโจรผู้ร้ายจนได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถ
รับราชการต่อไปได้  ถ้าการได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยนั้นมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจาก
ความผิดของตนเอง  ให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นการเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและได้รับอันตรายถึงแก่
ความตาย ทุพลภาพหรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เลื่อนได้ไม่เกิน 7 ขั้น 

(2) ข้าราชการซึ่งถูกประทุษร้ายและได้รับอันตรายถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพ หรือพิการ
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เลื่อนได้ไม่เกิน 5 ขั้น 

(3) ข้าราชการซึ่งประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตาย ทุพลภาพหรือพิการเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่
ราชการ เลื่อนได้ไม่เกิน 3 ขั้น 

ฯลฯ 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามระเบียบนี้  ให้พิจารณาให้ทันทีที่มีการเสียชีวิต ทุพลภาพหรือพิการ 
และให้เลื่อนให้ตั้งแต่วันที่เสียชีวิตหรือก่อนวันออกจากราชการ  โดยให้ถืออัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่ในวันดังกล่าว
เป็นเกณฑ์คำนวณ  ผู้บังคับบัญชาระดับต้นมีหน้าที่ส่งเรื่องและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามลำดับชั้นรายงานขึ้นไปยัง
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมเป็นผู้รับผิดชอบส่ง
เรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ แล้วแต่
กรณี   โดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้  ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่มีกรณีนั้นเกิดขึ้นหรือในกรณีที่ต้องรอฟังผลคดี  ให้นับแต่
วันที่รู้ผลแห่งคดีนั้น  และให้คณะกรรมการหรืออนุกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  และแจ้งคำวินิจฉัยให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการรับรองคำวินิจฉัยนั้น 

คณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ”  ประกอบด้วย (1) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็น 
ประธานกรรมการ  (2) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  (3) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  (4) ผู้แทนกระทรวงการคลัง  (5) 
ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  (6) ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.  (7) ผู้แทนกรมการปกครอง  (8) ผู้แทนกรมตำรวจ   
(9) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ และ (10) ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับแจ้งผลคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบหรือ
คณะอนุกรรมการ ฯ แล้ว ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ทั้งนี้ เมื่อ
มีการเลื่อนเงินเดือนตามสิทธิที่พึงได้รับแล้วจะนำไปเป็นฐานคำนวณเงินเดือนเดือนสุดท้ายตามมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  การคำนวณบำเหน็จบำนาญกรณี
ข้าราชการเสียชีวิตระหว่างประจำการ ทายาทจะได้รับบำเหน็จตกทอดเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณเวลาราชการ 
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-๓๒- 

  

นอกจากนี้ ยังมีเงินช่วยพิเศษ ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นเงินที่ทางราชการจ่ายให้กับผู้มีสิทธิหรือทายาทเพ่ือ
ช่วยเหลือในการทำศพของข้าราชการที่เสียชีวิต ในอัตรา 3 เท่าของเงินเดือนเต็มเดือนที่ข้าราชการดังกล่าวมีสิทธิ
ได้รับอีกด้วย   

อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ข้างต้นนี้ไม่อาจเทียบได้กับการสูญเสียบุคคลคุณภาพของหน่วยงาน
การศึกษา  การสูญเสียผู้นำครอบครัว การสูญเสียเพื่อนร่วมงานอันเป็นที่รัก  แต่สิ่งที่ข้าราชการท่านนี้สร้างไว้ย่อม
ประจักษ์แจ้งในหัวใจแก่ผูท้ี่อยู่ข้างหลัง  ดังคำประพันธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

““พฤกษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง     

โททนต์เสน่งคง  สำคัญหมายในกายมี 

นรชาติวางวาย  มลายสิ้นทั้งอินทรีย์     

สถิตทั่วแต่ชั่วดี  ประดับไว้ในโลกา”” 

(กฤษณาสอนน้องคำฉันท์) 

 
 
 
 

 

 



-๓๓- 

  

 ผิดสัญญากู้ยืมเงินจะเป็นความผิดทางวินัยหรือไม่  

การกู้ยืมเงินถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของข้าราชการ  แต่การผิดสัญญากู้ยืมเงินจนทำให้ผู้ค้ำประกัน
เดือดร้อนเสียหายในการชดใช้หนี้สินแทน การปลอมลายมือชื่อเพื่อนข้าราชการไปกู้เงิน การปลอมเอกสารการ
กู้ยืมเงิน ฯลฯ เป็นการกระทำความผิดทางวินัยฐานไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตนมิให้เสื่อมเสีย   โดยกระทำการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  ต้องถูกลงโทษทางวินัยตามความร้ายแรงแห่งกรณี 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

-   นางณี  ตำแหน่งครู กู้เงินจากเจ้าหนี้ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2543 จำนวน 15,000 บาท 
โดยมีชาวบ้านเป็นผู้ค้ำประกัน แล้วนางณีไม่ชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญา  ต่อมาวันที่ 12 ตุลาคม 2547  เจ้าหนี้ได้
ฟ้องผู้ค้ำประกันให้ขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านและให้ใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าหนี ้เดื อนละ 500 บาท  โดย
สำนักงานบังคับคดีได้ยึดบ้านของผู้ค้ำประกันออกขายทอดตลาด ต่อมาบุตรสาวของผู้ค้ำประกันได้ซื้อบ้านคืน 
จำนวน 8,000 บาท และสำนักงานบังคับคดีได้อายัดเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของนางณีเพื่อชำระหนี้
ตามที่นางณีรับสภาพหนี้และได้ไปไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ โดยตกลงจะผ่อนชำระหนี้ส่วนที่เหลือเดือนละ 500 บาท 
พฤติการณ์เป็นการไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย   ลงโทษตัด
เงินเดือน 5% เป็นเวลา ๑ เดือน และให้ติดตามความประพฤติเป็นเวลา 1 ปี (มติ ก.ค.ศ.ครั้งที่ 16/2549) 2๖ 

- นางพูน ตำแหน่งครู กู้ยืมเงินเพ่ือนข้าราชการครูหลายราย หลายครั้ง รวมเป็นเงิน 70,000 บาท 
แล้วไม่ยอมชำระคืนจนถูกเจ้าหนี้ฟ้อง ศาลจังหวัดพิพากษาให้นางพูนชดใช้เงินที่กู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยแก่เจ้าหนี้ แต่
นางพูนยังไม่ยอมชำระ จนศาลมีคำสั่งให้อายัดเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำนวน 10,000 บาท ส่วนที่เหลือ
ก็ยังไม่ยอมชดใช้คืนแก่เจ้าหนี้  นอกจากนี้ นางพูนได้ใช้วาจาหยาบคายต่อนางออ ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ว่า “อีแก่               
อีผู ้ช่วย” ซึ่งมีพยานได้ยินถ้อยคำดังกล่าว  นอกจากนี้ยังใช้วาจาไม่สุภาพต่อเจ้าหนี้อื ่นด้วย  พฤติการณ์เป็น               
การกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ลงโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน (มติ ก.ค.ศ.ครั้งที่ 14/2549) ๒๗ 

- นายเปา  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ อาศัยโอกาสที่นางเขียวฝากบัตรประจำตัวของ
นางเขียวให้แก่นายเปาไปเบิกค่ารักษาพยาบาลที่สำนักงานเขต  นายเปานำบัตรประจำตัวนั้นไปกู้เงินสวัสดิการ
ฉุกเฉินต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในนามของนางเขียว เมื่อนางเขียวทราบเรื่องได้แจ้งให้นายเปาทราบ แต่นายเปาก็
มิได้ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  เป็นเหตุให้นางเขียวถูกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหักเงินเดือน
เดือนละประมาณ 4,500 บาท เป็นเวลา 4 เดือน (เดือนตุลาคม 2549-เดือนกุมภาพันธ์ 2550) ประกอบด้วย
เงินต้นจำนวน 22,000 บาท ดอกเบี้ยจำนวน 546.50 บาท โดยมีนายเปาทำหนังสือรับสภาพหนี้  ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2549  รับว่าจะคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่นางเขียวภายในเดือนมกราคม 2550  แต่ก็ไม่ปฏิบัติตาม
สัญญา สอดคล้องกับคำให้การของนายขาวซึ่งให้การว่าก่อนที่ตนมารับตำแหน่งที่โรงเรียนเคยได้ยินว่านายเปามี
พฤติกรรมทำนองนี้กับข้าราชการครูรายอื่น ๆ เช่นกัน พฤติการณ์เป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง ก.ค.ศ.ให้เพ่ิมโทษจากโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน  เป็นโทษปลดออกจากราชการ (มติ ก.ค.ศ.
ครั้งที่ 15/2553  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553) 2๘ 

 

2๖  สำนักงาน ก.ค.ศ.,รวมตัวอย่างความผิดทางวินยั อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการหารือข้อกฎหมาย                                       
(กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2549), 45   

2๗  เร่ืองเดียวกัน , 49  
2๘  สำนักงาน ก.ค.ศ.,คู่มือกรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                       

(กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว , 2558), 79 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Ffeorathailand%2Fposts%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2586-1000-%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2-%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%2F1881137285539660%2F&psig=AOvVaw1xtSHM4GFV2RUij9QoAchi&ust=1599191139411000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiA0rKJzOsCFQAAAAAdAAAAABAD


-๓๔- 

  

- นางสาวญดา ครูชำนาญการ เป็นภริยาโดยพฤตินัยของนายปกรณ์ นายปกรณ์ให้เงิน
นางสาวญดาไปออกเงินกู้เพื่อนำดอกเบี้ยมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว  ในการกู้เงินแต่ละครั้งนายปกรณ์จะให้
นางสาวญดาทำสัญญากู้กับผู้กู้ทุกราย มีนายรสา และนางนรา ครูชำนาญการลงลายมือชื่อเป็นพยาน ถ้าผู้กู้
ขาดส่งดอกเบี้ยเกินสองเดือนก็ให้ฟ้องร้องดำเนินคดี ปรากฏว่ามีผู้กู้ที่ไม่ชำระหนี้แต่นางสาวญดาก็ไม่ฟ้องและ
ไม่แจ้งให้นายปกรณ์ทราบ กลับปลอมแปลงเอกสารว่ามีผู้กู้มาขอกู้ต่อจะได้ไม่ต้องส่งเงินให้นายปกรณ์ ภายหลัง
นางสาวญดาต้องกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์และยืมเงินเพื่อนครูไปส่งเป็นค่าดอกเบี้ยให้นายปกรณ์  นานวันเข้าก็
หาเงินไม่ได้และไม่ได้ส่งเงินให้นายปกรณ์อีก  นายปกรณ์จึงนำสัญญาเงินกู้ทั้งหมดไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็น
สัญญาเงินกู้ปลอมจำนวนมาก  โดยวิธีปลอมลายมือชื่อผู้กู้ มีนางสาวญดาลงลายมือชื่อเป็นผู้ให้กู้  นางรสาและ
นางนรา เป็นพยาน  นายปกรณ์จึงไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนและมีการฟ้องร้องกันถึง 32 คดี 
ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกนางสาวญดา ฐานปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอมโดย
นับโทษต่อกันตามจำนวนที่ฟ้องต่างกรรมต่างวาระ รวมเป็นจำคุก 89 เดือน 60 วัน ส่วนนางรสา และนางนรา 
ศาลพิพากษาว่าไม่มีส่วนร่วมกระทำความผิด ยกฟ้องทุกคดี พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดอาญาจนได้รับโทษ
จำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  ลงโทษทางวินัยนางสาวญดา ด้วยการปลดออกจากราชการ ยุติเรื่อง    
นางรสาและนางนรา  (มติ ก.ค.ศ.ครั้งที่ 10/2556  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556) 2๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2๙  สำนักงาน ก.ค.ศ.,คู่มือกรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                       
(กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว , 2558), 83

““...กฎหมายมิใช่ตัวความยุติธรรม  

หากเป็นแต่เพียงบทบัญญัติหรือปัจจัยที่ตราไว้เพื่อรักษาความยุติธรรม...”” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ 29 ตุลาคม 2522 

*************************** 

 

 

 



 

 
 
 

บรรณาธิการ 
นายพัชระ งามชดั 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
 

นายภูมิ พระรักษา 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
 

นางสาวบุณยวีร ์อดศิัยเดชรินทร์  

นิติกรชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ผูอ้ำนวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี
 

นายชนพัฒน์ อยู่คง 

นิติกรปฏิบัติการ 
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เอื้อเฟื้อการ์ตูนประกอบจาก Facebook ครูฟรีแลนซ์  

 

 

 

 


