
นายวชัระ  เอีย่มกลุวรพงษ์

 1. บริหารธุรกิจบณัฑิต (พ.ศ. 2542)
 2. นิติศาสตรบณัฑิต     (พ.ศ. 2546)
 3. เนติบณัฑิตไทย สมยั 58 (พ.ศ. 2548)
 4. นิติศาสตรมหาบณัฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)       

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA)  (พ.ศ. 2560)

การศึกษา



ประวัติรับราชการ

1. นกัวชิาการสรรพากร (กรมสรรพากร) พ.ศ. 2544
2. นิติกร (กรมสรรพากร) พ.ศ. 2548
3. นิติกร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2557



วนัิยและการรักษาวนัิย
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547   หมวด 6  มาตรา 82 – มาตรา 97
การด าเนินการทางวินัย
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547   หมวด 7  มาตรา 98 – มาตรา 106

บทบัญญัติว่าด้วยวนัิย 



การว่ากล่าวตกัเตือน ไม่ใช่โทษทางวินัย จึงอุทธรณ์ไม่ได้ แต่สามารถ
ร้องทุกขไ์ด ้

หากกรณีเป็นการสืบสวนเพ่ือหามูลกรณีท่ีควรกล่าวหาตามมาตรา 95 วรรค 5 การด าเนินการ
ดงักล่าวยงัไม่ถือเป็นกระบวนการด าเนินการทางวินยั การวา่กล่าวตกัเตือนของผูบ้งัดบับญัชาจึงเป็นการ
ใชอ้  านาจทางการบริหาร

แต่หากการสืบสวนหาขอ้เทจ็จริงเป็นการสอบสวนทางวินยัตามมาตรา 98 การว่ากล่าวตกัเดือนของ
ผูบ้งัคบับญัชากถื็อเป็นการด าเนินการทางวินยัแลว้ 

ซ่ึงการท่ีผูบ้งัคบับญัชาไดใ้ชห้น้าท่ีและอ านาจว่ากล่าวตกัเตือนแก่นาง ช. ไม่ว่าจะเป็นกรณีการใช้
อ  านาจในทางบริหารหรือในทางวินยัก็ตาม หากนาง ช. เห็นว่าตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการใช้
อ  านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าว นาง ช. ยอ่มสามารถใชสิ้ทธิร้องทุกขไ์ด ้ตามมาตรา 123 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547



เจา้หนา้ท่ีน าเงินราชการพกัในบญัชีส่วนตวั ... ผดิวินยัอยา่งร้ายแรง !
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๓๓๔/๒๕๕๗

พฤติการณ์การกระท า
& นกัวิชาการการเงินและบญัชีเบิกเงินจากบญัชีเงินฝากกองทุนเพ่ือจ่ายให้กบันกัวิจยั แต่ไม่ไดโ้อน

เงินใหท้นัที กลบัน าเงินท่ีเหลือไปฝากเขา้บญัชีธนาคารส่วนตวั จนล่วงเลยระยะเวลาถึง 56 วนั จึงไดจ่้าย
ใหแ้ก่นกัวิจยัในภายหลงั

&  มีการน าเงินไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวัในช่วงเวลาดงักล่าวหลายคร้ัง
การกระท าดงักล่าวถือเป็นความผดิวินยัร้ายแรง
หลกักฎหมาย/บรรทดัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง

& เจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ก าหนดอย่างเคร่งครัด การเก็บรักษาเงินราชการไวใ้นบญัชีเงินฝากส่วนตวั โดยไม่มีกฎหมายหรือ
ระเบียบก าหนดไวใ้หก้ระท าได ้ยอ่มเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือระเบียบ จึงถือไดว้่าเป็น
การปฏิบติัหนา้ท่ีหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองไดรั้บประโยชน์ท่ีมิควร
ได ้อนัเป็นการทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ

& หากมีการเบิกเงินมาแลว้ แต่ไม่สามารถจ่ายใหแ้ก่นกัวิจยัไดค้วรตอ้งน าเงินนั้นฝากกลบัคืนเขา้ไว้
ในบญัชีกองทุนเช่นเดิม



บริการสาธารณะ คือ  กิจกรรม ท่ี ฝ่ ายปกครองท า  เ พ่ื อ
วตัถุประสงคส์าธารณะ 

บริการสาธารณะทางปกครอง
1. ความมัน่คงของประเทศ
2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ
3. การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
4. การคลงัของประเทศ
บริการสาธารณะทางพาณิชกรรม
1. การอนามยัและสาธารณสุข
2. การศึกษา
3. เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม     



ค าส่ังทางปกครอง

การใชอ้  านาจตามกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีผลเป็น
การสร้าง นิ ติสัมพัน ธ์ ข้ึนระหว่าง บุคคลในอัน ท่ีจะก่อ 
เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงบั หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพ
ของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือ
ชัว่คราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมติั การวินิจฉัย
อุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความ
รวมถึงการออกกฎ



ค าวนิิจฉยัคณะกรรมการวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองท่ี 514/2545 
การยา้ยขา้ราชการครูไปแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอ่ืนภายในกรมเดียวกนั เป็นเร่ือง

ท่ีผูมี้อ  านาจสัง่บรรจุและแต่งตั้งอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู
พ.ศ. 2523 พิจารณาสั่งยา้ยและแต่งตั้ งข้าราชการครูให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนภายใต้
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ามกฎหมาย ซ่ึงการสั่งโยกยา้ยขา้ราชการเช่นน้ีมีลกัษณะเป็น
การบริหารงานภายในหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การปฏิบติั
ราชการภายในหน่วยงานนั้ น มิใช่เกิดตามกฎหมายของข้าราชการครู อันจะพึง
เรียกร้องใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาแต่งตั้งตนใหด้ ารงต าแหน่งใดกไ็ด ้โดยการโยกยา้ย
ดังกล่าวมีผลเป็นเพียงการเปล่ียนแปลงภารกิจในการปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงสิทธิและ
ประโยชน์ในฐานะการเป็นขา้ราชการของผูน้ั้นมิไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิม ดงันั้น 
ค าส่ังกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่ย้ายข้าราชการไปด ารงต าแหน่งอ่ืนช่ืงได้รับ
เงนิเดือนในระดบัเดมิ จึงไม่เป็นค าส่ังทางปกครอง



ค าสัง่ทางปกครองจะตอ้งกระท าโดยเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ี
ในเร่ืองนั้น (มาตรา 12) 

เจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีออกค าสั่งทางปกครองตอ้งมีความด ารงอยู่
ในทางกฎหมายในเวลาท่ีออกค าสั่งนั้น และท าการออกค าสั่งทางปกครอง
โดยปฏิบติัตามหลกัการด าเนินงานท่ีกฎหมายก าหนด ถา้ค  าสัง่นั้นออก
โดยเจา้หน้าท่ีท่ีมีใช่เจา้หนา้ท่ีอ  านาจหนา้ท่ีในเร่ืองน้ี ค  าสั่งดงักล่าวถือว่า
ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย

เช่น ผูว้่าราชการจังหวดักรุงเทพมหานคร เป็นผูมี้อ  านาจอนุญาต
สถานบนัเทิง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผูมี้อ  านาจอนุญาตให้
พกพาอาวธุปืน เป็นตน้



สิทธิทีจ่ะถูกรับฟัง
1. สิทธิของคู่กรณีท่ีจะไดรั้บแจง้ขอ้เท็จจริง ซ่ึงเจา้หน้าท่ีท่ีมีอ านาจหน้าท่ีออกค าสั่งทางปกครองจะใช้
เป็นเหตุผลในการออกค าสัง่ทางปกครอง คู่กรณีกมี็สิทธิท่ีจะเรียกร้องใหเ้จา้หนา้ท่ีตอ้งแจง้ขอ้เทจ็จริงให้
ตนทราบ
2. สิทธิของคู่กรณีท่ีจะไดรั้บโอกาสโตแ้ยง้ขอ้เท็จจริงท่ีได้รับแจง้จากเจา้หน้าท่ีและแสดงหลกัฐาน
สนบัสนุนขอ้โตแ้ยง้
3. สิทธิท่ีจะขอตรวจดูเอกสารท่ีจ าตอ้งรู้เพ่ือการโตแ้ยง้หรือช้ีแจงหรือป้องกนัสิทธิของตน ตาม พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ มาตรา 31 ไดบ้ญัญติัรับรองไวว้่า คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารท่ี
จ าเป็นตอ้งรู้เพ่ือการโตแ้ยง้หรือช้ีแจงหรือป้องกนัสิทธิของตนได ้แต่ถา้ยงัไม่ไดท้ าค าสัง่ทางปกครองใน
เร่ืองนั้น คู่กรณีไม่มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอนัเป็นตน้ร่างค าวินิจฉยั
4. สิทธิท่ีจะแต่งตั้งทนายความหรือท่ีปรึกษา เพ่ือช่วยเหลือตนในการโตแ้ยง้ขอ้เทจ็จริงท่ีไดรั้บแจง้จาก
เจา้หนา้ท่ีตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ มาตรา 23 ไดบ้ญัญติัรับรองไวว้่า ในการพิจารณา
ทางปกครองท่ีคู่กรณีตอ้งมาปรากฏตวัต่อหน้าเจา้หนา้ท่ี คู่กรณีมีสิทธิน าทนายความหรือท่ีปรึกษาของ
ตนเขา้มาในการพิจารณาทางปกครองได ้แต่จ ากดัเฉพาะท่ีคู่กรณีมาปรากฏตวัต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีเท่านั้น



กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีอาจออกค าสั่งทางปกครองโดยไม่ตอ้งรับฟังคู่กรณีก่อน 
แมว้า่ค  าสั่งนั้นจะกระทบสิทธิคู่กรณี ไดแ้ก่
1. มีความจ าเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เน่ินช้าไปจะก่อให้เกิดความ
เสียหายอยา่งร้ายแรงแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด เช่น โรงงานปล่อยสารพษิลงในแม่น ้ า 
ปลดักระทรวงอุตสาหกรรมมีอ านาจออกค าสั่งให้ผูป้ระกอบการนั้นหยุด
ประกอบกิจการโดยไม่ตอ้งรับฟังเจา้ของโรงงานก่อน
2. การรับฟังคู่กรณีก่อนจะท าใหค้  าสั่งทางปกครองมีผลล่าชา้ออกไป
3. เป็นขอ้เทจ็จริงท่ีคู่กรณีไดใ้หไ้วใ้นค าขอ ค าใหก้าร ค  าแถลง
4. เป็นมาตรการบงัคบัทางปกครอง



5 กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงไดแ้ก่การบรรจุ การแต่งตั้ง 
การเล่ือนขั้นเงินเดือน การสั่งพกังาน สั่งให้ออกจากงานไวก่้อน หรือให้
พน้จากต าแหน่ง
- แจง้ผลการสอบหรือวดัผลความรู้ความสามารถของบุคคล
- การไม่ออกหนงัสือเดินทางส าหรับการเดินทางไปต่างประเทศ
- การไม่ตรวจลงตรวจหนงัสือเดินทางของคนต่างดา้ว
- การไม่อนุญาตหรือไม่ต่ออายใุบอนุญาตท างานของคนต่างดา้ว
- การสั่งเนรเทศคนต่างดา้ว



ค าส่ังทางปกครองทีจ่ะออกมาเป็นค าส่ังที่
ให้ประโยชน์แก่คู่กรณ ี            

เช่น 
อนุญาตให้ประกอบกจิการ
ค าส่ังรับจดทะเบียน
ค าส่ังรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู

เจ้าหน้าทีไ่ม่จ าเป็นต้องรับฟังคู่กรณีก่อนออกค าส่ัง 



ค าสั่งทางปกครองต้องระบุเหตุผลไว้ในค าสั่ง เหตุผลนั้ นอยา่งน้อย
ประกอบดว้ย

1. ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
2. ขอ้กฎหมายท่ีอา้งอิง
3. ขอ้พิจารณาและขอ้สนบัสนุนในการใชดุ้ลพินิจ
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