


ก.พ.ค.  

ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม 

เล่ม 5 

 

 

 
“ยุติธรรม  เป็นธรรม  รวดเร็ว” 

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

 



ก.พ.ค.  ผูพ้ิทักษ์ระบบคณุธรรม  เล่ม  5 
-------------------------------------------------------------------- 

ปทีีพ่มิพ ์ กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

จํานวนพมิพ ์ 2,000  เล่ม 

จัดพิมพโ์ดย สํานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
 สํานักงาน ก.พ.  ถนนติวานนท์  
 จังหวัดนนทบุรี  11000   
 โทรศัพท์  0 2547 1844   
 โทรสาร  0 2547 1805   
 www.ocsc.go.th 

พมิพท์ี ่ โรงพิมพ์สํานักงาน ก.พ.  สํานักงาน ก.พ.   

 โทร  0 2547 1286 
 

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแหง่ชาต ิ

ก.พ.ค. ผู้พิทักษร์ะบบคุณธรรม เล่ม 5. – นนทบุรี : สํานักพิทักษ์
ระบบคุณธรรม สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๕8. 
I. สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  
สํานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม.  
II. ช่ือเรื่อง 

ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๕๔๘-๑๖๒-๕  

สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ พ.ศ.2537  
โดยสํานักงาน ก.พ. พ.ศ. 2558   

Copyright © 2014 by Office of the Civil Service 
Commission  



คํานํา 

 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) มีบทบาท
สําคัญในฐานะองค์กรที่มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบภายในของฝ่ายบริหาร ที่มีอํานาจหน้าที่ 
ในการขับเคลื่อนการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการไทยให้เกิดมี
ความยุติธรรม เป็นธรรม และรวดเร็ว เป็นที่เช่ือมั่นและศรัทธาของ
ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ได้บัญญัติให้เลขาธิการ ก.พ.  
เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค. และมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน 
การดําเนินงานของ ก.พ.ค. ดังน้ัน จึงทําให้สํานักงาน ก.พ. มีภารกิจ
อีกประการหน่ึงในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวให้กับข้าราชการ
และบุคคลทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจด้าน
การพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพ่ือการสร้างระบบการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมในระบบราชการให้เป็นรูปธรรมต่อไป   

 ในห้วงระยะเวลาหกปีที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 
2557 ก.พ.ค. ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีต้องการให้มี ก.พ.ค. 
ขึ้นมาทําหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ สํานักงาน ก.พ. 
ในฐานะฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ก.พ.ค. จึงได้รวบรวมคํา



วินิจฉัยของ ก.พ.ค. โดยจัดทําเป็นรูปเล่มหนังสือในช่ือ “ ก.พ.ค.   
ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม” เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับภารกิจ
ด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม  รวมท้ังเ พ่ือใ ช้ เ ป็นแนวทาง
ประกอบการพิจารณากําหนดโทษของผู้บังคับบัญชาได้อีกด้วย 
สําหรับกรณีที่เป็นคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ซึ่งในการจัดพิมพ์ที่ผ่านมา 
สํานักงาน ก .พ .  ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ก .พ .ค .  ผู้ พิทักษ์ระบบ
คุณธรรม” มาแล้ว คือ เล่มที่ 1 – 4  

 สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 น้ี สํานักงาน ก.พ. 
ได้รวบรวมคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ทั้งเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ ซึ่งได้
พิจารณาวินิจฉัยแล้วเสร็จมาจัดทําในรูปแบบของการย่อคําวินิจฉัย
เพ่ือให้มีความกะทัดรัดน่าสนใจ และจัดพิมพ์เป็นหนังสือ “ก.พ.ค.  
ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม เล่ม 5” หวังเป็นอย่างย่ิงว่า หนังสือเล่มน้ี
คงจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ในอันที่จะได้รับทราบและเข้าถึงแนวคิดหรือ
หลักการพิทักษ์ระบบคุณธรรม สมดังเจตนารมณ์ของ “ก.พ.ค.” 

                                                                      
 สํานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
                                      สํานักงาน ก.พ. 



สารบัญ 

หน้า 

ภาคที่  1  อุทธรณ ์

1. อุทธรณฟ์งัขึ้น  
กรณีที่ 1   ไลอ่อก  กรณีจัดซื้อพัสดุ ๓  
(เรื่องแดงที่ 0056157, 0057157)  

กรณีที่ 2   ตัดเงินเดือน  กรณีประมาทเลินเล่อ ๙ 
ในการรักษาเอกสารของทางราชการ  
(เรื่องแดงที่ 0054157) 

กรณีที่ 3   ไลอ่อก  กรณีเบิกค่าจ้างเท็จ ๑๑  
(เรื่องแดงที่ 0035157) 

กรณีที่ 4   ไลอ่อก  กรณีไมท่ําหลักฐาน ๑๕ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (เรื่องแดงที่ ๐๐29157) 

2. อุทธรณฟ์งัไม่ขึ้น .ให้ยกอุทธรณ ์
กรณีที่ 5   ไลอ่อก  กรณีเบิกค่าเช่าบ้านเท็จ ๒๑  
(เรื่องแดงที่ 0065157) 

กรณีที่ 6   ภาคทัณฑ์  กรณีไม่อุทิศเวลาใหแ้ก่ราชการ ๒๔  
ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ และรายงานเท็จต่อ 
ผู้บังคับบัญชา (เรื่องแดงที่ ๐๐๒๒๑๕๗) 
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กรณีที่ 7   ปลดออก  กรณีนําข้อสอบที่อยู่ใน ๒๗ 
ความรับผิดชอบไปให้นักศึกษา (เรื่องแดงที่ 00๒๓๑๕๗) 

กรณีที่ 8   ไลอ่อก  กรณีเรียกรับเงินและหลอกลวง ๓๒ 
ว่าจะช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนเข้ารบัราชการ 
โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน (เรื่องแดงที่ 0051157) 

กรณีที่ 9   ภาคทัณฑ์  กรณขีอเงินงบประมาณ ๓๕ 
เพ่ือซ่อมแซมถนนที่ถูกนํ้ากัดเซาะจากอุทกภัย 
โดยไม่ชอบด้วยระเบียบของกระทรวงการคลัง  
(เรื่องแดงที่ 0015157) 

กรณีที่ 10  ไล่ออก  กรณีนําโทรศัพท์มือถอืพร้อม ๓๘ 
ที่ชาร์จแบตเตอรี่และยาไอซซ์ุกซ่อนในถุงอาหาร 
เข้าไปในเรือนจํา (เรื่องแดงที่ 00๑๙15๗) 

กรณีที่ 11  ไล่ออก  กรณีกระทําความผิดอาญา ๔๒ 
จนได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(เรื่องแดงที่ 00๒๔๑๕๗) 
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กรณีที่ 12  ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน ๔๙   
กรณีสั่งการและลงนามให้นิติบุคคลซื้อที่ดิน โดยไม่เสนอ 
เจ้าพนักงานที่ดินสั่งการ (เรื่องแดงที่ ๐๐๑๘๑๕๗) 

กรณีที่ 13  ปลดออก  กรณถีูกฟ้องคดีอาญา ๕๒ 
(เรื่องแดงที่ 0008157) 

กรณีที่ 14  ภาคทัณฑ์  กรณปีระพฤติตนไม่เหมาะสม ๕๔ 
กับตําแหน่งหน้าที่ราชการ (เรื่องแดงที่ 0025157) 

กรณีที่ 15  ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน ๕๖   
กรณีอนุญาตให้ทําบัตรประจําตัวประชาชน 
โดยไม่ชอบ (เรื่องดําที่ 0045157) 

กรณีที่ 16 ไล่ออก กรณีบันทึกรายงานการเงิน ๕๙ 
เป็นเท็จเป็นเหตุให้เงินขาดบัญชี (เรื่องแดงที่ 0062157) 

 

 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

ภาค  2  ร้องทกุข ์

1. ร้องทกุขฟ์งัขึ้น  

กรณีที่ 1  กรณีถูกแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ๖๕ 
วินัยอย่างร้ายแรง (เรื่องแดงที่ 0110257) 

2. ร้องทกุขฟ์งัไม่ขึ้น ให้ยกคําร้องทกุข ์

กรณีที่ 2  กรณีปลัดกระทรวงไม่พิจารณาย้ายไป ๖๘ 

ดํารงตําแหน่งตามที่ได้สมัครขอย้าย (เรื่องแดงท่ี 0020257) 

กรณีที่ 3  กรณีไม่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภท ๗๑
อํานวยการ ระดับสูง (เรื่องแดงที่ 0033257) 

กรณีที่ 4  กรณีมีความคับขอ้งใจอันเกิดจากคําสั่งแต่งต้ัง ๗๔
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
(เรื่องแดงที่  ๐๐๒๕๒๕๗) 

กรณีที่ 5  กรณีการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ ๘๒ 
โดยไม่เป็นธรรม (เรื่องแดงที่ 0013257) 
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กรณีที่ 6  กรณีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ ๘๖ 
เพ่ือแต่งต้ัง (ย้าย) ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิบดี โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย (เรื่องดําที่ 0049257) 

กรณีที่ 7  กรณีกระบวนการคัดเลือกบุคคลของกรม ก. ๘๘  
เพ่ือเสนอรายช่ือผู้สมควรได้รบัการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ข. 
(อํานวยการ ระดับสูง) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(เรื่องดําที่ 0048257) 

กรณีที่ 8  กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการคัดเลือก ๙๑ 
เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์เช่ียวชาญ  
(เรื่องแดงที่ 0111257) 





ก.พ.ค. ผูพิ้ทกัษร์ะบบคุณธรรม    “ยติุธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว”         ๓  

ภาคที่ 1 อุทธรณ์ 

อุทธรณ์ฟังขึ้น 

กรณีที่ 1 ไล่ออกกรณีจัดซ้ือพัสดุ (เรื่องแดงที่ 005615๗, 
0057157)  

ข้อเท็จจริง ผู้ อุทธรณ์ที่ 1 และที่ 2 เมื่อครั้ ง ดํารง
ตําแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และเมื่อครั้งดํารงตําแหน่ง
ผู้เช่ียวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามลําดับ ได้อุทธรณ์คําสั่งในการที่
ถูกปลัดกระทรวง โดยมติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข สั่งลงโทษ 
ไล่ออกจากราชการ ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการ
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 82 วรรคสาม และฐานจงใจไม่
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ตามฐาน
ความผิดวินัยร้ายแรงที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ กรณีเมื่อปี พ.ศ. 
2540 - 2541 มีการจัดซื้อนํ้ายาฆ่าเช้ือ Seplon Concentrate 
ที่ไม่มีทะเบียนยาและไม่มีช่ือที่อยู่ผู้ผลิต จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์อ่ืน 
ที่ไม่ใช่ยาในราคาสูงกว่าปกติ และทุจริตในการจัดซื้อไหมเย็บแผล 



๔   ก.พ.ค. ผูพิ้ทกัษร์ะบบคุณธรรม       “ยติุธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว” 

คําวินิจฉัย ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า อุทธรณ์เรื่องน้ี 
มีประเด็นที่ควรต้องพิจารณาวินิจฉัย 3 ประเด็น คือ (1) ประเด็น 
ที่อุทธรณ์เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. (2) ประเด็นเรื่องการ
แบ่งซื้อ และ (3) ประเด็นเรื่องการจัดซื้อยาจากผู้ขายที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้ขายยาตามพระราชบัญญัติยา พ .ศ .  2510 ซึ่ งมี
ความเห็นดังน้ี 

1. ประเด็นที่อุทธรณ์เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. 
โดยอุทธรณ์ ในส่วนของการใ ช้พระราชบัญญั ติ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518  
กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และการแจ้งข้อกล่าวหาในการ
ไต่สวนของคณะอนุกรรมการไต่สวนของ ป .ป .ช . น้ัน เห็นว่า 
เรื่องเหล่าน้ีเป็นอํานาจหน้าที่โดยตรงของ ป.ป.ช. ผู้อุทธรณ์อาจอ้าง
เหตุดังกล่าวประกอบในการใช้สิทธิฟ้องคดีปกครอง เพ่ือให้ศาล
ปกครองหยิบยกขึ้นพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงเห็นสมควรไม่ก้าวล่วงเข้า 
ในพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าว 

2. ประเด็นเร่ืองการแบ่งซื้อ เห็นว่า การพิจารณาว่า  
การจัดซื้อพัสดุรายการใด เป็นการแบ่งซื้อที่ผิดระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ข้อ 22 วรรคสอง หรือไม่ น้ัน เฉพาะแค่ข้อเท็จจริงที่ว่า ได้มีการ
จัดซื้อพัสดุรายการใดไปแล้ว และต่อมาได้มีการจัดซื้อพัสดุรายการ
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เดียวกันน้ันอีกในเวลาใกล้เคียงกัน เพียงเท่าน้ี ยังไม่เพียงพอให้เช่ือ
ได้ว่าเป็นการแบ่งซื้อที่ผิดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุดังกล่าว เพราะความในข้อ 22 วรรคสอง ข้างต้น กําหนดว่า 
ห้ามมิให้ดําเนินการแบ่งซื้อโดยลดวงเงินที่จะซื้อในครั้งเดียวกัน 
เพ่ือให้วงเงินตํ่ากว่าที่กําหนดโดยวิธีหน่ึงวิธีใด หรือเพ่ือให้อํานาจ
สั่งซื้อเปลี่ยนไป แต่อุทธรณ์เรื่องน้ีไม่มีข้อมูลว่าการจัดซื้อ Seplon 
Concentrate ก็ดี การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหลายรายการ
ก็ดี แต่ละรายการเหล่าน้ัน ได้มีการกําหนดไว้ว่าจะจัดซื้อในครั้งเดียว  
เป็นวงเงินงบประมาณเท่าไร ดังน้ัน จะทราบได้อย่างไรว่าการจัดซื้อ
ในครั้งต่อมาเป็นการลดวงเงินเพ่ือให้อํานาจสั่งซื้อเปลี่ยนไป ทั้งน้ี 
นอกจากจะมีหลักฐานอ่ืนประกอบ เ ช่น การจัดซื้อ Seplon 
Concentrate น้ัน ควรต้องมีหลักฐานประกอบด้วยว่า มีความ
ต้องการ หรือมีแผนการจัดซื้ออยู่แล้ว จํานวน 108 แกลลอน 
วงเงิน 199,800 บาท ซึ่งจะต้องจัดซื้อในครั้งเดียว แต่กลับแบ่ง
จัดซื้อเพ่ือให้วงเงินอยู่ในอํานาจเช่นน้ี เป็นต้น ในทางตรงกันข้าม 
ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่า มีการจัดส่ง Seplon Concentrate  
ที่จัดซื้อครั้ งที่สองให้โรงพยาบาลชุมชนหลายแห่งในจังหวัด
สุพรรณบุรีด้วย แทนที่จะจัดส่งให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตามท่ีอ้าง แสดงว่าไม่ได้มีความต้องการอย่างแท้จริง หรือมีแผนการ
จัดซื้อ Seplon Concentrate จํานวน 108 แกลลอน ในวงเงิน 
199,800 บาท อยู่ก่อนมาต้ังแต่ต้น อันจะทําให้เห็นว่า การจัดซื้อ
เพ่ิมอีกเป็นครั้งที่สอง น้ัน เป็นการแบ่งซื้อมาจากจํานวน 108 แกลลอน 
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ที่กําหนดไว้ เพราะมิฉะน้ันแล้ว แม้จะแบ่งซื้อ แต่ก็ต้องส่งมอบได้ครบ  
ไม่ต้องนําไปแจกจ่ายให้โรงพยาบาลชุมชน พฤติกรรมเช่นน้ีอาจเป็น
การดําเนินการจัดซื้อโดยไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
แท้จริง แต่ฟังไม่ได้ว่าเป็นการแบ่งซื้ออันเป็นการผิดระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 22 วรรคสอง แต่อย่างใด การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยารายการอ่ืน ๆ ในเร่ืองน้ี ก็พิจารณาได้ในทํานองเดียวกัน 
ประกอบกับคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ คณะที่ 2 ฝ่ายข้างมาก 
ได้พิจารณาวินิจฉัยรายละเอียดในประเด็นน้ี แต่ละรายการไว้ด้วย
แล้ว ซึ่ง ก .พ .ค . เสียงข้างมากเห็นด้วย จึงเห็นว่าในประเด็น 
เรื่องการแบ่งซื้อยังฟังไม่ได้ว่า ผิดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

3.  ประเด็นเร่ืองการจัดซื้อยาจากผู้ขายที่ไม่ได้รับอนุญาต
ให้ขายยาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เห็นว่า 

เน่ืองจากผู้ขาย Seplon Concentrate เป็นผู้ขายรายหน่ึง 
ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขายยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
และมีข้อโต้แย้งกันว่า Seplon Concentrate เป็น “ยา”หรือไม่  
จึงควรวินิจฉัยเสียก่อนโดยเห็นว่า เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยามีหนังสือ ที่ สธ 1009.3/4116 ลงวันที่ 11 
เมษายน 255 ตอบคําถามที่สํานักงาน ป.ป.ช. สอบถามว่า นํ้ายา 
ฆ่าเช้ือโรค Seplon Concentrate จัดเป็นยาตามพระราชบัญญัติยา 
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พ .ศ .  2510 หรือไม่ โดยตอบว่า  นํ้ายาฆ่าเ ช้ือโรค Seplon 
Concentrate หากผู้ผลิตมีความมุ่งหมายใช้สําหรับฆ่าเช้ือที่ใช้
โดยตรงต่อร่างกายมนุษย์ เช่น ทําความสะอาดฆ่าเช้ือมือของแพทย์
ก่อนทําการผ่าตัด ทําความสะอาดฆ่าเช้ือผิวหนังของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 
หรือทําความสะอาดฆ่าเช้ือบริเวณแผล จะเข้าข่ายเป็น “ยา”  
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 แต่หากมีความมุ่งหมายสําหรับทําความ
สะอาดเครื่องมือแพทย์เท่าน้ันจะจัดเป็น “เครื่องมือแพทย์” ตาม
มาตรา 4 (1) (ฌ) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 
จากคําตอบดังกล่าวจงึแปลความในทางตรงข้ามได้ว่า หากไม่ได้ผลิต
โดยมุ่งหมายให้ใช้สําหรับฆ่าเช้ือโดยตรงกับร่างกายมนุษย์แล้ว จะไม่
เข้าข่ายเป็น “ยา” และปรากฏจากบัตรสนเท่ห์ที่ร้องเรียนกล่าวหา 
ผู้อุทธรณ์ต่อ ป.ป.ช.ว่า ซื้อนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค Seplon Concentrate 
ที่เป็นยาปลอม โดยแบบฉลากนํ้ายาฆ่าเช้ือโรคที่จัดซื้อไปด้วย ซึ่งมี
ข้อความระบุชัดเจนว่า “ใช้ฆ่าเช้ือโรคทั่วไป เช่น ทําความสะอาดพ้ืน
ห้องคนไข้นอก/ในห้องผ่าตัด ห้องนํ้า กระโถน รถเข็น เฟอร์นิเจอร์ 
ล้างเครื่องมือที่ใช้แล้วก่อนนําไปน่ึง แช่ปรอทวัดไข้ แช่เครื่องมือที่
สะอาดแล้วเพ่ือฆ่าเช้ือ”และระบุสิ่งที่ไม่ควรทําไว้ด้วยว่า “ห้าม
นําไปใช้กับร่างกายมนุษย์” นํ้ายาฆ่าเช้ือโรค Seplon Concentrate  
ที่จัดซื้อในกรณีตามอุทธรณ์น้ีจึงไม่ใช่ “ยา” ตามพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. 2510  
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นอกจาก Seplon Concentrate แล้ว ยังมีการจัดซื้อยา
จากผู้ขายที่ไม่ได้รับอนุญาตอีกบางราย จึงต้องพิจารณาต่อไปว่า 
การกระทําดังกล่าวของผู้อุทธรณ์ทั้งสองเป็นความผิดทางวินัย 
อย่างร้ายแรง ตามท่ีถูกช้ีมูลความผิดและถูกลงโทษหรือไม่ ซึ่งเห็นว่า
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์เสียงข้างมาก ได้พิจารณาวินิจฉัย 
ในส่วนน้ีไว้ชัดเจนแล้ว ก.พ.ค. เสียงข้างมากเห็นชอบด้วยว่า อํานาจ
หน้าที่ในการตรวจสอบควบคุมตามมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. 2510 เป็นกรณีเฉพาะผู้ประกอบการเก่ียวกับยาทั้งเป็นผู้ผลิต
ผู้นําเข้าและผู้ขาย แต่ไม่ครอบคลุมถึงในกรณีที่เป็นผู้ซื้อยา เมื่อ
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้อุทธรณ์ที่ 1 ได้อนุมัติในการจัดซื้อยาจาก 
ผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการขายยาตามพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. 2510 เพ่ือนําไปใช้ในหน่วยงานในสังกัดการอนุมัติจัดซื้อยา
ดังกล่าวน้ี จึงมิใช่เป็นการใช้อํานาจหน้าที่ในสถานะของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 แต่อย่างใด แต่เป็น
การใช้อํานาจหน้าที่ในสถานะของผู้บริหารหน่วยงาน ส่วนผู้อุทธรณ์
ที่ 2 มิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510  
แต่อย่างใด จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  
จึงเห็นว่าการที่ ผู้อุทธรณ์ที่ 1 ได้อนุมัติจัดซื้อยาแม้เป็นบริษัทห้างร้าน
ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขายยา กรณียังไม่ถือว่าเป็นความผิดวินัย  
การอนุมัติจัดซื้อยาน้ีเป็นการดําเนินการโดยชอบแล้ว 
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โดยสรุป ก.พ .ค . โดยมติเสียงข้างมาก จึงวินิจฉัยให้ 
ลดโทษผู้อุทธรณ์ทั้งสองจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจาก
ราชการ 

กรณีที่ 2  ตัดเงินเดือน กรณีประมาทเลินเล่อในการรักษาเอกสาร
ของทางราชการ (เรื่องแดงที่ 0054157) 

ข้อเท็จจริง ผู้อุทธรณ์รับราชการตําแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชีชํานาญการพิเศษ กลุ่มคลังและพัสดุ สํานักบริหารกลาง 
ช่วยราชการกลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง ได้อุทธรณ์คําสั่ง
ลงโทษตัดเงินเดือนผู้อุทธรณ์ ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน ฐานไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ  
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความต้ังใจ 
อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ และฐาน
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ  
ตามมาตรา ๘๒ (๒) (๓) และมาตรา ๘๓ (๔) มาตรา ๘๔ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีประมาท
เลินเล่อในหน้าที่ราชการ ไม่ให้ความสําคัญในการควบคุม กํากับดูแล 
จัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการเงินของทางราชการ ทั้งที่มีหน้าที่
โดยตรงในการจัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานราชการให้เป็นระบบ
ระเบียบเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ตามระเบียบสํ านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นเหตุให้ต้นฉบับ
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หนังสือของกลุ่มคลังและพัสดุซึ่งอยู่ในความรับผิดขอบและเป็นหนังสือ
ที่กระทรวงอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าจัดซื้อที่ดินจํานวน ๓๕ ไร่ ให้กับ
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน สืบค้นหาไม่พบ 
เมื่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องการใช้เอกสารดังกล่าว ทําให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ 

 คําวินิจฉัย ก .พ .ค . พิจารณาแล้วเห็นว่า คู่กรณีใน
อุทธรณ์ได้ยกหนังสือของกลุ่มงานคลังดังกล่าวขึ้นให้เป็นเอกสารทาง
การเ งินที่ สํ าคัญ  ทั้ ง  ๆ  ที่ เ ป็น เ พียงบันทึกที่ทํ าขึ้ น เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ืออนุมัติจ่ายเงินค่าที่ดิน ซึ่งมีการดําเนินการจัดซื้อ
ต่อเน่ืองกันมาจนได้รับอนุมัติให้จัดซื้อจากรัฐมนตรีแล้ว ทั้งผู้อนุมัติ
ให้จ่ายเงิน ผู้เสนอ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใด
โต้แย้งอันจะทําให้ต้องตรวจสอบต้นฉบับหนังสือฉบับน้ีอีก การท่ี
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยอมรับกันว่า งานงบประมาณและบัญชีเป็นผู้เก็บ
ต้นฉบับหนังสือน้ีหลังจาก ลงบัญชีแล้ว แสดงว่ามีการมอบหมาย 
ให้มีผู้รับผิดชอบเก็บรักษาเอกสารแล้ว และการลงบัญชีกับการ
จัดเก็บเอกสารดําเนินการต้ังแต่ปี ๒๕๔๘ ทั้งเป็นที่ยอมรับกันว่า  
ในห้วงเวลาต่อมาได้มีการตรวจสอบ สืบค้นเอกสารเก่ียวกับการจัดซื้อ
ที่ดินมาโดยตลอด แต่เมื่อความปรากฏในปี ๒๕๕๔ ว่า ค้นหา
ต้นฉบับหนังสือฉบับน้ีไม่พบ ซึ่งผู้รับผิดชอบในช่วงน้ันมีอย่างน้อย
สามราย คือ หัวหน้างาน งบประมาณและบัญชี ผู้อุทธรณ์ และ
ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง แต่กลับพิจารณาดําเนินการทาง
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วินัยและลงโทษเฉพาะผู้อุทธรณ์ การที่คู่กรณีในอุทธรณ์ไม่พิจารณา
ดําเนินการกับข้าราชการรายอ่ืน ๆ ในกรณีเดียวกัน แม้จะไม่ใช่
เหตุผลที่จะพิจารณาว่าผู้อุทธรณ์ไม่มีความผิด แต่แสดงให้เห็นถึง
การดําเนินการที่ ไม่ทั่ วถึงดําเนินการโดยไม่สิ้นกระแสความ  
เมื่อหนังสือฉบับดังกล่าวไม่ใช่เอกสารสําคัญขนาดที่ต้องควบคุม 
กํากับดูแลเป็นพิเศษและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ 
ไม่ได้กําหนดให้ ดําเนินการเป็นพิเศษแต่อย่างใด ย่ิงเมื่อพิจารณา
มูลเหตุอันเป็นที่มาของการสอบสวนทางวินัยประกอบด้วยแล้ว  
ทําให้เห็นได้ว่าไม่มีพฤติกรรมใดของผู้อุทธรณ์ในสํานวนน้ีที่ถือได้ว่า
เป็นความผิดถึงขนาดสมควรถูกลงโทษทางวินัย ก.พ.ค. จึงเห็นว่า
อุทธรณ์ฟังขึ้น คําสั่งลงโทษผู้อุทธรณ์จึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้ยกเลิกคําสั่งลงโทษ 

กรณีที่ 3 ไล่ออก กรณีเบิกค่าจ้างเท็จ (เรื่องแดงที่  0035157) 

ข้อเท็จจริง ผู้อุทธรณ์เดิมรับราชการตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรค 6 สังกัดศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง จังหวัด จ. 
อุทธรณ์คําสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
ตามาตรา 82 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.2535 กรณีได้ขออนุมัติจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน จํานวน 2 ราย 
โดยขออนุมัติจ้างจํานวน 5 ครั้ง เมื่อได้รับอนุมัติให้จ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราวทั้งสองไม่มาปฏิบัติราชการตามที่จ้าง แต่ผู้อุทธรณ์กลับทํา
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การเบิกเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างช่ัวคราวท้ังสองราย รวมเป็นเงิน 
67,378.50 บาท โดยผู้อุทธรณ์ อุทธรณ์ว่า ระดับโทษรุนแรงไม่
เหมาะสมแก่กรณีความผิด รวมทั้งการสอบสวนปล่อยเวลาล่วงเลย
มานานเกือบ 10 ปี แต่รีบสรุปสํานวนในช่วงขอพระราชทานอภัย
โทษโดยมีการต้ังธงความผิดไว้ล่วงหน้า และไม่นําผลการสอบสวนมา
พิจารณา ไม่มีการพิจารณาประเด็นการทํางานและเจตนาในการ
ปฏิบัติงานประกอบพฤติกรรมการทํางานในท้องถิ่นของลูกจ้าง
ช่ัวคราวรายวันทั่วไป ลูกจ้างรายวันทั้งสองคนได้ลงนามรับเงินและ
รับเงินไปจริง เป็นการจ่ายเงินตามหลักฐานการมาทํางานของ
เจ้าหน้าที่ในสมุดลงเวลา 

  คํา วินิจฉัย  ก .พ .ค .  พิจารณาแล้ว เ ห็นว่า  เรื่ อง น้ี
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเมื่อคณะกรรมการสอบสวนแจ้ง สว .3  
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบแล้ว ผู้อุทธรณ์ยังไม่มีโอกาสได้โต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐานของตนเพื่อช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา และตามเอกสาร
บันทึกข้อความคณะกรรมการสอบสวน สคร.3 จังหวัดชลบุรี ที่ สธ 
0410.1/คกส/01 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 มีเน้ือหาใน
บันทึกข้อความฉบับน้ีปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการสอบสวน
ได้ดําเนินการสอบสวนเสร็จแล้วจึงขอรายงานผลการสอบสวนให้
คู่กรณีในอุทธรณ์ในฐานะผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทราบ
ปรากฏตามรายงานผลการสอบสวน (สว.6) ฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม 
2553 แต่ตามถ้อยคําของกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
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สอบสวนที่ว่า เคยเห็นบันทึกดังกล่าวเพราะเป็นผู้จัดทําบันทึกฉบับ
ดังกล่าวเอง โดยได้รับการประสานจากกรม แต่ก็จําไม่ได้ว่า ได้มีการ
จัดทําหน้าบันทึกเสนอรายงานมาก่อนหรือไม่ และเหตุที่ลงช่ือเอง
โดยไม่ได้เสนอให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนลงนามก็เพราะ
เห็นว่า ไม่มีสาระสําคัญที่จะกระทบ ประกอบกับประธานกรรมการ
สอบสวนได้ให้ถ้อยคําว่าไม่เคยเห็นบันทึกข้อความฉบับดังกล่าว 
มาก่อน และไม่ทราบว่าบันทึกฉบับดังกล่าวน้ีจัดทําขึ้นต้ังแต่เมื่อใด
อันเป็นการผิดปกติที่เลขานุการจะเป็นผู้ลงนามในหนังสือรายงานผล
การสอบสวนเสนอให้ผู้สั่งแต่งต้ังกรรมการสอบสวนทราบ เพราะ
โดยท่ัวไปหนังสือรายงานผลการสอบสวนท่ีเสนอให้ผู้สั่งแต่งต้ัง
กรรมการสอบสวน ผู้ลงนามเสนอจะต้องเป็นประธานคณะกรรมการ
สอบสวน แต่ในเร่ืองน้ีกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
สอบสวนได้ลงนามในหนังสือดังกล่าวโดยได้รับการประสานจากกรม
ให้มาทําหนังสือฉบับน้ี ถือเป็นข้อพิรุธอย่างย่ิง ประกอบกับในส่วน
ของความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนที่ปรากฏในรายงานผล
การสอบสวน (สว.6) รับฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า ได้จัดทําขึ้นใหม่
ในภายหลัง จึงถือว่าการสอบสวนได้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 20
พฤษภาคม  2553  แล้ ว  และยั ง ฟั ง ข้ อ เท็ จ จ ริ ง ไ ด้ อี ก ว่ า
คณะกรรมการสอบสวนได้มีการแก้ไขรายงานผลการสอบสวน  
(สว.6) ภายหลังจากที่หมดหน้าที่ หากคู่กรณีในอุทธรณ์เห็นว่า 
คณะกรรมการสอบสวนฟังข้อเท็จจริงหรือปรับข้อเท็จจริงเข้ากับ
บทบัญญัติของกฎหมายผิดพลาดคลาดเคล่ือน ทําให้มีความเห็น
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ผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมก็ย่อมสั่งการให้คณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาทบทวนแล้วรายงานผลให้พิจารณาใหม่ได้ การท่ีได้
เปลี่ยนแปลงผลการสอบสวนจากเดิมที่ได้มีความเห็นแต่แรกแล้วว่า
ให้ยุติเรื่องน้ี เป็นผู้อุทธรณ์มีความผิดร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ ตามมาตรา 82 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และเห็นสมควรลงโทษปลด 
ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ  การสอบสวนจึงขัดกับ กฎ ก.พ. ฉบับที่ 
18 (พ.ศ. 2540) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ประกอบมาตรา 
93 วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 และยังทําให้การสอบสวนไม่ได้ความยุติธรรมตาม
เจตนารมณ์ที่ ไ ด้ บัญญั ติ ไ ว้ ในมาตรา  90 วรรคหนึ่ ง  แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ทั้งยังขัด
ต่อมาตรา 30 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 อีกด้วย นอกจากน้ีพฤติการณ์การกระทําของ
ผู้อุทธรณ์ยังไม่เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 
82 วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 133 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 คําสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์
ออกจากราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก.พ.ค. จึงมีคําวินิจฉัย 
ให้ยกโทษ 
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กรณีที่ 4 ไล่ออก กรณีไม่ทําหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
(เรื่องแดงที่ ๐๐29157) 

ข้อเท็จจริง ผู้อุทธรณ์เดิมรับราชการตําแหน่งพยาบาล
เทคนิคชํานาญงาน โรงพยาบาลแห่งหน่ึง สังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ได้อุทธรณ์คําสั่งในการที่ถูกผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมติ  
อ.ก.พ. จังหวัด สั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ฐานจงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา 85 วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 25๓๕  
ประกอบมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 25๕๑ กรณีเมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานีอนามัยได้เบิกเงิน
ของสถานีอนามัย จํานวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีหลักฐานการเบิกจ่าย
ที่ถูกต้อง ๓๔,๒๐๐ บาท ไม่มีหลักฐานการเบิกจ่ายให้ตรวจสอบได้ 
จํานวน ๑๗๕,๘๐๐ บาท ประกอบกับไม่มีการจัดทําบัญชีเงินสด  
ไม่มีหลักฐานการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีหลักฐานการจัดทําบัญชี
เงินประกันสุขภาพ 

คําวินิจฉัย ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ .  ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๒ และ 
ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่าด้วย 
การสอบสวนพิจารณา และข้อ ๔ (๓) ของกฎ ก .พ . ฉบับที ่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๙) ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง มีหลักการว่า 
ในการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงต้องมีการแจ้งและอธิบาย 
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ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และสอบถามว่าได้กระทําการ
ตามท่ีถูกกล่าวหาหรือไม่ หากผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพคณะกรรมการ
สอบสวนต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด 
ฐานใด  ซึ่ งหากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที ่ร ับสารภาพ 
คณะกรรมการสอบสวนต ้องบ ันท ึกถ ้อยคํา รับสารภาพและ 
เหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ โดยในกรณีน้ี คณะกรรมการ
สอบสวนจะยุติการสอบสวนแล้วประชุมพิจารณาลงมติและจัดทํา
รายงานการสอบสวนว่าผู ้ถูกกล่าวหากระทําความผิดวินัยตาม
มาตราใดและควรได้รับโทษสถานใดเลยก็ได้หร ือจะทําการ
สอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ และในกรณีที่รับสารภาพน้ี  
ยังอาจเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่ งผู้ บังคับบัญชาจะ
ดําเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง (การพิจารณา 
กําหนดโทษ) โดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ ซึ่งแสดง 
ให้เห็นว่าแม้ผู ้ถูกกล่าวหาจะรับสารภาพ แต่ก็เป็นหน้าที่ของ 
คณะกรรมการสอบสวนที่ต้องแจ้งว่าการกระทําตามที่รับสารภาพ
เป็นความผิดวินัยกรณีใด มาตราใด เพราะอาจมีผลทําให้ผู้ถูกกล่าวหา
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ โดยเปลี่ยนเป็นไม่รับสารภาพก็ได้  
หากทราบว่าการกระทําตามที่รับสารภาพจะเป็นความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง และอาจถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ 
ซึ่งเรื่องน้ีเป็นสาระสําคัญของการสอบสวนดําเนินการทางวินัย 
ที่หากได้มีการดําเนินการมาโดยไม่ถูกต้อง อาจทําให้เสียความ 
เป็นธรรม และอาจมีผลทําให้การสอบสวนดําเนินการทางวินัยน้ัน 
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ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บันทึกถ้อยคําของ 
ผู้อุทธรณ์ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จะมีถ้อยคําว่า “ข้าพเจ้า
ขอรับสารภาพว่าจะนําเงินมาวางไว้ที่ประธานคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย จํานวน  ๑๗๕ ,๘๐๐  บาท  . . .  เง ินจํานวน
ดังกล่าวข้าฯ ยอมรับว่าข้าฯ บกพร่องและนําเงินมาใช้จริง จึงขอ
ชดใช้คืน” แต่เน่ืองจากการให้ถ้อยคําในครั้งนี้มีคณะกรรมการ 
ร่วมสอบปากคําเพียง ๒ ราย จึงไม่เป็นไปตามข้อ ๑๘ ของกฎ 
ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ซึ่ง
กําหนดว่า ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ต้องมีกรรมการ
สอบสวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 
ดังน้ัน การสอบปากคําครั้งน้ีจึงไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กฎหมาย
กําหนด และเสียไปตามนัยข้อ ๓๕ ของกฎ ก.พ. ฉบับเดียวกัน  
จึงไม่อาจนํามารับฟังได้ ประกอบกับเมื ่อพิจารณาเน้ือหาของ 
การให้ถ้อยคําก็เป็นเพียงการยอมรับว่านําเงินไปใช้จริง มิได้ถึงกับ
ยอมรับว่านําไปใช้ส่วนตัว ซึ่งในประเด็นน้ีเอง อ.ก.พ. จังหวัด ก็มีความ
สงสัยและมีมติให้สอบสวนเพิ่มเติมว่า เงินที่นําไปใช้โดยไม่มีเอกสาร
หลักฐานในการเบิกจ่ายน้ัน ได้นําไปใช้ในการใด เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว
จริงหรือไม่ กรณีที่ ไ ด้นําไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
ก็ให้หาหลักฐานเอกสารหรือพยานแวดล้อมมาประกอบ ซึ่งผู้อุทธรณ์
ก็ได้นําแสดงหลักฐานบางส่วน คือ ใบเสร็จรับเงินชําระค่านํ้าและ 
ค่าไฟฟ้า ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเงินบางส่วนได้มีการนําไปใช้จ่าย
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ค่านํ้าและค่าไฟฟ้าของสถานีอนามัย แสดงให้เห็นว่าถ้อยคําน้ียังไม่เป็น
การรับสารภาพโดยปราศจากข้อสงสัย อันจะนํามาใช้รับฟังเพ่ือลงโทษได้ 

ส่วนบันทึกถ้อยคําของผู้อุทธรณ์ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๔๘ ซึ่งเป็นการให้ถ้อยคําครั้งแรกและภายหลังจากที่รับทราบ 
ข้อกล่าวหาแล้ว กับทั้งมีคณะกรรมการสอบสวนครบ ๕ รายนั้น  
โดยท่ีบันทึกถ้อยคําฉบับดังกล่าว ผู้อุทธรณ์ได้ให้ถ้อยคําว่า “ข้าฯ ขอให้
ถ้อยคําดังน้ี มีเงินสดอยู่ในมือตามยอดที่ต้ังไว้แล้ว ขอความกรุณา 
ดําเนินการให้เสร็จสิ้นโดยจะขอความมั่นใจและนําเงินเข้าบัญชี 
ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือน ถ้าไม่เป็นไปตามท่ีให้ลายลักษณ์อักษรไว้ 
ยินดีรับความผิดทุกประการ จะไม่หลบหนีโดยเด็ดขาด ขอช้ีแจงตาม 
(๑) ไม่ได้จัดทําจริง ไม่เข้าใจในระบบ (๒) ได้จัดจ้างแล้วไม่ถูกต้อง 
จากทางอําเภอ ได้จ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้วทุกเดือน แต่แบบอนุมัติ 
ทางอําเภอบอกไม่ถูกต้อง อนุมัติไม่ได้ ขาดการแนะนําระบบงาน  
การปฏิบัติงานไม่ชัดเจน สถานีอนามัยขาดความเป็นตัวของตัวเอง” 
ซึ ่ง เห ็นได ้ว ่าแม ้ผู ้อ ุทธรณ์จะยอมรับว ่าไม ่ได ้จ ัดทําบ ัญชีจร ิง  
แต่ผู้อุทธรณ์ก็ได้อ้างในทํานองที่ว่า ตนเองไม่เข้าใจในระบบการเงิน 
การบัญชี และการพัสดุ อันแสดงว่าผู้อุทธรณ์ยังให้การภาคเสธ  
มิได้รับสารภาพโดยปราศจากข้อสงสัย ซึ่งคณะกรรมการสอบสวน 
มีหน้าที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้ความจริงและยุติธรรม 
ตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๑๑ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  
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ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการ 
สอบสวนเห็นว่าการให้ถ้อยคําดังกล่าวเป็นการรับสารภาพแล้ว 
คณะกรรมการสอบสวนยังต้องดําเนินการตามข้อ ๑๔ วรรคสี่  
ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 
ที่กําหนดว่า ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพ คณะกรรมการ
สอบสวนต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําเป็นความผิด
วินัยกรณีใด หากยังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ให้บันทึกถ้อยคํา 
รับสารภาพ แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้ง
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบว่าการกระทําตามที่รับสารภาพเป็นความผิดวินัย
กรณีใด มาตราใด และไม่ได้สอบถามว่าจะยังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ
หรือไม่ ทั้ง ๆ ที่เรื่องน้ีเป็นเร่ืองสําคัญ เพราะผู้อุทธรณ์อาจไม่ยืนยัน
ถ้อยคํารับสารภาพ และอาจมีการต่อสู้ช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาในลักษณะ
ที่เข้มข้นกว่าเดิม ดังน้ัน การท่ีคณะกรรมการสอบสวนไม่ดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๔ วรรคสี่ ข้างต้น  
จึงเป็นสาระสําคัญที่ทําให้เสียความเป็นธรรม และเมื่อการดําเนินการ
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๑๔ วรรคสี่แล้ว กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็น 
กรณีที่ผู้อุทธรณ์รับสารภาพ อันจะเป็นผลให้คณะกรรมการสอบสวน
ยุติการสอบสวนได้ และไม่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตาม 
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ว่าด้วยกรณีที่ความผิดปรากฏ 
ชัดแจ้ง ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะดําเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๔  
วรรคสอง (การพิจารณากําหนดโทษ) โดยไม่สอบสวนหรืองดการ 
สอบสวนก็ได้ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏต่อมาว่า ในการพิจารณาของ 
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ผู้ว่าราชการจังหวัด และ อ.ก.พ. จังหวัด จะได้มีการดําเนินการสอบสวน
เพ่ิมเติม ซึ่งเป็นการดําเนินการตามอํานาจในข้อ ๓๓ ของกฎ ก.พ. 
ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ก็ตาม แต่หาใช่
เป็นการแก้ไขการสอบสวนที่ดําเนินการสอบสวนมาโดยไม่ถูกต้อง
ตามข้อ ๑๔ วรรคสี่ ตามอํานาจตามนัยข้อ ๓๗ ของกฎ ก.พ. ฉบับ
เดียวกัน ดังน้ัน ความไม่ถูกต้องน้ันจึงยังคงอยู่ และเมื่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด และ อ.ก.พ. จังหวัด ได้นําถ้อยคําของผู้อุทธรณ์ที่ได้จากการ
ดําเนินการที่ไม่ถูกต้องน้ันมารับฟังแล้วมีคําสั่งลงโทษแก่ผู้อุทธรณ์  
จึงเป็นการมีคําสั ่งลงโทษโดยกระบวนการที ่ไม ่ถ ูกต ้องตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการอันเป็นสาระสําคัญตามที่กฎหมายกําหนดไว้
สําหรับการน้ัน 

   เมื่อการดําเนินการสอบสวนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ขั้นตอนที่กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่าด้วยการ 
สอบสวนพิจารณา กําหนด โดยเฉพาะการที่คณะกรรมการสอบสวน
ยุติการสอบสวน โดยเห็นว่าผู้อุทธรณ์ให้ถ้อยคํารับสารภาพ แต่กลับ
ไม่มีการแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบว่าการกระทําตามที่รับสารภาพนั้น
เป็นความผิดวินัยกรณีใด มาตราใด และไม่ได้สอบถามผู้อุทธรณ์ว่า
จะยังคงยืนยันตามที่รับสารภาพหรือไม่ อันเป็นสาระสําคัญที่จะทําให้
เสียความเป็นธรรม เพราะผู้อุทธรณ์จะขาดข้อมูลในการตัดสินใจว่า
จะยังคงยืนยันตามที่รับสารภาพต่อไปหรือไม่ และขาดโอกาสในการ
ต่อสู้แก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ ดังนั้น คําสั่งที่สั่งไล่ผู้อุทธรณ์ออก 
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จากราชการ จึงเป็นคําสั่งลงโทษที่เกิดจากกระบวนการท่ีดําเนินการ
มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันมีผลให้เป็นคําสั่งลงโทษที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ก.พ.ค. จึงวินิจฉัยให้คู่กรณีในอุทธรณ์ยกเลิกคําสั่ง
ลงโทษดังกล่าว และให้ดําเนินการสอบสวนใหม่ให้ถูกต้องตาม
กฎหมายต่อไป 

อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น 

กรณีที่  5  ไล่ออก  กรณี เบิกค่ า เช่ าบ้ านเท็จ  ( เรื่ องแดงที่ 
0065157) 

ข้อเท็จจริง ผู้อุทธรณ์ เดิมรับราชการตําแหน่งนักจัดการ
งานทั่วไปชํานาญการ สังกัดสํานักงานพลังงานจังหวัด สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  พ .  ไ ด้ อุทธรณ์คําสั่ ง ต่อ  ก .พ .ค .  ในการที่ถูก
ปลัดกระทรวง โดยมติ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวง พ. สั่งลงโทษ
ไล่ออกจากราชการ ฐานกระทําการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว
อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  กรณีเบิกเงินค่าเช่าบ้านเท็จ และ
นําใบเสร็จรับเงินมาเป็นหลักฐานในการขอเบิกเงินค่าเช่าและเช่ือได้
ว่าเป็นผู้ปลอมใบเสร็จรับเงินซึ่งมีลายมือช่ือของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับ
ความยินยอม โดยใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานประกอบการเบิก
เงินค่าเช่าบ้านต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 – 30 กันยายน 2553 
เป็นจํานวนเงิน 60,000 บาท โดยจงใจเบิกและรับไปโดยรู้หรือ
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ควรรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินดังกล่าว โดยผู้อุทธรณ์ 
อุทธรณ์ว่าได้ทําสัญญาเช่าบ้านกับผู้ให้เช่าจริง ในครั้งแรกที่ทํา
สัญญาเช่าผู้ ให้เ ช่าได้ฝากใบเสร็จที่ลงลายมือช่ือผู้ ให้เช่าผ่าน 
นางสาว ว. มาให้ผู้อุทธรณ์ จํานวน ๑ เล่ม แต่จําไม่ได้ว่ามีใบเสร็จ 
ก่ีใบ โดยได้ฝากบอกกับนางสาว ว. มาว่าหากจะใช้ใบเสร็จก็กรอก
ข้อมูลได้เลยมิได้มีการปลอมลายมือช่ือของผู้ให้เช่ามาแต่ต้นเพราะ
เป็นการลงลายมือช่ือไว้ล่วงหน้าและยินยอมให้กรอกข้อมูลอ่ืนได้ใน
ภายหลัง ผู้อุทธรณ์จึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทาง
ราชการแต่การพักอาศัยในความเป็นจริงที่ผ่านมาอาจไม่ต่อเน่ืองกัน 
เน่ืองจากผู้อุทธรณ์มีความจําเป็นที่ ต้องไปราชการไปฝึกอบรม 
ประกอบกับในช่วงระยะเวลาเดียวกัน สามีของผู้อุทธรณ์ประสบ
อุบัติเหตุได้รับอันตรายถึงสาหัส ผู้อุทธรณ์ต้องดูแลพาไปพบแพทย์
ตามรายการนัดอย่างใกล้ชิด  

ในการแจ้ง สว.๓ คณะกรรมการสอบสวนไม่ได้ส่งสําเนา
รายงานการสอบสวนพร้อมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องให้ผู้อุทธรณ์
ทราบเพ่ือใช้สิทธิโต้แย้งแต่อย่างใด จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 
๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ . ๒๕๔๐) คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกับคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยก็เป็นชุดเดียวกัน คําสั่งลงโทษจึงมิชอบตามนัยมาตรา ๑๖ และ
มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
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พ.ศ.๒๕๓๙  และข้อ ๑๕ ของ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ขอให้เพิกถอนคําสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ  

  คําวินิจฉัย  ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ได้ทํา
สัญญาเช่าบ้านจากเจ้าของบ้านคนแรกแต่ผู้อุทธรณ์ไม่ได้อยู่อาศัย 
ในบ้านที่เช่าจริง  อีกทั้งไม่ได้เป็นผู้ชําระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า ไม่ว่า
จะเป็นเจ้าของบ้านคนเดิมหรือเจ้าของบ้านคนใหม่ และผู้อุทธรณ์ได้
ใช้ใบเสร็จรับเงินที่มีลายมือช่ือคล้ายลายมือช่ือของผู้ให้เช่าคนแรก
เป็นเอกสารขอรับเงินค่าเช่าบ้านต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2552 – ถึง
เดือนกันยายน 2553 จํานวนเงิน 42,000 บาท จึงเป็นการเบิก
ค่าเช่าบ้านอันเป็นเท็จ เป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7  และ
มาตรา 14  ของพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547   
การกระทํ าของผู้ อุทธรณ์ เ ป็นการกระทํ า อัน ไ ด้ ช่ือ ว่ า เ ป็น 
ผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง ประกอบกับตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0204/ว 61 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2541 ได้
กําหนดแนวทางการลงโทษให้ถือว่าเป็นการทุจริต การกระทําของ 
ผู้อุทธรณ์จึงเป็นความผิดวินัยฐานกระทําการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้
ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (4)  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยและคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดฟังข้อเท็จจริงเรื่องน้ีทํานองเดียวกับข้อเท็จจริงตามรายงาน 
การตรวจสอบสืบสวนของสํานักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา) ที่ว่าผู้อุทธรณ์ได้เบิกเงินค่าเช่าบ้านโดยไม่ได้
อาศัยอยู่จริงและไม่ ไ ด้จ่ายเ งินค่าเ ช่าบ้านให้ กับผู้ ให้ เ ช่า ทั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยก็รายงานผลการสอบสวนก่อน จึง
ไม่มีเหตุให้พิจารณาตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 นอกจากน้ี ผู้อุทธรณ์ไม่เคย
คัดค้านหรือขอให้เปลี่ยนกรรมการในช้ันสอบสวนทางวินัย เพ่ิงจะ
ยกขึ้นกล่าวอ้างในช้ันอุทธรณ์ จึงไม่มีนํ้าหนักให้รับฟังได้ และแม้
คณะกรรมการสอบสวนวินัยจะไม่ได้ส่งสําเนาหนังสือสองฉบับตามที่
ระบุไว้ใน สว.3 ให้ผู้ อุทธรณ์ก็ตาม ก็ยังไม่ถึงกับทําให้ผลการ
สอบสวนเสียไป เพราะผู้อุทธรณ์ได้มีโอกาสให้ถ้อยคําแก้ข้อกล่าวหา
และยื่นหนังสือช้ีแจงต่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยโดยมิได้หลง 
ข้อต่อสู้แต่อย่างใด จึงไม่กระทบถึงความเป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์ 
ก.พ.ค. จึงมีคําวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 

กรณีที่ 6 ภาคทัณฑ์  กรณีไม่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ละทิ้ง หรือ
ทอดทิ ้งหน้าที ่ราชการ และรายงานเท็จต่อผู ้บ ังคับบัญชา  
(เรื่องแดงที่  ๐๐๒๒๑๕๗) 
  ข้อเท็จจริง ผู้อุทธรณ์ดํารงตําแหน่งนักกฎหมายระดับ 
ชํานาญการพิเศษ ในหน่วยงานหน่ึง  ได้อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ในการ 
ที่ถูกผู้ บังคับบัญชาสั่ งลงโทษภาคทัณฑ์ ฐานไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ และระเบียบแบบแผนของราชการ ฐานไม่อุทิศเวลาของตน
ให้แก่ราชการ ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ และฐานรายงาน
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เท็จต่อผู้บังคับบัญชา ตามมาตรา ๘๒ (2) (๕) และมาตรา 83 (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กรณีย่ืน
ใบลาป่วยในคราวเดียวกันย้อนหลัง รวม ๘ วันทําการ ซึ่งไม่เป็นไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
มาปฏิบัติราชการสายเป็นประจํา และมักไม่อยู่ปฏิบัติราชการในเวลา
ราชการหลายคร้ัง  อีกทั้งปรากฏว่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 
และวันที่ 24 สิงหาคม 2555 (ครึ่งวันเช้า) ได้ลงเวลาปฏิบัติ
ราชการแล้วแต่ไม่อยู่ปฏิบัติงาน เมื่อผู้บังคับบัญชาให้บันทึกช้ีแจง
เหตุผลกลับย่ืนใบลาป่วยแทน 

  คําวินิจฉัย ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า  

            1. จากพยานหลักฐานปรากฏว่าคู่กรณีในอุทธรณ์ได้มี 
การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้อุทธรณ์ในฐานะ 
ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบ พร้อมให้โอกาสผู้อุทธรณ์ได้โต้แย้งช้ีแจง 
แก้ข้อกล่าวหาและนําพยานหลักฐานมาแสดงอย่างเต็มที่ภายใน
ระยะเวลาที่ เพียงพออันสมควร การดําเนินการสอบสวนและ 
สั่งลงโทษผู้ อุทธรณ์ดังกล่าวจึงเป็นไปตามขอบอํานาจ ขั้นตอน 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด ตามมาตรา 90  มาตรา 91 และ
มาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 แล้ว ข้ออุทธรณ์ที่ว่าเป็นการสอบสวนที่ข้ามขั้นตอน  
และการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงรับฟังไม่ได้ 
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 2.พยานหลักฐานตามสํานวนรับฟังได้ว่า ผู้ อุทธรณ์มี
พฤติการณ์มักจะมาทํางานสาย ในบางวันเมื่อลงเวลามาปฏิบัติ
ราชการ แล้วไม่อยู่ปฏิบัติงานในเวลาราชการ และวันที่ 23 สิงหาคม 
2555 – 24 สิงหาคม 2555 (ครึ่งวันเช้า) หลังจากลงเวลา 
มาปฏิบั ติราชการแล้ว ก็ ไม่อยู่ปฏิบั ติราชการในวันดังกล่าว   
ครั้นผู้บังคับบัญชาให้ช้ีแจงเหตุผล ผู้อุทธรณ์กลับย่ืนใบลาป่วย  
ซึ่งพยานหลักฐานตามสํานวนรับฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์เจ็บป่วยจริง
แต่อย่างใด และในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 นั้น ผู้อุทธรณ์ก็ได้
ยื่นใบลาป่วยย้อนหลังไปในวันที่ไม่มาปฏิบัติงาน ระหว่างเดือน
พฤษภาคม 2555 - สิงหาคม 2555 ต่างกรรมต่างวาระกัน  
รวม 8 ฉบับ และเป็นเวลา 8 วันทําการ ซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555  
พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่
ปฏิบัติตามระเบียบและแบบแผนของทางราชการ ละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หน้าที่ราชการ และรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ตามมาตรา 82 (2) 
(5) และมาตรา 83 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551  การท่ีคู่กรณีในอุทธรณ์สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ 
ผู้อุทธรณ์  เป็นการถูกต้องเหมาะสมกับกรณีความผิดแล้ว อุทธรณ์
ฟังไม่ขึ้น จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 
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กรณีที่ 7 ปลดออก  กรณีนําข้อสอบที่อยู่ในความรับผิดชอบไปให้
นักศึกษา (เรื่องแดงที่ 00๒๓๑๕๗) 

  ข้อเท็จจริง  ผู้อุทธรณ์เดิมรับราชการตําแหน่งระดับชํานาญ
การพิเศษ  ได้อุทธรณ์คําสั่งต่อ ก.พ.ค. ในการที่ถูกปลัดกระทรวง คู่กรณี 
ในอุทธรณ์ โดยมติ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวง สั่งลงโทษปลดออก
จากราชการ กรณีในระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๒ ผู้อุทธรณ์ในฐานะ
อาจารย์ประจํา ได้นําข้อสอบซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบให้กับนักศึกษา
หญิงซึ่งมีความสนิทสนมและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเกินกว่าฐานะ
อาจารย์กับลูกศิษย์กับตนซึ่งต่อมาผู้อุทธรณ์ได้หมั้นกับนักศึกษา 
รายน้ัน นักศึกษารายดังกล่าวได้นําข้อสอบไปถ่ายเอกสารและนําไป
ให้กับนักศึกษารายอ่ืนและนําไปใช้ในการสอบเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ 
หลังจากนั้นได้มีการตรวจพบข้อสอบวิชาดังกล่าวในหอพักนักศึกษา 
ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วพบว่าข้อสอบมีเน้ือหาส่วนมากตรงกับ
ข้อสอบกลางเทอม ๒ ที่นักศึกษาได้สอบไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 
๒๕๕๒  

  คําวินิจฉัย ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีมีประเด็น 
ที่ต้องพิจารณาในเบ้ืองต้นว่าการดําเนินการทางวินัยของคู่กรณีในอุทธรณ์
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  

             โดยที่ เรื่ อง น้ีปรากฏข้อเท็จจริง ว่า คู่กรณีในอุทธรณ์ 
ได้มอบหมายให้นาย ส. นิ ติกรชํานาญการ และนาย ว. นิ ติกร  
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ผลการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ความว่า ผู้ อุทธรณ์นําข้อสอบไปให้
นักศึกษาและมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว พฤติกรรมของผู้อุทธรณ์มีมูล 
ที่ควรกล่าวหาว่าผู้ อุทธรณ์กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง คู่กรณี 
ในอุทธรณ์ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน ที่สุด 
การสอบสวนพิจารณาเห็นว่า พฤติกรรมของผู้อุทธรณ์เป็นการ
กระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่รักษาช่ือเสียงและเกียรติศักด์ิ
ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่
ราชการ และฐานไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่รักษาความสามัคคีและต้อง
ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกัน ตาม
มาตรา ๘๒ (๗) (๑๐) มาตรา ๘๓ (๔) ประกอบมาตรา ๘๔ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควร
ลงโทษตัดเงินเดือน  ๕ % เป็นเวลา ๓ เดือน กลุ่มเสริมสร้างวินัย ฯ 
พิจารณารายงานผลการสอบสวนวินัย แล้วเห็นชอบตามความเห็น
ของคณะกรรมการสอบสวน คู่กรณีในอุทธรณ์ได้แจ้งให้หัวหน้ากลุ่ม
เสริมสร้างวินัย ฯ พิจารณาระดับโทษที่คณะกรรมการสอบสวนเสนอและ
ความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งอาจารย์ของผู้อุทธรณ์หรือไม่ ซึ่ง
หัวหน้ากลุ่มเสริมสร้างวินัย ฯ ได้นําเรื่องเข้าที่ประชุมนิติกรของกลุ่ม
เสริมสร้างวินัย ฯ  แล้วนิติกรเสียงข้างมากเห็นว่าพฤติกรรมโดยรวมของ 
ผู้อุทธรณ์มีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และพฤติกรรมของ 
ผู้อุทธรณ์ไม่มีความเหมาะสมท่ีจะทําหน้าที่ เป็นอาจารย์ต่อไป 
หัวหน้ากลุ่มเสริมสร้างวินัย ฯ รายงานผลการประชุมนิติกรฯ และ
พิจารณาฐานความผิดและระดับโทษ ซึ่งคู่กรณีในอุทธรณ์พิจารณา
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แล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ อุทธรณ์เป็นการกระทําผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง ฐานกระทําการอันได้ ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว 
อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควรลงโทษปลดออกจากราชการ 
และเห็นควรเสนอให้ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวง ฯ  พิจารณาโทษตาม
มาตรา ๙๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งคู่กรณีในอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นชอบ และให้เสนอ 
อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวง ฯ พิจารณา และ อ.ก.พ. สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ฯ  พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติกรรมของผู้อุทธรณ์เป็น
การกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทําการอันได้ช่ือว่า 
เป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีมติให้ลงโทษปลดออก
จากราชการ สํานักงานปลัดกระทรวง ฯ จึงมีคําสั่งลงโทษผู้อุทธรณ์
ปลดออกจากราชการ จึงเห็นว่าการดําเนินการของคู่กรณีในอุทธรณ์
ชอบด้วยกฎหมายแล้วข้ออุทธรณ์ของผู้ อุทธรณ์ในประเด็นน้ี  
จึงไม่อาจรับฟังได้  

  ในประเด็นพิจารณาต่อไปว่า การกระทําของผู้อุทธรณ์เป็น
ความผิด ฐานกระทําการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง  
ตามมาตรา ๘๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ 
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  ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ อุทธรณ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจํา
ภาควิชา ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้นํา
ข้อสอบซึ่งได้รับจากนาง พ.  ไปให้กับนางสาว ส. นักศึกษา  ซึ่งมีความ
สนิทสนมและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเกินกว่าฐานะอาจารย์กับลูก
ศิษย์กับตน และต่อมาผู้อุทธรณ์ได้หมั้นกับนางสาว ส.  และในระหว่าง 
น่ังรถโดยสารรับจ้างสาธารณะ  ผู้อุทธรณ์ได้กําชับนางสาว ส. ว่าไม่ควร
ให้ทําข้อสอบได้คะแนนสูงเกินกว่า ๗๐ – ๘๐ % เพ่ือมิให้เป็นที่สนใจ
จากบุคคลอ่ืน อย่างไรก็ตาม นางสาว  ส.  ได้นําข้อสอบไปถ่ายเอกสาร
และนําไปให้กับเพ่ือนนักศึกษาและนําไปใช้ในการสอบ เมื่อเดือนตุลาคม 
๒๕๕๒ จริง พฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์ดังกล่าวเป็นการกระทําที่บุคคล
หรือข้าราชการทั่วไปรู้สึกรังเกียจ และทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของ
ตําแหน่งหน้าที่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ฐานกระทําการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 
๘๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

  สําหรับกรณีกล่าวหาว่า เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้ส่ง
ข้อความเข้ามาที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ของนางสาว ส. ๓ ครั้ง ข้อความ
ที่ ๑ ส่งเวลา ๑๖.๑๖ น. “อัดเทปคําพูดนิชดาด้วย” ข้อความท่ี ๒  
ส่งเวลา ๑๖.๕๐ น. “โทรศัพท์เป็นของส่วนตัวไม่ต้องให้ดูเอาคืนมาถ้าคุย
ไม่รู้เรื่องก็ให้อาจารย์เค้าต้ังข้อหาเลยไม่ต้องกลัวมัน ติดต่อปะมะให้อยู่  
เด๋ียวให้แกขึ้นมาอย่ากลัวมัน” ข้อความท่ี ๓ ส่งเวลา ๑๗.๐๖ น. 
“อย่ากลัวมันเดินออกมาได้แล้ว บอกให้เคลียร์กับผู้ปกครองวันหลัง  
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บังรู้จะจัดการกับคนพวกน้ียังไง เมื่อมันชอบเล่นแบบน้ีก็จัดให้มันได้มัน
คงคิดว่าใหญ่เต็มที กบในกะลา” น้ัน ผู้อุทธรณ์ยอมรับว่าได้ส่งข้อความ
ดังกล่าว จํานวน ๓ ครั้ง จริง โดยอ้างว่า เหตุผลที่ส่งเพียงต้องการให้
นักศึกษามีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ให้ตกใจกลัวจากการสอบสวน น้ัน  
เห็นว่า กรณีน้ีผู้อุทธรณ์มิได้มีเจตนาที่จะส่งข้อความดังกล่าวไปให้นาง พ.  
และนาง ด. โดยตรง มีเจตนาเพียงส่งข้อความไปให้นางสาว ส. ซึ่งเป็น
คู่หมั้นของตนเท่าน้ัน พฤติการณ์จึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการข่มขู่
อาจารย์และบุคคลที่ เ ก่ียวข้อง  ตามมติ  อ .ก .พ .  สํา นักงาน
ปลัดกระทรวง ฯ อย่างไรก็ตาม การท่ีผู้อุทธรณ์ส่งข้อความไปยัง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของนางสาว ส. ดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการไม่รักษา
ช่ือเสียงและเกียรติศัก ด์ิของตําแหน่งหน้าที่ ราชการของตน 
พฤติการณ์ของผู้ อุทธรณ์ เป็นความผิดวิ นัยอย่างไ ม่ร้ ายแรง  
ฐานไม่รักษาช่ือเสียงและเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
ของตน ตามมาตรา ๘๒ (๑๐ )  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.ค. เห็นว่าอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์
ฟังไม่ขึ้น จึงมีคําวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 
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กรณีที่ 8 ไล่ออก กรณีเรียกรับเงินและหลอกลวงว่าจะช่วยเหลือ
ให้ผู้ อ่ืนเข้ารับราชการโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน (เรื่องแดงที่ 
0051157) 

ข้อเท ็จจริง ผู้ อุทธรณ์ตําแหน่งพยาบาลชํานาญการ  
ได้อุทธรณ์คําสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ฐานกระทําการอันได้ช่ือว่า 
เป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 82 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีได้หลอกลวงผู้ร้อง 
กับพวกรวม 3 คน ว่าสามารถช่วยให้บุตรและญาติของผู้ร้องกับพวก  
เข้าทํางานรับราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตรโดยไม่ ต้องมีการ
สอบแข่งขัน ถ้าช่วยไม่ได้จะคืนเงินให้ทั้งหมดพร้อมด้วยดอกเบ้ีย  
ทําให้ผู้ร้องที่ 1 และที่ 2 โอนเงินให้คนละ 400,000 บาท ผู้ร้องที่ 3 
โอนเงินให้ 350,000 บาท จนกระทั่ ง เมื่อช่วยเหลือผู้ ร้อง 
ทั้ง 3 รายไม่ได้จึงได้คืนเงินให้กับผู้ร้องไม่เต็มจํานวน ทําให้ผู้ร้อง
ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 

คําวินิจฉัย ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการดําเนินการ 
ทางวินัยน้ัน ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ สร 0904/ว 4 ลงวันที่
18 มีนาคม 2509 ได้แจ้งเวียนส่วนราชการว่า การดําเนินการ
สอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยไว้เป็นส่วนหน่ึงต่างหากจาก 
การดําเนินคดีอาญา โดยในการดําเนินการสอบสวนพิจารณาโทษ
ทางวินัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ อุทธรณ์ได้หลอกลวงผู้ร้อง กับพวก 
รวม 3 ราย ว่าสามารถช่วยให้บุตรและญาติของผู้ร้องกับพวกเข้ารับ
ราชการเป็นนายตํารวจช้ันสัญญาบัตรโดยไม่ต้องมีการสอบแข่งขัน 
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และรับว่าถ้าช่วยไม่ได้จะคืนเงินทั้งหมดพร้อมดอกเบ้ียทําให้ผู้ร้อง
หลงเช่ือและผู้ร้องที่ 1 และที่ 2 โอนเงินให้คนละ 400,000 บาท  
ผู้ร้องที่ 3 ได้จ่ายเงินให้ 350,000 บาท จนกระทั่งเมื่อช่วยเหลือ
บุตรผู้ร้องไม่ได้ ผู้อุทธรณ์จึงได้คืนเงินให้กับผู้ร้องไม่เต็มจํานวนทําให้ 
ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และในการดําเนินคดีอาญากับ 
ผู้อุทธรณ์ ในเร่ืองน้ีพนักงานอัยการได้ย่ืนฟ้องผู้อุทธรณ์กับพวก  
ฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนต่อศาลจังหวัด ม. ซึ่งศาลจังหวัด ม.  
ได้มีคําพิพากษา เป็นคดีอาญาหมายเลขดําที่ 3946/2553 และ 
4289/2553  หมายเลขแดงที่ 3212/2554 และ 3213/2554 
ว่าผู้อุทธรณ์กับพวกมีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 343  วรรคแรก โดยร่วมกันหลอกลวง
ผู้ เสียหายและประชาชนสามรายต่างครั้งต่างคราวกัน จึงเป็น
ความผิดสามกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ให้
จําคุกจําเลยที่ 2 กระทงละ 3 ปี รวมจํานวน 9 ปี จําเลยที่ 1  
(ผู้อุทธรณ์) ชดใช้ค่าเสียหายบางส่วนแก่ผู้เสียหาย ทั้งสามอันเป็น
การบรรเทาผลร้าย จึงสมควรลงโทษสถานเบา จําคุกจําเลยที่ 1  
(ผู้อุทธรณ์) กระทงละ 1 ปี รวมจําคุก 3 ปี ให้จําเลยทั้งสองร่วมกัน
คืนหรือใช้เ งินคืนแก่ผู้ เสียหายที่ 1 เป็นเงิน 250,000 บาท 
ผู้เสียหายที่ 2 และที่ 3 เป็นเงินคนละ 300,000 บาท จําเลยได้
อุทธรณ์ ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 ได้มีคําพิพากษาว่า จําเลยทั้งสอง
โดยทุจริตร่วมกับพวกหลอกลวงผู้เสียหายทั้งสามด้วยการแสดง
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ข้อความอันเป็นเท็จ  และโดยการหลอกลวงดัง ว่า น้ันได้ไป 
ซึ่งทรัพย์สินของผู้เสียหายทั้งสาม จําเลยทั้งสองจึงมีความผิดฐาน
ร่วมกันฉ้อโกง ซึ่งถือได้ว่าผู้อุทธรณ์มีพฤติการณ์ตามท่ีถูกลงโทษจริง 
แต่เหตุที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคําพิพากษายกฟ้องเน่ืองจาก  
ศาลเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ไม่มีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามมาตรา 
343 วรรคแรก แต่มีความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 341 และเป็นความผิดอันยอมความได้ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 348 ซึ่งผู้เสียหายจะต้องแจ้งความร้องทุกข์
ให้ดําเนินคดีแก่จําเลยภายในกําหนดสามเดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหาย
รู้เรื่องว่าถูกฉ้อโกงและรู้ตัวผู้กระทําผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 96 แต่ผู้ เสียหายได้แจ้งความร้องทุกข์ให้ ดําเนินคดี              
เกินกําหนดเวลาดังกล่าว เป็นอันขาดอายุความ สิทธินําคดีอาญามา
ฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 39 (6)  จึงฟังได้ว่าผู ้อ ุทธรณ์มีพฤติการณ์ตามที่ถ ูก
กล ่า วหาจร ิง  พฤต ิการณ ์ของผู ้อ ุท ธรณ ์เป ็นความผ ิดว ิน ัย 
อย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (4) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551               
ซึ ่งกรณีเรียกร้องเงินจากราษฎรเพื่อฝากเข้าทํางาน หนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.3/ว 2 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538  
ได้กําหนดแนวทางการลงโทษผู้กระทําผิดในระดับเดียวกันกับ
ความผ ิดฐานท ุจ ร ิตต ่อหน ้าที ่ร าชการ  ตามหน ังส ือสําน ัก
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เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่ นร 0205/ว 234 ลงวันที ่ 24 
ธันวาคม 2536 คือลงโทษไล่ออกจากราชการ การที ่คู ่กรณี 
ในอุทธรณ์สั่งเพิ่มโทษตามมติ อ.ก.พ.กระทรวง ส. จากปลดออก
จากราชการเป็นไล่ผู้ อุทธรณ์ออกจากราชการ ตามคําสั่งจังหวัด ม.  
ที่ 2614/2556 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 จึงถูกต้องและ
เป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์แล้ว อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ก.พ.ค. จึงวินิจฉัย 
ให้ยกอุทธรณ์  

กรณีที่ 9 ภาคทัณฑ์ กรณีขอเงินงบประมาณเพื่อซ่อมแซมถนน 
ที่ ถูกน้ํากัดเซาะจากอุทกภัย โดยไม่ชอบด้วยระเบียบของ
กระทรวงการคลัง (เรื่องแดงที่ 0015157) 

ข้อเท็จจริง ผู้อุทธรณ์ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) อุทธรณ์คําสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ 
ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของ 
ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้
เสียหายแก่ราชการ ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 อันเป็นกฎหมายที่ใช้
บังคับในขณะกระทําความผิด กรณีได้รับการแต่งต้ังให้เป็น
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ ส .  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบใช้เงินทดรองราชการและมีมติให้ขอ
เงินงบประมาณจากคณะกรรมการฯ เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูก 
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นํ้ากัดเซาะ โดยไม่ชอบด้วยระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วย 
เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2546 ข้อ 27 ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 

คําวินิจฉัย ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ได้รับ
การแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อําเภอ ส. มีอํานาจหน้าที่สํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในอําเภอและความต้องการรับความช่วยเหลือ 
ด้านต่าง ๆ ของผู้ประสบภัยพิบัติ ประสานงาน และร่วมดําเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ ก .ช .ภ .อ . หรือ ก .ช .ภ .อ . อ่ืน  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบใช้เงินทดรองราชการของอําเภอ ส. 
ดําเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 
จํานวน 4 โครงการ และซ่อมฝาย จํานวน 1 โครงการ รวม 5 
โครงการ เป็นเงิน 499,620 บาท และให้ขอเงินงบประมาณจาก
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด ร .  
เป็นเงิน 9,075,750 บาท เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรังที่ถูกนํ้ากัดเซาะ
ผิวจราจรเสียหาย จํานวน 67 โครงการ โดยไม่ชอบด้วยระเบียบ
ของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ข้อ 27 กําหนดว่า 
การจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน 
ให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราท่ี
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กระทรวงการคลังกําหนด และหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ข้อ 5.8.5 
วรรคหน่ึง กําหนดว่า การซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับ
ความเสียหายจากภัยพิบัติ ซึ่งมิได้อยู่ในความรับผิดชอบของ 
ส่วนราชการ ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีเร่งด่วนจําเป็นเพ่ือให้
กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยการซ่อมแซมนั้น จะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับ
โครงการที่ได้รับงบประมาณดําเนินการในบริเวณน้ันอยู่แล้ว สําหรับ
การซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นกรณีที่งบประมาณเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็นซึ่ง ต้ังไว้ในปีน้ันได้ใช้จ่ายหมดแล้ว ก .พ .ค . 
พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้อุทธรณ์กระทําความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้
เสียหายแก่ราชการ ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 อันเป็นกฎหมายที่ใช้
บังคับในขณะกระทําความผิด และเห็นว่าการกระทําของผู้อุทธรณ์
เป็นกรณีความผิดเล็กน้อย ประกอบกับผู้อุทธรณ์ไม่เคยกระทํา
ความผิดมาก่อน มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ คําสั่งลงโทษภาคทัณฑ์
ผู้ อุทธรณ์ เป ็นคําสั ่งที ่ชอบด ้วยกฎหมาย  อ ุทธรณ์ฟ ัง ไม ่ขึ ้น  
จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์   
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กรณีที่ 10 ไล่ออก กรณีนําโทรศัพท์มือถือพร้อมที่ชาร์จแบตเตอร่ี
และยาไอซ์ซุกซ่อนในถุงอาหารเข้าไปในเรือนจํา (เรื่องแดงที่  
00๑๙15๗) 

ข้อ เท็ จจริ ง  ผู้ อุ ท ธรณ์  เ ดิ ม รั บราชการ ตํ าแห น่ ง 
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชํานาญงาน เรือนจํา พ. กรม ร. อุทธรณ์คําสั่ง
ลง โทษไล่ออกจากราชการ  ตามมาตรา  ๘๕  (๑ )  และ  (๔ )  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑   
กรณีผู้อํานวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง หัวหน้าฝ่ายควบคุมผู้ต้องขัง 
หัวหน้างานควบคุมกลาง เรือนจํา พ. ร่วมกันจับกุมนักโทษชาย 
(น.ช.) ดํา พร้อมกับได้ยึดโทรศัพท์มือถือจํานวน ๓ เครื่อง ที่ชาร์จ
แบตเตอรี่ ๑ ชุด และยาไอซ์ ๖ ถุง นํ้าหนักรวม ๓๕.๒ กรัม ซึ่ง 
ซุกซ่อนอยู่ในกล่องข้าวเหนียวมะม่วงและถุงข้าวเหนียวที่ผู้อุทธรณ์
นําเข้าไปให้ น.ช. ดํา ในเรือนจํา 

คํา ว ิน ิจ ฉ ัย   ก .พ .ค .  พิจารณาแล้วเห็นว่า  เรื่อง น้ี 
มีประเด็นที่ ต้องพิจารณาว่า คําสั่งที่กรม ร . คู่กรณีในอุทธรณ์ 
สั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
โดยมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาก่อนว่า การดําเนินการทางวินัย 
กับผู้อุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อคู่กรณีในอุทธรณ์ได้รับรายงาน
จากเรือนจํา พ. ว่า เจ้าหน้าที่เรือนจํา พ. ได้ร่วมกันตรวจค้นรถยนต์
บรรทุกงานฝึกวิชาชีพพับถุง โดยมีผู้อุทธรณ์เป็นผู้ขับขี่ พบยาไอซ์ 
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จํานวน 6 ถุง นํ้าหนักรวม 35.2 กรัม พร้อมโทรศัพท์มือถือ 
จํานวน 3 เคร่ือง ซุกซ่อนอยู่ในข้าวเหนียวและข้าวเหนียวมะม่วง  
ซึ่งเรือนจํา พ. ได้มอบหมายให้นายเขียว นักทัณฑวิทยาชํานาญการ 
ไปแจ้งความเพื่อดําเนินคดีแล้ว  คู่กรณีในอุทธรณ์เห็นว่า กรณีมีมูล
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยขึ้นทําการสอบสวนผู้ อุทธรณ์ในเรื่องดังกล่าว  
โดยคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา ตามบันทึกการแจ้ง
และรับทราบข้อกล่าวหา (สว . 2) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (สว.3) และให้โอกาส 
ผู้อุทธรณ์ช้ีแจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว และผู้อุทธรณ์ได้ช้ีแจง
ข้อเท็จจริงแล้ว  คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า ผู้อุทธรณ์กระทํา 
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ควรลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ  
และรายงานให้คู่กรณีในอุทธรณ์ทราบ  คู่กรณีในอุทธรณ์จึงส่งเรื่อง
ให้ อ.ก.พ. กรม ร. พิจารณาแล้ว อ.ก.พ. กรม ร. มีมติให้ไล่ผู้อุทธรณ์
ออกจากราชการ คู่กรณีในอุทธรณ์จึงมีคําสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ 
ออกจากราชการ  การดําเนินการทางวินัยกับผู้อุทธรณ์จึงเป็นการ
ดําเนินการตามนัยมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 14 ข้อ 15  
ข ้อ  25  ข ้อ  30  และข ้อ  32  ของกฎ  ก .พ .  ฉบ ับที ่ 18  
(พ.ศ. 2540) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ประกอบมาตรา 90 
มาตรา 93 และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 แล้ว 
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มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้อุทธรณ์ได้กระทํา
ความผิดตามท่ีถูกลงโทษหรือไม่  

เรื่องน้ีข้อเท็จจริงจากคู่กรณีทั้ งสองฝ่ายรับฟังได้ว่า  
ผู้ อุทธรณ์ไ ด้ให้การ รับว่าไ ด้ นําถุ งอาหารที่มี โทรศัพท์มือถือ 
พร้อมที่ชาร์จแบตเตอรี่ และยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่เข้าไปให้ น.ช. ดํา 
ภายในเรือนจํา พ. จริง ตามท่ีผู้อุทธรณ์ได้อุทธรณ์ว่า ผู้อุทธรณ์ 
ไม่มีส่วนรู้เห็นในเร่ืองน้ี พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เรื่องน้ีแม้ข้อเท็จจริง
ตามการสอบสวนจะฟังได้ว่า น.ช. ดํา ได้ขอให้ผู้อุทธรณ์นําถุงอาหาร
ที่ญาตินํามาฝากไว้ที่ป้อมรักษาการณ์หน้าเรือนจําเข้าไปให้ น.ช. ดํา 
ในเรือนจํา แต่ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ย่อมต้องทราบดี
ถึ งข้อ ห้ามในการ รับฝากสิ่ งของจากญาติของผู้ ต้องขั งหรือ
บุคคลภายนอกเข้าไปให้ผู้ต้องขัง และผู้บัญชาการเรือนจําก็มีคําสั่ง
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของเรือนจํารับฝากสิ่งของจากญาติของผู้ต้องขัง
หรือบุคคลภายนอกเข้าไปให้ผู้ต้องขังโดยเด็ดขาด แต่ผู้อุทธรณ์ 
กลับฝ่าฝืนกระทําการดังกล่าว โดยเมื่อผู้อุทธรณ์ได้รับถุงอาหาร
ดังกล่าวแล้วก็มิได้ตรวจค้นอย่างละเอียด แม้การตรวจค้นไม่ได้
ยุ่งยากหรือซับซ้อนแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการผิดวิสัยของเจ้าพนักงาน
ราชทัณฑ์ และในช้ันสอบสวนผู้อุทธรณ์ให้ถ้อยคําว่า เมื่อผู้อุทธรณ์
นําถุงอาหารใส่ในรถเข้าไปในเรือนจําจนถึงจุดจอดรถแล้ว ผู้อุทธรณ์
ก็ส่งถุงใส่อาหารดังกล่าวให้กับ น.ช. ดํา โดยไม่ปรากฏว่าผู้อุทธรณ์
ได้สั่งให้ น.ช. ดํา นําถุงอาหารไปให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมตรวจค้น
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หรือมีพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ อุทธรณ์จะนําถุงอาหาร
ดังกล่าวไปให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมตรวจค้นแต่อย่างใด  ทั้งที่ 
หากเป็นถุงอาหารของผู้อุทธรณ์เอง  ผู้อุทธรณ์จะนําไปให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ายควบคุมตรวจทุกคร้ัง และในชั้นสอบสวน น.ช. ดํา ซึ่งเป็น
ผู้ต้องขังรับใช้ใกล้ชิดก็ไม่ได้ให้การว่าได้เคยให้ผู้อุทธรณ์เอาอาหาร 
ไปให้เป็นกิจวัตรประจําสม่ําเสมอจนทําให้ผู้ อุทธรณ์ประมาท 
หรือละเลยไม่ตรวจสอบแต่อย่างใด เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นอาหาร 
ก็ต้องตรวจสอบตามวิสัยของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ การที่ผู้อุทธรณ์
นําถุงอาหารเข้าไปโดยไม่ตรวจสอบจึงไม่ใช่การประมาทเลินเล่อ 
แต่อย่างใด จึงเช่ือว่าผู้อุทธรณ์มีส่วนรู้เห็นกับ น.ช. ดํา นําถุงอาหาร
ที่มีสิ่งของต้องห้ามและยาเสพติดเข้าไปในเรือนจํา แม้ตามทาง
สอบสวนจะฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์เป็นผู้ซื้ออาหารในถุงดังกล่าวแต่ 
ผู้อุทธรณ์ได้นําถุงอาหารที่ญาติของ น.ช. ดํา นํามาฝากไว้เข้าไปให้ 
น.ช. ดํา  ซึ่งการที่ผู้อุทธรณ์นําถุงอาหารดังกล่าวใส่ในรถยนต์บรรทุก
วัสดุและอุปกรณ์พับถุงกระดาษ แล้วขับเข้าไปภายในเรือนจํา 
ตามหน้าที่ ย่อมทําให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมเข้าใจว่า ถุงอาหาร
ดังกล่าวเป็นของผู้อุทธรณ์เอง จึงไม่ถูกตรวจค้น  

   นอกจากน้ี การดําเนินการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนได้กําหนดอํานาจหน้าที่
และวิธีการพิจารณาโทษทางวินัยไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจาก 
การดําเนินคดีอาญา และในการสอบสวนทางวินัยก็รับฟังได้ว่า 
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พฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์ไม่ใช่การประมาทเลินเล่อแต่อย่างใด  
จึงเช่ือว่าผู้อุทธรณ์มีส่วนรู้เห็นกับ น.ช. ดํา นําถุงอาหารที่มีสิ่งของ
ต้องห้ามและยาเสพติดเข้าไปในเรือนจํา  พฤติการณ์เป็นการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และกระทําการ 
อันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ 
(4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   
อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น  ก.พ.ค. จึงมีคําวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 

กรณีที่ 11 ไล่ออก กรณีกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษ 
จํ า คุ ก โ ด ยคํ า พิ พ า กษ า ถึ ง ที่ สุ ด ใ ห้ จํ า คุ ก  ( เ รื่ อ ง แ ด งที่  
00๒๔๑๕๗) 

ข้อเท็จจริง ผู้อุทธรณ์ เดิมรับราชการตําแหน่งนักวิชาการ
ป่ า ไม้ ชํ า น าญการ  สั ง กั ดสํ า นั ก ง านท รัพยากรธ ร รมชา ติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส. สํานักงานปลัดกระทรวง ท. อุทธรณ์
คําสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ฐานกระทําความผิดอาญาจนได้รับ
โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ตามมาตรา 85 (6)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
กรณีเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 6 สํานักงาน
ป่าไม้จังหวัด ล. ในฐานะหัวหน้างานปราบปราม ฝ่ายป้องกัน 
รักษาป่า โดยทําหน้าที่หัวหน้าสายตรวจปราบปรามการกระทํา 
ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ประจําจังหวัด ล.  ซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน
และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจัดทําเอกสารใบสมัครเป็นลูกจ้างช่ัวคราว



ก.พ.ค. ผูพิ้ทกัษร์ะบบคุณธรรม    “ยติุธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว”         ๔๓  

รายวัน และรับรองเอกสารใบสมัคร รวมท้ังลงลายมือช่ือลูกจ้าง
ช่ัวคราวรายวัน จํานวน 21 คน ว่าเป็นผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับงานที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ พร้อมทั้งรับรองว่าบุคคล
เหล่าน้ันได้ปฏิบัติงานและลงลายมือช่ือในใบสมัคร รวมทั้งจ่ายเงิน
ลูกจ้างช่ัวคราวจริง เพ่ือขออนุมัติจัดจ้างและขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้าง
ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน ประจําเดือนธันวาคม 2539 เดือนมกราคม 
2540 และเดือนกุมภาพันธ์ 2540 เป็นเงินทั้งสิ้น 236,250 บาท 
เสนอต่อสํานักงานป่าไม้จังหวัด ล. อันเป็นความเท็จ และศาลฎีกา
ได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกผู้อุทธรณ์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 
2556 

คําวินิจฉัย ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริง 
รับฟังได้ว่า พนักงานอัยการจังหวัด ล. เป็นโจทก์ฟ้องผู้อุทธรณ์เป็น
จําเลยต่อศาลจังหวัด ล. เรื่องความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  
ในระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ 
จําเลยร่วมกับพวกจัดทําเอกสารใบสมัครเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 
และรับรองเอกสารใบสมัคร และลงลายมือช่ือลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 
จํานวน ๒1 คน ว่าเป็นผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่จะ
มอบหมายให้ปฏิบัติงาน และรับรองว่าบุคคลเหล่าน้ันได้ปฏิบัติงาน
และลงช่ือในใบสมัครและหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวจริง
เพ่ือขออนุมัติจัดจ้างและขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว
รายวัน ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๓๙ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๐  
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เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๕,๐๐๐ บาท เสนอต่อสํานักงานป่าไม้จังหวัด ล. 
อันเป็นความเท็จ เป็นเหตุให้ป่าไม้จังหวัด ล. หลงเช่ือว่าเป็นเอกสาร
ที่แท้จริง จึงได้อนุมัติและจ่ายเงินเป็นจํานวน ๒๒๕,๐๐๐ บาทให้แก่จําเลย 
อันเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
เพ่ือให้ เกิดความเสียหายแก่ลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน ๒1 คน  
ป่าไม้จังหวัด ล. ผู้ว่าราชการจังหวัด ล. กรม ป. และเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยทุจริต เหตุเกิดที่อําเภอ ช. และอําเภอ ม. จังหวัด ล. 
เก่ียวพันกัน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗, ๙๐ 
จําเลยให้การปฏิเสธ ศาลช้ันต้นพิพากษาว่า จําเลยมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ให้จําคุก ๑ ปี จําเลยอุทธรณ์ 
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จําเลยย่ืนฎีกาเมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนฎีกาแล้ว 
ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกฎีกาจําเลย ศาลจังหวัด ล.  
อ่านคําพิพากษาศาลฎีกา วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ และผู้อุทธรณ์
ได้ทําหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ รายงานสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส. ว่าได้กระทําความผิด
อาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ศาลฎีกาพิพากษา
ยกฎีกา คําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ๑ ปี ตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ 
ดังน้ัน ผู้อุทธรณ์จึงเป็นผู้กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ๑ ปี ตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ 
ซึ่งไม่ใช่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิด 
ลหุโทษ การกระทําของผู้อุทธรณ์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ฐานกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
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ให้จําคุก ตามมาตรา ๘๕ (๖ )  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏ 
ชัดแจ้งตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ข้อ ๔ (๑) ประกอบ 
บทเฉพาะกาล มาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน และ 
อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวง ท. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์กระทํา
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และเมื่อมี 
คําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกผู้อุทธรณ์ ถือว่าเป็นการกระทําความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๙๕ เป็นกรณีความผิดปรากฏ
ชัดแจ้งตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ผู้บังคับบัญชา
สามารถดําเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ ประกอบกับ
คู่กรณีในอุทธรณ์เป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน คู่กรณีในอุทธรณ์จึงมีอํานาจ 
สั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ ฐานกระทําความผิดอาญา 
จนได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุให้จําคุก ตามมาตรา ๘๕ (๖) 
แห่งพระราชบัญญั ติฉบับเ ดียวกัน  ประกอบกับตามหนังสือ 
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๗ 
แจ้งว่า ก.พ. ได้พิจารณาเห็นว่า เมื่อข้าราชการกระทําผิดวินัยและ
ถูกสั่งลงโทษ ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือว่ากล่าวตักเตือน หรือยุติเรื่อง  
และแม้จะมีกฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินออกมาใช้บังคับ  
ทําให้บุคคลดังกล่าวได้รับการล้างมลทินแล้วก็ตาม แต่เมื่อบุคคล
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ดังกล่าวถูกศาลพิพากษาจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
ในภายหลัง แม้จะเป็นเรื่องเดียวกันก็ตาม ก็สามารถลงโทษทางวินัย
ฐานกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด 
ให้จําคุกได้ ไม่เป็นการลงโทษทางวินัยซ้ํา เพราะเป็นความผิด 
คนละฐานกับความผิดที่ถูกดําเนินการทางวินัย ซึ่งได้รับการ 
ล้างมลทินดังกล่าวแล้ว ดังน้ัน ความผิดฐานกระทําความผิดอาญา 
จนได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกภายหลังน้ี  
จึงไม่ได้รับการล้างมลทินแต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า  
ขณะผู้อุทธรณ์ดํารงตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 7 ว ช่วยปฏิบัติ
ราชการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ง. 
กรม ป. ได้มีคําสั่ง ที่ ๑๙๖๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
ลงโทษปลดผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ กรณีเมื่อครั้งดํารงตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ ๖ สํานักงานป่าไม้จังหวัด ล. ในฐานะ
หัวหน้างานปราบปราม ฝ่ายป้องกันและรักษาป่า ทําหน้าที่หัวหน้า
สายตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
ประจําจังหวัด ล. ร่วมกันทําหลักฐานเท็จเบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราวรายวัน จํานวน ๒๑ คน ในเดือนธันวาคม ๒๕๓๙ ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ทั้งที่ไม่มีการจ้างงานกันจริง แต่ทําหลักฐานเท็จ
ในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจํานวน ๒๓๖,๒๕๐ บาท นําไปเป็น
ประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ  ผู้ อุทธรณ์กระทําผิด วิ นัยอย่างร้ ายแรง  
ฐานปฏิบั ติหรือละเ ว้นการปฏิบั ติหน้าที่ ราชการโดยมิชอบ  
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เพ่ือให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริต 
ต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหาย 
แก่ราชการอย่ าง ร้ายแรง  และฐานกระทํ าการอันไ ด้ ช่ือ ว่า 
เป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ 
วรรคสอง และมาตรา ๘๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ .ศ . ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ ใช้บังคับ 
ขณ ะ ก ร ะ ทํ า ผิ ด  ต่ อ ม า ผู้ อุ ท ธ ร ณ์ ไ ด้ รั บ ก า ร ล้ า ง ม ล ทิ น 
ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอกลับเข้ารับราชการ อธิบดีกรม ป. มีคําสั่ง  
ที่ ๑๑๘๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ บรรจุและแต่งต้ัง 
ให้ผู้อุทธรณ์ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ ๗ กลุ่มปฏิบัติ
ภารกิจในราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัด อ. ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

ต่อมาศาลจังหวัด ล.พิพากษาว่า จําเลย (ผู้ อุทธรณ์)  
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ให้จําคุก ๑ ปี 
จําเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จําเลยย่ืนฎีกาเม่ือพ้น
กําหนดเวลาย่ืนฎีกา ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกฎีกา
จําเลย ดังน้ัน ผู้อุทธรณ์จึงเป็นผู้กระทําความผิดอาญา มาตรา ๑๕๗ 
ประมวลกฎหมายอาญา จนได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ให้ จํ าคุก  ๑  ปี  ตามคํา พิพากษาศาลอุทธรณ์  พิพากษายืน 



๔๘   ก.พ.ค. ผูพิ้ทกัษร์ะบบคุณธรรม       “ยติุธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว” 

ตามศาลจังหวัด ล. ต้ังแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่
ศาลจังหวัด ล. อ่านคําพิพากษาศาลฎีกา ถือได้ว่าผู้อุทธรณ์กระทํา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก 
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ตามมาตรา ๘๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมาตรา ๑๓๒ 
แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน และกฎ ก .พ .  ฉบับที่ ๑๓  
(พ.ศ. ๒๕๓๙) ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามข้อ ๔ (๑)  
และ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวง ท. ในการประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ พิจารณาแล้ว มีมติไล่ผู้อุทธรณ์
ออกจากราชการ คู่กรณีในอุทธรณ์จึงมีคําสั่ง ที่ ๖๔๓/๒๕๕๖  
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สั่งไล่ผู้ อุทธรณ์ออกจากราชการ   
แม้จะเป็นเรื่องเดียวกันก็ตาม คู่กรณีในอุทธรณ์มีอํานาจสั่งลงโทษ
ทางวินัยแก่ผู้ อุทธรณ์ ฐานกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก  
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ตามมาตรา ๘๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ ไม่เป็นการลงโทษ 
ทางวินัยซ้ํา เพราะเป็นความผิดคนละฐานกับความผิดที่ถูกดําเนินการ
ทางวินัย ซึ่งได้รับการล้างมลทินแล้ว ตามมติ ก.พ. ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ดังกล่าว  

นอกจากน้ี ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า วันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๕๖ ศาลจังหวัด ล. ได้อ่านคําพิพากษาของศาลฎีกาพิพากษา 
ยกฎีกาจําเลย มีผลให้จําเลย (ผู้อุทธรณ์) เป็นผู้กระทําความผิด
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อาญาตามมาตรา ๑๕๗ ประมวลกฎหมายอาญา จนได้รับโทษจําคุก  
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ๑ ปี ตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ 
พิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลจังหวัด ล. ให้จําคุกจําเลย ๑ ปี 
เ ป็นการกระทําผิด วิ นัยอย่างร้ ายแรง  ตามมาตรา  ๘๕  (๖ )  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
และ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวง ท. พิจารณาแล้วมีมติลงโทษ
ไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ คู่กรณีในอุทธรณ์ต้องออกคําสั่งลงโทษ
ไล่ผู้ อุทธรณ์ออกจากราชการตามมติ อ.ก.พ. ตามมาตรา ๙๗  
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน เพราะศาลพิพากษา
จําคุกผู้อุทธรณ์ในขณะท่ีผู้อุทธรณ์เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
กรณีของผู้อุทธรณ์จึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข.(๗)  
แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน เพราะไม่ได้เป็นผู้เคยต้องรับโทษ
จําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด 
ทางอาญาก่อนที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ก.พ.ค. จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 

กรณีที่ 12 ตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน กรณีสั่งการและ 
ลงนามให้นิติบุคคลซ้ือที่ดิน โดยไม่เสนอเจ้าพนักงานที่ดินสั่งการ 
(เรื่องแดงที่ ๐๐๑๘๑๕๗) 

ข้อเท็จจริง  ผู้อุทธรณ์ ดํารงตําแหน่งนักวิชาการท่ีดิน
ชํานาญการ สํานักงานที่ดินจังหวัด ม . อุทธรณ์คําสั่งลงโทษ 
ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 1 เดือน ฐานไม่ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่
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ราชการใ ห้ เ ป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้เสียหาย 
แก่ราชการ ตามมาตรา 85 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 133  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   
กรณีเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนักวิชาการที่ดินชํานาญการ สํานักงาน
ที่ดินจังหวัด ก. ได้สั่งการและลงนามให้บริษัท พ. ซึ่งเป็นนิติบุคคล 
ซื้อที่ดิน โดยไม่เสนอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ก. สั่งการ 

คําวินิจฉัย ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์สั่งการ
และลงนามให้บริษัท พ. ซึ่งเป็นนิติบุคคลซื้อที่ดินได้ โดยไม่เสนอ 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ก. สั่งการก่อน ซึ่งตามหนังสือกรมที่ดิน 
ลับ ที่ มท 0710/ว 18688 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2541  
ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า “ในการพิจารณาเรื่องราวนิติบุคคลขอได้มา 
ซึ่งที่ดิน ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินสาขา หรือ
ผู้รักษาราชการแทน สั่งการทุกเรื่อง” การท่ีผู้อุทธรณ์กล่าวอ้างว่า  
เจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัด ก . ได้สั่ งการด้วยวาจาให้ผู้ อุทธรณ์
ดําเนินการให้ผู้ขอไปได้ โดยไม่ต้องรอเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ก.  
ไม่ปรากฏหลักฐานให้ฟังได้เช่นน้ัน  และการที่ผู้อุทธรณ์กล่าวอ้างว่า 
การสั่งการของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ก. ที่ให้ผู้อุทธรณ์ดําเนินการ
ในเร่ืองน้ี ทําให้เข้าใจได้ว่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ก. ได้อนุญาต 
ใ ห้บริษัท  พ .  ซื้ อที่ ดินไ ด้  ซึ่ ง เ ป็นคํ าสั่ งที่ ชอบด้วยกฎหมาย 
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ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕  หากผู้อุทธรณ์ไม่ดําเนินการจะมีความผิดตามมาตรา ๘๘ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน น้ัน  เห็นว่า การสั่งการ
ของผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๘๘ ดังกล่าว ต้องเป็นการสั่งการ 
ในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ  
แต่กรณีผู้ อุทธรณ์ซึ่งดํารงตําแหน่งนักวิชาการท่ีดิน ๖ หัวหน้า 
งานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ๑ ย่อมทราบดีอยู่แล้วว่า ตามหนังสือ
กรมที่ดินฉบับดังกล่าวกําหนดให้การพิจารณาเร่ืองราวนิติบุคคล 
ขอได้มาซึ่งที่ดิน ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินสาขา 
หรือผู้รักษาราชการแทน เป็นผู้สั่ งการ กับทั้ งในวันดังกล่าว 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ก. ไม่ได้ลาราชการ เพียงแต่ออกไปธุระ
ช่ัวคราว อีกทั้งผู้อุทธรณ์ก็ไม่ใช่ผู้รักษาราชการแทน ผู้อุทธรณ์จึงไม่มี
อํานาจที่จะสั่งการให้บริษัท พ. ซื้อที่ดินได้ ถ้าหากมีการส่ังการ
ดังกล่าวจริงก็เป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้อุทธรณ์ชอบที่จะ
เสนอความเห็นเป็นหนังสือเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งน้ันได้  
และหากผู้บังคับบัญชายังคงยืนยันให้ผู้อุทธรณ์ปฏิบัติตามคําสั่งเดิม 
ผู้อุทธรณ์ต้องปฏิบัติไปตามน้ัน ซึ่งผู้อุทธรณ์ไม่ต้องรับผิดแต่อย่างใด 
ทั้ ง น้ี  โดยนัยมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญั ติฉบับเดียวกัน  
แต่ไม่ปรากฏว่าผู้อุทธรณ์ได้มีหนังสือโต้แย้งคําสั่งตามกรณีดังกล่าว 
จึงไม่น่าเช่ือว่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ก. ได้สั่งการตามที่ผู้อุทธรณ์
กล่าวอ้างจริง  พฤติการณ์ของผู้ อุทธรณ์จึงเป็นการไม่ปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามหนังสือกรมที่ดินดังกล่าว เป็นการกระทําผิดวินัย 
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ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของ 
ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้
เสียหายแก่ราชการ ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 133  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 

กรณีที่ 13 ปลดออก  กรณี ถูกฟ้องคดีอาญา  ( เรื่องแดงที่ 
0008157) 

ข้อเท็จจริง ผู้อุทธรณ์เดิมรับราชการตําแหน่งพยาบาล
วิชาชีพ ระดับชํานาญการ โรงพยาบาลแห่งหน่ึง สังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ได้อุทธรณ์คําสั่งในการที่ถูกผู้ว่าราชการจังหวัด 
โดยมติ อ.ก.พ. จังหวัด สั่งลงโทษปลดออกจากราชการ ฐานกระทําการ
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (4)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
กรณีมีพฤติการณ์อันน่าเช่ือว่ากระทําความผิดอาญาฐานฉ้อโกง 
โดยแสดงตนเป็นบุคคลอ่ืน ฐานปลอมเอกสารสิทธิ ฐานใช้เอกสารสิทธิ
และเอกสารราชการปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 
มาตรา 268 และมาตรา 342 

คําวินิจฉัย ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า จากพยานหลักฐาน
ในสํานวนประกอบกับคําพิพากษาของศาลจังหวัดและศาลอุทธรณ์ภาค 
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พยานฝ่ายกล่าวหาไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์มาก่อน  
จึงไม่มีเหตุที่จะต้องให้การปรักปรําให้ร้ายผู้อุทธรณ์และทําหลักฐานเท็จ
ว่าผู้อุทธรณ์เป็นหนี้เงินกู้นาง ร. โดยไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด  
ตามพยานหลักฐานเชื่อว่าผู ้อุทธรณ์ได้ทําสัญญากู ้เงิน จํานวน  
200,000 บาท จากนาง ร. ตามสัญญากู้ยืมฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน 
2550 จริง โดยผู้อุทธรณ์ได้แสดงตนว่าชื่อนางสาว ย. อาชีพ 
รับราชการ และเอาตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพค้ําประกันการกู้เงิน 
พร้อมทั้งใช้สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรูปถ่ายของ 
ผู้อุทธรณ์ แต่ระบุช่ือนางสาว ย. ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นหลักฐาน
แนบสัญญากู้ยืม ซึ่งในวันทําสัญญากู้ยืมเงินเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2550 นาง ร. และนาย ว. สามีนาง ร. ให้การสอดคล้องกันว่า  
ในวันดังกล่าวผู้อุทธรณ์ได้มาขอกู้เงินกับนาง ร. จริง ส่วนนาย ช. 
น้องชายนาง ร. ที่ลงช่ือเป็นพยานในสัญญากู้ยืมไม่สะดวกที่จะมาให้การ
ต่อคณะกรรมการสอบสวน แต่นาย ช. ได้ให้การต่อพนักงานสอบสวน
ที่สถานีตํารวจภูธรสอดคล้องกับคําให้การของนาง ร. และนาย ว. ว่า 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ผู้อุทธรณ์ได้ทําสัญญากู้ยืมเงินกับนาง ร. 
จริง โดยลงนามในสัญญากู้ว่าผู้อุทธรณ์คือ นางสาว ย. ดังน้ัน จึงเช่ือได้ว่า
ผู้อุทธรณ์ได้ทําสัญญากู้เงินกับนาง ร. ตามสัญญากู้ยืมฉบับลงวันที่ 1 
มิถุนายน 2550 จริง และจากการกระทําของผู้อุทธรณ์ดังกล่าว 
ทําให้ผู้อุทธรณ์ถูกฟ้องเป็นจําเลยในคดีอาญาและศาลได้พิพากษาว่า
ผู้อุทธรณ์มีความผิดฐานฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอ่ืน ปลอม
เอกสารสิทธิ ใช้หรืออ้างเอกสารสิทธิและเอกสารราชการปลอม  
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จึงได้พิพากษาให้ลงโทษจําคุกผู้อุทธรณ์ และโดยที่ผู้อุทธรณ์ได้ทํา
สัญญากู้เงินจากนาง ร. ตามสัญญากู้ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2550  
จึงถือว่า เรื่องน้ีเหตุเกิดต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ซึ่งขณะน้ัน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ยังใช้
บังคับอยู่ ผู้อุทธรณ์ขณะนั้นรับราชการตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 
โรงพยาบาลแห่งหน่ึง สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งถือว่า
ข้าราชการเป็นผู้ที่มีเกียรติ มีศักด์ิศรี สังคมให้การยอมรับนับถือ  
การที่ผู้อุทธรณ์กระทําการฉ้อโกงผู้อ่ืนดังที่กล่าวมา สังคมย่อมรู้สึก
รังเกียจต่อการกระทําดังกล่าว และมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของ 
ทางราชการและความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อข้าราชการ  
การกระทําของผู้ อุทธรณ์จึง เ ป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ฐานกระทําการอ่ืนใดอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
ตามมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 และมาตรา 98 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 
อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ก.พ.ค. จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์  

กรณีที่ 14 ภาคทัณฑ์ กรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่ง
หน้าที่ราชการ (เรื่องแดงที่ 0025157) 

ข้อเท็จจริง ผู้อุทธรณ์รับราชการตําแหน่งนักวิชาการสถิติ
ชํานาญการ กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อุทธรณ์คําสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ฐานไม่ปฏิบัติ
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ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ และฐานไม่สุภาพเรียบร้อย รักษาความ
สามัคคีระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการตามมาตรา 
82 (4) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 กรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่
ราชการ แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว กิริยาไม่สุภาพ ไม่ให้เกียรติและ 
ไม่ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
ไม่แก้ไขงาน ไม่สามารถควบคุมอารมณ์และไม่สามารถปฏิบัติงาน
เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ และแสดงกิริยาและเขียนประกาศด้วยถ้อยคํา
ที่ไม่สุภาพต่อเพ่ือนร่วมงาน 

  คําวินิจฉัย ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อํานวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง) เป็น
ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายของข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้อุทธรณ์ ส่วนที่มีคําสั่งกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์แบ่งงานในศูนย์สารสนเทศออกเป็นกลุ่มงานต่าง ๆ เช่น 
กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน โดยมีผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานในฐานะผู ้อํานวยการกลุ ่มนั้น ถือเป็นการแบ่งงาน
ภายใน ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินจึงไม่ใช่ผู้ บังคับบัญชาของข้าราชการในกลุ่ม  
การที่ผู้อุทธรณ์ไม่แก้ไขงานตามคําสั่งของนางสาว ก. ผู้อํานวยการกลุ่ม
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน จึงไม่เป็นความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตาม
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คําสั่ งของผู้ บังคับบัญชาซึ่งสั่ งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ  โดยไม ่ข ัดข ืนหร ือ
หลีกเลี่ยง ตามมาตรา 82 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน  พ .ศ .  2551 แต่อย่างไรก็ตาม  การที่ 
ผู ้อ ุทธรณ์ไม่แก้ไขงานตามที ่นางสาว  ก .  แนะนําหรือสั่งการ  
กลับแสดงกิริยาไม่เหมาะสมและพูดจาไม่สุภาพต่อนางสาว ก. และ
ยังเขียนข้อความสาปแช่งผู้ที่เข้ามาแตะต้องสิ่งของของผู้อุทธรณ์ 
ให้ตายโหง จึงเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่สุภาพ
เรียบร้อย ไม่ร ักษาความสามัคคีและไม่ช่วยเหลือกันในการ 
ปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
ตามมาตรา 82 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ . 2551 ซึ่งถือเป็นกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อย อุทธรณ์ 
ฟังไม่ขึ้น ก.พ.ค. จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์  

กรณีที่ 15 ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน กรณีอนุญาตให้
ทําบัตรประจําตัวประชาชนโดยไม่ชอบ (เรื่องดําที่ 0045157) 

  ข้อเท็จจริง ผู้อุทธรณ์ รับราชการตําแหน่งปลัดอําเภอ  
(เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ) ได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ในการท่ีถูก
ผู้ว่าราชการจังหวัด ก. โดยมติ อ.ก.พ. กระทรวง มีคําสั่งลงโทษ 
ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน ฐานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ ทําให้ราชการได้รับความเสียหาย 
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อันเป็นความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามมาตรา ๑๓๓  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ . ๒๕๕๑ 
ประกอบมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับขณะกระทําผิด กรณีเมื่อครั้ง
ดํารงตําแหน่งปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๔) ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมือง ข . ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่เรียกหลักฐาน
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร. ๑๔) เพ่ือตรวจสอบ และสั่งอนุญาต
ให้นาย ค. ทําบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรหาย โดยไม่ได้เสนอ
เรื่องคําขอมีบัตรให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรขึ้นไป เป็นผู้พิจารณา  

 คําวินิจฉัย  ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามทางการสอบสวน
รับฟังได้ว่า มีพยานบุคคลให้ถ้อยคําสอดคล้องกันว่าผู้อุทธรณ์ได้
เรียกหลักฐานสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  (ท .ร .  ๑๔)  
เพ่ือตรวจสอบ และได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการท่ีกําหนดตาม 
ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๔ ข้อ ๑๐ (๗) ข้อ ๑๑ วรรคหน่ึง ข้อ ๑๒ วรรคหน่ึง 
และวรรคสอง ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทําบัตร
ประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๖๑ และระเบียบ
กรมการปกครองว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนเก่ียวกับ 
งานบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๔ ประกอบกับหนังสือ
กรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๘/ว ๑๖๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๓๖ และหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๒๐๘๖  
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ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๙ ข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ข้อกล่าวอ้างของ
ผู้อุทธรณ์ในประเด็นน้ีจึงฟังขึ้น สําหรับประเด็นข้อเท็จจริงที่ว่า  
ผู้อุทธรณ์ได้รับการแต่งต้ังให้รักษาราชการแทนนายอําเภอในวันที่ 
ผู้ อุทธรณ์ ไ ด้ พิจารณาอนุญาตให้นาย  ค .  ทําบัตรประจําตัว 
ประชาชนกรณีบัตรหายโดยไม่ได้เสนอเร่ืองคําขอมีบัตรให้หัวหน้า
ฝ่ายทะเบียนและบัตรขึ้นไป เป็นผู้พิจารณาอนุญาตหรือไม่น้ัน 
ข้อเท็จจริงตามทางการสอบสวนปรากฏหลักฐานมีเพียงสําเนาคําสั่ง
อําเภอเมือง ข .  ที่ ๗๙๘/๒๕๔๑ แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน
นายอําเภอ โดยมอบหมายให้ผู้อุทธรณ์เป็นผู้รักษาราชการแทน 
ในลําดับที่ ๙ และสําเนาคําสั่ งอําเภอเมือง ข .  ที่ ๓๓/๒๕๔๑ 
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้อุทธรณ์เป็นผู้ช่วยเหลือ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ และมอบหมายให้ผู้อุทธรณ์มีหน้าที่
รับผิดชอบงานบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งคําสั่งทั้งสองดังกล่าวเป็น
คําสั่งที่ออกมาภายหลังวันเกิดเหตุ อีกทั้งสําเนาคําสั่งอําเภอเมือง ข.  
ที่ ๓๓/๒๕๔๑ มีร่องรอยการแก้ไขจากช่ือนาย จ. เป็นช่ือผู้อุทธรณ์ 
ประกอบกับผู้รักษาราชการแทนนายอําเภอต้ังแต่ลําดับก่อนหน้า 
ผู้อุทธรณ์ก็ยังคงปฏิบัติราชการอยู่ในพ้ืนที่อําเภอเมือง ข. โดยไป
ช่วยเหลือให้คําแนะนําแก่องค์การบริหารส่วนตําบลที่จัดต้ังขึ้นใหม่ 
ไม่ได้ไปราชการนอกพ้ืนที่ ดังน้ัน ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๐  
ผู้อุทธรณ์จึงไม่ใช่ผู้รักษาราชการแทนนายอําเภอเมือง ข. การท่ี 
ผู้อุทธรณ์ได้อนุญาตทําบัตรประจําตัวประชาชนให้แก่นาย ค. ซึ่งเป็น
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ชาวจีน จึงเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกรมการ
ปกครอง ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๒๐๘๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๓๙  
ซึ่งกําหนดให้การส่ังอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ทําบัตรประจําตัว
ประชาชนกรณีบัตรหายหรือถูกทําลาย ให้เป็นความรับผิดชอบของ
ผู้ดํารงตําแหน่งต้ังแต่หัวหน้าฝ่ายทะเบียนขึ้นไป การกระทําของ 
ผู้อุทธรณ์จึงเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ ทําให้ราชการได้รับ
ความเสียหาย ตามมาตรา ๘๕ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ก.พ.ค. 
วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 

กรณีที่ 16 ไล่ออก กรณีบันทึกรายงานการเงินเป็นเท็จเป็นเหตุให้
เงินขาดบัญชี (เรื่องแดงที่ 0062157) 

ข้อเท็จจริง ผู้อุทธรณ์เดิมรับราชการตําแหน่งหัวหน้า
สถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) สถานีอนามัย ก. 
ตําบล ก. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ก. จังหวัด ก. ปฏิบัติราชการ 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล ก. จังหวัด ก. อุทธรณ์คําสั่ง
ลงโทษต่อ ก.พ.ค. ในกรณีที่ถูกผู้ว่าราชการจังหวัด ก. สั่งลงโทษ 
ไล่ออกจากราชการตามมติ อ.ก.พ. จังหวัด ก. ฐานปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยมิชอบ  เ พ่ือใ ห้ เ กิดความเสียหายอย่างร้ ายแรง 
ต่อทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา ๘๕ 
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(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
กรณีปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย ก.  
ตําบล ก. อําเภอ ก. จังหวัด ก. ได้กระทําการในหน้าที่บันทึก
รายงานการเงินของสถานีอนามัยว่า นําเงินของสถานีอนามัยฝาก
ธนาคารแต่ไม่มีการนําเงินฝากธนาคาร เบิกถอนเงินของสถานี
อนามัยจากธนาคารแต่ไม่มีการบันทึกบัญชี บันทึกรายการค่าใช้จ่าย 
แต่ไม่มี รายการถอนเ งินจากธนาคาร  นํา เ งินฝากธนาคาร 
โดยไม่บันทึกบัญชีจนเป็นเหตุให้มีเงินขาดบัญชี 

คําวินิจฉัย ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้ถ้อยคํา
เรื่องหน้ีนอกระบบของผู้อุทธรณ์มิใช่เรื่องส่วนตัวทั่วไป แต่เป็น
ข้อเท็จจริงที่มีความเช่ือมโยง แสดงให้เห็นว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาผู้ อุทธรณ์ว่ามีการกระทําผิดวินัย จากการตรวจสอบ 
ในขั้นตอนการสอบสวนปรากฏว่าได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและ 
สรุปพยานหลักฐานที่ส นับสนุนข้อกล่าวหาตามแบบ  สว .๓  
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบ ส่วนพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาที่เป็น
พยานเอกสาร มีบันทึกถ้อยคําของผู้อุทธรณ์ที่ให้ไว้ต่อคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริงด้วยและผู้อุทธรณ์ได้ช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว 
เห็นว่า บันทึกถ้อยคําของผู้ อุทธรณ์ในช้ันสืบสวนได้นํามาเป็น
พยานหลักฐานในช้ันสอบสวนและมีผลต่อการรับฟังข้อเท็จจริง
เก่ียวกับการกระทําผิดของผู้อุทธรณ์ การดําเนินการในช้ันสอบสวน
ดังกล่าวน้ีถือว่าให้ความเป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์แล้ว ผู้อุทธรณ์ยอมรับ
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ว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี จากการตรวจสอบ
หลักฐานทางการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
มีการบันทึกรายการนําเงินฝากธนาคารในรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวันแต่ไม่มีรายการนําฝากในสมุดเงินฝากธนาคาร และมี
รายการถอนเงินฝากธนาคารในสมุดเงินฝากแต่ไม่มีการบันทึกบัญชี
ในรายงานเงินคงเหลือประจําวันจริง จึงถือได้ว่าผู้อุทธรณ์เป็นผู้เก็บ
เงินจํานวนดังกล่าวไว้และยังปรากฏข้อเท็จจริงอีกว่ามีการบันทึก
ค่าใช้จ่ายในรายงานเงินคงเหลือประจําวันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
งานราชการทั่วไปแต่ไม่มีรายการถอนเงินจากธนาคาร รายการจ่าย
เก่ียวกับงานราชการน้ีเมื่อไม่มีการถอนเงินจากธนาคาร ก็ถือว่า 
ผู้อุทธรณ์ได้นําเงินของทางราชการในส่วนที่เก็บไว้นํามาจ่ายในส่วนน้ี 
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีเ งินเหลือที่ผู้ อุทธรณ์เป็นผู้ เ ก็บไว้อยู่อีก  
เมื่อพิจารณาจากการที่ผู้อุทธรณ์ได้นําเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร 
ธกส . ของโรงพยาบาล แม้ผู้ อุทธรณ์จะอ้างว่าเป็นการนําฝาก
เน่ืองจากผู้อุทธรณ์ทราบว่ามีเงินขาดบัญชี เงินจํานวนน้ีก็ควรถือว่า
เป็นเงินของทางราชการตามที่ผู้อุทธรณ์ยังคงเก็บไว้ ผู้อุทธรณ์แสดง
ให้เห็นว่าเงินที่ผู้อุทธรณ์เก็บไว้ ผู้อุทธรณ์ได้นําไปใช้เป็นประโยชน์
ส่วนตัวเพราะถ้ามิได้นําไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวก็ควรนําเงิน 
ส่วนน้ันมาฝากเข้าบัญชีโดยมิต้องใช้เ งินส่วนตัวของสามีของ 
ผู้อุทธรณ์ การกระทําของผู้ อุทธรณ์ดังที่กล่าวมาเป็นการจงใจ 
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยได้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการอย่างร้ายแรงและเป็นการกระทําโดยทุจริต สําหรับ
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ปัญหาเรื่องความขัดแย้งภายในองค์กรหรือความกดดันที่ต้องทํางาน
คนเดียว ไม่อาจนํามาเป็นข้ออ้างในการกระทําการทุจริตได้ อุทธรณ์
ฟังไม่ขึ้น ก.พ.ค. จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 
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ภาคที่ 2 ร้องทุกข์ 

1. คําร้องทุกข์ฟังขึ้น  
กรณีที่ 1. กรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
(เรื่องแดงที่ 0110257) 

    ข้อเท็จจริง  ผู้ร้องทุกข์ ตําแหน่งปลัดกระทรวง สังกัด

กระทรวง ส. ร้องทุกข์กรณีถูกผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยผู้ร้องทุกข์เห็นว่าคําสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

เน่ืองจากข้ันตอนการแต่งต้ังมีลักษณะและพฤติการณ์ที่เร่งรีบ รวบรัด 

ไม่มีการสืบสวนก่อน และไม่มีพยานหลักฐานในเบ้ืองต้นใด ๆ  

ที่ใช้ประกอบการพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้ร้องทุกข์

กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการ

ไม่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงเจ้าสังกัด คณะกรรมการสอบสวน 

ทางวินัยอย่างร้ายแรงล้วนแต่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดหรือรู้จักคุ้นเคยกับ 

ผู้สั่งแต่งต้ัง กรรมการสอบสวนบางคนมิใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

นอกจากน้ียังมีการระบุตําแหน่งของผู้ที่ ไ ด้รับแต่ง ต้ังให้เป็น

คณะกรรมการสอบสวนไว้ในคําสั่งแต่งต้ัง มีการระบุข้อความท้าย

คําสั่งที่ไม่เป็นไปตามแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด เป็นการระบุ



๖๖   ก.พ.ค. ผูพิ้ทกัษร์ะบบคุณธรรม       “ยติุธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว” 

ข้อความเกินไปจากที่กฎหมายกําหนดไว้ และได้แจ้งตําแหน่งของ

ประธานกรรมการ  กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ รวมทั้งสิทธิที่จะ

คัดค้านกรรมการสอบสวนให้ผู้ ร้องทุกข์ทราบ คําสั่ งแต่ง ต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ล้วนเป็นการกล่าวหา 

ที่เลื่อนลอยปราศจากพยานหลักฐาน โดยขอให้ยกเลิกเพิกถอนคําสั่ง

แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 

    คําวินิจฉัย  ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจะเป็นคําสั่งภายในของฝ่ายบริหาร 
แต่การร้องทุกข์น้ัน เง่ือนไขตามกฎหมายไม่ได้กําหนดว่าจะร้องทุกข์ได้
แต่เฉพาะคําสั่งทางปกครองเท่าน้ัน  เมื่อผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ภายใน
กําหนดเวลาและปฏิบัติถูกต้องตามที่กฎหมายและกฎ ก.พ.ค.ว่าด้วย
การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมกําหนดไว้แล้ว ก็ต้องพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง 
ร้องทุกข์น้ีต่อไป และโดยที่ข้อเท็จจริงเรื่องน้ีปรากฏว่า คณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงได้สอบปากคําพยานบุคคลเพียง 2 ปาก คือ 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ส. ในขณะนั้น ซึ่งเป็นผู้กล่าวหา 
และรองปลัดกระทรวง ส. รวมท้ังรวบรวมพยานเอกสาร 25 รายการ 
จํานวน 113 แผ่น  ซึ่งพยานบุคคลทั้ง 2 ปากให้ถ้อยคําลักษณะ 
เป็นการกล่าวหาซึ่งต้องสืบสวนในเบื้องต้นเสียก่อน ส่วนพยาน
เอกสารก็เป็นข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่แล้ว ทั้งในหนังสือพิมพ์ 
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และโซเช่ียลมิเดีย ข้อมูลส่วนใหญ่ปรากฏต่อสาธารณชนอยู่ก่อนที่จะ
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ไม่ใช่พยานหลักฐานที่ไม่
เคยปรากฏ แต่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงไปสืบค้นมาได้ และ
ที่สําคัญก็คือ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ช้ีมูลความผิด 
ผู้ร้องทุกข์ไว้เพียง 2 เรื่อง คือ วางตนไม่เป็นกลางทางการเมือง และ
ขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชา แล้วสรุปว่าทั้ง 2 กรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง จึงมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
แต่คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
ผู้ร้องทุกข์กลับระบุประเด็นข้อกล่าวหาถึง 5 เรื่อง แสดงว่าคู่กรณี 
ในการร้องทุกข์ ไม่ได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ร้องทุกข์ตามรายงานผลการสอบสวน
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง แต่ได้นําเอา
ข้ อ เท็ จจริ งที่ ป รากฏ เ ป็นข่ า วมาประมวลรวม เ พ่ือแ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ร้องทุกข์ด้วย ฉะน้ัน 
ส่วนที่ไม่ปรากฏอยู่ในรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง แม้จะปรากฏ
อยู่ในเอกสารในสํานวนก็ยังไม่อาจนํามาเป็นประเด็นแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ เว้นแต่จะมีการ
สืบสวนหรือพิจารณาเบ้ืองต้นเสียก่อนว่ามีมูลอันควรกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัย ซึ่งผู้สั่งแต่งต้ังอ้างไว้เองในคําให้การในช้ันไต่สวนว่า
ตนได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามที่คณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงรายงาน ทําให้เห็นได้ว่าผู้สั่งแต่งต้ังยังไม่ได้
พิจารณาในเบ้ืองต้นเก่ียวกับข้อกล่าวหาในส่วนน้ีแต่อย่างใด จึงเป็น
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การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยไม่ได้
สืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้นให้ครบถ้วนเสียก่อน การมีคําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องน้ีจึงไม่
ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญตาม
มาตรา 91 มาตรา 92 และ มาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการ
ดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  ก.พ.ค. จึงวินิจฉัยให้ยกเลิกคําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงดังกล่าว  

2. ร้องทุกข์ฟังไม่ขึ้น ให้ยกคําร้องทุกข์ 

กรณีที่ 2 กรณีปลัดกระทรวงไม่พิจารณาย้ายไปดํารงตําแหน่ง

ตามที่ได้สมัครขอย้าย (เรื่องแดงที ่0020257)  

ข้อเท็จจริง ผู้ร้องทุกข์รับราชการตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ โรงพยาบาลประจําอําเภอแห่งหน่ึง สังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด อ. แต่ไปปฏิบัติราชการทางสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ช. ได้ย่ืนคําร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นคู่กรณีในการร้องทุกข์ 
ที่ไม่ออกคําสั่งแต่งต้ัง (ย้าย) ตนเองให้ไปดํารงตําแหน่งพยาบาล
วิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลประจําอําเภอดังกล่าว สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ช. ตามท่ีผู้ร้องทุกข์ได้สมัครขอย้ายไปดํารง
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลประจําอําเภอ 
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ดังกล่าว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ช. และได้รับคัดเลือกเพ่ือเข้า
รับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญ
การ โรงพยาบาลประจําอําเภอดังกล่าว ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ช. แล้ว แต่ต่อมาผู้ร้องทุกข์ได้รับทราบจากหนังสือสํานักงาน
ปลัดกระทรวงซึ่งได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ช. เพ่ือทราบว่าไม่สามารถย้าย
ผู้ร้องทุกข์มาดํารงตําแหน่งดังกล่าวได้ เน่ืองจากกระทรวงมีนโยบายที่จะ
สงวนตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตําแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ/
ชํานาญการ ซึ่งเป็นตําแหน่งว่างไว้ เพ่ือนําไปบริหารจัดการตําแหน่งใน
ภาพรวมเพ่ือบรรจุนักเรียนทุนที่เป็นลูกจ้างช่ัวคราวตามนโยบายกระทรวง
ในเร่ืองการบริหารจัดการตําแหน่ง ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงได้แจ้งเวียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

คําวินิจฉัย ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า 
ตําแหน่งเลขที่พิพาท เดิมเป็นตําแหน่งพยาบาลเทคนิค เมื่อจังหวัด ช. 
ต้องการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง เป็นตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
ต้องขออนุมัติ อ.ก.พ. กระทรวงก่อน ซึ่งในคราวที่จังหวัด ช .  
ขออนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง ได้ให้
เหตุผลประกอบการพิจารณาว่า เพ่ือบรรจุนักเรียนทุน ปี 2551  
อ.ก.พ. กระทรวง ได้อนุมัติให้ตามท่ีจังหวัด ช. ร้องขอ แต่ต่อมาจังหวัด ช. 
ขอเปลี่ยนแปลงเหตุผลในการขออนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
ดังกล่าวเป็นเพ่ือรับย้ายผู้ร้องทุกข์ สํานักงานปลัดกระทรวงจึง 
ไม่อนุมัติ เน่ืองจากไม่เป็นไปตามเหตุผลที่ขอไว้เดิม อีกทั้งจังหวัด ช. 
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ไม่ได้ดําเนินการตามหนังสือเวียนของสํานักงานปลัดกระทรวงที่แจ้ง
ให้จังหวัดทุกจังหวัดระงับใช้ตําแหน่งว่างทุกกรณี เพ่ือนําตําแหน่ง
ว่างไปจัดสรรให้กับนักเรียนทุนรัฐบาล การที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวอ้างว่า
ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัหด ช. แล้ว แต่สํานักงานปลัดกระทรวง 
ไม่พิจารณาแต่งต้ังให้ผู้ร้องทุกข์ไปดํารงตําแหน่งดังกล่าวเป็นการ
ดําเนินการโดยไม่เป็นธรรม จึงฟังไม่ขึ้น  นอกจากน้ัน ที่ผู้ร้องทุกข์กล่าว
อ้างว่าตําแหน่งที่ผู้ร้องทุกข์ขอย้ายไปดํารงตําแหน่งเป็นตําแหน่งอ่ืน ๆ  คือ 
ตําแหน่งพยาบาลเทคนิค ที่นําไปปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเป็น
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จึงไม่เข้าเง่ือนไขต้องห้ามนําไปใช้ตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานปลัดกระทรวง น้ัน พิจารณาแล้วเห็นว่า
ตําแหน่งเลขที่พิพาทดังกล่าวเดิมแม้จะเป็นตําแหน่งพยาบาลเทคนิค 
แต่จังหวัด ช. ได้ขออนุมัติจาก อ.ก.พ. กระทรวง ปรับปรุงการ
กําหนดตําแหน่งเป็นตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพแล้ว ก่อนที่สํานักงาน
ปลัดกระทรวงจะได้มีหนังสือเวียนด่วนที่สุดแจ้งเวียนให้จังหวัดต่าง ๆ 
ระงับการย้าย/บรรจุ/บรรจุกลับบุคคลเข้ารับราชการในสายงาน
พยาบาลวิชาชีพ เพ่ือนําตําแหน่งไปแก้ปัญหาการบรรจุนักเรียน 
ทุนรัฐบาล ดังน้ัน สํานักงานปลัดกระทรวงจึงไม่อาจย้ายผู้ร้องทุกข์ 
ให้ไปดํารงตําแหน่งดังกล่าวได้เพราะขัดกับหลักเกณฑ์ที่กําหนด  
การดําเนินการของคู่กรณีในการร้องทุกข์จึงเป็นไปโดยถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์และเป็นธรรมแล้ว คํากล่าวอ้างของผู้ร้องทุกข์ 
ไม่มีนํ้าหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ ร้องทุกข์ฟังไม่ขึ้น วินิจฉัยให้ยก 
คําร้องทุกข์ 
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กรณีที่ 3 กรณีไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภท
อํานวยการ ระดับสูง (เรื่องแดงที่ 0033257) 
   ข้อเท็จจริง  ผู้ร้องทุกข์ดํารงตําแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชีชํานาญการพิเศษ หน่อยงาน ก. ร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับการ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง  โดยร้องทุกข์ว่า 
ไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องย้ายข้าราชการ เน่ืองจากเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ร้องทุกข์เข้ารับการคัดเลือก
เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสํานักที่ ว่าง จํานวน 4 
ตําแหน่ง ทั้งที่ผู้ร้องทุกข์ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กร 
เมื่อปี พ.ศ. 2551 ทําให้เสียสิทธิประโยชน์ในเรื่องเงินประจํา
ตําแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งก่อนหน้าน้ีผู้ร้องทุกข์ 
เคยร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. มาครั้งหน่ึงแล้ว กรณีการแต่งต้ังข้าราชการ
ให้ดํารงตําแหน่งที่ว่าง จํานวน 3 ราย แต่ ก.พ.ค. ได้ยกคําร้องทุกข์ 
โดยได้ให้เหตุผลว่าหน่วยงาน ก. ได้ดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 โดย
ถูกต้องแล้ว และหากการแต่งต้ังข้าราชการในครั้งน้ีไม่ได้ดําเนินการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 
2540 จะเป็นการเลือกปฏิบัติและใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
จึงขอให้ยกเลิกคําสั่งหน่วยงาน ก. ที่ 75/2556 ลงวันที่ 17 
เมษายน 2556 



๗๒   ก.พ.ค. ผูพิ้ทกัษร์ะบบคุณธรรม       “ยติุธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว” 

คําวินิจฉัย  ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง สามารถดําเนินการได้โดย
วิธีการย้ายข้าราชการหรือเลื่อนข้าราชการก็ได้ หากใช้วิธีการย้าย
ข้าราชการให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 
ซึ่งเป็นการย้ายข้าราชการไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับ
เดียวกัน แต่ถ้าใช้วิธีการเลื่อนข้าราชการให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2540 ประกอบหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 
1003/ว 22 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ซึ่งเป็นการแต่งต้ังจาก
ข้าราชการท่ีมีระดับตํ่ากว่า เมื่อพิจารณาคําช้ีแจงของคู่กรณีในการ
ร้องทุกข์ ประกอบกับหน่วยงาน ก .  มีนโยบายที่จะโยกย้าย
ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญในหน่วยงาน ก .  
ที่มีความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่ เหมาะสมไปดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสํานัก   
หน่วยงาน ก. จึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการคัดเลือก
ข้าราชการเพ่ือเลื่อนข้าราชการข้ึนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สํานัก/ศูนย์ (อํานวยการสูง) ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 
0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 แต่อย่างใด ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ. กําหนด ไม่ปรากฏว่ามีข้อกําหนดในลักษณะเป็นการบังคับ
ไว้ว่าผู้มีอํานาจแต่งต้ังจะต้องใช้วิธีการใด ก่อนหรือหลังระหว่าง 
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การย้ายกับการเลื่อนข้าราชการ หรือใช้พร้อมกันทั้ง 2 วิธี และเห็นว่า
การที่กฎหมายไม่ได้กําหนด เรื่องน้ีไว้ในลักษณะบังคับก็ด้วยเหตุผล
เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้ผู้บริหาร
สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทน้ัน ๆ ดังน้ัน  
ผู้มีอํานาจแต่งต้ังจึงสามารถท่ีจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาได้ตาม
ความเหมาะสมว่าสมควรใช้วิธีการย้ายหรือเลื่อน แต่ทั้งน้ีย่อมต้องมี
เหตุผล โดยยึดเอาประโยชน์ของทางราชการเป็นที่ ต้ัง อีกทั้ ง 
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในวิธีการท่ีเลือกแล้วน้ันตามที่ ก.พ. กําหนด  
เมื่อพิจารณาเหตุผลในการเลือกใช้วิธีการย้ายข้าราชการตามกรณีน้ี
แล้ว ก็เห็นว่ามี เหตุผลอันสมควร อีกทั้งเมื่อพิจารณาดูข้อมูล 
ส่วนบุคคลของข้าราชการที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภท
อํานวยการ ระดับสูง ในครั้งน้ีปรากฏว่า เป็นข้าราชการที่ได้สั่งสม
ประสบการณ์ในตําแหน่งที่จะแต่งต้ังมาตามลําดับ จนกระทั่งถึง
ตํ าแหน่งที่ ไ ด้ รั บการแต่งต้ั งในคร้ั งน้ี  และเมื่ อพิจารณาดู ผล 
การปฏิบัติงานที่ผ่านมาย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี ผลงานก็อยู่ 
ในเกณฑ์ดีเด่นและดีมาก นอกจากน้ันปรากฏข้อเท็จจริงอีกว่า เมื่อมี
ตําแหน่งประเภทเดียวกันน้ีว่างลงในปีก่อน ๆ เช่นปี พ.ศ. 2554 
และ ปี พ.ศ. 2553 หน่วยงาน ก. ก็มีนโยบายในการแต่งต้ังข้าราชการ 
ในลักษณะเช่นเดียวกันน้ีมาแล้ว ดังน้ัน จึงเห็นว่าการที่คู่กรณีในการ
ร้องทุกข์ใช้วิธีการการย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับ
เช่ียวชาญ ไปดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง จํานวน 4 อัตรา 
ตามคําสั่งหน่วยงาน ก. ที่ 75/2556 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556  
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เป็นการดําเนินการโดยมีเหตุผลอันสมควร อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญ
และกําลั ง ใจใ ห้ กับข้ าราชการในหน่วยงาน  ก .  ที่ มี ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความประพฤติที่เหมาะสม มีโอกาส
ก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ราชการ และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  
ตามหลักเกณฑ์ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 
พฤษภาคม 2535 แล้ว คู่กรณีในการร้องทุกข์ได้ใช้ดุลพินิจตาม 
ที่กฎหมายให้อํานาจไว้ ไม่ได้มีลักษณะของการเลือกปฏิบัติต่อ 
ผู้ร้องทุกข์ ก.พ.ค.จึงวินิจฉัยให้ยกคําร้องทุกข์ 

กรณีที่ 4 กรณี มีความคับข้องใจอันเกิดจากคําสั่ งแต่งตั้ ง 

คณะกรรมการสอบสวนวินั ยอย่างร้ ายแรง  ( เ รื่ อ งแดงที่  

๐๐๒๕๒๕๗) เรื่องนี้จะขัดแย้งกับกรณีที่ ๑ หรือไม่ 

  ข้อเท็จจริ ง  คู่ กรณี ในการร้องทุกข์มีคํ าสั่ งแ ต่ง ต้ั ง
คณะกรรมการสอบสวนผู้ร้องทุกข์  กรณีผู้ร้องทุกข์ถูกกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งเลขาธิการ  
ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการซึ่งมีอํานาจบังคับบัญชาและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ฯ มีหน้าที่ต้องมอบหมาย 
แต่งต้ัง หรือกําหนดตัวบุคคลที่มีอํานาจหน้าที่ในการรับทราบ 
ครอบครอง ดําเนินการ หรือเก็บรักษาสิ่งที่ เป็นความลับของ 
ทางราชการ รวมท้ังกําหนดมาตรการ และดําเนินการเพ่ือพิทักษ์
รักษาและคุ้มครองป้องกันสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ ไม่ว่า
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จะเป็นเจ้าหน้าที่หรืออุปกรณ์ซึ่ งเ ก่ียวข้องกับการดําเนินการ 
ออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคําตอบและการประมวลผลการสอบ
ให้พ้นจากการรั่วไหล การจารกรรม และการกระทําอ่ืนใดที่เป็นการ
เปิดเผยสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการตามนัยมาตรา 29 และ 
มาตรา 30 แ ห่ งพระราช บัญญั ติ ระ เ บียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบข้อ 4 ข้อ 8 และข้อ 9 
แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 แต่ผู้ร้องทุกข์หาได้กระทําไม่ กลับละเว้น 
ไม่ควบคุมเอาใจใส่และปล่อยปละละเลยให้มีการดําเนินการ 
ที่ไม่สอดคล้องตามหลักการที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

  คําวินิจฉัย ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องร้องทุกข์น้ี 
มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ร้องทุกข์เป็นผู้มีสิทธิร้องทุกข์หรือไม่ 
 เห็นว่า ผู้ที่จะมีสิทธิร้องทุกข์ ตามหมวด 10 การร้องทุกข์ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จะต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ 
ได้แก่ ประการที่หน่ึง ผู้ร้องทุกข์ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ประการที่สอง ผู้ร้องทุกข์ต้องมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติ
หรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชา และประการที่สาม  
เรื่องที่จะนํามาร้องทุกข์ น้ันจะต้องเป็นเรื่องที่ ไม่อาจอุทธรณ์ 
ตามหมวด 9 การอุทธรณ์ ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคําร้องทุกข์
เรื่องน้ีว่า ขณะร้องทุกข์ผู้ร้องทุกข์ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงาน ฯ 
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ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ มีความคับข้องใจอันเกิดจากรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง ฯ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ ที่มีคําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ร้องทุกข์ การที่ผู้บังคับบัญชา
ของผู้ร้องทุกข์มีคําสั่งดังกล่าวเป็นการปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ โดยใช้
อํานาจตามมาตรา 93 ประกอบมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เรื่องร้องทุกข์เรื่องน้ีจึงมี
องค์ประกอบประการที่หน่ึง คือผู้ร้องทุกข์เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
และประการที่สอง คือ ผู้ร้องทุกข์มีความคับข้องใจอันเกิดจาก 
การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา กรณีจึงมีประเด็น
ที่ต้องพิจารณาว่า เรื่องร้องทุกข์เรื่องน้ีเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ตาม
หมวด 9 การอุทธรณ์ได้หรือไม่ เห็นว่า คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสําคัญเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง
ตามข้อกล่าวหา ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ พร้อมทั้งรับฟังคําช้ีแจงของ 
ผู้ร้องทุกข์ และเมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ดําเนินการเสร็จสิ้น 
ต้องรายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผู้ บังคับบัญชา  
ซึ่งกฎหมายกําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาว่า ผู้ร้องทุกข์กระทํา
ผิดวินัยตามข้อกล่าวหาหรือไม่ หากผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ผู้ร้องทุกข์กระทําผิดวินัยและมีการลงโทษผู้ร้องทุกข์แล้ว ผู้ร้องทุกข์
ก็สามารถอุทธรณ์คําสั่งลงโทษต่อ ก.พ.ค. ตามมาตรา 114 ซึ่งเป็น
บทบัญญัติในหมวด 9 การอุทธรณ์ ได้ โดยอ้างเหตุผลว่าคําสั่ง
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ลงโทษไม่ชอบด้วยกฎหมายเน่ืองจากการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยไม่ชอบ กรณีจึงเห็นได้ชัดว่าคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนไม่ใช่กรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด 9 การอุทธรณ์ ได้ 
ดังน้ัน เมื่อคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยซึ่งเป็นเรื่องที่ 
ผู้ร้องทุกข์นํามาร้องทุกข์น้ัน ไม่ใช่กรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด 9 
การอุทธรณ์ ได้ ผู้ร้องทุกข์จึงไม่มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. เพ่ือขอให้
เพิกถอนคําสั่ งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ร้องทุกข์  
โดย ก.พ.ค. หาจําต้องพิจารณาว่า การแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยผู้ร้องทุกข์ เป็นการกลั่นแกล้งผู้ร้องทุกข์หรือไม่ เพราะ
การพิจารณาว่าเป็นการกล่ันแกล้งหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา
ในเน้ือหาของเร่ืองร้องทุกข์ว่าเร่ืองร้องทุกข์ฟังขึ้นหรือไม่ ซึ่งจะ
พิจารณาได้ก็ต่อเมื่อได้มีการรับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณาแล้ว รวมทั้ง
ได้มีการฟังความจากทุกฝ่ายแล้ว มิใช่เพียงฟังความจากคําร้องทุกข์ของ
ผู้ร้องทุกข์เพียงฝ่ายเดียว แต่ในช้ันน้ีเป็นการพิจารณาในช้ันรับหรือ 
ไม่รับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณา โดยพิจารณาว่าผู้ร้องทุกข์เป็น 
ผู้มีสิทธิร้องทุกข์หรือไม่ เพ่ือจะได้รับหรือไม่รับเร่ืองร้องทุกข์ 
ไว้พิจารณาเท่าน้ัน กรณีจึงไม่อาจนําหลักเกณฑ์เรื่องผู้ร้องทุกข์ 
ถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ ซึ่ ง เ ป็นเรื่องในเ น้ือหาแห่งคดี  มาเป็น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับหรือไม่รับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณา
เป็นรายกรณีได้ เพราะไม่เช่นน้ันแล้วจะกลายเป็นว่า ก.พ.ค. นําเอา
เรื่ อ งที่ เ ป็น เ น้ือหาแห่ง เรื่ อ ง ร้องทุกข์มา ใ ช้ เ ป็นหลัก เกณฑ์ 
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ในการพิจารณารับหรือไม่รับเร่ืองร้องทุกข์ไว้พิจารณา โดยพิจารณา
จากคําร้องทุกข์ซึ่งเป็นการฟังความเพียงฝ่ายเดียวว่า เรื่องร้องทุกข์
ใดที่มีแนวโน้มว่าผู้ร้องทุกข์ถูกกลั่นแกล้งก็จะรับไว้พิจารณา  
ส่วนเรื่องร้องทุกข์ใดที่มีแนวโน้มว่าผู้ร้องทุกข์ไม่ถูกกลั่นแกล้งก็จะไม่
รับไว้พิจารณา ซึ่งเท่ากับว่า ก.พ.ค. นําเอาผลแห่งคําวินิจฉัยว่าเป็น
เรื่องร้องทุกข์ที่ฟังขึ้นหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องในเนื้อหาแห่งคดีมาเป็น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับหรือไม่รับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณา 

 นอกจากน้ี การรับเรื่องร้องทุกข์ที่เกิดจากคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไว้พิจารณาของ ก.พ.ค.จะทําให้เกิด
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ
เน่ืองจากการต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัย และการดําเนินการ
ทางวินัยเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสําคัญเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง 
ตามข้อกล่าวหา หาก ก.พ.ค. รับเรื่องร้องทุกข์ที่เกิดจากคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาซึ่งมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไว้พิจารณา จะทําให้เกิดความ 
ไม่มั่นคงในคําสั่งดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวนอาจลังเลท่ีจะ
ดําเนินการสอบสวนต่อไป และอาจชะลอการสอบสวนไว้ก่อน 
เพราะไม่แน่ใจว่าคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยจะถูก 
เพิกถอนหรือไม่ ทําให้เกิดเป็นข้อขัดข้องและอุปสรรคในการ
ดําเนินการทางวินัย หรือหากคณะกรรมการสอบสวนไม่ชะลอ 
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การสอบสวนไว้ก่อน แต่ได้มีการสอบสวนต่อไปจนเสร็จสิ้นและ 
ได้รายงานผู้บังคับบัญชาจนกระทั่งมีคําสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งเกิดสิทธิ
ในการอุทธรณ์ และผู้ร้องทุกข์ซึ่งเป็นผู้ถูกลงโทษได้อุทธรณ์คําสั่ง
ลงโทษต่อ ก.พ.ค. เรื่องร้องทุกข์ซึ่งเกิดจากคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยที่ ก.พ.ค. รับไว้พิจารณาก่อนหน้าน้ีจะพิจารณา
ดําเนินการต่อไปอย่างไร ประกอบกับการรับเร่ืองร้องทุกข์ที่เกิดจาก
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยไว้พิจารณาของ ก.พ.ค.  
จะทําให้เกิดปัญหาการลักลั่นในหมู่ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
กล่าวคือ ข้าราชการท่ีมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. คือ ข้าราชการ 
พลเรือนสามัญที่มีความคับข้องใจอันเกิดจากหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ 
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 123 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 เท่าน้ัน 
ส่วนทุกข์ที่เกิดจากผู้บังคับบัญชาซึ่งมิใช่ผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้า
ส่วนราชการดังกล่าว ไม่อาจร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ได้ แต่ต้องไปร้องทุกข์
ต่อผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปตามลําดับตามมาตรา 123 วรรค
หน่ึง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งไม่แน่ว่าผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือ 
ขึ้นไปจะรับเร่ืองร้องทุกข์ลักษณะน้ีไว้พิจารณาหรือไม่ จึงทําให้เกิด
การลักลั่นกัน แต่ถ้าหากผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปรับเร่ือง 
ร้องทุกข์ลักษณะดังกล่าวไว้พิจารณาตาม ก.พ.ค. จะเท่ากับว่า ก.พ.ค. 
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วางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการในเรื่องการดําเนินการทางวินัย
ใหม่ว่า ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 จะแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการผู้ใดจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้มี อํานาจ
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ก่อน ซึ่งหากเป็นเช่นน้ันย่อมเป็นอุปสรรค 
ต่อการดําเนินการทางวินัยข้าราชการตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
รวมทั้งการที่ข้าราชการถูกแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัย แม้ว่า
จะก่อให้เกิดทุกข์แก่ข้าราชการผู้น้ัน แต่ก็เป็นทุกข์ที่เกิดแก่จิตใจของ
ข้าราชการผู้น้ันเอง ซึ่งเป็นทุกข์หรือความคับข้องใจทางพฤตินัย  
มิใช่ทุกข์หรือความคับข้องใจที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อ 
ผู้ถูกแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยทางนิตินัยแต่อย่างใด 
เพราะการที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดถูกแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยก็หาได้กระทบถึงสิทธิหน้าที่ใด ๆ ของข้าราชการ 
ผู้ น้ันเลย ไม่ ว่าจะเป็นการเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตําแหน่ง  
การโยกย้ายแต่งต้ัง แต่หากมองมุมกลับการถูกแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอาจจะเป็นผลดีที่ได้มีโอกาสพิสูจน์ความบริสุทธ์ิ 
ของตนเองในเร่ืองที่ถูกกล่าวหา และเมื่อมีการพิสูจน์แล้วปรากฏว่า 
ผู้ร้องทุกข์เป็นผู้บริสุทธ์ิไม่ได้กระทําผิดตามท่ีถูกกล่าวหา ผู้ร้องทุกข์
ก็ไม่จําเป็นต้องดําเนินการใด ๆ เน่ืองจากการถูกแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนไม่ได้กระทบสิทธิใด ๆ ของผู้ร้องทุกข์อยู่แล้ว แต่หาก
ปรากฏว่าผู้ถูกแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนถูกลงโทษทางวินัย
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ตามที่ถูกกล่าวหา ผู้ถูกลงโทษก็ยังมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งลงโทษต่อ 
ก.พ.ค . เพ่ือขอให้เพิกถอนคําสั่งลงโทษโดยอ้างว่าการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ชอบเป็นเหตุผลหน่ึงในการอุทธรณ์ได้
 ดังน้ัน เมื่อคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ไม่ใช่กรณีที่
ไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด 9 การอุทธรณ์ได้ ดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้ว  
ผู้ร้องทุกข์จึงไม่มีสิทธิร้องทุกข์เพ่ือขอให้เพิกถอนคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ร้องทุกข์ เรื่องร้องทุกข์จึงต้องห้ามมิให้
รับคําร้องทุกข์ไว้พิจารณา ตามข้อ 42 (2) ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการ
ร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ก.พ.ค. 
จึงมิอาจรับคําร้องทุกข์น้ีไว้พิจารณาได้ 

 ส่วนกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ฝ่ายข้างน้อย เห็นด้วยในผล
โดยเห็นว่า การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัย เป็นกรณีที่ไม่อาจ
อุทธรณ์ตามหมวด 9 การอุทธรณ์ ได้  แต่ปรากฏในคําร้องทุกข์ว่า  
ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว และ
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเห็นว่ามีมูลเป็นความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง คู่กรณีในการร้องทุกข์จึงมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ร้องทุกข์ การที่คู่กรณีในการร้องทุกข์
แต่งต้ังคณะกรรมการชุดเดียวกันกับที่มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยผู้ร้องทุกข์ในอีกกรณีหน่ึงก็ดี การที่คู่กรณีในการ
ร้องทุกข์ไม่แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง
ข้าราชการพลเรือนสามัญรายอ่ืนที่ถูกช้ีมูลความผิดด้วยก็ดี ยังไม่เป็น
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เหตุให้พิจารณาได้ว่า มีแนวโน้มไปในทางที่คู่กรณีในการร้องทุกข์
ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันสมควร 
รับเรื่องร้องทุกข์น้ีไว้พิจารณาประกอบกับการไม่แต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยร้ายแรงข้าราชการรายอ่ืนที่ถูกช้ีมูลความผิดด้วยน้ัน  
หามีผลทําให้ต้องยกเลิกคําสั่ งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยร้ายแรงแก่ผู้ร้องทุกข์ไม่ และถึงจะแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม
ก็ไม่ทําให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนไป ในทางตรงกันข้าม หากรับเรื่อง
ร้องทุกข์ไว้พิจารณาแล้ว ก็อาจส่งผลต่อการสอบสวนทางวินัย ทําให้
ล่าช้าโดยไม่สมควร ซึ่ง ก.พ.ค. ก็มีอํานาจที่จะไม่รับเรื่องร้องทุกข์น้ีไว้
พิจารณา ตามมาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ.ค. จึงมีคําวินิจฉัยไม่รับคําร้องทุกข์น้ี 
ไว้พิจารณา และจําหน่ายเรื่องร้องทุกข์ออกจากสารบบ 

กรณีที่ 5 กรณีการแต่งตั้ งให้ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการ  
โดยไม่เป็นธรรม (เรื่องแดงที่ 0013257) 

  ข้อเท็จจริง ผู้ร้องทุกข์ ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือ
ชํานาญการพิเศษ (หัวหน้าส่วนตรวจสภาพเรือ)  ร้องทุกข์กรณี 
มีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติราชการ 
ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ . 2551 ของปลัดกระทรวง
คมนาคมคู่กรณีในการร้องทุกข์ ที่มีคําสั่งเลื่อนข้าราชการท่ีมี
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คุณสมบัติไม่ตรงตามคุณวุฒิเฉพาะตําแหน่งสําหรับตําแหน่งในสาย
งานผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (ตรวจเรือ) ระดับสูง   

 คําว ิน ิจฉ ัย  ก .พ .ค .  พิจารณาแล้ว เห ็นว ่า  นาย ธ .  
ผู้ได้รับการคัดเลือก จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต (ชลประทาน) และปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 
(วิศวกรรมโยธา) แต่ไม่ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล  
ขนาดกําลังขับเคลื่อน 750 – 3,000 กิโลวัตต์ หรือ 3,000 
กิโลวัตต์ หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี 
นาย ธ. จึงมีคุณสมบัติไม่ครบตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งใน 
สายงานตรวจเรือของตําแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือ ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของ ก.พ. ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 และไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (ตรวจเรือ) 
ระดับสูง แต่เน่ืองจากสํานักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือ  ที่  นร  1006/ 
ว 8 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552 แจ้งเรื่องกรณีเลื่อนข้าราชการ 
พลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งว่า  ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า  
โดยที่การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภท 
สายงาน และระดับดังกล่าวต้ังแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไปน้ัน 
เป็นกรณีที่ ก.พ. ได้อนุมัติให้แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญทุกราย
ที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตาม
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มาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 ให้ดํารงตําแหน่งในประเภทและสายงานน้ันไว้แล้ว  
กรณีจึงเป็นเรื่องที่ ก.พ. ได้อนุมัติให้แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ
ทุกรายที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน  พ.ศ. 2551 ให้ดํารงตําแหน่งในประเภทและสายงาน 
น้ันไว้แล้ว ซึ่งเป็นการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ดังน้ัน แม้นาย ธ. จะมีคุณสมบัติไม่ครบตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในสายงานตรวจเรือ ตําแหน่ง 
เจ้าพนักงานตรวจเรือ  ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ แต่เมื่อ 
ก.พ. ได้อนุมัติยกเว้นให้แต่งต้ังนาย ธ. ให้ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ตรวจเรือ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ กรม จ. ไว้แล้ว
ต้ังแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 จึงเป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในสายงานตรวจเรือ ตําแหน่ง 
เจ้าพนักงานตรวจเรือ  ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 วันที่ 19  มิถุนายน  2552  
ข้อ 1 (1) เก่ียวกับการดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือ ประเภท
วิชาการ น้อยกว่า 4 ปี  หรือไม่ น้ัน เห็นว่า ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังที่ 1 วันที่ 19 มิถุนายน 2552 
ก.พ. กําหนดเพียงว่า ต้องดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว
หลายประเภทด้วยกัน รวมถึงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
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พิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี  ซึ่งไม่จําเป็นต้องดํารงตําแหน่งในสายงาน
เจ้าพนักงานตรวจเรือ ระดับชํานาญการพิเศษเท่าน้ัน เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่านาย ธ. ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ตรวจเรือ 8 ว (ระดับชํานาญการพิเศษ) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2550 เจ้าพนักงานตรวจเรือชํานาญการพิเศษ ฝ่ายควบคุมเรือ 
ในเมืองท่า กองตรวจเรือเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 หัวหน้าส่วน 
(เจ้าพนักงานตรวจเรือชํานาญการพิเศษ) ส่วนควบคุมเรือในเมืองท่า 
สํานักมาตรฐานเรือเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 และรักษาการ 
ในตําแหน่งหัวหน้าส่วนตรวจแบบเรือ (วิศวกรชํานาญการพิเศษ) 
สํานักมาตรฐานเรือ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 รวมระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่ง 8 ว. หรือ  ระดับชํานาญการพิเศษถึง วันประกาศ
คณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้น
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและอํานวยการ
ระดับสูง กระทรวงการคลัง ลงวันที่ 30 เมษายน 2555 แล้ว  
มีระยะเวลา 4 ปี 5 เดือน กรณีย่อมถือว่านาย ธ. ดํารงตําแหน่ง 
ในสายงานประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า  
4 ปี จึงมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตรงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 วันที่ 19 มิถุนายน 
2552 ข้อ 2 (2.6) ดังน้ัน นาย ธ. ผู้ได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานเรือ จึงมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง ตามท่ี ก.พ. กําหนดแล้ว นอกจากน้ี ตามมาตรฐาน



๘๖   ก.พ.ค. ผูพิ้ทกัษร์ะบบคุณธรรม       “ยติุธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว” 

กําหนดตําแหน่งที่ ก.พ กําหนด มิได้กําหนดให้ข้อกําหนดของ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศดังกล่าว เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (ตรวจเรือ) ระดับสูง  
แต่อย่างใด คําร้องทุกข์ฟังไม่ขึ้น  ก.พ.ค. จึงมีคําวินิจฉยัให้ยกคําร้องทุกข์ 

กรณีที่ 6 กรณีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง  
(ย้าย) ให้ดํ ารงตํ าแหน่ งรองอธิบดี  โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(เรื่องดําที่ 0049257) 

  ข้อเท็จจริง  ผู้ร้องทุกข์ดํารงตําแหน่งผู้ บัญชาการสํานัก  
สังกัดกรม ก. ร้องทุกข์ว่า นาย ข.  ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองอธิบดี 
ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเมื่อพิจารณาเทียบข้อมูลบุคคลของ 
ผู้ร้องทุกข์กับนาย ข. แล้ว ผู้ร้องทุกข์เป็นผู้เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว จึงขอให้แก้ไขหรือยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่ง
กระทรวง ค. ที่แต่งต้ังนาย ข. ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิบดี และขอให้แต่งต้ัง 
ผู้ร้องทุกข์ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิบดี อีกทั้งขอให้เยียวยาความเสียหาย
ให้แก่ผู้ร้องทุกข์หรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

 คําวินิจฉัย  ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า กระทรวง ค.  
มีคํ าสั่ งแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ 
เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองอธิบดีกรม ก. ตามท่ี ก.พ. กําหนดแล้ว  
ต่อมาคณะกรรมการคัดเลือกฯ กระทรวง ค. ได้ประชุมพิจารณากําหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ 
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เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) จํานวน  
๔ กรม โดยประกาศรับสมัคร ๗ วันทําการ มีการตรวจสอบการประเมิน
สมรรถนะหลักทางการบริหารกับสํานักงาน ก.พ. และให้จัดทําข้อเสนอ
วิสัยทัศน์ในส่วนของกรม ก. เรื่อง “การนําองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เป็นที่
ยอมรับ ศรัทธา เช่ือมั่นต่อประชาชนอย่างย่ังยืน” โดยแจ้งเวียนประกาศ 
รับสมัครข้าราชการในหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ค. พร้อมทั้งประกาศ 
ในเว็บไซต์ของกระทรวง ค. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกส่งใบสมัคร 
พร้อมข้อเสนอวิสัยทัศน์ มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จํานวน ๕ ราย  
ผลการพิจารณาคัดเลือก ปรากฏว่านาย ข. ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๙๐.๖๖ 
คะแนน ส่วนผู้ร้องทุกข์อยู่ในลําดับที่สอง ได้คะแนนเฉลี่ย ๘๘.๖๕ คะแนน  
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึ งคัดเลือกนาย ข. โดยระบุ เหตุผลว่า 
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม มีวิสัยทัศน์และความสามารถ 
ทางการบริหาร มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความประพฤติดีมีประวัติ 
การรับราชการที่ดี มีภาวะผู้นําสูง สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้ 
อย่างรอบคอบและทันเหตุการณ์ และเสนอช่ือผู้น้ีต่อปลัดกระทรวง ค. 
คู่กรณีในการร้องทุกข์เพ่ือพิจารณา คู่กรณีในการร้องทุกข์พิจารณาแล้ว 
จึงได้คัดเลือกนาย ข. และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองอธิบดีกรม ก.  
ดังน้ัน การที่คู่กรณีในการร้องทุกข์มีคําสั่งกระทรวง ค. แต่งต้ัง  (ย้าย)  
นาย ข. ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิบดีกรม ก. จึงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
คําร้องทุกข์ฟังไม่ขึ้น ก.พ.ค. จึงวินิจฉัยให้ยกคําร้องทุกข์ 
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กรณีที่ 7 กรณีกระบวนการคัดเลือกบุคคลของกรม ก. เพื่อเสนอ 
รายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ข. (อํานวยการ 
ระดับสูง) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (เรื่องดําที่ 0048257) 

 ข้อเท็จจริง ผู้ร้องทุกข์ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ ร้องทุกข์ว่า คําสั่งกระทรวง ค. ที่แต่งต้ังข้าราชการกรม ก. 
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง จํานวน ๑๔  ตําแหน่ง ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เน่ืองจากกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรม ก. ในการพิจารณาเสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งต้ัง 
ให้ดํารงตําแหน่ง ข. (อํานวยการ ระดับสูง) ไปยังกระทรวง ค. ไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย เพราะผู้ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกฯ ของกรม ก.  
มีผู้อํานวยการสํานัก ง. เป็นกรรมการอยู่ด้วย ทั้งที่เป็นคู่กรณีโดยตรงกับ 
ผู้ร้องทุกข์ในคดีปกครอง รวม ๒ คดี จึงทําการพิจารณาทางปกครอง 
ในเร่ืองน้ีไม่ได้ ดังน้ัน การพิจารณาทางปกครองจึงไม่เป็นกลาง การให้
คะแนนอาจมีความลําเอียงหรืออคติ และมีการให้คะแนนแบบคิดขึ้นเอง 
ตามอําเภอใจ จึงขอให้ ก.พ.ค. ยกเลิกกระบวนการคัดเลือกของกรม ก. และ
คําสั่งกระทรวง ค. ที่แต่งต้ังข้าราชการกรม ก. ให้ดํารงตําแหน่งประเภท
อํานวยการ ระดับสูง จํานวน ๑๔ ตําแหน่ง 

 คําวินิจฉัย ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า การพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่อยู่ในขั้นตอนความรับผิดชอบของ กรม ก. น้ัน กรม ก. ได้มีคําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับการเลื่อน
ขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง ของกรม ก.  
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มีกรรมการทั้งหมด ๙ คน โดยมีอธิบดีกรม ก. เป็นประธานกรรมการ  
และมีผู้อํานวยการสํานัก ง. เป็นกรรมการและเลขานุการ และกรณีที่
ผู้อํานวยการสํานัก ง. ถูกผู้ร้องทุกข์ฟ้องในคดีปกครองน้ัน มีสาเหตุมาจาก
การที่ผู้ร้องทุกข์เคยสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ข. 
แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ร้องทุกข์จึงได้
ฟ้องอธิบดีกรม ก. และผู้อํานวยการสํานัก ง. เพ่ือขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว จึงเห็นว่า ผู้อํานวยการสํานัก ง.  
เป็นคู่กรณีโดยตรงในคดีที่ถูกฟ้องขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และการที่ 
ถูกฟ้องคดีดังกล่าวก็เน่ืองจากสํานัก ง. เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบข้อมูล
ข่าวสารราชการที่ผู้ร้องทุกข์ร้องขอ อีกทั้งผู้อํานวยการสํานัก ง. ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม ก.  
ย่อมเป็นธรรมดาที่จะได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการและหรือเลขานุการ
ของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต่าง  ๆ 
ของกรม ก. และในการคัดเลือกคร้ังน้ี ผู้อํานวยการสํานัก ง. เป็นเพียง
กรรมการคนหน่ึงในคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเสนอรายช่ือผู้สมควร
ได้รับการเล่ือนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง  
ของกรม ก. ซึ่ งมีจํ านวนทั้ งหมด ๙ คน คณะกรรมการคัดเลือกฯ  
ได้ กํ าหนดเกณฑ์การพิ จารณาคัดเลื อกและประเมินให้คะแนน 
ตามเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ โดยผู้อํานวยการสํานัก ง. ประเมินให้คะแนน 
แก่ผู้ร้องทุกข์ ๘๘.๕ คะแนน เท่ากับกรรมการอีกคนหน่ึง ทั้งไม่ปรากฏ
พยานหลักฐานหรือพฤติกรรมที่ จะบ่งช้ี ว่าผู้ อํ านวยการสํานัก ง.  
ประเมินให้คะแนนผู้ร้องทุกข์โดยอคติเพราะเหตุที่ถูกผู้ร้องทุกข์ฟ้องคดี
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ขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการเก่ียวกับกระบวนการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ข. ครั้งก่อน ดังน้ัน กรณีที่ผู้อํานวยการ
สํานัก ง. ถูกฟ้องในคดีดังกล่าวยังไม่เป็นเหตุหรือพฤติการณ์ที่จะทําให้ 
การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง จึงยังถือไม่ได้ว่าผู้อํานวยการสํานัก ง. 
เป็นคู่กรณีที่จะทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ ตามนัยมาตรา ๑๓ (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้ง 
การที่ถูกฟ้องในคดีดังกล่าว ยังถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีที่มีเหตุอ่ืนที่มีสภาพ
ร้ายแรงอันจะทําให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ตามมาตรา ๑๖  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนอธิบดีกรม ก. ที่เป็นประธานกรรมการ
คัดเลื อกฯ ครั้ งน้ี  ก็ เป็นคนละคนกับที่ ถู กผู้ ร้ องทุกข์ ฟ้องในคดี 
ขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สําหรับกรรมการคนอ่ืน ๆ ก็ไม่ได้เป็นคู่กรณี 
กับผู้ร้องทุกข์ และไม่ปรากฏว่ามีเหตุหรือพฤติการณ์ในการให้คะแนน 
แก่ผู้ร้องทุกข์โดยอคติแต่อย่างใด และในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเสนอ 
รายช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ข. ที่ว่าง 
ของกรม ก. ไปยังกระทรวง ค. น้ัน กรม ก. ได้ดําเนินการในรูปแบบ 
ของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ  
จํานวน ๙ คน โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมกําหนดเกณฑ์ 
การพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคล ปรากฏตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ว่า คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ประชุมพิจารณา
คัดเลือกและประเมินผู้สมัครทั้ ง ๓๘ ราย ตามเกณฑ์การประเมิน 
ที่กําหนด คือ ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ  
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง  
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และวิสัยทัศน์จากเอกสารแบบประวัติ แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ที่ได้จัดส่งล่วงหน้าเพ่ือให้คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ พิจารณา และให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ กําหนด และสรุปผลคะแนนเรียงตามลําดับทั้ ง ๓๘ คน  
โดยผู้ร้องทุกข์ได้คะแนนเฉลี่ย ๘๙.๐๐ คะแนน อยู่ในลําดับที่ ๓๑  
จึงเห็นได้ว่า คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณาให้คะแนนและประเมิน
บุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้คะแนนแบบคิดขึ้นเองตามอําเภอใจ 
ตามที่ร้องทุกข์แต่อย่างใด  ดังน้ัน กระบวนการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อน 
ขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ข. มีการดําเนินการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิ ธีการ และขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว คําสั่งกระทรวง ค.  
ที่เลื่อนข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง ข. (อํานวยการ ระดับสูง) จํานวน ๑๔ 
ตําแหน่ง จึงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย คําร้องทุกข์ฟังไม่ขึ้น  ก.พ.ค. 
จึงวินิจฉัยให้ยกคําร้องทุกข์  

กรณีที่ 8 กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ  ( เรื่องแดงที่ 
0111257) 

  ข้อเท็จจริง ผู้ร้องทุกข์ดํารงตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
ชํานาญการพิเศษ กรม ก. ได้ร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์เช่ียวชาญ ซึ่งตามประกาศรับสมัครคัดเลือกระบุว่า 
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วิธีการคัดเลือกจะประเมินจากเอกสาร และจะประกาศรายช่ือ 
ผู้ ไ ด้รับการคัดเลือกเพียงรายเดียวที่ ไ ด้คะแนนสูงสุด  ทําให้
คณะกรรมการคัดเลือกฯ สามารถให้คะแนนตามความพอใจ ไม่มี
เกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ทําให้เกิดความไม่โปร่งใสและ
ตรวจสอบไม่ได้ ขอให้เพิกถอนกระบวนการคัดเลือกและให้ยกเลิก
คําสั่งกระทรวง ก. ที่แต่งต้ังให้นางสาว ก. รักษาการในตําแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์เช่ียวชาญ 

 คําวินิจฉัย ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการคัดเลือก
ครั้งน้ี กรม ก. ได้แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกฯ และคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ โดยมีองค์ประกอบที่ใช้ในการ
พิจารณาคัดเลือกตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ 
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ อีกทั้งในการคัดเลือกฯ กรม ก. ได้มี
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 
เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์เช่ียวชาญดังกล่าว  
โดยในประกาศฉบับดังกล่าวมีเน้ือหาเก่ียวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหน่ง คุณสมบัติของผู้สมัคร องค์ประกอบที่ ใช้ในการ
คัดเลือก เอกสารที่ต้องส่งในการสมัคร การรับสมัคร วิธีการคัดเลือก 
และผลการคัดเลือก จึงเป็นการดําเนินการให้ข้าราชการในสังกัด 
ได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตามที่เห็นสมควรตามท่ีกําหนดไว้ใน
หนังสือสํานักงาน ก .พ . ที่ นร ๐๗๐๘ .๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๕๓๘ แล้ว ส่วนข้อที่ผู้ร้องทุกข์อ้างว่าคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ ให้คะแนนตามความพอใจ ไม่มีเกณฑ์ในการพิจารณา 



ก.พ.ค. ผูพิ้ทกัษร์ะบบคุณธรรม    “ยติุธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว”         ๙๓  

ให้คะแนนนั้น ก็ไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการคัดเลือก ใช้ดุลพินิจ 
ให้คะแนนโดยมิชอบแต่อย่างใด ดังน้ัน กระบวนการคัดเลือกบุคคล
เข้ารับการประเมินเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์
เช่ียวชาญ จึงชอบด้วยกฎหมายและทําให้คําสั่งที่แต่งต้ังให้นางสาว ก. 
รักษาการในตําแหน่งดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน  
คําร้องทุกข์ฟังไม่ขึ้น ก.พ.ค. จึงวินิจฉัยให้ยกคําร้องทุกข์  
 



ที่ปรึกษาโครงการ 

ร้อยตํารวจโทหญิง สทุธิมา  พิพัฒน์พิบูลย์ ผู้อํานวยการสํานักพิทักษ์
 ระบบคุณธรรม 
 

คณะทํางาน 

นางสาวจิตเรขา  ช่างตีเหล็ก         นิติกรชํานาญการพิเศษ 

นายชาญชัย  ศรีหาวงษ ์           นิติกรชํานาญการพิเศษ  

นายอดิศักด์ิ  อุปถัมภ์ประชา นิติกรชํานาญการพิเศษ 

นางสาวสุขุมาล  ตรีขจรเกียรติ       นิติกรชํานาญการ 

นางจิรัตติ  ศรีสวรรค์                  นิติกรชํานาญการ 

นางสาววิจิตรา  วอนเพียร นิติกรชํานาญการ 

นายชานนท์  แก่นสวาท  นิติกรชํานาญการ 

นางสาวชลลดา  จินตเสถียร          นิติกรปฏิบัติการ 
 

ผู้รวบรวมและเรียบเรียง 

นายอดิศักด์ิ  อุปถัมภ์ประชา นิติกรชํานาญการพิเศษ 
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