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คํานํา 
สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝายเลขานุการของ ก.พ.ค. ได

ดําเนินการรวบรวมคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ท้ังเรื่องอุทธรณและรองทุกข
ซึ่งไดพิจารณาวินิจฉัยแลวเสร็จมาจัดทําในรูปแบบของการยอคําวินิจฉัย 
และจัดพิมพหนังสือ “ก.พ.ค. ผูพิทักษระบบคุณธรรม” เพื่อเผยแพร
ความรู ความเขาใจในเรื่องการอุทธรณและรองทุกขตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
ที่ เก่ียวของกับภารกิจดานการพิทักษระบบคุณธรรม ตลอดจน
ขาราชการทั่วไป โดยไดดําเนินการจัดพิมพเลมท่ี 1-5 ไปแลว 

สําหรับการดําเนินการจัดพิมพในคร้ังนี้ สํานักงาน ก.พ. 
ไดปรับเปล่ียนรูปแบบในการนําเสนอโดยดัดแปลงคําวินิจฉัยที่
น า สน ใ จ ท่ี  ก . พ . ค .  พิ จ า รณ า วิ นิ จ ฉั ย แ ล ว เ ส ร็ จ ตั้ ง แ ต 
กรกฎาคม 2557 – ธันวาคม 2558 จํานวน 10 เรื่อง ใหเปนเรื่องส้ัน 
ที่สนุก นาติดตาม เพื่อใหเกิดความเพลิดเพลินในการอาน และ
ไดรับสาระความรูไปในคราวเดียวกัน 

สํานักงาน ก.พ. หวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือ “ก.พ.ค.  
ผูพิทักษระบบคุณธรรม” เลมที่ 6 นี้ จะเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานของผูที่ เ ก่ียวของ ตลอดจนผูสนใจท่ัวไปในอันท่ีจะ
รับทราบขอกฎหมาย และการพิจารณาของ ก.พ.ค.   

      สํานักพิทักษระบบคุณธรรม 
        สิงหาคม  2559 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระผม!!! ในนามของขบวนการพิทักษระบบคุณธรรม 
ขอต อนรั บ เหล า ข า ร า ชก ารพล เ รื อน ทุกท าน  
สูดินแดนแหงความเปนธรรม.... ขอใหพวกทาน
ไดรับสาระดีๆ และมีแตความสนุกสนานนะครับ 
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ใหออก 

ทางไปรษณีย 

มาเอง 

ตั้งคณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ 

สวนราชการแกอุทธรณ
ภายใน 30 วัน 

ผูอุทธรณทําคําคัดคานคําแก
อุทธรณภายใน 15 วัน** 

ทําคําแกอุทธรณเพ่ิมเติม
ภายใน 15 วัน** 

ขั้นตอน  

** กระบวนการดังกลาวอาจไมมีหากเห็นวาขอเท็จจริงเพยีงพอจะพิจารณาแลว (ขอ 68 กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณ ฯ) 

ประธาน ก.พ.ค. 
พิจารณาจายสํานวน 
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มีคําวินิจฉัย 

น่ัง่

ก.พ.ค. วินิจฉัย 

การอุทธรณ
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ผูอุทธรณและคูกรณี  
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ผบ.สวนสวนกลาง
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ปลัดกระทรวง ผูวาราชการ
จังหวัด (ผวจ.) 

หมายเหตุ โปรดดูมาตรา 123 แหงพระราชบัญญัติระเบยีบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
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วิมานสลาย ณ บานทรายทอง  

“ทุกคนลวนมีความใฝฝนที่จะเจริญกาวหนาในหนาท่ี
การงานไมเวนแต “พจมาน สวางศรี” แหงสํานักงาน
บ านทรายทอง แต ความฝ นของเธอต องพ ังทลายไป  
เพียงเพราะความโลภเล็กๆ นอยๆ เทานั้น” 
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วิมานสลาย ณ บานทรายทอง  
 ณ สําน ักงานบานทรายทอง นางสาวพจมาน 
สว างศร ี ได ร ับมอบหมายจากท านชายกลาง ในฐานะ
ผูบังคับบัญชาใหเปนกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ
จัดทําคัมภีรไตเติ้ล โดยมีนางแขไข พิไลศักดิ์ เปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ  

 การทํางานนาจะราบรื่นไปดวยดี ถาบังเอิญนางแขไข
ไมพบความผิดปกติในการประชุมกับรายงานการประชุมจนตอง 
ม ีหน ังส ือถ ึงค ุณชายกลาง ว า หากรายงานการประช ุม
คณะกรรมการจัดทําคัมภีรไตเติ้ล ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2555 ที่จะรับรองรายงานการประชุมในครั้งที่ 
3/2555 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 มีรายละเอียดไมตรง
ก ับรายงานที ่แนบมานี ้ตนจะไม ขอร ับผ ิด ชอบแต อย างใด  
ทานชายกลางอานรายงานดังกลาวแลวเกิดความสงสัยจึงเรียก
นางแขไขไปสอบถาม นางแขไขรายงานวา นางสาวพจมานให
ตนในฐานะผูชวยเลขานุการจัดทํารายงานการประชุม ครั้งที่ 
3/2555 โดยวาระรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555 
ซึ่งตนไมไดเขารวมในการประชุมดังกลาว มีกรรมการบางทาน
ขอแกไขรายงานการประชุมเนื่องจากทานไมไดมาประชุมแต
ปรากฏช่ือทานวาเปนผูเขารวมประชุม ทานชายกลางเห็นวา 
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เรื่องน้ีไมชอบมาพากล จึงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว  

 เมื ่อคณะกรรมการสืบสวนไดสอบปากคํานางสาว
พจมาน เธอก็ยอมรับสารภาพวาไดลงลายมือชื่อแทนกรรมการ 
2 ทาน คือ คุณหญิงใหญกับคุณชายนอย ในหลักฐานการ
เบิกจายเบ้ียประชุม แตไดโทรศัพทไปขออนุญาตทานทั้ง 2 แลว 
ทั้งน้ีเพื่อใหองคประกอบของคณะกรรมการฯ ครบจะไดสามารถ
ดําเนินการประชุมตอไปได ประกอบกับจากการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการเบิกจายเบี้ยประชุม และ
รายงานการประชุมแลว เห็นวาเปนกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวา
นางสาวพจมาน ทําหนาที ่กรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการจ ัดทําค ัมภ ีร ไต เติ ้ลได เบ ิก เ บี ้ยประช ุมของ
กรรมการผู ไ ม มาประช ุม โดยทํ าหล ักฐานการ เบ ิกจ าย 
เบี้ยประชุมและลงลายมือชื่อกรรมการในหลักฐานการเบิกจาย
เบี้ยประชุมอันเปนเท็จ คณะกรรมการสืบสวนจึงเสนอทาน
ชายกลางใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง
ตอไป 

 ระหวางนั้นนางสาวพจมาน มีหนังสือถึงทานชายกลางวา 
“เพื่อแสดงวาพจนไมไดมีเจตนาที่จะเบียดบังคาเบ้ียประชุมตามท่ี
ถูกรองเรียน พจนขอใชเงินคืนในสวนที่ เกิดความผิดพลาด
ประมาณ 100,000 บาท หวังวาทานชายจะเขาใจพจน”  
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 ทานชายกลางเข าใจและเห ็นใจนางสาวพจมาน  
แตดวยหนาที ่ท านชายกลางจึงตองตัดใจทําตามที่กฎหมาย
กําหนด โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยาง
รายแรงนางสาวพจมาน 

จากการสอบปากคําพยานไดแก คุณหญิงใหญ กับ
คุณชายนอย ทั้งคูใหการปฏิเสธเร่ืองที่นางสาวพจมานอางวาได
โทรศัพทไปขออนุญาตทานทั ้ง 2 แลว โดยในวันดังกลาว
คุณหญิงใหญติดธุระตองไปปารีส สวนคุณชายนอยปวยไมสามารถ
เขารวมประชุมได และไมมีเจาหนาที่โทรไปขออนุญาตลงลายมือ
ชื่อแทนแตอยางใด  

นอกจากน้ีจากการสอบสวนปรากฏขอเท็จจริงวา  
มีการประช ุมจํานวน 10 ครั ้งที ่ม ีการจ ายเ บี ้ยประช ุมให
กรรมการที ่ไมได มาประช ุม รวมเปนเง ิน 30,000 บาท  
แตกรรมการที่ไมไดมาประชุมยืนยันวา ลายมือชื่อที่ปรากฏใน
หลักฐานการจายเบ้ียประชุมมิใชลายมือชื่อของตน และตนไมได
รับเงินเบ้ียประชุมดังกลาว ซึ่งทั้ง 10 ครั้งนางสาวพจมานทํา
หนาที ่ดํา เนินการประช ุม รวมถึงเบิกจายเบี ้ยประช ุม ของ
คณะกรรมการจ ัด ทําค ัมภ ีร ไต เติ ้ล เนื ่องจากนางแขไข 
ผูชวยเลขานุการไมไดเขารวมประชุมดวย นางสาวพจมานจึง
อาศัยโอกาสดังกลาวปลอมลายมือชื ่อกรรมการและจัดทํา
หลักฐานการจายเบ้ียประชุมอันเปนเท็จ และนําเงินดังกลาวไป 
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พฤติการณจึงเปนความผิดฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการโดยทุจริต และเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 
ตามมาตรา 85 (1) และ(4) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 การนําเงินมาชดใชก็ไมเปน
เหตุแหงการบรรเทาโทษ จึงเห ็นควรลงโทษไลออกจาก
ราชการ ซ่ึงที่ประชุม อ.ก.พ. สํานักงานบานทรายทองเห็นดวย
จึงมีมติใหลงโทษไลนางสาวพจมานออกจากราชการ คุณชายกลาง
จึงมีคําสั่งลงโทษไลนางสาวพจมาน ออกจากราชการ  

นางสาวพจมานจึงไดมาอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาว
ตอ ก.พ.ค. เพราะเห็นวาคุณชายกลางไมใหความเปนธรรม ท้ังที่
ทําไปเพื่อประโยชนราชการลวนๆ ไมมีอยางอื่นแอบแฝง 

คําวินิจฉัย ก.พ.ค. : ก.พ.ค. พิจารณาแลวเห็นวา  

จากการประชุมทั้ง 10 ครั้งที่มีการลงลายมือชื่อกรรมการที่ไมได
เ ข าร วมประชุม และนํ า เงินเ บ้ียประชุ มไปนั้น นางแขไข 
ผูชวยเลขานุการไมไดเขารวมประชุมดวย อีกทั้งนางสาวพจมาน 
ไดเขาไปมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการเบิกจายเบ้ียประชุมใหกับ
คณะกรรมการฯ ตั้งแตการยืมเงินคาเบ้ียประชุม การเบิกจาย 
คาเบ้ียประชุมใหกับกรรมการ จนกระท่ังการหักลางเงินยืม  
จึงฟงไดวา นางสาวพจมาน มีหนาที่และความรับผิดชอบใน
การเบิกจายคาเบ้ียประชุมใหกับคณะกรรมการจัดทําคัมภีรไตเติ้ล 
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แตกลับนําหลักฐานการเบิกจายเ งินอันเปนเท็จมายื่นตอ 
ทางราชการ  
 

 นอก จ า ก นี ้ เ มื่ อ พิ จ า รณาจ าก คํ า ใ ห ก า ร ข อ ง 
นางสาวพจมานในชั้นสืบสวนขอเท็จจริง ซ่ึงเปนระยะเวลาท่ี
ใกลชิดกับเหตุการณมากท่ีสุดแลวเห็นวา นางสาวพจมานก็ให 
การยอมรับวาลงลายมือชื่อแทนคุณหญิงใหญกับคุณชายนอย 
ในหลักฐานการจายเบ้ียประชุมในชองผูเขารวมประชุมและชอง 
ผูรับเงินจริง ประกอบกับคําใหการของพยานรายอื่นท่ีใหการวา 
ในการประชุมครั้งดังกลาวคุณหญิงใหญกับคุณชายนอยไมได 
เขารวมประชุมแตมีลายมือชื่อในหลักฐานการเบิกจายเบ้ียประชุม  

 สวนที่นางสาวพจมานกลาวอางวา ทําไปเพื่อใหครบ
องคประชุมนั ้น จากการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเบ้ีย
ประชุมของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งเกิดเหตุ ปรากฏวา 
กอนที่นางสาวพจมาน จะปลอมลายมือชื่อของคุณหญิงใหญ กับ
คุณชายนอย มีกรรมการที่มาประชุมและลงลายมือชื่อในหลักฐานการ
เบิกจายเบ้ียประชุมแลวจํานวน 9 คนซ่ึงคณะกรรมการฯ มีจํานวน
ทั้งสิ้น 17 คน ดังนั้นจึงถือวาการประชุมครั้งนีค้รบองคประชุมแลว 
ขออางที่ทําเพ่ือใหครบองคประชุม จึงฟงไมขึ้น ตรงกันขาม 
การกระทําดังกลาวกลับแสดงให เห็นถึงเจตนาทุจริตของ 
นางสาวพจมาน เพราะขณะท่ีปลอมลายมือชื่อของคุณหญิงใหญกับ 
คุณชายนอย นางสาวพจมานรูอยูแลววา องคประชุมของ
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คณะกรรมการครบแลว การกระทําของนางสาวพจมาน  
จึงครบองคประกอบของความผิดฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการโดยทุจริตแลว ด ังนั ้นการที ่ค ุณชายกลางมี 
คําสั่งลงโทษไลนางสาวพจมานออกจากราชการน้ัน จึงถูกตองและ
เหมาะสมกับกรณีความผิดแลว อุทธรณฟงไมขึ้น วินิจฉัยยกอุทธรณ 

งานนี้นางสาวพจมาน ท่ีฝนวาจะไดเจริญกาวหนาใน
หนาที่การงานที่สํานักงานบานทรายทอง จําเปนตองพังทลายลง 
แตกอนจะอําลาจากสํานักงานบานทรายทอง นางสาวพจมาน
ฝากจดหมายถึงคุณชายกลางวา “เงินท่ีพจนใชคืนราชการมี
สวนเกิน คุณชายกลางอยาลืมคืนพจนนะคะ !!”    
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บูรพา ขาดงานไมแคร 
 

“ถึงแม ว า “บูรพา” อยากจะย อนเวลากล ับไป
เพียงใด หากการดําเนินชีวิตที่ไมระมัดระวัง ไมยึดมั่นใน
ระเบียบวินัย และไมมีความรับผิดชอบ บางครั้งมันก็สาย
เกินไปที่จะแกไข” 

 

วันทํางานแลวไง… 
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บูรพา ขาดงานไมแคร 
“ไมเอาแลว พอแลว”   

เกิดอะไรขึ้นกับนายกันแน เปนคําตอบสุดทาย
สําหรับนายแลวใชไหม นายบูรพา 

 เสียงยังคงกองในหู  เมื่อฟาใหมไดวางโทรศัพท
ที่ไดคุยกับ “บูรพา” เพื่อนรักหลังจาก ผอ.สดสี ใหติดตาม
และสอบถามสาเหตุที ่บูรพาไมยอมมาปฏิบัติหนาที ่ราชการ  
ดวยเห็นวาพฤติกรรมของบูรพาไดเปลี่ยนไป โดยหวังวาการ
โทรศัพทไปหาคร้ังนี้บูรพาจะรับโทรศัพทจากเพ่ือนรักอยางเขาบาง
หลังจากโทรไปหาหลายครั ้งด วยความเปนหวงแลวบูรพา 
ไมยอมรับโทรศัพทจากฟาใหม 

ฟาใหม : ฮัลโหล ฮัลโหล  เย เย แกรับโทรศัพทฉันแลว 

 แกไดยินฉันไหม 

บูรพา : ไดยินแลว แกจะดีใจอะไรนักหนาเนี่ย 

ฟาใหม : ก็ฉันโทรหาแกหลายคร้ังแลว  ทําไมแกไมรับ 

 หลบหนา หลบตาทําไม  

บูรพา : โทรมาทําไม 
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ฟาใหม : ก็เปนหวงแกไง ผอ.ใหตาม แกขาดงานหลายคร้ัง 

  แลวนะ แตละครั้งก็หลายวันดวย จะเอาไง 

บูรพา :  “ไมเอาแลว  พอแลว” 

ฟาใหม :  “อารายของแกวะ นี่แกจะไมมาทํางานแลวหรือ 

ตูด ตูด ตูดๆๆๆๆๆ 

ฟาใหม :  ฮัลโหล ฮัลโหล ไอบูรพาอยางพึ่งวางสิ ไอ...เฮอ 

 ฟ า ใหม รู ส ึกลําบากใจเป นอย างมาก ที ่ต อง
รายงานการโทรศัพทไปหาบูรพาในว ันนี ้แก  ผอ . สดสี  
ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของทั้งบูรพาและฟาใหม  

 หลังจากได ร ับรายงานจากฟาใหม ผอ .สดสี 
ตัดสินใจเดินทางไปบานพักบูรพาเพื่อวากลาวตักเตือนพรอมกับ
ฟาใหม แตเมื่อถึงบานพักของบูรพากลับถูกนายบูรพาปดประตู 
ใสหนาและไมยอมเปดประตูออกมาคุยดวย สรางความกลุมใจ
ใหกับ ผอ.สดสี เปนอยางมาก เธอจึงกลับมาบอกใหผองใส
หัวหนางานธุรการสาวสวยของสํานักงาน สรุปการขาดงาน
ของนายบูรพาพรอมกับระบายความในใจวา “ฉันไมไหวแลว 
ฉันจะรายงานกรมดูแลพฤติกรรมมนุษย ทําไมเปนคนแบบนี้ไป
ไดนะ ..บูรพา..” 
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 หลังจากที่ ผอ.สดสี ไดรับรายงานผลการขาดงาน
ของนายบูรพาจากผ องใสแลว จ ึงได รายงานไปยังกรม 
ดูแลพฤติกรรมมนุษย ซึ ่งทานอธิบดีเมื ่อไดรับรายงานก็ได
แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงในกรณีนี้ 

 ผลการสืบสวนรับฟงไดวานายบูรพา นักดูแล
พฤติกรรมมนุษยชํานาญการ ไดละทิ ้งหนาที ่ราชการในป 
พ.ศ. 2557 จํานวน 4 คร้ัง ดังนี้  

ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 4 – 13 มีนาคม 2557 
รวมเปนเวลา 10 วัน โดยอางวาปวยแตไมมีใบรับรองแพทย 
ผอ.สดสี จึงไมสามารถเซ็นอนุญาตการลาปวยใหได 

ครั ้งที ่ 2 ระหวางวันที ่ 19 สิงหาคม 2557  
ถึงวันที่ 1 กันยายน 2557 รวมเปนเวลา 14 วัน ซึ่งนายบูรพา
ไดรับสารภาพตอคณะกรรมการสืบสวนและทําหนังสือชี้แจงเหตุ
ที ่ละทิ ้งหน าที ่ร าชการ ว าม ีป ญหาส วนต ัว ในการลงท ุน 
ประกอบธุรกิจ (เปดรานขายกาแฟ) ประสบภาวะขาดทุนและ
ไดเลิกรากับแฟนสาว เปนเหตุใหเกิดความเครียดไมสามารถ
แกไขปญหาสวนตัวได โดยขอโอกาสปรับปรุงตัว 

ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 4 - 14 กันยายน 2557 
รวมเปนเวลา 11 วัน บูรพาไดทําหนังสือช้ีแจงการขอลาปวยตอ 
ผอ.สดสีวา เนื่องจากขณะเดินทางออกจากสํานักงานกลับที่พัก 
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เกิดอุบัติเหตุขอเทาดานซายตกลงไปบริเวณทอน้ําทิ ้งริมถนน 
และไดโทรศัพทแจง ผอ. สดสี โดยรับการรักษาอาการเจ็บ
เทากับแพทยแผนโบราณและซื้อยามารับประทานเอง ผอ.สดสี 
อนุญาตใหนายบูรพา ลาปวยได 7 วัน โดยไมมีใบรับรองแพทย 

ครั ้งที ่ 4 ระหวางวันที ่ 18 กันยายน 2557 
จนถึงปจจุบัน รวมเปนเวลาเกิน 15 วัน  

คณะกรรมก า รส ืบส วนจ ึงล งค ว าม เ ห ็น ว า  
นายบ ูรพา ม ีค ว ามผ ิดฐ านละทิ ้งหน าที ่ร า ชการต ิดต อ 
ในคราวเด ียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน โดยไมม ีเหต ุผล 
อันสมควร และไมกลับมาปฏิบัติงานอีกเลย จึงเปนกรณี
ความผิดที ่ปรากฏชัดแจงตามขอ 65 (1) และ (3) ของ 
กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 

ในที ่ส ุด อ.ก.พ. กรมดูแลพฤติกรรมมนุษย  
จึงไดมีมติ ใหไลนายบูรพาออกจากราชการ ทานอธิบดีจึงไดมี
คําสั่งตามมติดังกลาว 

นายบูรพาจึงไดทําหนังสืออุทธรณคําสั่งลงโทษ
ดังกลาวไปยัง ก.พ.ค. โดยกลาวอางวา การอางมติครม. 
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0205/ว 234 
ลงวันที ่ 24 ธันวาคม 2536 ที ่ไดลงโทษผูที ่ละทิ ้งหนาที่
ราชการเกินกวา 15 วัน โดยไมมีสาเหตุอันสมควรแลว 
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ไมกลับมาเลยนั้นไมถูกตอง เพราะกรณีนี้ตนจะกลับมาแลว 
แตผอ.สดสีบอกไมสามารถกลับมาไดตองรอคําส่ังกรมกอน 

คําวินิจฉัย ก.พ.ค. : ก.พ.ค.พิจารณาแลวเห็นวาเร่ืองนี้มี 
2 ประเด็นที่ตองวินิจฉัย กลาวคือ 

ประเด ็นที ่ 1  การละทิ ้งหนาที ่ราชการของ 
ผู อุทธรณตั ้งแตว ันที ่ 18 กันยายน 2557 จนถึงปจจุบัน 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอ
ในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
หรือไม นั้น เห็นวา ขอกลาวอางของนายบูรพาที่ไมมาปฏิบัติ
หนาที่ในชวงนี้ก็เปนขออางเดียวกันกับครั้งที่ผานๆ มา ซ่ึงเปน
ขออางที่เกิดจากปญหาสวนตัว เชน ประกอบธุรกิจประสบ
ภาวะขาดท ุน หร ือ เล ิกราก ับแฟนสาวนั ้น ไม อาจนํามา 
กลาวอางได การกระทําของนายบูรพาจึงเปนการละทิ้งหนาที่
ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

ประเด็นที่ 2 แมนายบูรพาจะกลาวอางวาประสงค
จะกลับไปปฏิบัติหนาที่ราชการ แตผอ.สดสีและคณะกรรมการ
สืบสวนแจงวา ตองรอคําสั่งกรมกอนนั้น เห็นวา แมวานายบูรพา
จะไดแสดงความประสงคจะกลับเขาปฏิบัติงาน แตชวงเวลา
ดังกลาวก็เปนชวงเวลาภายหลังจากนายบูรพาไดละท้ิงหนาที่
ราชการไป 117 วัน แลว และไมปรากฏวาไดกลับเขาไป
ปฏิบัติงานจริง 
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ดังนั้น การที่กรมดูแลพฤติกรรมมนุษย มีคําสั่ง 
ไลนายบูรพาออกจากราชการในฐานความผิดดังกลาวนั ้น 
จึงถูกตองและเหมาะสมกับกรณีความผิดแลว อุทธรณฟงไมขึ้น 
จึงมีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ  
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เสียเงินไมวา แตอยามาหลอกกัน 

 

 

 
 

 

 

 

 “แมในคดีอาญา นางชมพู หวยระยา จะโชคดี 
เพราะศาลพิพากษายกฟองเนื่องจากคดีขาดอายุความก็ตาม 
แตในทางวินัยขาราชการ ทําไมนางชมพูถึงตองถูกไลออก 
จากราชการในเรื่องเดียวกันดวยเลา เพราะเหตุใดหรือ...??...” 
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เสียเงินไมวา แตอยามาหลอกกัน 
“ของฉันตั้ง 350,000 แนะ” 

“โอย!..คุณมะลิ!!..ของฉันกับยัยพุดซอนคนละตั้ง 
400,000” นางกาละมัง พังศรี สาวใหญแหงดอนสับปะรด 
โวยดวยน้ําเสียงเจ็บแคน หลังจากไดโอนเงินใหนางชมพู  
หวยระยา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเทวาพิทักษ 
สํานักงานอยู ดีมีสุข จังหวัดสาครบุรี ดวยหวังวานางชมพู 
จะชวยใหลูกของตนเขารับราชการเปนตํารวจชั้นสัญญาบัตร 
สายธุรการไดเปนการภายใน โดยนางชมพูไดบอกกับพวกเขาวา
ถาชวยไมไดก็จะคืนเงินพรอมดอกเบี้ยใหทั ้งหมด ทุกคนจึง
หลงเช่ือเพราะเห็นวานางชมพูเปนขาราชการดูนาเชื่อถือไมนาจะ
มาหลอกลวงกันไดงาย ๆ แตหลังจากโอนเงินไดไมนาน 
นางชมพูก็บอกวาชวยไมไดและไดคืนเงินบางสวนให ดวยความ
เจ็บใจที่โดนหลอก นางกาละมังและเพื่อน ๆ จึงไปรองขอ
ความเปนธรรมกับทานผูวาราชการจังหวัดสาครบุรี และยังได
แจงความรองทุกขตอเจาพนักงานตํารวจอีกดวย  

เมื ่อเรื ่องนี ้รอนถึงผู ว าราชการจังหวัดสาครบุรี 
ทานจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง และเมื่อ 
ผลการสืบสวนเห็นวากรณีมีมูลจึงไดแตงตั ้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรงแกนางชมพู ซึ่งผลการสอบสวน
ปรากฏวา นางชมพูไดรูเห็นและรวมกับ ด.ต. เคน หลอกลวง 
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ผูรองทั้งสาม ดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปด
ขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง และจากการหลอกลวงดังวานั้น 
นางชมพูไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูรองทั้งสามจริง อันเปนการ
กระทําความผิดทั ้งอาญาแผนดินฐานฉอโกงทรัพย และวินัย
ขาราชการฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง  

ตอมา อ.ก.พ. จังหว ัดสาครบุร ี จึงม ีมต ิให
ลงโทษปลดนางชมพูออกจากราชการ แตภายหลัง อ .ก.พ. 
กระทรวงอยูดีมีสุข ไดพิจารณารายงานการลงโทษนางชมพู
แลวเห็นวา พฤติการณของนางชมพูเปนเรื่องรายแรงที่ทําให
เสียหายแกชื่อเสียงของทางราชการอยางยิ่ง การลงโทษปลดออก
ไมเหมาะสม เห็นควรใหลงโทษสถานหนักระดับเดียวกับ
ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ จึงใหลงโทษไลนางชมพู
ออกจากราชการ จังหวัดสาครบุรีจึงยกเลิกคําสั่งลงโทษปลด
นางชมพูออกจากราชการและใหลงโทษไลนางชมพูออกจาก
ราชการแทน 

ดวยความเจ ็บช้ําก ับคําสั ่งของผู บ ังค ับบัญชาท่ี 
ไลตนออกจากราชการ ทั้ง ๆ ที่กอนหนานี้ ศาลอุทธรณได
ยกฟองคดีของตนแลว นางชมพูจึงไดอุทธรณตอ ก.พ.ค.  

คําวินิจฉัย ก.พ.ค. : ก.พ.ค. พิจารณาแลวเห็นวา  

การดําเนินการทางวินัยกรณีนี้เปนการดําเนินการที่ชอบดวย
กฎหมายแลว สวนประเด็นที่วานางชมพูกระทําความผิดตามท่ี

21



 

 ก.พ.ค.ผูพิทักษระบบคุณธรรม เลม 6 

ถูกลงโทษหรือไม เห็นวา ในการดําเนินการทางวินัยนั ้น 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 0904/ว 4 ลงวันที่ 
18 มีนาคม 2509 ไดแจงเวียนสวนราชการวา การ
ดํา เนินการสอบสวนพิจารณาโทษทางวิน ัยเป นสวนหนึ ่ง
ตางหากจากการดําเนินคดีอาญา การสอบสวนพิจารณาโทษ
ทางวินัยจึงไมจําเปนตองรอฟงผลทางคดีอาญาแตอยางใด  

กรณีนี ้ไดมีการดําเนินคดีอาญาแกนางชมพูกับ
พวก โดยพนักงานอัยการไดยื ่นฟองฐานรวมกันฉอโกง
ประชาชน แตภายหลังศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษายกฟอง 
เนื่องจากศาลเห็นวา จําเลยไมมีความผิดฐานฉอโกงประชาชน 
ตามมาตรา 343 วรรคแรก แตมีความผิดฐานฉอโกงตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 และเป นความผ ิด 
อันยอมความไดซึ่งผู เสียหายจะตองแจงความรองทุกขภายใน
กําหนดสามเด ือนนับแตว ันที ่รู เรื ่องว าถ ูกฉอโกงและรู ต ัว
ผูกระทําผิด เมื่อผูเสียหายไดแจงความเกินกําหนดเวลาดังกลาว 
คดีนี้เปนอันขาดอายุความ สิทธินําคดีอาญามาฟองยอมระงับ 

ดังนั้นกรณีจึงมีประเด็นที ่ตองพิจารณาตอไปวา 
นางชมพูกระทําผิดตามที่ถูกลงโทษหรือไม 

 ขอเท็จจริงรับฟงไดวา นางชมพูหลอกลวงเงินของ
ผูรองทั้ง 3 จริง การกระทําดังกลาวเปนกรณีเรียกรองเงินจาก
ราษฎรเพื่อฝากเขาทํางาน ซึ่ง ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการ
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ลงโทษผูกระทําผิดในลักษณะเชนนี้ในระดับเดียวกันกับความผิด
ฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ คือลงโทษไลออกจากราชการ  
การที่ผูวาราชการจังหวัดสาครบุรีสั่งเพิ่มโทษตามมติ อ.ก.พ. 
กระทรวงอยูดีมีสุข จากปลดนางชมพูออกจากราชการเปน 
ไลออกจากราชการ จึงถูกตองและเปนธรรมแลว อุทธรณ 
ฟงไมขึ้น จึงวินิจฉัยใหยกอุทธรณ 
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ความผิดที่ไมอาจเยียวยา 
 

 “ความผิดพลาดในอดีต บางเร่ืองก็อาจมีหนทาง
เยียวยาแกไขได แตสําหรับเรื่องทุจริตตอหนาที่ราชการ 
หนทางท่ีจะเยียวยามีเพียงอยางเดียวคือ..การทําใจยอมรับผล
ของการกระทําที่กอเอาไว..” 

 

 

ไมนาทําเลย..... 
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ความผิดที่ไมอาจเยียวยา 
 หลังจากที่ทานผูวาราชการจังหวัดเพชรสําราญได
อานเรื่องรองขอความเปนธรรมของประธานชมรม อสม. ตําบล
วิชัยชาญท่ีขอยายอาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 200 คน 
ซึ่งอยูในเขตความรับผิดชอบของอําเภอทามะขวิดเขามาสังกัด 
ที่เทศบาลตําบลวิชัยชาญ เนื่องจากมีการทุจริตเงินคาปวยการ
ของ อสม. และมีการหักเงินตามอําเภอใจของหัวหนาสถานี
อนามัยทามะขวิดแลว ทานผูวาฯ ก็ไดแตสายหนาดวยความอิดหนา
ระอาใจกับความไมรูจักพอของคนจึงไดสั่งการใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีดังกลาว 

 ตอมานางคดโกง หัวหนาสถานีอนามัยทามะขวิด 
ไดมีหนังสือถึงสาธารณสุขอําเภอวิชัยชาญเพื่อสงรายชื่อ อสม. 
และคืนเงินคาปวยการ จํานวน 40,000 บาท พรอมชี้แจงวา 
เนื่องจากตนติดราชการไมไดอยูในพื้นที่จึงยังไมไดจายเงิน
จํานวนดังกลาวให อสม. 

 แม ก ร ะนั้ น  ผลก า รตร ว จสอบข อ เ ท็ จ จ ริ ง 
ในเบ้ืองตนก็พบวากรณีนี้มีมูลความจริงตามท่ีมีการรองเรียน  
ผูวาราชการจังหวัดเพชรสําราญจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยนางคดโกง  
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 จากการสอบสวนปรากฏวานางคดโกง ไดรับ
มอบหมายใหทํ าหนาที่ เ บิกและจ ายเงินใหกับอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ใน เขตตํ าบลท ามะข วิด จํ านวน 200 คน  
ตามโครงการสงเสริม อสม. เชิงรุก ป 2552 นางคดโกงจึงมี
หนาที่ตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวย 
การเบิกจายเงินคาปวยการของ อสม. พ.ศ. 2552 ประกอบกับ
หนังสือเวียนแจงแนวทางการดําเนินงานโครงการสงเสริม
สมาชิก อสม. เชิงรุก ป 2552 ซึ่งกําหนดวาเมื่อมีเงินคาปวยการ

คางจายตองรายงานพรอมดวยเหตุผลที่ ไมไดจายเปนรายๆ  
และสงเงินคาปวยการดังกลาวคืนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ภายในวันท่ี 16 ของเดือน แตนางคดโกงกลับไมปฏิบัติ 

 ไมเพียงแคนั้น เม่ือมีเงินคางจายใหกับ อสม.  
รายใด ในเดือนถัดมาเม่ือ อสม.รายเดิมมารับเงิน นางคดโกง 
ก็ไมจายเงินคาปวยการของเดือนท่ีคางจายใหกับ อสม. รายนั้น 
และไมสงเงินคืนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวิชัยชาญ แตกลับ
ทําหนังสือรายงานตอสาธารณสุขอําเภอวาจายเงินใหกับ อสม. 
ครบทุกคนครบทุกเดือน !! 

 นอกจากนี้ นางคดโกงยังไดนําเอกสารหลักฐาน
การลงลายมือชื่อรับเงินไปให อสม. ลงลายมือชื่อรับเงิน  
แตไมไดจายเงินใหแก อสม. กลับเก็บเงินคาปวยการไวกับ 
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ตนเอง โดยไมมีเหตุผลที่จะตองเก็บไว จนกระทั่งนางคดโกง 
ถูกรองเรียนแลว จึงไดสงเงินคาปวยการคางจายดังกลาวคืน  

 กรณีนี้จึงเชื่อวานางคดโกง มีเจตนาที่จะแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ พฤติการณเปนการกระทําผิดโดยทุจริตตอ
หนาที่ราชการและรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา เห็นควรลงโทษไล
นางคดโกงออกจากราชการ ซึ่ง อ.ก.พ. จังหวัดเพชรสําราญ 
เห็นชอบ ผูวาราชการจังหวัดเพชรสําราญจึงมีคําสั่งลงโทษไล
นางคดโกงออกจากราชการ 

 ดวยความที่เห็นวาตนไมผิดและยังมีพอแมผูแกเฒาที่
จะตองดูแลมีลูกนอยในวัยเยาวที่จะตองเล้ียงดู นางคดโกงจึงได
อุทธรณมายัง ก.พ.ค. โดยอางวาที่ตนเก็บเงินไวกับตัวเองกอนก็
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ อสม. 

คําวินิจฉัย ก.พ.ค. : ก.พ.ค. พิจารณาแลวเห็นวา  

นางคดโกงเปนหัวหนาสถานีอนามัยทามะขวิด ที่มีหนาที่เบิก
และจายเงินใหแก อสม. จํานวน 200 คน ตามโครงการ 
แตกลับจายเงินในแตละเดือนไมครบทุกคนรวมเปนเงินจํานวน 
40,000 บาท ในกรณีนี้นางคดโกงกลับเก็บเงินคาปวยการไว
กับตัวเอง ไมสงคืนเปนเงินสดใหสาธารณสุขอําเภอวิชัยชาญ
ตามระเบียบ ทั้งนี้ไมมี อสม. หรือเจาหนาที่ของสถานีอนามัย
ทามะขวิดคนใดรวมรับรูเลยนั้น ยอมแสดงใหเห็นวามีเจตนา 
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แสวงหาประโยชนที ่มิชอบดวยกฎหมายจากเงินจํานวนดังกลาว
สําหรับตนเองหรือผูอื่น  

 สวนการที่นางคดโกงอางวา เหตุที่ไมสงคืนเงินให
สาธารณสุขอําเภอวิชัยชาญ เพราะหาก อสม. บางรายมารับ 
ไมทันตามกําหนด ตนก็จะไดนําเงินนั้นไปจายใหภายหลัง  
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก อสม. น้ัน  

 เห็นวา นางคดโกงเปนถึงหัวหนาสถานีอนามัย
ยอมตองทราบแนวทางปฏิบัติในการจายเงินคาปวยการให  
อสม. ที่แจงเวียนใหสถานีอนามัยทุกแหงในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอวิชัยชาญถือปฏิบัติอยางชัดเจนแลว แตหาก
นางคดโกงจะ เก ็บ เง ิน เ พื ่อการด ังกล าวจร ิง เหต ุใดถ ึง 
ไมจายเงินใหแก อสม. ที่มาขอรับเงิน พฤติการณจึงขัดแยง
กับขอกลาวอางของนางคดโกง 

 สวนขออางที่นางคดโกงกลาววา มีภาระตองเล้ียงดู
พอแมที่แกเฒา และบุตรในวัยเยาวอีก 3 คน ก็เปนเพียง
เหตุผลสวนตัวที่ไมอาจพิจารณาลดโทษได 

 ดังนั้น เมื่อนางคดโกงมีหนาที่ แตปฏิบัติหนาที่โดย
มิ ชอบ เ พ่ื อ ให ตน เองห รื อผู อื่ น ได ประ โ ยชน ที่ มิ ค วร ได  
กรณีจึงเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
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โดยทุจริต ซึ่งเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา  
85 (1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

 นอกจากน้ี การที่นางคดโกงนําหลักฐานการจายเงิน
ให อสม. ลงลายมือชื่อหรือพิมพลายน้ิวมือวา ไดจายเงินใหครบ
แลว แตความจริงจายใหไมครบ แลวรายงานตอสาธารณสุขอําเภอ
วิชัยชาญวาไดมีการจายเงินใหกับ อสม. ครบทุกคนครบทุกเดือน 
อันเปนการรายงานตอสาธารณสุขอําเภอไมตรงตามความเปนจริง 
พฤติการณจึงเปนความผิดฐานรายงานเท็จตอผู บังคับบัญชา  
ตามมาตรา 83 (1) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งการปฏิบัติฝา
ฝนขอหามดังกลาวเปนการกระทําผิดวินัย ตามมาตรา 84 แหง
พระราชบัญญตัิเดียวกัน  
 ดังนั้น การที่ผู วาราชการจังหวัดเพชรสําราญ 
มีคําส่ังลงโทษไลนางคดโกงออกจากราชการ จึงชอบแลว  

 เรื่ อง น้ีทํ าให เห็นได ว า ผลสุดท ายแหงความ 
ไมซื่อสัตยของนางคดโกงท่ีทําให อสม. หลายคนเดือดรอน 
ที่ไมไดรับคาปวยการ แมเปนเพียงแคหลักรอยหรือหลักพันตนๆ 
แตผลแหงการกระทําดังกลาวก็ไดยอนกลับไปหานางคดโกง
หลายเทานักจนไมอาจมีสิ่งใดเยียวยาได นอกจากจําตองกมหนา
รับผลของความผิดท่ีตัวเองกอขึ้นมาดวยการ...“ทําใจ”… 
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น่ี...คุณเกี่ยวอะไรกับผม 

 

 “เม่ือความโกรธกระทบใจ..หยุดคิดสักนิด..มิเชนนั้น
ทานอาจพลิกสิ่งที่สวยงามในชีวิตกับคําพูดหรือการกระทําที่
สรางความสะใจเพียงไมกี่วินาที” 
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น่ี...คุณเกี่ยวอะไรกับผม 
  เสียงเอะอะเอ็ดตะโรดังขึ ้นในชวงบายวันหนึ่งที่ 
หองงานการเจาหนาที่ (กจ.) สํานักงานเลอเลิศ สาขา 1 
กรมชางซอมตกแตง หลังจากที่ขวัญฤดี ดีไซเนอรสาว ซึ่งได
ยื ่น ใ บล า เ พื ่อ เ ด ินท า ง ไ ปต า ง ป ร ะ เ ทศ  ได ม า ต ิด ต อ ท่ี 
ฝายทรัพยากรบุคคล เพื ่อทวงถามเรื ่องใบลาดังกลาว แต 
นายวู วาม ลูกจางประจําซึ ่งเปนผู รับผิดชอบเรื ่องการลานี้ 
กลับไมอยูที่โตะ นางสาวใจดี ลูกจางชั่วคราวผูมีจิตใจงดงาม
ซึ ่งอยู ในแผนกเดียวกันเห็นวาดีไซเนอรมาตามเรื ่องตั ้งแต 
ช ว ง เ ช า แล ว นาย วู ว ามก ็ย ัง ไ ม อ ยู ที ่โ ต ะ จ ึง ได ไปหย ิบ 
แฟมเอกสารที่โตะนายวูวามเพื่อเอาเอกสารดังกลาวใหดีไซเนอร
คนสวยไป แลวเก็บแฟมเอกสารไวที ่เดิม แตพอนายวู วาม 
กลับมาถึงโตะรูเรื่องเขา ก็โวยวายใหญโต พูดจาเอะอะเสียงดัง
ตอวาใจดี อยางไมพอใจท่ีมารื้อคนงานของตน 

 “ไองี่เงา แมงจะเอาอะไรก็ไมมาบอกกู งี่เงาฉิบ..!!..” 
เส ีย ง ของนาย วู ว ามด ังลั ่นห อ ง กจ . รวมทั ้ง คํ าด าท อ 
อีกมากมาย แม บอสชะเอมเทศเด ิน เข ามานายวู วามก ็ย ัง 
ไมสนใจ 

  “พูดกันดีๆ ก็ได ทําไมตองพูดเสียงดังดวย ”  
บอสชะเอมเทศพูดแบบขมอารมณ 
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 “นี่...คุณเกี ่ยวอะไรกับผม” นายวูวามปรายตา
เหยียดอยางดูแคลน 

 “ทําไมฉันจะไมเกี่ยว ในเม่ือฉันเปนหัวหนาของเธอ  
ถาเธอไมหยุดฉันจะรองเรียน” บอสชะเอมเทศเร่ิมเสียงดังแบบ
สะกดอารมณไมอยู 

 “คุณไมใชหัวหนาผม อยากจะไปรองก็เชิญเลย”  
นายวูวามทาทาย หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไดถกเถียงกันอีก
พักหนึ่งจนนายวูวามเดินออกไปจากหอง 

 เรื ่องนี ้เ ป นที ่โ จษจ ันก ันอย างกว า ง ขว าง ใน
สําน ักงาน เลอ เล ิศ สาขา 1 เ นื ่องจาก “ชะ เอมเทศ”  
สาวใหญเจาระเบียบซึ ่งเปนเสือยิ ้มยาก เพิ่งยายมาสังกัดที่นี่  
ในตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ โดยผูอํานวยการ
สํานักงานไดมอบหมายดวยวาจาใหปฏิบัตงิานที่ฝายทรัพยากรบุคคล 
งานการเจาหนาที่ และรองผูอํานวยการกลุมภารกิจอํานวยการ
ในขณะนั้นไดบอกใหชะเอมเทศไปทํางานในฐานะหัวหนางาน
ก า ร เ จ า ห น า ที ่ ด ว ยค ว า มที่ เ ป นคน เจ า ร ะ เ บี ยบแล ะ 
เปนเสือยิ้มยาก “บอสชะเอมเทศ” จึงเปนฉายาที่ผูใตบังคับบัญชา
ไดมอบใหเธอ 

 หลังจากมีปากเส ียงก ับนายวู ว ามในครั ้งนั ้น  
บอสชะเอมเทศก็ได รายงานเหตุการณไปย ังผู อํานวยการ
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สํานักงานและขอใหดําเนินการทางวินัยแกนายวูวาม เน่ืองจาก
ม ีพฤต ิก ารณ ที ่ก า ว ร า ว พ ูดจาหยาบคาย และ ไม เ ชื ่อฟ ง
ผูบังคับบัญชา แตเม่ือเห็นวาผูอํานวยการไมมีการดําเนินการใดๆ 
บอสชะเอมเทศจึงไดมีหนังสือไปถึงทานอธิบดีกรมชางซอม
ตกแตง ซึ่งตอมาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่อง
ดังกลาว 

 จากการสอบสวนปรากฏวา พยานหลักฐานแบง
ไดเปน 2 ฝาย โดยฝายแรกเห็นวาบอสชะเอมเทศไปเทาสะเอว 
ชี้หนาตอวาและโตเถียงนายวูวาม สวนอีกฝายบอกวาบอสชะเอมเทศ
ไมไดพูดจาหยาบคายใสนายวูวาม เปนเพียงออกมาเตือนเพราะ
นายวูวามกําลังเสียงดังในสถานที่ราชการ  

ผลการสอบสวนของคณะกรรมการฟงวา ทั้งคู
ทะเลาะวิวาทกันในสถานที่ราชการจริง บอสชะเอมเทศเองก็มี
พฤติการณที่ไมรักษาระเบียบวินัย โดยไดตอวาโตเถียงจนเกิด
การทะเลาะวิวาทในลักษณะตะเบ็งเสียงดังใสกันกับนายวูวาม 
ในลักษณะตางฝายตางไมมีใครยอมใครในสถานที่ราชการ 
อันเปนการไมสมควรและไมเหมาะสม พฤติการณจึงเปน 
การกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมสุภาพเรียบรอยและ
ไม ร ักษาความสาม ัคค ีร ะหว า งข าราชการด วยก ัน ตาม 
มาตรา 82 (7) ประกอบมาตรา 84 และฐานไมรักษา 
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ชื ่อ เสียงของตนและรักษาเกียรติศ ักดิ ์ของตําแหนงหนาที่
ราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย ตามมาตรา 82 (10) ประกอบ
มาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551  

 ท านอ ธ ิบด ีจ ึง ม ีคํ า สั ่ง ล ง โ ทษภ าคท ัณฑ ทั ้ง 
บอสชะเอมเทศ และนายวูวาม 

 เ มื ่อ ไ ด ร ับ ท ร า บ คํ า สั ่ง ล ง โ ท ษ ภ า ค ท ัณ ฑ  
บอสชะเอมเทศรู ส ึก เหม ือนฟาผ าลงกลางดวงใจของเธอ  
เธอรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมทั้งๆ ที่นายวูวาม เขามาเสียงดัง
เอะอะโวยวาย พูดจาไมสุภาพตอผูปฏิบัติงานในหองทํางานของเธอ
ที่เปนพื้นที่ปดไมมีบุคคลภายนอกเดินผาน ทําใหเธอซึ่งเปน
หัวหนางานผูมีเจตนาเพียงไมตองการใหนายวูวามกระทําผิด
ทางวินัย ตองออกโรงมาหามปราม แตนายวูวามก็ยังแสดง
อานุภาพไมเลิกรา เปนเหตุใหตองเพิ่มระดับเสีย งตอบโต
กลับไป แตไมไดใช ถอยคําหยาบคายหรือทะเลาะอะไรกับ 
นายวู ว ามทั ้ง สิ ้น เ ธอค ิด ว า เ ธอต องขอ ใช ส ิท ธ ิที ่ม ีอ ยู ต าม 
มาตรา 114 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 อุทธรณโทษทางว ินัยดังกลาวตอ ก .พ.ค . 
เพื่อใหความเปนธรรมแกเธอ 
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 ในคําอุทธรณบอสชะเอมเทศไดกลาวถึงพยาน 
ฝายนายวูวามดวยวาใหถอยคําเปนเท็จ เพราะไมใชผูอยูในเหตุการณ
แตกลับมากลาวอางวาเห็นตนยืนเทาสะเอวชี้หนาดาวานายวูวาม 

คําวินิจฉัย ก.พ.ค. : ก.พ.ค. พิจารณาเรื่องราว

จากคําอ ุทธรณ คําแกอ ุทธรณ คําค ัดคานคําแกอุทธรณ
พยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวของตางๆ แลว มีความเห็น
เปนสองฝาย ดังนี้คือ  

 ฝายเสียงขางมาก เห็นวา กรณีนี้แมไมมีคําสั ่ง
เปนลายลักษณอักษรแตงตั้งใหบอสชะเอมเทศเปนหัวหนางาน 
การเจาหนาที่ แตในทางปฏิบัติสํานักงานเลอเลิศ สาขา 1 
ก็ไดเคยมีการมอบหมายดวยวาจาใหบ ุคคลใดบุคคลหนึ ่ง
ปฏ ิบ ัต ิงานเป นห ัวหนางานมาแล ว เช นก ัน ประกอบก ับ 
มีพยานบุคคลใหถอยคําวานายวูวามทํางานเกี ่ยวกับการลา 
ทุกประเภท ซึ่งเปนงานที่อยูในสวนของงานการเจาหนาที่ โดย
บอสชะเอมเทศ เปนผูรักษาการแทนหัวหนาฝายทรัพยากรบุคคล 
การทํางานของนายวูวามจึงตองผานงานใหบอสชะเอมเทศดวย  
จ ึงร ับฟ ง ได ว าบอสชะ เอม เทศปฏ ิบ ัต ิหน าที ่เ ป นห ัวหน า 
ฝายทรัพยากรบุคคลงานการเจาหนาที ่ ซึ ่งถ ือได ว า เป น
ผูบังคับบัญชาช้ันตนของนายวูวามแลว 
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 สําหรับเหตุการณที่เกิดขึ้น เมื่อพิจารณาคําใหการ
ของพยานทั้งหมดแลว เชื ่อไดว าขณะเกิดเหตุมีผู อยู ในหอง
ทํางานการเจาหนาที่จํานวน 5 คน นอกเหนือจากคูกรณี 
ซึ ่งทุกคนใหถ อยคําสอดคลองกันวานายวู วามเข ามาเอะอะ
โวยวายใสนางสาวใจดีจนบอสชะเอมเทศตองไปหามปราม 
แตนายวูวามก็ไมยอมฟงบอสชะเอมเทศจึงตองเสียงดังตอบโตไป 
จนมีการพูดจาโตตอบกันดวยเสียงดัง แตบอสชะเอมเทศ 
ก็ไมไดพูดจาหยาบคายหรือเทาสะเอวชี้หนาประกอบกับสถานที่
เกิดเหตุก็เปนพื้นที่ปดเปนหองทํางานของเจาหนาที่ มิไดเปน
พื้นท่ีที่ใชสําหรับการใหบริการแกผูรับบริการแตอยางใด 

 นอก จ า ก นี ้ เ รื ่อ ง นี ้บ อ ส ช ะ เ อม เทศก ็เ ป น
ผูรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นตอผูอํานวยการสํานักงาน และ
ขอใหดําเนินการทางวินัยแกนายวูวาม แตเมื่อเห็นวาผูอํานวยการ
ไมมีการดําเนินการใดๆ บอสชะเอมเทศจึงไดมีหนังสือไปถึง 
ทานอธิบดี กรณีนี้จึงเห็นวา การกระทําที ่บอสชะเอมเทศ 
เขาหามปรามนายวู วาม มิใหสงเสียงดังในฐานะที ่ตนเปน
หัวหนางานนั้นเปนการหามปรามในฐานะผูบังคับบัญชาซึ่งมี
หนาที่รักษาวินัยของผูใตบังคับบัญชา มิใชเปนการสมัครใจเขา
ทะเลาะวิวาทตามที่ถูกลงโทษ   
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 การที่ ท า น อ ธิบ ดี มี คํ า สั่ ง ล ง โ ทษภาคทัณฑ 
บอสชะเอมเทศดังกลาวจึงยังไมถูกตองเหมาะสม วินิจฉัยให
ยกเลิกคําสั่งลงโทษภาคทัณฑบอสชะเอมเทศ  

 สวนฝ าย เส ียงข างน อยจํานวนหนึ ่ง เส ียงนั ้น  
เห็นว าผลการสอบสวนนั ้นมีน้ําหนักนา เชื ่อถ ือ รับฟงได 
การพิจารณาลงโทษทางวินัยโดยทานอธิบดีชอบดวยกฎหมาย
แล ว ประกอบก ับบอสชะ เอม เทศและนายวู ว าม ได ก อ 
การทะเลาะวิวาทกันในสถานที ่ราชการ ซึ่งไมเหมาะสมและ 
ไมสมควรอยางยิ ่ง เนื่องจากสถานที่ราชการนั้นไมควรสง
เสียงดังเกินสมควร ดังนั้นการกระทําของทั้งสองจึงเปนการ
กระทําผ ิดว ิน ัยอยางไมร ายแรงดังที ่ท านอธ ิบดีลงโทษมา 
จึงเหมาะสมแลวเห็นควรยกอุทธรณ 

 โดยสรุปผลการว ิน ิจฉ ัยของ ก .พ.ค. คือให
ยกเลิกคําสั่งลงโทษภาคทัณฑบอสชะเอมเทศ เนื่องจากการ
กระทําของบอสชะเอมเทศนั้นมิใชการสมัครใจทะเลาะวิวาทกับ 
นายวูวาม 
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เรื่องรองทุกข 
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ทําไมถึงทํากับฉันได 

“แมวาคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการใหดํารง
ตําแหนงรองอธิบดีกรมอิฐหินและดินทราย จะไม ได
สัมภาษณหรือใหผูสมัครแสดงวิสัยทัศน หากไดดําเนินการ
ในหลัก เกณฑและวิ ธีการอื่น ที่ ก .พ . กํ าหนดแล ว  
การดําเนินการน้ันก็ชอบดวยกฎหมาย” 
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ทําไมถึงทํากับฉันได 
“ทั้ง ๆ ที่เราก็มีผลงานมากลน ทั้ง ๆ ที่กรมก็

ใหไปเปนผู แทนของประเทศ แตพอมีตําแหนงรองอธ ิบดี 
กลับไปใหคนอื่นซะนี่ แถมไมยอมใหเราแสดงวิสัยทัศนอีก 
อย า งนี ้ม ัน ใ ช ไ ด ที ่ไ ห น . . . ” นายม ุม าน ะ อ ุตสาห ะ ยิ ่ง  
ผอ.หนุมไฟแรง แหงสํานักงานอิฐหินและดินทราย เขต 1 
จังหวัดนครคีรีรัฐ กรมอิฐหินและดินทราย รําพึงรําพันกับ
ตัวเองดวยความคับแคนใจ หลังจากปลัดกระทรวงปนจั่นไดมี
คําสั่ง ที่ 28/2558 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 ใหยาย 
นายสุดสมหวัง ดั่งใจนึก ซึ่งดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก
รากฐานมั่นคง ไปแตงตั ้งใหดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรม 
อิฐหินและดินทราย  

เมื ่อสิ ่งที ่หวังไมเปนไปตามคาด นายมุมานะได
ทบทวนเหตุการณแลวเห็นวา การคัดเลือกครั้งนี้นาจะไมชอบ
มาพากล เพราะปลัดกระทรวงป นจั ่นไดเคยกลาววาจะให
ผู สมัครแสดงวิสัยทัศนตอคณะกรรมการคัดเลือกฯ แตตน
กลับไมเคยไดรับการสัมภาษณหรือไดแสดงวิสัยทัศนใด ๆ 
ตอคณะกรรมการคัดเลือกฯ เลย และเมื่อเปรียบเทียบผลงาน
ก ันแล ว ตนก ็ม ีค ุณสมบ ัต ิเหมาะสมที ่จ ะดํ ารง ตําแหน ง 
รองอธิบดีกรมอิฐหินและดินทรายมากกวานายสุดสมหวัง 
ทุกประการ การคัดเลือกครั้งนี้นาจะมีการเอื้อประโยชนให
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นายสุดสมหวังไดดํารงตําแหนงรองอธิบดีเปนแน นายมุมานะ
จึงไดรองทุกขตอ ก.พ.ค. โดยมีขอกลาวอางหลายขอ ขอให
ยกเลิกคําสั ่งกระทรวงป นจั ่นดังกลาว และใหดําเนินการ
แตงตั้งใหมใหถูกตองตามกฎหมายและตามระบบคุณธรรมตอไป 

คําวินิจฉัย ก.พ.ค. : ก.พ.ค. พิจารณาแลวเห็นวา  

การดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงนักบริหารระดับตน (ตําแหนงรองอธิบดี 
กรมอิฐหินและดินทราย) ในครั้งนี้ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดไวในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0701/ว 9  
ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2544 (ว 9/2544) และท่ี นร 1003/ว 13 
ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2549 (ว 13/2549) ในทุกขั้นตอนแลว 

สําหรับกรณีที่นายมุมานะอางวา ปลัดกระทรวง
ป น จั ่น ไ ด เ ค ย ก ล า ว ว า จ ะ ใ ห ผู ส ม ัค ร แ ส ด ง ว ิส ัย ท ัศ น 
ตอคณะกรรมการคัดเลือกฯ แตหลังจากที่ตนยื่นใบสมัคร 
ก็ไม เคยไดร ับการสัมภาษณหรือนัดใหไปแสดงว ิส ัยท ัศน 
ตอคณะกรรมการคัดเลือกฯ เลย นั้น เห็นวา กระบวนการ
คัดเลือกในครั ้งนี ้ เปนการดําเนินการคัดเลือกในรูปแบบ 
ของคณะกรรมการคัดเลือก ตาม ว 9/2544 มิใชดําเนินการ
คัดเลือกโดยปลัดกระทรวงแตเพียงผู เด ียว เมื ่อปรากฏวา
คณะกรรมการคัดเลือกไมเห็นดวยกับปลัดกระทรวงซึ่งเปน
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกที ่ใหใชวิธีการสัมภาษณดวย 
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เนื ่องจากที ่ผ านมากระทรวงป นจั ่นก ็พ ิจารณาค ัด เล ือก 
ตามหลักเกณฑที่ไดประกาศใหทราบโดยทั่วกันแบบนี้โดยไมได 
มีการสัมภาษณแตอยางใด 

อีกทั ้ง ว 9/2544 ก็ม ิได บ ังคับว าว ิธ ีการที ่ใช 
ในการประเมินจะตองกระทําโดยว ิธ ีการสัมภาษณเทานั ้น 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงสามารถใชวิธีการประเมินโดย
วิธีการอื่น ๆ ได ประกอบกับตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ 
ในครั้งนี้ก็ไดกําหนดไวแตเพียงวาจะดําเนินการคัดเลือกโดย
การประเมินจากเอกสาร ขอมูลตาง ๆ และอาจจะสัมภาษณ
เพิ่มเติม (ถามี) มิไดกําหนดไวเปนการเฉพาะเจาะจงวาใหใช
วิธีการคัดเลือกโดยการสัมภาษณแตอยางใด  

ด ังนั ้น แม ไ ม ม ีก ารส ัมภาษณ หร ือ ให แสดง
วิสัยทัศน ก็ไมทําใหการดําเนินการคัดเลือกครั้งนี้เปนการ
ดําเนินการท่ีผิดหลักเกณฑตามที่ ก.พ. กําหนดแตอยางใด 

ส ว น ที ่น า ย ม ุม า น ะ อ า ง ว า ม ีผ ล ง า น ด ีก ว า 
นายสุดสมหวัง จึงเปนผูที่สมควรไดรับคะแนนมากกวา นั้น 
เห็นวา ขอกลาวอางเปนการคาดหมายของนายมุมานะเอง  
เพราะคณะกรรมการคัดเลือกฯ ไดกําหนดเกณฑการให
คะแนนความรูความสามารถดานตาง ๆ หลายองคประกอบ 
มิไดพิจารณาจากคุณลักษณะดานใดดานหนึ ่งของผู สมัคร 
เปนการเฉพาะ กรรมการแตละคนยอมมีด ุลพินิจในการ 
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ใหคะแนน การดําเนินการของคณะกรรมการคัดเลือกฯ  
ในสวนน้ีจึงชอบแลว  

สวนการโยกยายนายสุดสมหวัง จากเดิมดํารง
ตําแหนงผู อํานวยการสํานักขุดเจาะและฝงกลบ ใหไปดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักรากฐานม่ันคง และไดมีการยุบเลิก
สํานักที่จัดตั้งเปนการภายใน เพื่อมารวมกับสํานักรากฐาน
มั ่นคง นั ้น ก็เพื ่อประโยชน ในการบริหารราชการของ 
กรมอิฐหินและดินทราย มิไดเปนไปเพื่อเอื้อประโยชนใหแก 
นายสุดสมหวัง การยุบเลิกสํานักที่จัดตั้งขึ้นเปนการภายในก็
เพื่อเปนไปตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ และสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงปนจั่น 

อ ีก ทั ้งผลงานที ่นายส ุดสมหว ัง ได เ สนอ เ พื ่อ
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนั ้น ก็ลวนแตเปนผลงานท่ี
เกิดขึ ้นกอนที่นายสุดสมหวังจะไดรับการโยกยายมาดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักรากฐานมั่นคง กรณีจึงเห็นไดวา 
การย ายนายสุดสมหว ัง มาดํารงตําแหนงผู อํ านวยการ 
สํานักรากฐานมั่นคง ไมไดเอื้อประโยชนใหแกนายสุดสมหวัง  
ในการพ ิจารณาค ัด เล ือกของคณะกรรมการค ัด เล ือกฯ  
แตอยางใด ขอกลาวอางของนายมุมานะจึงฟงไมขึ้น 

ดวยเหตุผลดังกลาว ก.พ.ค. โดยฝายขางมาก 6 คน 
เห็นวากระบวนการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญในครั้งนี้  
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ไดดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายแลว คํารองทุกขฟงไมขึ้น  
จึงวินิจฉัยใหยกคํารองทุกข  

ทั้งนีม้ีขอสังเกตวา การใหอธิบดีเจาของตําแหนงวาง
เปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับภารกิจของสวนราชการ บทบาทและ
ลักษณะหนาที ่ความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะของ
บุคคลตามความตองการของตําแหนง และการใหขอมูลบุคคล 
เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
นั้น มีความจําเปนเพื่อใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ มีขอมูลใช
ประกอบในการพิจารณาอยางรอบดาน แตการนําเสนอขอมูล
ดังกลาวตองพึงระมัดระวังวาจะไมเปนการโนมนาวกรรมการอ่ืน
โดยเฉพาะการจ ัดลําด ับผู ร ับการประเม ิน ซึ ่งอาจทําให 
ถูกมองวาไมเปนธรรม  

สําหรับกรณีนี ้เ มื ่อพ ิจารณาจากองคประกอบ 
ของกรรมการแลว ไมปรากฏวามีผูใดเปนผูมีสวนไดสวนเสีย 
และเปนผู ใตบังคับบัญชาของอธิบดีกรมอิฐหินและดินทราย  
จึงเชื ่อวาการใชดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ เปนไป
โดยอ ิสระในการต ัดส ินใจตามพื ้นฐานข อม ูลที ่เป นจร ิง  
การให ความเห ็นของหัวหนาส วนราชการระด ับกรมซึ ่งมี
ตําแหนงวางดังกลาวจึงไมทําใหผลการคัดเลือกเพื่อแตงตั ้ง 
ใหดํารงตําแหนงนักบริหารตน ที่เปนตนเหตุแหงการรองทุกข
ในคร้ังน้ีตองเสียไป 
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อยางไรก็ดี ก.พ.ค. ฝายขางนอย 1 คน เห็นวา 
การท่ีคณะกรรมการคัดเลือกฯ ไดใหอธิบดีกรมอิฐหินและดินทราย 
เสนอความเห็นตอที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ กอนการ
ลงคะแนนโดยชี ้ว าควรใหคะแนนผู สมัครรายใดเปนลําดับที่
เท าใด และใหข อมูลในลักษณะที ่เป นคุณและเปนโทษกับ
ผู สมัครรายหนึ ่งรายใด รวมทั้งมีลักษณะของการเพิ ่มเติม
ขอกําหนดความตองการของตําแหนงที่แตกตางออกไปจากท่ี
เคยรายงานคณะกรรมการคัดเลือกฯ เปนการดําเนินการโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย คํารองทุกขฟงขึ้น จึงวินิจฉัยใหยกเลิก
คําสั่งกระทรวงปนจั่นขางตน และใหดําเนินการคัดเลือกใหม 

โดยสรุป ก.พ.ค. มีคําวินิจฉัยวา กรณีนี้คํารองทุกข
ฟงไมขึ้น ใหยกคํารองทุกข 

ถึงแม ว านายมุมานะ อุตสาหะย่ิง จะไม ไดรับ 
การคัดเลือกใหดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมอิฐหินและดินทราย 
ในครั ้งนี ้ แตนายมุมานะก็ยังคงปฏิบัติราชการดวยความรู
ค ว า มสาม ารถทํ าค ุณปร ะ โ ยชน ให แก ร า ชการต อ ไป ได  
แลวครั้งหนาก็คงเปนวันที่นายมุมานะจะไดสมหวัง เชนเดียวกับ
นายสุดสมหวังในครั้งนี้เชนกัน .. 
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ใหฉันรอ...แลวไดอะไร 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

“ การรอคอย ไมวาจะ 1 ป 1 เดือน 1 วัน หรือ
แมแต 1 วินาที มันยาวนานสําหรับผูรอเสมอ ย่ิงถารอแลว
ไมไดในสิ่งที่มุงหวัง ย่ิงทําใหความทุกขมันทบทวี..!!” 

 

 

 

13.30  
8.30 

10.30 
15.30 

16.30 
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ใหฉันรอ...แลวไดอะไร 
หลังจากที ่นายขนมตม มัดใหญ รูสึกดีใจและ

ภาคภูมิใจที่กรมเหรียญแดงไดพิจารณาเห็นวา ตนเปนผูมีความ
เหมาะสมกับตําแหนงผู เ ชี ่ยวชาญดานกฎหมายอยู ไม นาน 
ความรูสึกเคลือบแคลงใจและไมมั่นใจก็เริ่มคืบคลานเขามาสูใจ
ของนายขนมตม ทีละนอย ทีละนอย เมื่อมีผูรองเรียนซึ่งใช
นามวา “ขาราชการกรมเหรียญแดงผูหวังดี” มีหนังสือไปถึง
กระทรวงเงินตราวา กรมเหรียญแดงไมพ ิจารณาแตงตั ้ง
ผู เชี ่ยวชาญดานกฎหมายในเวลาเดียวกับที่พิจารณาตําแหนง
ผูเชี ่ยวชาญอื่นอีก 7 ตําแหนง เนื่องจากรอใหนายขนมตม  
มีคุณสมบัติครบกอน 

 นายขนมตม เฝ ารอกระบวนการที ่กระทรวง
เงินตรา มอบหมายใหกรมเหรียญแดงตรวจสอบขอเท็จจริง 
และตอมากรมไดยืนยันวาการคัดเลือกเปนไปอยางโปรงใส 
นายขนมตม เปนผูที่มีความรูความสามารถเหมาะสมแลวขอให
กระทรวงพิจารณาใหความเห็นชอบรับการประเมินผลงานเพื่อ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว แตกระทรวงเงินตราก็ยังคง
ไมพิจารณา 

 นายขนมต ม รู สึ กช วง เวลานั้ นช างยาวนาน 
เสียเหลือเกินจนไมสามารถจะยอมรับไดวาตนไดรับความเปนธรรม
จากกระทรวงเงินตรา จึงไดทําหนังสือรองทุกขไปยัง ก.พ.ค. 
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 ก.พ.ค. ไดพิจารณาขอมูลในครั้งนั้นพรอมฟง 
คําช้ีแจงของกระทรวงเงินตราที่รอฟงผลการสอบสวนนายขนมตม 
ใหแลวเสร็จกอน ประกอบกับรอปลัดกระทรวงทานใหมมา
พิจารณา นอกจากนี ้ มีข อเท็จจริงบางอยางที ่ย ังไม อาจ
พิจารณายุติไดไปในทางใดทางหนึ่ง เพื่อใหเกิดความชัดเจน 
จึงขอสอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติม จํานวน 3 ประเด็น ไปยัง
กรมเหรียญแดงกอน หากขอเท็จจริงยุติแลวกระทรวงเงินตรา
จะพิจารณาดําเนินการตอไป ก.พ.ค. จึงเห็นวา กระทรวง
เงินตราไมไดประว ิงเวลาหรือหนวงเหนี ่ยวการดําเนินการ 
แตอยางใด จึงใหยกคํารองทุกข 

 นายขนมตม จึงเฝารอคอยคําตอบเปนระลอก 
ที่ 2 แมจะรูสึกวาหวงเวลาดังกลาวชางเปนภาวะที่เงียบงันและ 
อึมครึมอยางมาก เนื่องจากกระทรวงเงินตรายังคงไมพิจารณาวา
เรื่องนี้จะเปนเชนใด แตนายขนมตมก็อดทนรอ...รอ...จนเวลา
ผานไป 7 เดือนหลังจากที่กรมเหรียญแดงไดชี้แจงขอเท็จจริง
เพิ ่ม เต ิมสงไปยังกระทรวงเง ินตร าแลว ความอดทนของ 
นายขนมตม ก็สุดจะทานทน จึงไดรองทุกขไปยัง ก .พ.ค. 
อีกครั้ง !! 

คําวินิจฉัย ก.พ.ค. : ก.พ.ค. พิจารณาแลวเห็นวา 

กรณีการเลื่อนขึ ้นแตงตั ้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับเช่ียวชาญน้ี หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16 
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ลงว ันที ่ 29 ก ันยายน 2538 ม ิได กํ าหนดระยะ เ วลา 
ในการพิจารณาของผูมีอํานาจในการใหความเห็นชอบผลการ
คัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานตามที่กรมเจาสังกัด
เสนอวาจะตองใชเวลาเทาใด การพิจารณาวาปลัดกระทรวง
เงินตราไดพิจารณาเปนไปโดยลาชาเกินสมควรหรือไมจึงตอง
พิจารณาจากเหตุผลและขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในการดําเนินการ 
ในแตละเร่ือง  

 ในกรณีนี ้แม ว าการพ ิจารณาเมื ่อม ีการร องเร ียน
เกิดขึ้นปลัดกระทรวงเงินตราสามารถจะเลือกวิธีการสืบสวน
ขอเท็จจริงโดยวิธีใดๆก็ได แตการดําเนินการก็ตองอยูภายใต
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คือ ตองคํานึง
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
และผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ  

 เม่ือเรื่องนี้มีการรองเรียนในเดือนกันยายน 2556 
และกรมเหร ียญแดงได ชี ้แจงข อ เท ็จจร ิง เ พิ ่ม เต ิมส งไปย ัง
กระทรวงเงินตราเม่ือมกราคม 2557 แลว หากปลัดกระทรวง
เงินตราเห็นวา การชี้แจงดังกลาวยังไมชัดเจนจําเปนตองตั้ ง
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง หรือจะใหกรมเหรียญแดง
ชี ้แจงอยางใดเพิ ่มเต ิมอีก ก็ชอบที ่จะดําเนินการโด ยทันที  
หรือโดยเร็ว แตปลัดกระทรวงเงินตราก็มิไดดําเนินการอยางใด 
จนเวลาผานไปประมาณ 7 เดือน คือ หลังจากที่นายขนมตม 
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(ผู ร องท ุกข ) ได ร องท ุกข ต อ ก .พ.ค. ในครั ้งแรกแล ว 
ปลัดกระทรวงเงินตราจึงมีหนังสือใหกรมเหรียญแดงชี ้แจง
ขอเท็จจริงเพิ ่มเติม และหลังจากกรมเหรียญแดงไดชี ้แจง
ขอเท็จจริงเพิ่มเติมครั้งลาสุด กระทรวงเงินตรา ก็ปลอยเวลา 
โดยมิไดดําเนินการอยางใดอีกประมาณ 8 เดือน กอนจะมา
พิจารณาวา หนังสือชี้แจงของกรมเหรียญแดงยังมีขอเท็จจริง 
ไมเพียงพอ จําเปนตองตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง  

 กรณีนี ้จ ึง เห ็นว า ปล ัดกระทรวงเง ินตรา ได
ดําเนินการโดยลาชาขาดประสิทธิภาพ ไมเปนไปตามหลักการท่ี
ตองคํานึงถึงความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และผลสัมฤทธ์ิ
ต อภารกิจของรัฐ กลาวคือ เ มื ่อการดําเนินการตามกรณี 
รองทุกขของนายขนมตม (ผูรองทุกข) เปนไปอยางลาชาทั้งที่
ส าม ารถ เร ง ร ัด ให เ ร ็วก ว านี ้ไ ด  ย อ มส ง ผลกระทบต อ 
ความเปนธรรมของท้ังผูรองเรียนและผูรองทุกข และกระทบตอ
การปฏิบัต ิงานการพัฒนางานของกรมเหรียญแดง และ
กระทรวงเง ินตรา จึงเป นกรณีที ่ปลัดกระทรวงเง ินตรา
พิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบผลการคัดเลือก 
ผูรองทุกขที ่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อแตงตั ้งใหดํารง
ตําแหนงผูเชี ่ยวชาญดานกฎหมายของกรมเหรียญแดงเปนไป
อยางลาชาเกินสมควร 
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 ดังนั้น การที่ปลัดกระทรวงเงินตราซึ่งมีหนาที่
พิจารณาเรื ่องที ่กรมเหรียญแดงเสนอรายชื่อนายขนมตมให 
เข าร ับการประ เม ินผลงานเ พื ่อแต ง ตั ้ง ให ดํ า รงตําแหน ง
ผู เ ชี ่ยวชาญดานกฎหมาย (นิติกรเช่ียวชาญ) ใหแลวเสร็จ  
แตไมดําเนินการพิจารณาใหแลวเสร็จ จนระยะเวลาลวงเลยมา
เปนเวลานานเกือบ 2 ป นับแตวันที่กรมเหรียญแดงเสนอชื่อ 
จึงเปนการประวิงเวลาหรือหนวงเหนี่ยวการดําเนินการอันเปน
เหตุใหนายขนมตมเสียสิทธิหรือไมไดรับสิทธิประโยชนในการที่
จะได ร ับการประเมินผลงานเพื ่อแต งตั ้งให ดํารงตําแหนง
ดังกลาว ในเวลาอันสมควร ตามขอ 7 วรรคสอง (3) ของ
กฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
รองทุกข พ.ศ. 2551 รองทุกขฟงขึ้น ก.พ.ค. จึงวินิจฉัยให
ปลัดกระทรวงเงินตราดําเนินการพิจารณาอยางใดอยางหน่ึงวา
จะเห็นชอบกับความเห็นของกรมเหรียญแดงที ่เสนอรายชื ่อ 
นายขนมตมใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย (นิติกรเชี่ยวชาญ) หรือไม 
หากเห็นชอบก็ตองดําเนินการเสนอตอ ก.พ. เพื่อพิจารณา
ตอไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 
หากไมเห็นชอบก็ตองดําเนินการใหเหตุผลตามมาตรา 37 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
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โดยใหดําเนินการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแต
วันท่ีไดรับทราบคําวินิจฉัย 

 การรอคอยอันแสนยาวนานของนายขนมตมก็ใกลถึง
จุดสิ้นสุดเสียที แตนายขนมตมก็คงตองลุนผลวากระทรวง
เงินตราจะเห็นชอบกับกรมเหรียญแดงหรือไม อยางไร ... 
ตอไป … 
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จะเลื่อนชั้นทั้งทีมันตองมี
หลักเกณฑนะ.. อยามโน 

 

 

“ เก ือบท ุกคนในสําน ักงานดวงจ ันทรที ่ 1 
อยากไดเลื ่อนชั้นเลื ่อนตําแหนง แตตองตระหนักใหดีวา 
การดําเนินการตองเป นไปตามกฎ ระเบียบที ่กําหนด 
ไมสามารถมโนไดวา ใครเปนผูที่เหมาะสมกับตําแหนงนั้นๆ” 
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จะเล่ือนช้ันทั้งทีมันตองมีหลักเกณฑนะ..
อยามโน  

 หลังจากที่ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวง
สุริยะจักรวาลไดเล็งเห็นแลววา ตําแหนงนักอวกาศชํานาญการ 
เลขที่ 1 สํานักงานดวงจันทรที ่ 1 มีความสําคัญถึงขนาดท่ี
ตองปรับใหเปนตําแหนงนักอวกาศชํานาญการพิเศษแลว จึงไดมี
หนังสือแจงไปยังสํานักงานดวงจันทรที ่ 1 เพื่อดําเนินการ
คัดเลือกผูที่เหมาะสมในตําแหนงดังกลาว  

 จากนั้น จึงไดมีการประกาศรับสมัครผูที่สนใจใน
ตําแหน งนี ้ให สม ัคร ได ที ่กองการเจ าหน าที ่ สําน ัก งาน 
ดวงจันทรที่ 1  ระหวางวันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2599 
ระหว างพระอาท ิตย ขึ ้นจนถ ึงพระอาท ิตย ตกด ิน รวมทั ้ง
คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารประกอบการ
คัดเลือก การประเมินผลงาน ประสบการณทํางาน ขอมูล
ของผูสมัครจากใบสมัคร ประวัติขาราชการ และวิธีสัมภาษณ 
หรืออื ่นๆ และกําหนดสัมภาษณวันที ่ 18 สิงหาคม 2599 
(วันวิทยาศาสตรแหงชาติ)  
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 เ มื ่อครบ กําหนดว ันป ด ร ับสม ัค รปร ากฏว า  
ม ีผู ส ม ัค ร ทั ้ง ห ม ด 5 คน โ ด ย ม ี น ีล  โ อ มสต า ง ค  
“ผู เหยียบดวงจันทรเปนคนแรกของสํานักงาน” และเปน 
ผูครองตําแหนงนักอวกาศชํานาญการ เลขท่ี 1 เปนผูสมัครดวย  

 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกในคร้ังแรกตรง
กับวันวิทยาศาสตรแหงชาติ คณะกรรมการฯ ไดสัมภาษณ
ผูสมัครทั้งหมดเพื่อใหไดแสดงออกถึงความรู ความสามารถ 
และความเหมาะสมแลว แตบังเอิญมีกรรมการทานหนึ่งติด
ราชการที ่ต องไปตรวจดาวเนปจูน จึง ยังไม สรุปผลการ
พิจารณาคัดเลือก  

 ตอมาวันที่ 16 กันยายน 2599 ซึ่ง เปน 
วันโอโซนโลก คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงไดประชุมเพ่ือพิจารณา
กันอีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนี ้ไดพิจารณาคัดเลือกจากผูสมัคร
ทั้งหมด 5 คน ตามองคประกอบที่กําหนดแลว ปรากฏวา 
โธมัส เฟอรกูสัน เปนผูไดรับคัดเลือก  

 เหตุการณในคร้ังนี้ทําให นีล โอมสตางค ไดรับ
ความกระทบกระเทือนจิตใจเปนอยางมาก เนื่องจากเห็นวา 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่สํานักงาน 
ก.พ. และ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสุริยะจักรวาล
กําหนด จึงรองทุกขตอ ก.พ.ค.  

 

59



 

 ก.พ.ค.ผูพิทักษระบบคุณธรรม เลม 6 

คําวินิจฉัย ก.พ.ค. : ก.พ.ค. พิจารณาแลว เห็นวา 

สําน ักงาน ก.พ. กําหนดหล ัก เกณฑ ในการร ับสม ัคร 
เพื ่อค ัดเลือกข าราชการประเภทว ิชาการระดับชํานาญการ  
หรือ ชํานาญการพิเศษ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่  
นร 1006/ว 7 ลงวันที่  6 มีนาคม 2552 ประกอบกับ
หน ัง ส ือ สํ าน ัก ง าน ก .พ . ที ่ 1 0 06 / ว 1 0 ลง ว ัน ท่ี  
15 กันยายน 2548 โดยกําหนดให อ.ก.พ.กรม มีอํานาจหนาที่
ในการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลในตาํแหนง
ดังกลาว โดย อ.ก.พ. กรม อาจจะกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือกเพิ่มเติมจากที่ ก.พ. กําหนดก็ได แตจะตอง
ประกาศหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกใหขาราชการในสังกัด
ไดทราบโดยทั่วกัน  

ตามขอเท็จจริง สํานักงานปลัดกระทรวงสุริยะ
จ ักรวาลได ม ีหนังสือเว ียน เกี ่ยวก ับหลักเกณฑและว ิธ ีการ 
ในการคัดเลือกตําแหนงชํานาญการพิเศษและสงแบบฟอรมที่
กําหนดองคประกอบในการพิจารณาคัดเลือกใหหนวยงานใน
กระทรวงได ร ับทราบและถ ือปฏ ิบ ัต ิแล ว แต ปรากฏว า  
ในประกาศรับสมัครของสํานักงานดวงจันทรที ่ 1 ไมมีการ
ประกาศหลักเกณฑและวิธ ีการในการคัดเลือก ในตําแหนง
ดังกลาวว าจะพิจารณาจากองคประกอบใดบางและแตละ
องคประกอบมีคาน้ําหนักคะแนนเทาไหร เพื่อใหผูเขารับการ 
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คัดเลือกไดรับทราบแตอยางใด ซึ่งถือวาไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือกตามหนังสือเวียนของสํานักงาน ก.พ.   

นอกจากนี้ เมื่อการพิจารณาของ ก.พ.ค. เปน
ระบบไตสวนมีหนาที่ตรวจสอบหาขอเท็จจริงใหกระจางแจง 
ดั่งดวงอาทิตย จึงใหสํานักงานดวงจันทรที่ 1 สงรายงาน 
การประชุมของคณะกรรมการฯ และเอกสารหลักฐานการให
คะแนนของกรรมการแตละคนมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของ 
ก.พ.ค. เมื ่อตรวจสอบเอกสารทั ้งหมดแลวผลปรากฏว า  
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ครั ้งที ่ 2  
ไดกําหนดองคประกอบและการใหคะแนนไว 5 องคประกอบ 
คือความรู ความสามารถและชํานาญการในการปฏิบัต ิงาน 
ที่เกี ่ยวกับระบบสุริยะจักรวาล 20 คะแนน ระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงน ักอวกาศ 20 คะแนน การปฏ ิบ ัต ิตน
เหมาะสมกับการเปนขาราชการ 20 คะแนน ผลงานหรือผล 
การปฏิบัติงานบนดวงจันทร 20 คะแนน และเกณฑอื่นๆ 
เชน ภาวะผูนํา ความเสยีสละ 20 คะแนน 

 แตเมื่อพิจารณาจากหลักฐานการใหคะแนนของ
คณะกรรมก ารค ัด เ ล ือ ก ฯ กล ับพ ิจ า รณา เพ ีย ง แค  2 
องคประกอบ (สงสัยโดนดาวมฤตยูชนตกระหว างการ
พิจารณาไป 3 องคประกอบ) เมื่อเจาะลึกถึงกระบวนการ
คัดเลือกของสํานักงานดวงจันทรที่ 1 ในครั้งนี้แลว ทําใหเห็นวา 
การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื ่อแตงตั ้งใหดํารงตําแหนง 
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นักอวกาศชํานาญการพ ิเศษ คณะกรรมการค ัด เล ือก ฯ  
ไมดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.พ. และ 
อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสุริยะจักรวาลกําหนดอันเปน
สาระสําคัญ การดําเนินการคัดเลือกครั้งนี ้จ ึงไมชอบดวย
กฎหมาย คํารองทุกขของนีล โอมสตางค จึงฟงขึ้น ก.พ.ค. 
จึงมีคําวินิจฉัยใหยกเลิกการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
แตงตั ้งใหดํารงตําแหนงนักอวกาศชํานาญการพิเศษ และ 
ใหดําเนินการคัดเลือกใหมใหถูกตองตามกฎหมายใหแลวเสร็จ
โดยเร็วตอไป  

 เมื่อนีล โอมสตางค รูคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. แลว 
ความรูสึกเมื่อครั้งเหยียบดวงจันทรกลับมาอีกครั้ง ระหวาง
เดินขึ้นสํานักงาน ไอสตรองเห็นหนานีลแลวถึงกลับตองมา
ส ะ ก ิด แ ล ว พ ูด ว า  “ เ ข า ใ ห คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค ัด เ ล ือ ก ฯ  
ไปดําเนินการคัดเลือกใหมใหเปนไปตามกฎหมาย ไมไดแตงตั้ง
ใหคุณดํารงตําแหนงเลยนะ อยาเพิ่งมโน..!!” 
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ใหญเกินไป.....ก็เปนทุกข 

 

 
 

 

 

 

 

 

“คํ าพูดหรือการกระทํ า ใด ท่ี เกิดจากความวู ว าม  
มักจะไมใชทางแกปญหา ตรงกันขามกลับกลายเปนปญหาที่
กอใหเกิดความทุกขใจในเวลาตอมาได เหมือนนักทรงพลัง
ชํานาญการอยาง ..“ใหญยิ่ง”..” 
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ใหญเกินไป.....ก็เปนทุกข 
“ ไ ส ว า ส ิบ ทิ ่ม ก ัน  ไ ส ว า ส ิม ีก ัน แ ล ะ ก ัน . . . ” 

เส ียงโทรศ ัพท ม ือถ ือของนายมะพราวซึ ่งร ักษาราชการแทน 
นักทรงพลังจังหวัดมอฮอมดังขึ้นในชวงเวลาเกือบ 4 โมงเย็นของ
วันส้ินปงบประมาณ เมื่อนายมะพราวกดรับ ก็ไดยินน้ําเสียงของ
นายใหญยิ่ง นักทรงพลังชํานาญการ ผูใตบังคับบัญชา พูดจา
ข มขู นายมะพร าว และบรรดาข าราชการ และเจ าหนาที ่ใน
สํานักงาน วาจะนําอาวุธปนมายิง พรอมทั้งอวดอางสรรพคุณ
ทางดานความสัมพันธกับผูยิ่งใหญและมีอิทธิพลในพื้นที่ อันเปน
การข มขวัญเพื ่อนรวมงานทั ้งหลายจนถึงขนาดกลัวว าจะเก ิด
อันตรายกับตนเองจริงๆ สาเหตุเกิดจากปญหาความไมพอใจใน
การทํางานเปนการสวนตัว  

ดวยเหต ุนี ้ นายมะพร าวจ ึง ได ห ันหนาไปพึ ่งพ ิง
ผู พ ิท ัก ษ ส ัน ต ิร า ษ ฎ ร  โ ด ย เ ข า ดํ า เ น ิน ก า ร แ จ ง ค ว า ม 
ร อ งท ุก ข ใ ห ล งบ ันท ึกปร ะ จํ า ว ัน เ พื ่อ เ ป นหล ัก ฐ าน แล ะ 
ม ีบ ันท ึก ข อ ค ว า ม ไ ปถ ึง ปล ัด กร ะทร ว งทร งพล ัง โ ด ยผ า น 
รองปล ัดกระทรวง และห ัวหน าผู ตรวจราชการกระทรวง 
เพื ่อรายงานเหตุด ังกลาว และขอใหดําเนินการทางว ิน ัยกับ 
นายใหญยิ ่ง และกําช ับมิให นายใหญยิ ่งม ีพฤติกรรมเช นนั ้น 
ทั ้งดวยวาจาและการกระทําอีก เพื ่อความปลอดภัยในชีวิตของ 
ทุกคนในสํานักงานฯ 
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และแลวฤดูกาลแหงการคัดเลือก แตงตั ้งโยกยาย 
ในตําแหนงนักทรงพลังจังหวัด (ผู อํานวยการระดับตน) และ
แต งตั ้งให ร ักษาราชการแทนนักทรงพลังจ ังหว ัดก ็เ ริ ่มม ี ขึ ้น  
อันเปนการหมุนเวียนการปฏิบัติงานใหเกิดความเหมาะสมกับ
บทบาทและภารกิจของสวนราชการ ซึ ่งกระทรวงทรงพลังได
แตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย
ตลอดถึงกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกเพ่ือพิจารณานักทรงพลัง
จังหวัดอีกดวย 

คณะกรรมการด ังกล า ว ประกอบด วยท านรอง
ปลัดกระทรวงทรงพลัง และเจาหนาที่อื่นๆ โดยในการพิจารณานั้น 
ทางกระทรวงทรงพลังไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ตามที่กฎหมาย และระเบียบของทางราชการกําหนด 

ในการประชุมพิจารณา คณะกรรมการชุดดังกลาว 
ไดนําขอมูลบุคคล ผลงานโดดเดน ประสบการณในการทํางาน 
ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม ความสามารถใน 
การบริหาร การปกครองบังคับบัญชา คํารองขอยาย และ
ประโยชนของทางราชการ มาพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑที่ได
มีการกําหนดไวตามระเบียบท่ีกําหนดดวย 

เมื ่อไดพิจารณาแลวผลปรากฏวาคณะกรรมการได
พิจารณาใหนายมะพราว ใหไปรักษาราชการแทนทรงพลังจังหวัด
เขนอย และใหนายเจง นักทรงพลังจังหวัดหนองพู ซึ่งเปนผูเขา
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ประกวดไปร ักษาราชการแทนนักทรงพล ังจ ังหว ัดม อฮ อม  
สวนนายใหญยิ่งใหไปชวยราชการที่จังหวัดนกยักษ เนื่องมาจาก
ในการพิจารณานั้นคณะกรรมการไดรับทราบถึงพฤติกรรมท่ี 
นายใหญ ยิ ่งแสดงความยิ ่งใหญ ต อนายมะพราวไว  อ ันเป น
พฤติกรรมที ่ไมเหมาะสม มีความขัดแยงกับผู บังคับบัญชาและ
เจาหนาท่ีในสํานักงานทรงพลัง จังหวัดมอฮอม หากใหนายใหญยิ่ง
ปฏิบัติงานในพื้นที่เดิมอยู ก็อาจสงผลใหการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานทรงพลัง จังหวัดมอฮอม เกิดความไมเรียบรอย ดังนี้
แลวคณะกรรมการจึงเห็นวานายใหญยิ ่งควรจะไปชวยราชการ 
ที ่จ ังหว ัดนกย ักษ  จนกว าจะม ีคํ าสั ่ง เป ลี ่ยนแปลง จะ เป น 
การเหมาะสมกวา คณะกรรมการจึงเสนอความเห็นดังกลาวไปยัง
ป ล ัด ก ร ะ ท ร ว ง ท ร งพล ัง  ซึ ่ง ต อ ม า ม ีคํ า สั ่ง เ ห ็น ช อบก ับ
คณะกรรมการ 

นายใหญยิ ่งเมื่อไดรับคําสั่งดังกลาว ก็รู สึกมีความ 
คับของใจเปนอยางมาก อันเนื่องมาจากความรูสึกวาตนไมไดรับ 
ความเปนธรรมในการแตงตั ้งผู รักษาราชการแทนนักทรงพลัง 
จังหวัดมอฮอม ทั ้ง ๆ ที่ตนเปนผู มีคุณสมบัติเหมาะสมและมี
ผลง าน ในระด ับด ีเ ด น แต กล ับถ ูกสั ่ง ใ ห ไ ปช ว ยร าชการ  
ณ จังหวัดนกยักษแทน จึงไดดําเนินการรองทุกขดังกลาว ตอ
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) วอนชวยผดุง
ความเปนธรรม ขจัดปดเปาทุกขที่มีใหที 
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คําวินิจฉัย ก.พ.ค. : ก.พ.ค. พิจารณาแลวเห็นวาเรื่องนี้

ประเด็นในการวินิจฉัยอยูที ่การดําเนินการคัดเลือกเพื่อแตงตั ้ง 
โยกยายของกระทรวงทรงพลังนั้น ถูกตอง ชอบดวยกฎหมาย
หรือไม ซึ่งเรื่องดังกลาวนี้ ก.พ.ค. เห็นวาการแตงตั้งนายเจง 
เพื่อดํารงตําแหนงรักษาราชการแทนทรงพลังจังหวัดมอฮอมนั้น 
ปลัดกระทรวงทรงพลังในฐานะอธิบดีสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรงพลังมีอํานาจตามกฎหมายที่จะออกคําสั ่งใหข าราชการใน
สังกัดเปนผูรักษาราชการในตําแหนงสํานักงานทรงพลังจังหวัดที่
ยังไมมีผูใดดํารงตําแหนงดังกลาวได  

อีกท้ังในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผูดํารงตําแหนง
นี ้คณะกรรมการค ัด เล ือกที ่ตั ้ง ขึ ้น ได ม ีก ารพ ิจ ารณาจาก
หลักเกณฑที่ไดกําหนดไว แลวเห็นวาผูที่จะไดรับแตงตั้งใหรักษา
ราชการแทนนักทรงพลังจังหวัดนั ้น จะตองทําหนาที ่บริหาร
จ ัด ก า ร ปกครอง บ ัง ค ับบ ัญ ช า แล ะ ใ ห คํ า ป ร ึกษ า แ ก
ผู ใต บ ังค ับบ ัญชา ผู ที ่จ ะทํ าหน า ที ่นี ้จ ึงต อ ง เป นผู ม ีค ว ามรู
ความสามารถ และมีความประพฤติที่ดี เพื่อเปนที่รักและศรัทธา
ของประชาชนท่ัวไป รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชาดวย 
ดังนั้นจึงเห็นควรใหนายเจงไปรักษาราชการแทนนักทรงพลัง
จังหวัดมอฮอม เพราะเปนผูมีความรู ความสามารถ ทุมเท เสียสละ 
และม ีมน ุษยส ัมพ ันธ ด ี ขณะที ่นายใหญ ยิ ่ง  ม ีพฤต ิกรรม ท่ี 
ไมเหมาะสม  
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ก.พ.ค. พิจารณาแลวจึงเห็นวาคําสั ่งดังกลาวนั ้น 
ชอบดวยกฎหมาย การที ่นายใหญยิ ่งกล าวอ างว า นายเจ ง 
ม ีอ า ว ุโ สน อยกว าทั ้งค ุณว ุฒ ิ ว ัย ว ุฒ ิ ประสบการณ  และ 
อายุราชการ จึงฟงไมขึ้น 

สวนกรณีคําสั่งที่ใหนายใหญยิ่งไปชวยราชการจังหวัด
นกยักษ นั้น ก.พ.ค. พิจารณาแลวเห็นวา รองปลัดกระทรวง 
ทรงพลัง ซ่ึงไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวงทรงพลังสามารถ
พิจารณาออกคําสั่งใหนายใหญยิ่งไปชวยราชการจังหวัดนกยักษได 

นอกจากนี ้ การ ที ่คณะกรรมการได พ ิจ ารณา
พฤติกรรมการแสดงพลังความยิ่งใหญของนายใหญยิ่งแลว เห็นวา  
เปนพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมที่จะไดรับแตงตั้งใหรักษาราชการแทน 
นักทรงพลังจังหวัดมอฮอม อีกทั้งเพื่อใหการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานทรงพลังจ ังหว ัดมอฮ อมเกิดความเร ียบรอย และ 
ลดป ญ ห า ค ว า ม ข ัด แ ย ง ใ น ก า รป ฏ ิบ ัต ิง า น ก ับ เ จ า ห น า ที่ 
จึงเห็นควรใหนายใหญยิ ่งไปชวยราชการที่สํานักงานทรงพลัง
จังหวัดนกยักษ จนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง กรณีดังกลาวนี้ 
จึงเปนการใชดุลพินิจในการบริหารราชการที ่ชอบดวยอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายแลว  
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 สร ุป ได ว า  จ ากการพ ิจ า รณา ข อ เ ท ็จ จร ิง แล ะ 
ขอกฎหมายประกอบแลว ก.พ.ค. มีคําวินิจฉัยวา คํารองทุกขของ 
นายใหญยิ ่งที ่ว าไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องดังกลาว นั ้น 
ไมอาจรับฟงได จึงวินิจฉัยใหยกคํารองทุกข 
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ความผิดของคนอื่นเทาภูเขา  
ความผิดของเราเทารูเข็ม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

“แมกฎหมายใหสิทธิที ่จะรองทุกขแตกอนใชสิทธิ 
ก็ควรพิจารณาใหดีกอนวา เหตุแหงทุกขที่แทจริงแลวมัน
เกิดจากใคร..”  
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ความผิดของคนอ่ืนเทาภูเขา  
ความผิดของเราเทารูเข็ม 

 ความรู ส ึกข ัดเคืองและไมพอใจ ปรากฏขึ ้น 
บนใบหนาของนางแยม กิจหมั่น นักวิจัยการรีดนมชํานาญการ 
สํานักงานรีดนมแหงชาติ กระทรวงโคและกระบือ หลังจากท่ี
ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 ประจําป
งบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) 
วาอยูในระดับ “พอใช”!! 

 เธอรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมเพราะ นางอํ่า 
ส ีชื ่น ผู อํ านวยการสําน ัก งานร ีดนมแห งชาต ิ ประ เม ิน 
การปฏิบัติราชการของเธอไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที ่กําหนดและมีเจตนากลั ่นแกลง เธอ เนื ่องจากมีอคติและ 
โกรธเคืองกันมาตั้งแตอดีตเกี่ยวกับเรื่องการเบิกคาเชาบาน  

 นอกจากนี้ เธอยังรูสึกวา นางอํ่ายังไมเคยชี้แจง
และถายทอดเปาหมายของสํานักงานใหเธอไดเขาใจ รวมทั้ง 
ไมเคยทําข อตกลงรวมกัน และไม ม ีรายละเอ ียดตัวชี ้ว ัดที่
ประกาศใหผูถูกประเมินไดรับทราบลวงหนากอนการประเมิน
แตอยางใด ดังนั ้น เธอจึงไมเห็นดวยกับการแจงผลการ
ประเมินและไมยอมลงนามรับทราบ แตนางอํ่า ก็ยังไมรับฟง 

 

72



 

ก.พ.ค.ผูพิทักษระบบคุณธรรม เลม 6 

คําคัดคานของเธอ กลับเสนอผลการประเมินดังกลาวไปยัง
นายประยงค ปลัดกระทรวงโคและกระบือ  

 ความขัดเค ืองในครั ้งนี ้ ทําให เธอตองรองขอ 
ความเปนธรรมไปยัง ก.พ.ค.  

คําวินิจฉัย ก.พ.ค. : ก.พ.ค. พิจารณาจากขอเท็จจริง
และกฎหมายท่ีเกี่ยวของแลวมีประเด็นที่จะตองพิจารณาเบ้ืองตนวา  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของนางแยม ในรอบการ
ประเมินที่ 1 ปงบประมาณ 2559 นั้น ไดดําเนินการตาม
หล ัก เกณฑ และว ิธ ีก ารประ เม ินผลการปฏ ิบ ัต ิร าชการที่ 
สํานักงาน ก.พ. กําหนดตามหนังสือเวียนที่ นร 1012/ว 20 
ลงว ัน ที ่ 3 ก ันยายน 2552 และประกาศหล ัก เกณฑ 
ที ่เกี ่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง 
โคและกระบือ หรือไม  

จากขอเท็จจริงปรากฏวา กระทรวงโคและกระบือ
ไดมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการใหขาราชการในสังกัดไดทราบโดยทั่วไป นอกจากน้ี
สํานักงานรีดนมแหงชาติยังไดจัดประชุมสํานักงานเพื ่อวาง 
แนวทางการปฏิบัติงาน กําหนดกรอบการทํางาน รวมทั ้ง
เกณฑ การประ เม ินผลการปฏ ิบ ัต ิร า ชการและผลงานที่ 
จะตองดําเนินการในรอบประเมินที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2559  

 

73



 

 ก.พ.ค.ผูพิทักษระบบคุณธรรม เลม 6 

โดยเกณฑการประเมินดังกลาวใชกับนางแยมและเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบงานวิจัยเก่ียวกับการรีดนมโคและกระบือทั้ง 4 ราย 
ซึ่งในการประชุมดังกลาวไมมีบุคคลใดคัดคานหรือไมเห็นดวย 
จึงเห็นไดวานางอ่ํา ผูอํานวยการสํานักงานรีดนมแหงชาติได
ประกาศกําหนดหลักเกณฑการประเม ินที ่ช ัด เจน มีการ
มอบหมายงาน และมีการกําหนดตัวชี้วัด โดยเจาหนาที่ทุกคน
รวมถึงนางแยม ไดรับทราบแลว ดังนั้นที่นางแยม อางวา
นางอ่ํา ไมมีการกําหนดตัวชี ้วัด และไมเคยมอบหมายงานให
นางแยมไดรับทราบอยางเปนทางการ จึงไมอาจรับฟงได 

 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาหลักเกณฑการใหคะแนน
จะเห็นวา หากศึกษาวิเคราะหงานวิจัยเสร็จ 1 เร่ือง ได 3 คะแนน 
ศึกษาวิเคราะหงานวิจัยเสร็จ 2 เรื่อง ได 4 คะแนน และ
ศึกษาว ิเคราะห งานว ิจ ัย เสร็จ 3 เรื ่อง ได  5 คะแนน  
ซึ่งในรอบการประเมินครั้งนี้ นางแยมทํางานวิจัยไมเสร็จแมแต
เ รื ่อ ง เด ีย ว นาง อํ่า เห ็นว าอยู ร ะหว า งการดํ า เน ินการ 
จึงประเมินใหได 2 คะแนน ซึ่งถือเปนการชวยนางแยมแลว 
เพราะหากประเมินอยางเครงครัด นางแยมอาจไมไดคะแนนเลย 
จึงเห็นไดวา นางอํ่าประเมินผลการปฏิบัติราชการของนางแยม
ตามผลงานที่เกิดขึ้นจริง ไมปรากฏพฤติการณกลั่นแกลงหรือ
อคติตามที่นางแยมกลาวอางแตอยางใด 

 

74



 

ก.พ.ค.ผูพิทักษระบบคุณธรรม เลม 6 

  สวนการที่นางอํ่า แจงผลการประเมินตอนางแยมแลว 
แตนางแยมไมยอมลงนามรับทราบผลการประเมิน นางอํ่าจึง
ใหนางอัมพร ลงนามเปนพยานก็เปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 
ลงวันท่ี 3 กันยายน 2552 แลว  

 สําหรับกรณีนางแยมอางวา นางอํ่า มีเจตนา
กลั่นแกลงเนื่องจากมีเหตุโกรธเคืองกันเกี่ยวกับการขอเบิก 
ค า เ ช า บ า นต า มส ิท ธ ินั ้น เ มื ่อ พ ิจ า รณาจ ากหล ัก ฐ าน 
การเบิกคาเช าบานของนางแยมแลว ปรากฏวา เมื ่อว ันท่ี  
4 สิงหาคม 2558 นางแยมทําบันทึกเสนอนางอํ่า เพื่อขอเบิก
คาเช าบานตามสิทธิ นางอ่ํา ไดลงนามในบันทึกขอความ
ดังกลาวเสนอผู บังคับบัญชาชั ้นเหนือขึ ้นไปในวันเดียวกัน 
ตอมาเมื่อวันที ่ 5 สิงหาคม 2558 ผู บังคับบัญชาไดสั ่งให 
นางอ่ํ าตรวจสอบเอกสารหลักฐานในเ บื ้องต นเกี ่ยวก ับ 
การขอรับสิทธิของนางแยม นางอํ่าก็มีบันทึกถึงผูบังคับบัญชา
ในวันเดียวกันวา “ไดตรวจสอบเอกสารเบื้องตนแลวเห็นวา
นางแยม มีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบ” จากพฤติการณ
ของนางอ่ําข างตน ไมเห็นถึงการปดกั้นหรือไมยอมลงนาม
รับรองการเบิกคาเชาบานตามที่นางแยมกลาวหาแตอยางใด 

 ด ังนั ้น กรณ ีนี ้ ก .พ .ค . จ ึงม ีคํ า ว ิน ิจฉ ัยว า  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาว กระทําโดยชอบแลว 
คํารองทุกขฟงไมขึ้น 
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 เรื ่องนี ้ หากนางแยมตระหนักคําโบราณ ท่ีวา 
“ความผิดของคนอื่นเทาภูเขา ความผิดของเราเทารูเข็ม” แลว 
หันกลับมาพิจารณาสักนิดวา เรื่องที่รองทุกขที่แทเกิดจากตัวเอง 
ก็คงไมตองเสียเวลา และเสียความรูสึกกับผูบังคับบัญชาเชนนี้  
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ยุติธรรม เปนธรรม 
รวดเร็ว 
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อํานวยการผลิต 
 

� นางชุติมา  หาญเผชิญ   

รองเลขาธิการ ก.พ. 

 

� รอยตํารวจโทหญิงสุทธิมา พิพัฒนพิบูลย  
ผูอํานวยการสํานักพิทักษระบบคุณธรรม 

 

� นางจารุวรรณ  คุณธรณ 
นิติกรเช่ียวชาญ 

 

� นางสาวจิตติมา  เถ่ียนมิตรภาพ 
นิติกรชํานาญการพิเศษ 

 

� นางสาวสุขุมาล  ตรีขจรเกียรติ 
นิติกรชํานาญการพิเศษ 
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� นายสัชฌะเทพ  อยูโปรง 
นิติกรปฏิบัติการ 
 
 

� นางสาวกรกนก  ตรีรัตนพันธ 
นิติกรปฏิบัติการ 

 

� นางสาวกรวรรณ  จันทรแสง 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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