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สารจากประธานกรรมการพิทักษ์
ระบบคุณธรรม  
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือเรียกโดยย่อว่า  ก.พ.ค.  จัดตั้งขึ้น

ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดย ก.พ.ค. ชุดปัจจุบัน
จ านวน 7 คน เป็น ก.พ.ค. ชุดแรก ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551  
และได้เริ่มปฏิบัติงานด้านการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ตั้ งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 
ซึ่งเป็นวันที่บทบัญญัติในลักษณะ 4 และลักษณะ 5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 ใช้บังคับ  
           ปี 2553 นับเป็นปีที่ 2 ของ ก.พ.ค. ในการปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ในราชการพลเรือน ช่วงเวลานี้ถือเป็นระยะแรกของการก่อตั้งและวางระบบงานด้านการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์  และการคุ้มครองระบบ
คุณธรรม เพื่อให้ ก.พ.ค. มีระบบการด าเนินการที่เป็นมาตรฐาน  และเป็นที่รู้จักของข้าราชการและ
ประชาชนทั่วไป  

            ในช่วงปีที่  2 เรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่ส่งมายัง ก.พ.ค. มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น   
ก.พ.ค. จึงด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 
จ านวน 12 คน เพื่อด าเนินการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์  โดยจัดเป็นองค์คณะ
วินิจฉัยอุทธรณ์และองค์คณะวินิจฉัยร้องทุกข์ โดยองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ประกอบด้วย ก.พ.ค.หนึ่ง
คนเป็นประธาน  และกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์อย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการ และองค์คณะวินิจฉัย
ร้องทุกข์ ประกอบด้วย ก.พ.ค. หนึ่งคนเป็นประธาน และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  ในการพิจารณา
จะใช้ระบบไต่สวน  ในการแสวงหาข้อเท็จจริงจะให้โอกาสคู่กรณีที่จะทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ
และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน  และหลักการ ฟังความทั้งสองฝ่าย ซึ่งคู่กรณี
สามารถคัดค้านข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย รวมทั้งยังยึดหลักการปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม เป็น
ธรรมและรวดเร็ว ส าหรับผลงานการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. ในปี 2553   
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มีหลายเรื่องที่เกิดผลในการเปลี่ยนแปลง และสร้างความถูกต้อง เป็นธรรมให้แก่ข้าราชการ  และ
ระบบราชการ   ดังได้น าเสนอในรายงานประจ าปี 2553 ในหัวข้อ ค าวินิจฉัย ก.พ.ค. ที่น่าสนใจ 

           ก.พ.ค. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนข้าราชการทุกท่านและ   
ส่วนราชการต่างๆ  ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนเป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม และสนับสนุนการด าเนินงานของ  ก.พ.ค. ในฐานะองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรม   
ให้สามารถด าเนินงานได้สมตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 ต่อไป  

       

               (นายศราวุธ   เมนะเศวต) 

                    ประธาน ก.พ.ค. 
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ประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

 

 
นายศราวุธ เมนะเศวต 
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กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

        นางจรวยพร ธรณนิทร์ 
 

นางสุภาวดี เวชศิลป์                
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กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

        นายภิรมย์ ศรีจันทร์ 

 

นายบุญเลิศ ลิ้มทองกุล                
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กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

        นายภิรมย์ สิมะเสถียร 

 

นางสาวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์               

 

 
 



                                                                                                                    

รายงานประจ าป ี2553 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม  8 
 

กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

                       
นายสธุา วจิักขณส์ุรการย์        นายชวรัตน ์รุกขพนัธุ ์       นายสรุพงษ ์วชิญกิตติ 

 

                             
     นายสวุทิย ์อนิทุรัตน์        นายวชิิต กุลสนินธิพิงศ์        นายจมุพฏ ธติิเวสส 
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กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

                       
นายอนชุา วงษบ์ณัฑิตย์        นายทนิกร ตงุคโสภา        นางสาววธันี ตรีทอง 

 

                                                 
นายสมชัย ไหลสพุรรณวงศ์    นางสาวสชุฎา จันทรวงศ์         นายสิทธศิกัดิ์ ไม้สนธิ์ 
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สารบัญ 
 หน้า 
ปกหน้า 1 หน้า 
สารจากประธานกรรมการ ก.พ.ค. 2 หน้า 

สารบัญ ๑ หน้า 

รูปก.พ.ค. /ก.ว.ฉ. 6 หน้า 
ความเป็นมา 3 หน้า 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ๒ หน้า 
โครงสร้างอ านาจหน้าที่ ก.พ.ค. ๓ หน้า 
กระบวนการอุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 1 หน้า 
กระบวนการร้องทุกข์ และการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ 1 หน้า 
การวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. 8 หน้า 
การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับระบบพิทักษ์ระบบคุณธรรม ๓ หน้า 

 โครงการสัมมนาความร่วมมือทางราชการกับประเทศอาเซียนเกี่ยวกบั
การพัฒนาระบบวินัยและระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน 

 

 โครงการการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน  

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ๒ หน้า 
ค าวินิจฉัยที่น่าสนใจ  ก.พ.ค. 17 หน้า 

 ค าวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์  

 ค าวินิจฉัยอุทธรณ์  

ปกหลัง ๑ หน้า 
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 ความเป็นมา  

  เดิมเมื่อครั้งใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ที่มี
หน้าที่ดูแลการพิทักษ์ระบบคุณธรรม คือ ก.พ. แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถกระท าได้เต็มที่ 
เพราะ ก.พ.ไม่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงด้วยตนเอง ยังต้องอาศัยอ านาจของนายกรัฐมนตรี  
(ซึ่งเป็นอ านาจบริหารฝ่ายการเมือง) ในการก าหนดนโยบายและสั่งการ จนกระทั่งมีการ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระบบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ จึงได้ก าหนดมาตรการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมให้ชัดเจนขึ้น โดยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการเพิ่มขึ้นอีกคณะหนึ่ ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม” หรือเรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค”  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ๗ คน ที่
ได้รับการคัดเลือกมาจากคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. อันประกอบด้วยประธาน
ศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกา
หนึ่งคน และกรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยกรรมการ ก.พ. เป็น
กรรมการ และเลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ก.พ.ค. เริ่มด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ จ านวน ๑๒ คน 
เพื่อท าหน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ ให้เป็นไปโดยยุติธรรม เป็นธรรม และรวดเร็ว 
เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ก.พ.ค. ได้ออกกฎก.พ.ค. จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการวินิจฉัยเรื่อง
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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หลักการหรือปรัชญาในการคุ้มครองระบบคุณธรรมของ ก.พ.ค.อยู่บนพื้นฐานที่ว่า       
การด าเนินการต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ และให้ความคุ้มครองรักษา
ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการ  ซึ่งได้แก่             

(๑)  หลักประกันความเป็นมืออาชีพ  คือ กรรมการ ก.พ.ค. ต้องท างานเต็ม มีความรู้
และประสบการณ์ในการท างาน เสมือนเช่นตุลาการศาลปกครอง 

(๒)  หลักความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการใช้ดุลพินิจ  เนื่องจาก
คณะกรรมการคัดเลือก ก.พ.ค. ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นกลาง และไม่ข้อง
เกี่ยวกับฝ่ายการเมือง กรรมการ ก.พ.ค. จึงมีความเป็นกลาง  และมีอิสระในการใช้ดุลพินิจ 
ท าให้สามารถวินิจฉัยคดีได้อย่างเป็นธรรม 

(๓) หลักการฟังความสองฝ่าย  คือ  การเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้โต้แย้งคัดค้านการ
น าเสนอ หรือกล่าวอ้างของอีกฝ่ายหนึ่งเสมอ  เพื่อความเป็นธรรมตามหลัก Both sides 
must be heard.  

(๔)  หลักประกันความเป็นธรรม  มีการก าหนดระยะเวลาให้ ก.พ.ค. ต้องพิจารณา
อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน  สามารถขอขยายได้ไม่เกินสองครั้งแต่ละครั้งไม่เกิน  
๖๐ วัน รวมแล้วไม่เกิน ๒๔๐ วัน อันเป็นการรับรองไม่ให้ผิดหลักที่ว่า Justice delayed is 
justice denied. 
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วิสัยทัศน์ 

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มุ่งสร้างความเข้มแข็งระบบคุณธรรมในระบบราชการ 
โดยคุ้มครองความเป็นธรรมในระบบข้าราชการ เพื่อให้การพิทักษ์ระบบ

คุณธรรมเป็นวัฒนธรรมการบริหารราชการยุคใหม่ 

พันธกิจ 

ประกันเป้าหมาย
การท างานของ

ก.พ.ค. ให้เป็นไป
ตามปรัชญาการ
ท างานทีต่้อง
รักษาสมดลุ

ระหว่างประโยชน์
สาธารณะกับสทิธิ

ประโยชน์ของ
ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าทีข่องรฐั 

วางระบบการ
พิจารณาวินจิฉยั

อุทธรณก์าร
พิจารณาวินจิฉยั
เรื่องร้องทกุข ์

และการคุม้ครอง
ระบบคุณธรรม
ให้เป็นไปตาม
หลักคณุธรรม 

พัฒนากฎ 
ระเบียบ 

ข้อบังคับ และ
หลักเกณฑก์าร
คุ้มครองระบบ

คุณธรรม รวมทัง้
ศึกษาวจิัยระบบ
คุณธรรมของ
ข้าราชการ

เปรียบเทยีบกบั
ต้นแบบของ

ต่างประเทศใหม้ี
ความทนัสมยั
และเป็นที่

ยอมรับเชือ่มัน่ 

วางระบบการ
บริหารจัดการ
งานเลขานุการ
เพื่อสนับสนนุ
การท างานของ 
ก.พ.ค. ให้มี

ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ของ ก.พ.ค. (ปี ๒๕๕๒ –๒๕๕๗) 
        เพื่อให้การด าเนินการ สร้างความเข้มแข็งระบบคุณธรรมและ คุ้มครองความเป็นธรรมในระบบข้าราชการ 
ของ ก.พ.ค. เป็นที่ยอมรับของข้าราชการพลเรือน ดังน้ัน ก.พ.ค.จึงวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ไว้เป็น
ระยะเวลา ๖ ปี โดยแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ดังนี้ 

 

• กลยทุธ์เสริมสร้างประสทิธิภาพการด าเนินงานของก.พ.ค. 

• กลยทุธ์การเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั ก.พ.ค. 

• กลยทุธ์การสร้างเครือข่ายการพิทกัษ์ระบบคณุธรรมเชิง
สร้างสรรค์   

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ 

ก.พ.ค.เป็นท่ีรู้จกัและมี
ผลงานรองรับท่ีเดน่ชดั 

• กลยทุธ์พฒันาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และให้ ก.พ.ค. เป็น
ท่ียอมรับ 

• กลยทุธ์การเสริมสร้างองค์ความรู้และพฒันานวตักรรมการ
พิทกัษ์ระบบคณุธรรม 

• กลยทุธ์ขยายเครือข่ายและหุ้นสว่นการพิทกัษ์ระบบคณุธรรม 

ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ 

การสร้างผลงานให้เป็น
ที่ยอมรับ 

• กลยทุธ์การพฒันาและเพิม่พนูประสทิธิภาพการด าเนินงานของ 
ก.พ.ค. 

• กลยทุธ์เสริมสร้างการยอมรับและเช่ือมัน่ตอ่ก.พ.ค. เป็นองค์กร
หลกัในการพิทกัษ์ระบบคณุธรรม 

• กลยทุธ์พฒันาและวางระบบเปลี่ยนผา่นการพิทกัษ์ระบบ
คณุธรรมจากชดุแรกสูช่ดุตอ่ไป 

ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ 

สร้างวัฒนธรรมยดึมั่น
ระบบคุณธรรมในการ
บริหารราชการ และ 

ก.พ.ค.ได้รับการเช่ือม่ัน
เป็นองค์กรหลักในการ
พทิักษ์ระบบคุณธรรม 
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โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

 

 

 โดยที่ ก.พ.ค. เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทส าคัญในการอ านวยความเป็นธรรมในระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ ดูแลคุ้มครองการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของระบบข้าราชการโดยรวม ดังนั้น 
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ ก.พ.ค. จึงถูกก าหนดให้ครอบคลุมทั้งในด้านการเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับการพัฒนาการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ด้านการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ และ
ด้านการออกกฎ ระเบียบ  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังเป็นไปตามที่ก าหนด
ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  บทบัญญัติ มาตรา 31 ที่บัญญัติให้
ก.พ.ค. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
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1. เสนอแนะต่อ ก.พ. หรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอื่น  เพื่อให้ก.พ. หรือองค์กร
กลางบริหารงานบุคคลอื่น ด าเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

2. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 114 

3. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา 123 

4. พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา 126 

5. ออกกฎ ก .พ .ค .ระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ.ค. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงัคับได้ 

6. แต่งต้ังบุคคลซึ่งมคีุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.พ.ค. ก าหนด เพื่อ
เป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉยัร้องทุกข์ 

จะเห็นได้ว่าอ านาจหน้าที่ตาม มาตรา 31 (1) (4) (5) และ (6) มีลักษณะเป็นอ านาจหน้าที่
ทั่วไป  แต่อ านาจหน้าที่ตาม (2) และ (3) มีลักษณะเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆ ซึ่งการใช้
อ านาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง 2 ลักษณะดังกล่าว จะมีวิธีการท างานที่แตกต่างกัน ดังนั้ น วิธีการ
หรือกระบวนการในการท างานใน 2 กรณีดังกล่าวจึงแตกต่างกันด้วย โดยในกรณีแรก ก.พ.ค. สามารถ
ด าเนินการได้โดยมี “ฝ่ายเลขานุการ” ท าหน้าที่สนับสนุนงานทางธุรการต่างๆ ดังเช่นวิธีการหรือ
กระบวนการท างานของคณะกรรมการต่างๆ ทั่วไป 

ส่วนกรณีหลัง ก.พ.ค.จะด าเนินการโดยมี  “คณะกรรมการวินิจฉัย” และ “เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบส านวน” ท าหน้าที่สนับสนุนงานด้านการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท โดยมี “ฝ่ายเลขานุการ” 
ช่วยสนับสนุนงานทางธุรการอีกทางหนึ่งด้วย 
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หน่วยงานท าหน้าที่เลขานุการ ก.พ.ค. 
   

  ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติให้ เลขาธิการ 
ก.พ. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ ก.พ.ค. และมีส านักงาน ก.พ. เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานในหน้าที่ของ ก.พ.ค. และด าเนินการตามที่ ก.พ.ค. มอบหมาย 

  ส านักงาน ก.พ. โดย ส านักพิทักษ์ระบบคุณธรรม ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานในหน้าที่ของ ก.พ.ค. 

อัตราก าลังของส านกัพิทกัษ์ระบบคณุธรรม (๔๖) 
      

 

 

    

 

นิติกรช านาญการพิเศษ   12   ต าแหน่ง         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   3   ต าแหน่ง 

นิติกรช านาญการ      9    ต าแหน่ง         เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    5   ต าแหน่ง 

นิตกิรปฏิบัติการ     8    ต าแหน่ง         เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     6   ต าแหน่ง 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการส านัก 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  (14) กลุ่มงานพิทักษ์ระบบคุณธรรม (29) 

นิติกรเช่ียวชาญ  2  ต าแหนง่ 
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4. นิติกรผู้แถลงเสนอค าแถลงด้วยวาจา
วาจา 

ผู้อุทธรณ ์

ยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง 

 ยื่นอุทธรณ์ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน 

 

สพค. 

*เสนอประธาน 

ประธาน 

* จ่ายส านวนให้         
  องค์คณะวินิจฉัย 

องคค์ณะวินิจฉยั 

*ตั้งกรรมการเจ้าของ 
  ส านวน 

สารบรรณ สพค. 

แจ้งผู้อุทธรณ์ 

ก.พ.ค. 

* สัง่ไม่รับและจ าหน่าย 
   อุทธรณ์ 

องคค์ณะวินิจฉยั 

* สั่งไม่รับและเสนอ ก.พ.ค. 

* สั่งรับและให้กรรมการ
เจ้าของส านวนด าเนินการ
ต่อไป 

กรรมการเจ้าของส านวน 

*วิเคราะห์ส านวนและท า
ความเห็น 

องคณะวินิจฉัย 

1. ก าหนดวันสิ้นสุดการแสวงหา
ข้อเท็จจริง และแจ้งคู่กรณี 

2. ก าหนดวันนั่งพิจารณาอุทธรณ์
ครั้งแรก และแจ้งคู่กรณี 

กรรมการเจ้าของส านวน 

1. ส่ังคู่กรณีในอุทธรณ์ท าค าแก้อุทธรณ์ 

2. ส่ังผู้อุทธรณ์ท าค าคัดค้านค าแก้อุทธรณ์ 

3. สั่งคู่กรณีในอุทธรณ์ท าค าแก้อุทธรณ์เพิ่มเติมค าแก้
อุทธรณ์ 

4. ท าบันทึกสรุปส านวนเสนอองค์คณะวินิจฉัย 

วนันัง่พิจารณาอุทธรณค์รัง้แรก 

1. กรรมการเจ้าของส านวนเสนอสรุป
ข้อเท็จจริงและประเด็นของเรื่อง 

3. องค์คณะวินิจฉัยซักถามคู่กรณี/พยาน 

2. คู่กรณีในอุทธรณ์แถลงด้วยวาจา 

องคค์ณะวินิจฉยั 

1. นัดประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

2. มีค าวินิจฉัย 

3. เสนอค าวินิจฉัยต่อ ก.พ.ค. 

ก.พ.ค. 

*พิจารณาวินิจฉัย 

กรรมการเจ้าของส านวน 

เลขานุการ ก.พ.ค. 

*แจ้งค าวินิจฉัยไปยังคู่กรณี    
ในอุทธรณ์และติดตามผล 

*ส่งส านวนคืนส่วนราชการ 

กระบวนการอทุธรณ์และการพิจารณาวินจิฉยัอุทธรณ์ตาม  
พระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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กระบวนการร้องทุกข์ตามพระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรอ้งทกุข์และการพจิารณาวนิิจฉัยเรือ่งรอ้งทกุข์ 

คับข้องใจเกิดจาการปฏิบัติ/ 
ไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา 

 
 

 

การสั่งให้ออก 
ที่ไม่อาจอุทธรณ์ได ้

 
 

 เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา 
* ผู้บังคับบัญชา 
* ผวจ./อธิบดี 

 
 

 

เหตุเกิดจาก 
นรม./รมต./ปลัดกระทรวง 

 

 
ผู้พิจารณา  คอื  

ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป 

 

ผู้พิจารณา  คอื  ก.พ.ค.   

 

คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  

 

การวินจิฉยัรอ้งทกุข์ 
ไม่รับค าร้องทุกข์/ยกค าร้องทุกข/์ 

ให้แก้ไขหรือเยียวยา/ให้ด าเนินการอื่นใด
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

 
 

กรณีไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยร้องทุกข์ 
ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น   

 

การวินจิฉยัรอ้งทกุข์ 
ไม่รับค าร้องทุกข์/ยกค าร้องทุกข/์ 

ให้แก้ไขหรือเยียวยา/ให้ด าเนินการอื่นใด
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
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ผลงาน 

การวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ
ก.พ.ค. 
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ผลงานการวินจิฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. 

 สถิติการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเป็นข้อมูลที่ส าคัญอันจะแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์โดยรวมของ
การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการและ ก.พ.ค. มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์
และเรื่องร้องทุกข์ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นับแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กนัยายน 2553 มีเรื่องอทุธรณ์ เรื่องรอ้งทุกข์ รวมถึงเรื่องอื่นๆ
เข้าสู่การพิจารณาของ ก.พ.ค. และ ก.พ.ค. ได้มีการพิจารณาด าเนินการเสร็จส้ิน สรุปได้ดังนี้ 

 

การด าเนินการวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 
1 ต.ค.2552 ถึง 30 กันยายน 2553 

 

ประเภท 
เรื่องรับ การด าเนินการ 

เรื่องเก่า เรื่องใหม ่ รวม แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เรื่องอุทธรณ ์ 46 92 138 38 100 

เรื่องร้องทุกข์ 1 45 46 14 32 

เรื่องไม่อยู่ในอ านาจ 26 106 132 104 28 

รวม 73 243 316 156 160 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 
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การด าเนินการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ 

 ตั้งแต่  1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 เป็นต้นมา มีผู้อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.  
จ านวน 92 เรื่อง เรื่องอุทธรณ์ที่รับก่อน 1 ตุลาคม 2552 แต่อยู่ระหว่างด าเนินการ 46 เรื่อง 
ก.พ.ค. ด าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ 30 กันยายน 2553 จ านวน 38 เรื่อง โดยมีผลการวินิจฉัย ได้แก่ 
ยกอุทธรณ์ 25 เรื่อง อุทธรณ์ฟังขึ้น 10 เรื่อง ขอถอนอุทธรณ์ 3 เรื่อง  

 

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ 

 

  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
28% 

อยุ่ระหว่างด าเนินการ 
72% 
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การด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 

 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 มีผู้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. จ านวน  
45 เรื่อง เรื่องร้องทุกข์ที่รับก่อน 1 ตุลาคม 2552 แต่อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 14 เรื่อง โดยมีผลการวินิจฉัยได้แก่ ยกค าร้องทุกข์ 8 เรื่อง ค าร้องทุกข์ฟังขึ้น 3 เรื่อง  
ขอถอนค าร้องทุกข์ 2 เรื่อง และจ าหน่ายออกจากสารบบ 1 เรื่อง 

 

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 

 

  

ด าเนินการแลว้เสรจ็ 
30% 

อยุ่ระหว่างด าเนินการ 
70% 
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เรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจพิจารณา 

 เรื่องการอุทธรณ์ และเรื่องการร้องทุกข ์ที่ไม่อยู่ในอ านาจพิจารณาที่เข้าสู่ระบบการพิทักษ์
ระบบคุณธรรม รวมจ านวน 132 เรื่อง แยกได้ดังนี้ 

ประเภทค ารอ้ง จ านวน (เรื่อง) 

เรื่องอุทธรณ ์ 6 

เรื่องร้องทุกข์ 126 

รวม 132 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจพิจารณา 

 

เรื่องร้องทุกข์ 
95% 

เรื่องอุทธรณ์ 
5% 
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เรื่องอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์ และเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจพิจารณาจ าแนกเป็นราย
กระทรวงได้ดังนี้ 

 นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 มีเรื่องอุทธรณ์ 92 เรื่อง  
เรื่องร้องทุกข์45 เรื่อง รวมถึงเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจพิจารณาของ ก.พ.ค. 106 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 243 
เรื่อง ซึ่งสามารถแยกเป็นรายกระทรวงได้ ดังนี้ 

 

แผนภูมิแสดงเรื่องอุทธรณ์ แยกเป็นรายกระทรวง 

 

33 

13 
12 

7 

4 4 4 
3 

2 2 2 2 
1 1 1 1 
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แผนภูมิแสดงเรื่องร้องทุกข์ แยกเป็นรายกระทรวง 

 

 

  

6 

5 

4 4 4 4 

3 3 

2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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แผนภูมิแสดงเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจพิจารณาของ ก.พ.ค. แยกเป็นรายกระทรวง 

 

 

22 

18 

11 

9 

6 
5 5 5 

4 4 4 
3 3 

2 
1 1 1 1 1 
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การคัดเลือกและแต่งตั้ง 
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

รายงานประจ าป ี2553 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม  29 
 

   ประธาน ก.พ.ค. อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑(๕) และ(๖) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกระเบียบ ก.พ.ค. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ก.พ.ค. ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ประจ าปี ๒๕๕๒ ตามประกาศ
ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ปรากฏว่า มีผู้สอบผ่านข้อเขียน และได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ เพียง ๑๒ คน ได้แก่  

 นายสุธา วิจกัขณ์สุรการย ์  

 นายชวรัตน์ รุกขพันธ ์

 นายสุรพงษ์ วิชญกิตต ิ

 นายสุวิทย ์อินทุรัตน์ 

 นายวิชิต กุลสินนิธิพงศ์ 

 นายจุมพฏ ธติิเวสส 

 นายอนุชา วงษ์บัณฑิตย์ 

 นายทินกร ตุงคโสภา 

 นางสาววัธน ีตรีทอง 

 นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ ์

 นางสาวสุชฎา จันทรวงศ ์

 นายสิทธิศักด์ิ ไม้สนธิ์ 
 

 อ านาจหน้าที ่
  ท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวนิิจฉัยอุทธรณ์ และเป็นผู้พิจารณาวินจิฉัยเรื่องร้องทุกข์ และ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 
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การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับระบบพิทักษ์คุณธรรม 
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โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศ
อาเซียนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบวินัยและระบบ
คุณธรรมในราชการพลเรือน 
(๑๓-๑๖ กันยายน ๒๕๕๓) ณ ส านักงาน ก.พ. 

 ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และ  
ธรรมาภิบาลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนรวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตลอดจน
สนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบกับแผนงานพัฒนาข้าราชการในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้มีการตกลงร่วมกันในการที่จะร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของราชการ ส านักงาน ก.พ. จึงจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาระบบวินัย
และระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน โดยความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนและภูฏาน จ านวน ๑๑ ประเทศ ประเทศละ ๒ คน รวม
ทั้งสิ้น ๒๒ คน ซึ่ง ก.พ.ค. ได้ร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการ
ด าเนินการ และการพัฒนาระบบวินัยและการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกับผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก
ประเทศต่างๆด้วย 
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โครงการการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน 
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ 

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ 

  

 ส านักงาน ก.พ. โดย ส านักพิทักษ์ระบบคุณธรรม จัดให้
มีการสัมมนาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการมคีวามรู้
ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของระบบคุณธรรมใน
ราชการพลเรือน และเพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ ของ 

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) รวมทั้งเป็นแนวทางการเสริมสร้างเครือข่าย
การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการไทย ผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า ๓๐๐ คน 
ประกอบด้วย เลขาธิการ ก.พ. ก.พ.ค. และข้าราชการพลเรือนจากหน่วยงานต่างๆ          
ในการสัมมนาได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม โดย นายประวีณ ณ นคร อดีตเลขาธิการ ก.พ. การ
เสวนา เรื่อง ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน โดย 
เลขาธิการ ก.พ. กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ตุลาการ
หัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ยุติธรรม และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งการบรรยายเกี่ยวกับ 

กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ โดยกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ ก.พ.ค. และการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมในระบบราชการไทย 
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การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
วนัที่ออกอากาศ เรือ่ง ประเภท 

12 กุมภาพันธ์ 2553 ก.พ.ค. ย้ายส านักงานใหม่ หนังสือพิมพ์มติชน  
คอลัมภ์ก.พ.ค.ขอบอก 

26 กุมภาพันธ์ 2553 ก.พ.ค. คล้ายและแตกต่างจากศาล
ปกครองตรงไหน 

หนังสือพิมพ์มติชน  
คอลัมภ์ก.พ.ค.ขอบอก 

5 มีนาคม 2553 เรื่องร้องทุกข์แตกต่างจากเรื่อง
ร้องเรียนอย่างไร หรือไม่ 

หนังสือพิมพ์มติชน  
คอลัมภ์ก.พ.ค.ขอบอก 

19 มีนาคม 2553 ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. คือใคร หนังสือพิมพ์มติชน  
คอลัมภ์ก.พ.ค.ขอบอก 

2 เมษายน 2553 การนับวันทราบหรือถือว่าทราบเหตุ
แห่งการร้องทุกข์มีวิธีการอย่างไร 

หนังสือพิมพ์มติชน  
คอลัมภ์ก.พ.ค.ขอบอก 

16 เมษายน 2553 การยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. และการ
นับระยะเวลาการยื่นอุทธรณ ์

หนังสือพิมพ์มติชน  
คอลัมภ์ก.พ.ค.ขอบอก 

7 พฤษภาคม 2553 ผู้อุทธรณ์ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคล
ล้มละลายเพราะไปค้ าประกันเงินกู้

เป็นเรื่องอุทธรณ์ที่ไม่อยู่ในอ านาจของ 
ก.พ.ค.ที่จะพจิารณาวินิฉยั 

หนังสือพิมพ์มติชน 
 คอลัมภ์ก.พ.ค.ขอบอก 

21 พฤษภาคม 2553 ผู้อุทธรณ์หรอืผู้ร้องทุกข์มอบหมายให้
บุคคลอื่นด าเนินการแทนได้แค่ไหน 

เพียงไร 

หนังสือพิมพ์มติชน  
คอลัมภ์ก.พ.ค.ขอบอก 

4 มิถุนายน 2553 ข้าราชการบรรจุใหม่ไม่ผา่นการ
ทดลองปฏิบัติราชการไม่มีสิทธิ์ร้อง

ทุกข์ต่อ ก.พ.ค. 

หนังสือพิมพ์มติชน  
คอลัมภ์ก.พ.ค.ขอบอก 

18 มิถุนายน 2553 การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในกรณีต้องค าพิพากษาของศาล 
จะต้องเป็นกรณีที่ผู้นั้นถูกลงโทษ

จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
 

หนังสือพิมพ์มติชน  
คอลัมภ์ก.พ.ค.ขอบอก 
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วนัที่ออกอากาศ เรือ่ง ประเภท 
2 กรกฎาคม 2553 ก.พ.ค. ไม่อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง

ฐานความผิดทางวินัยให้ตา่งไปจากที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีติได้ แต่
อาจพิจารณาวินิจฉัยให้ลดโทษเป็น
ปลดออกจากราชการได้หากเห็นว่า

อุทธรณ์ฟังขึ้น 

หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมภ์
ก.พ.ค.ขอบอก 

16 กรกฎาคม 2553 การยื่นหนังสอืร้องทุกข์โดยใช้ค าว่า 
“ร้องเรียน” และไม่มีค าขอ โดย

เพียงแต่ขอให้พิจารณาเรือ่งร้องเรียน
ของผู้ร้อง ไม่ใช่ค าร้องทุกข์ที่ห้ามรับ

ไว้พิจารณา 

หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมภ์
ก.พ.ค.ขอบอก 

3 กันยายน 2553 การเยียวยากรณีศาลเพิกถอนค าสั่ง
เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน

ระดับที่สูงขึ้น (ตอนจบ) 

หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมภ์
ก.พ.ค.ขอบอก 

17 กันยายน 2553 เครือข่ายการพิทักษ์ระบบคุณธรรมใน
ราชการพลเรอืน 

หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมภ์
ก.พ.ค.ขอบอก 

6 สิงหาคม 2553 การด าเนินกระบวนการแต่งตั้งโดยไม่
ชอบ ก.พ.ค. วินิจฉัยให้ยกเลิกค าสั่ง

แต่งต้ังข้าราชการ 

หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมภ์
ก.พ.ค.ขอบอก 

20 สิงหาคม 2553 การเยียวยากรณีศาลเพิกถอนค าสั่ง
เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน

ระดับที่สูงขึ้น (1) 

หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมภ์
ก.พ.ค.ขอบอก 
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ค าวินิจฉัยที่น่าสนใจ 

ของ 

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
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ค าวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (เรื่องแดงเลขที่ 0034253) 

กรณีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 

  ค าร้องทุกข์และค าขอ  นาง ว. ผู้ร้องทุกข์เป็นข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ ร้องทุกข์
ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการที่ปลัดกระทรวงได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้นาย ฐ. ผู้รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในล าดับที่ ๑ และมีชื่อบุคคลอื่นในล าดับถัดไป
โดยไม่มีชื่อผู้ร้องทุกข์ ทั้ง ๆ ที่ผู้ร้องทุกข์เป็นข้าราชการระดับ ๘ มีอายุงานและคุณสมบัติอื่นๆ สูงกว่า
นาย ฐ. และยังมีค าสั่งให้นาย ว. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแทนผู้ร้อง
ทุกข์ ทั้ง ๆ ที่ผู้ร้องทุกข์ยังคงเป็นหัวหน้ากลุ่มงานดังกล่าว และยังคงปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานนั้นเป็น
ประจ า ซึ่งตามโครงสร้างผู้ร้องทุกข์ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน ผู้ร้องทุกข์มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานด้านนี้มาเป็นเวลากว่า ๓๐ ปี  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งระดับ
ช านาญการพิเศษ ซึ่งเป็นต าแหน่งหลักของศูนย์ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีมาโดยตลอด จนได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 
๒๕๔๙ และปลัดกระทรวงคนก่อนหน้านี้ได้แต่งต้ังผู้ร้องทุกข์ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนในล าดับที่ ๑ มา
โดยตลอดตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จึงขอความเป็นธรรม โดยขอให้ยกเลิกค าสั่งทั้งสอง และพิจารณาออกค าสั่งให้
ผู้ร้องทุกข์ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มต่อไป 

  ค าวินิจฉัย  ก.พ.ค. พิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ 
คู่กรณีได้มีค าสั่งให้นาย ฐ. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘ ว ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และ ให้นาย ฐ.  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในล าดับที่ ๑ และให้ผู้ร้องทุกข์รักษาราชการแทนในล าดับที่ ๒  ต่อมาได้มีค าสั่งให้ผู้ร้องทุกข์ซึ่ง
ขณะนั้นด ารงต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๘ วช. ไปปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และได้
มีค าสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหารอีกหน้าที่หนึ่ง ต่อมาได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวม ๖ ล าดับ  มีนาย ฐ. อยู่ในล าดับที่ ๑ โดยไม่มีชื่อผู้ร้องทุกข์ และมีค าสั่ง
แต่งตั้งนาย ว. ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่งผู้ร้องทุกข์ปฏิบัติงานอยู่ 
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  เรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน มาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการใน
กรมคนหนึ่ง ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า เป็นผู้รักษาราชการแทน ดังนั้น 
คู่กรณีในการร้องทุกข์จึงมีอ านาจออกค าสั่ง แต่งตั้ง ๑. นาย ฐ. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ
การพิเศษ  ๒. นาง ย. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ  ๓. นาย ณ. นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการ  ๔. นาย ส. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ๕. นาง พ. นักจัดการงานทั่วไป
ช านาญการ และ ๖. นาย ว. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ เป็นผู้รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้  ส่วนค าสั่งที่แต่งตั้งนาย ว. นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ช านาญการ ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นั้น  มาตรา 
๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ต าแหน่งใดบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการหรือ
หน่วยงานใด ในฐานะใด ให้เป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ก าหนด 
โดยท าเป็นหนังสือตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ก าหนด และมาตรา ๕๗ (๑๐) บัญญัติว่า การบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ช านาญการ ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน ช านาญงาน และอาวุโส ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
เป็นผู้มีอ านาจบรรจุและแต่งตั้ง  ดังนั้น คู่กรณีในการร้องทุกข์ในฐานะอธิบดี จึงมีอ านาจออกค าสั่ง
แต่งตั้งนาย ว. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายได้ 

  ก.พ.ค.พิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้คู่กรณีในการร้องทุกข์จะมีอ านาจในการออกค าสั่ง
ดังกล่าวข้างต้น แต่คู่กรณีในการร้องทุกข์กลับไม่แต่งตั้งผู้ร้องทุกข์ซึ่งเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญ
การพิเศษ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อันเป็นงานหลักของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวง ทั้งเป็นผู้เคยได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้รักษาราชการแทนในครั้งก่อน ๆ แต่กลับไปแต่งตั้งนาย ฐ. นาย ณ. และนาย ส. ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน และนาง พ. ซึ่งเป็นนักจัดการงานทั่วไป และบุคคลดังกล่าวมีความอาวุโสในการรับ
ราชการน้อยกว่าผู้ร้องทุกข์มาก และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งมิใช่สายงานหลักของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ค านึงถึงลักษณะงาน เป็นการ
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ปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการในการใช้งาน ไม่ค านึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการ และไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมตามมาตรา ๔๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่วนการแต่งตั้งนาย ว. เป็นหัวหน้ากลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นั้น  ปรากฏตามบัญชีจัดข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าประเภทต าแหน่ง สายงาน และระดับต าแหน่ง 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ในส่วนของกลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายนั้น  ผู้ร้องทุกข์เป็นเจ้ าหน้าที่
ระดับช านาญการพิเศษและเป็นผู้มีต าแหน่งสูงสุดในสายงานดังกล่าว ซึ่งผู้ร้องทุกข์ยังคงปฏิบัติงานอยู่
ในกลุ่มงานดังกล่าว ทั้งตามค าชี้แจงของกระทรวงก็ระบุว่า ผู้ร้องทุกข์ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม
งาน  ดังนั้น การที่คู่กรณีในการร้องทุกข์แต่งตั้งนาย ว. เจ้าหน้าที่ระดับช านาญการ เป็นหัวหน้ากลุ่ม
งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงเป็นการแต่งตั้งที่มีลักษณะงานที่ซ้ าซ้อน ก่อให้เกิดความไม่
เป็นธรรมกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการด าเนินการที่ขัดต่อหลักการและเหตุผล และไม่เป็นไป
ตามระบบคุณธรรม ตามมาตรา ๔๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประกอบกฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ 
๒) ข้อ ๗ (๑) ค าร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ฟังไม่ขึ้น 

  ก.พ.ค.จึงว ินิจฉัยให้ยกเลิกค าสั ่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
และให้คู่กรณีในการร้องทุกข์ด าเนินการให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมต่อไป 
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ค าวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (เรื่องแดงเลขที่ 0113253) 

กรณีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

  ค าร้องทุกข์และค าขอ  ผู้ร้องทุกข์เป็นข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ ร้องทุกข์ว่า
ขณะปฏิบัติงานที่ส่วนนิติการ มีความคับข้องใจจากการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมของคู่กรณีในการร้อง
ทุกข์ โดยได้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ร้องทุกข์ในรอบครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2552  
เพียง 0.5 ขั้น  ซึ่งในรอบครึ่งปีแรกผู้ร้องทุกข์ก็ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น ทั้งที่ผู้ร้องทุกข์
รับผิดชอบงานจ านวนมาก ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส่วน  บางครั้งแทน
ผู้อ านวยการส านัก ไม่เคยลากิจหรือมาท างานสาย ไม่เคยถูกสอบสวนหรือท าให้ราชการเสียหาย  
มีเพียงลาป่วย 6.5 วัน แต่นิติกรคนอื่น ๆ รวมทั้งผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่างประเทศได้รับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนคนละ 1 ขั้น  ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิจพิจารณาที่ไม่เป็นธรรม  นอกจากนั้น 
ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนก็ไม่มีการให้เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่ง จึงขอให้เพิกถอนค าสั่ง เรื่อง
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เฉพาะส่วนของผู้ร้องทุกข์ แล้ว เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ร้องทุกข์จาก  
0.5 ขั้น เป็น 1 ขั้น 

  ค าวินิจฉัย  ก.พ.ค. พิจารณาแล้ว เห็นว่าในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ร้องทุกข์ 
เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามบทเฉพาะกาล
ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ถึงส่วนราชการ ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ว่าให้ใช้หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีสาระส าคัญในข้อ 7 ว่า 
การประเมินครั้งที่ 1 ตามข้อ 6 ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินจัดล าดับผลการประเมินเรียงล าดับ
จากผู้ที่มีผลการประเมินดีเด่น ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้ และผลการประเมินต้องปรับปรุงไว้ให้
ชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมินดีเด่น และผลการ
ประเมินเป็นที่ยอมรับได้ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 และข้อ 8 ให้น าระบบ
เปิดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี และตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ 
นร 0708.1/ว 16 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2540 ที่ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน แจ้งการประเมินและผลการประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินทราบเป็นรายบุคคล
ทุกครั้งที่มีการประเมิน และให้หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับ
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มอบหมายประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินแต่ละครั้งอยู่ในระดับดีและดีเด่นในที่เปิดเผยให้
ข้าราชการได้ทราบโดยทั ่วก ันทุกครั ้งที ่ม ีการประเมินผลการปฏิบ ัต ิง าน และเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินได้ชี้แจงให้ความเห็นหรือขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินและผลการ
ประเมินก่อนมีค าส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 รอบครึ่งปีหลัง
ของปีงบประมาณ 2552 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ร้องทุกข์ ได้ท าการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์แล้ว ผู้ร้องทุกข์ได้คะแนน 172 คะแนน จากคะแนนเต็ม 200  
ผลการประเมินอยู่ในระดับเป็นที่ยอมรับได้ ควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น  คู่กรณีในการ 
ร้องทุกข์จึงมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ร้องทุกข์ 0.5 ขั้น โดยที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่เป็นผู้ประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์ไม่ได้แจ้งผลการประเมินให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ รวมทั้งไม่มีการประกาศผลการ
ประเมินในที่เปิดเผยให้ข้าราชการได้ทราบโดยทั่วกัน ก่อนมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนจึงกระท าโดยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ก าหนด  การที่คู่กรณีในการร้อง
ทุกข์มีค าสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ร้องทุกข์ 0.5 ขั้น จึงเป็นการด าเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
จึงวินิจฉัยให้ยกเลิกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าวเฉพาะรายของผู้ร้องทุกข์ แล้วให้คู่กรณีในการ 
ร้องทุกข์ด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมต่อไปโดยเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

รายงานประจ าป ี2553 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม  41 
 

ค าวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์(เรื่องแดงเลขที่ 0070253) 

กรณี การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

  ข้อเท็จจริง  ผู้ร้องทุกข์ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอ ร้องทุกข์ว่า กระทรวงมหาดไทยได้
มีค าสั่งแต่งตั้งนายอ าเภอให้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอประเภทอ านวยการระดับสูงโดยไม่เป็นไปตาม
มาตรา 42 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
กล่าวคือ การเลื่อนต าแหน่งไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรม ไม่ยึดหลักอาวุโสตามธรรมเนียมการปฏิบัติ
ของกรมการปกครอง ขัดต่อประกาศกรมการปกครองลงวันที่ 20 สิงหาคม 2552 เรื่องการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูงฯ และเป็น
การเลื่อนต าแหน่งโดยไม่ค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ไม่ค านึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง มีการออกค าสั่ง
แต่งตั้งล่าช้าเกินกว่าเวลาที่มีการออกค าสั่งของทุกปี อันเป็นการประวิงเวลาและเลือกปฏิบัติที่ไม่
เป็นธรรม จึงขอให้ ก.พ.ค.พิจารณาสั่งการให้ผู้บังคับบัญชา คือปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดี
กรมการปกครอง ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์และข้าราชการกรมการปกครอง 
รวมทั้งแก้ไขเยียวยาให้ผู้ร้องทุกขไ์ด้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น หรือยกเลิกค าสั่งกระทรวงมหาดไทยข้างต้น 

ค าวินิจฉัย  ก.พ.ค. พิจารณาแล้ว เห็นว่าเรื่องนี้มีหนังสือเวียนส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 ได้ก าหนดหลักการไว้ว่า ในการพิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ให้ส่วนราชการที่มีต าแหน่งว่างเสนอรายชื่อ
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง 1 - 2 รายชื่อ พร้อม
ข้อมูลบุคคลพื้นฐานอื่น ๆ และความเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับความเหมาะสมและความพร้อม
ที่จะเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการคัดเลือกซึ่งมีหน้าที่
โดยตรงในการพิจารณาประเมินและคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทุกคน โดยพิจารณาเทียบข้อมูล
บุคคลกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และความต้องการของต าแหน่ง  แล้วคัดเลือกให้เหลือต าแหน่งละ
ไม่เกิน 3 คน แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการคัดเลือกที่ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง ได้มอบหมายให้
กรมการปกครองท าหน้าที่ประเมินบุคคลแทน เมื่อกรมการปกครองด าเนินการและได้เสนอรายชื่อผู้
ได้รับการประเมินมาให้คณะกรรมการคัดเลือกแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกได้เสนอรายชื่อดังกล่าวต่อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง จึงเท่ากับเป็นการมอบอ านาจซึ่งไม่อาจท าได้ และเป็น
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การด าเนินการที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. นอกจากนั้น กรมการปกครองโดยคณะกรรมการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการกรมการ
ปกครอง ได้ก าหนดรายละเอียดในการประเมินบุคคลด้วยการให้คะแนนประวัติการรับราชการ ซึ่งมี
คะแนน 50 คะแนน โดยแยกองค์ประกอบเป็นระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งนายอ าเภอ 30 
คะแนน อัตราเงินเดือน 10 คะแนน และอายุราชการ 10 คะแนน  โดยจัดกลุ่มข้าราชการในแต่ละ
องค์ประกอบเพื่อให้คะแนนเท่ากันในกลุ่ม ทั้ง ๆ ที่ข้าราชการในกลุ่มเหล่านั้นมีคุณสมบัติแตกต่างกัน 
ในการก าหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดการให้คะแนนองค์ประกอบด้านประวัติการรับราชการ ได้
กระท าโดยคณะกรรมการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการกรมการปกครองนี้ มีผู้อ านวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มที่จะต้องเข้ารับการประเมินด้วย เป็นผู้ยกร่างหลักเกณฑ์
รายละเอียดการให้คะแนนทั้งหมด เพื่อเสนอคณะกรรมการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการกรมการ
ปกครองในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการกรมการปกครอง  จึงเป็นการ
ขัดต่อบทบัญญัติมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใน
เรื่องความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ที่ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนได้เสียหรือเป็นคู่กรณีในเรื่องนั้นเองท า
การพิจารณาทางปกครอง ซึ่งก็คือห้ามมิให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกในครั้งนี้  การ
ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยกรณีนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ก.พ.ค.จึง
วินิจฉัยให้คู่กรณีในการร้องทุกข์ยกเลิกค าสั่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2553  และ
ด าเนินการคัดเลือกใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็วต่อไป 
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ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ (เรื่องแดงเลขที่ 0035153) 
 

  ข้อเท็จจริง  ผู้อุทธรณ์ด ารงเป็นข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ อุทธรณ์ค าสั่ง
ลงโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กรณีเมื่อครั้งด ารงต าแหน่งนักวิชาการเกษตร 7 มีหน้าที่ตรวจรับพัสดุ 
ได้ลงลายมือชื่อตรวจรับก่อนมีการส่งพัสดุครบถ้วน ตรวจรับพัสดุที่ส่งมอบล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา
ตามสัญญาโดยไม่รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้สิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญา 

  ข้ออุทธรณ์  ผู้อุทธรณ์ อุทธรณ์ว่าตนในฐานะประธานกรรมการตรวจรับพัสดุได้ปฏิบัติ
หน้าที่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายในค าสั่งทุกประการ โดยได้ เดินทางไปตรวจรับ
พัสดุที่ส่งมอบที่ส านักงานเกษตรอ าเภอและร่วมกันตรวจสอบพัสดุ โดยมีการประชุมเพื่อสอบทานยอด
จ านวน/ปริมาณ ปัจจัยการผลิต รายละเอียดของปัจจัยการผลิต ซึ่งยึดถือปริมาณและคุณภาพของพัสดุ
ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายและเอกสารแนบท้ายสัญญา ในกรณีจ าเป็นไม่สามารถตรวจนับจ านวน
หน่วยทั้งหมดได้ จะใช้วิธีการตรวจนับตามหลักวิชาการทางสถิติ ซึ่งอาจมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ได้บ้าง และการสูญหายของพัสดุได้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ส่งมอบให้ส านักงานเกษตรอ าเภอดูแลแล้ว 
และมีการสูญหายเพียงอ าเภอเดียว ซึ่งความผิดในลักษณะเดียวกันนี้ จังหวัดเคยเสนอให้ลงโทษ
กรรมการตรวจรับเพียงภาคทัณฑ์ และมีการลดโทษเป็นว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  
จึงขอให้พิจารณาโทษตนให้เหมาะสมด้วย 

 ค าวินิจฉัย  ก.พ.ค. พิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื ่อวันที่ 4 เมษายน 
2539 คู่กรณีในอุทธรณ์ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งให้ทราบว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้
อนุมัติพื้นที่เกษตรกรและงบประมาณตามตารางสรุปผลการส ารวจความต้องการของเกษตรกร
โครงการ โดยมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และด าเนินการอื่น ๆ ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุแทนคู่กรณีในอุทธรณ์ พร้อมทั้งได้โอนเงินกองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรมาให้แล้ว ซึ่งต่อมาได้ท าสัญญาซื้อขายปัจจัยการผลิตการเกษตรกับบริษัท ก. โดย
มีข้อตกลงว่า ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื ้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื ้อ ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ
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ต่างๆ และจังหวัดได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมีผู้อุทธรณ์เป็นประธานกรรมการ  
ต่อมาส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่มีผู้ร้องเรียน โดยสุ่มตรวจสอบ
สืบสวนส านักงานเกษตรจ านวน 3 อ าเภอ แล้วพบว่าเอกสารการส่งมอบและเอกสารใบตรวจรับวัสดุ
ปัจจัยการผลิตการเกษตรที่ใช้ประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินให้กับบริษัท ก. ปรากฏว่า มีใบส่งของลง
วันที่ที ่ส่งมอบภายหลังวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมทั้งมีพัสดุขาดหายไปจ านวนมาก 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกค่าปรับตามสัญญากับบริษัท ก. กรณี
ส่งพัสดุภายหลังวันสิ้นสุดสัญญาตามสัญญาซื้อขาย 2 ฉบับ พร้อมทั้งให้พิจารณาโทษทางวินัยกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแก่คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุทั้งสองสัญญาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ 3 อ าเภอ  ผลการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวน เห็นว่าผู้
อุทธรณ์กับพวกปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจรับพัสดุตามสัญญาซื้อขายใน 3 อ าเภอนั้นโดยลงลายมือชื่อ
ตรวจรับในใบตรวจรับก่อนมีการส่งพัสดุครบถ้วน ตรวจรับพัสดุที่ส่งมอบล่าช้าเกินก าหนดเวลาตาม
สัญญาโดยไม่รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้สิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญา และตรวจรับพัสดุขาดจ านวน 
เป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  แต่ไม่มี
พฤติการณ์ทุจริต เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สมควรลงโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น  ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ
ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน และได้ส่งรายงานการสอบสวนให้กรมส่งเสริมการเกษตร
เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรลงโทษภาคทัณฑ์ 
แต่เป็นการกระท าผิดเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษเนื่องจากผู้กระท าผิดไม่เคยต้องโทษใด ๆ มา
ก่อน ประกอบกับทางราชการได้รับชดใช้ค่าปรับกรณีส่งของล่าช้าจากผู้ขายแล้ว จึงเห็นสมควรงดโทษ
โดยให้ท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือนผู้อุทธรณ์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคน ซึ่งคู ่กรณีใน
อุทธรณ์ได้ท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือนผู้อุทธรณ์แล้ว และได้รายงานการด าเนินการทางวินัยต่อ
ปลัดกระทรวงเพื ่อส ่งเรื ่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงฯพิจารณาตามมาตรา 109 วรรคหก แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 131 แห่งพระราชบัญญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่ง อ.ก.พ.กระทรวงฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรลงโทษลด
ขั้นเงินเดือนผู้อุทธรณ์ 1 ขั้น ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนและผู้ว่าราชการ คู่กรณีใน
อุทธรณ์จึงมีค าสั่งเรื่องเพิ่มโทษข้าราชการ สั่งลงโทษลดข้ันเงินเดือนผู้อุทธรณ์ 1 ขั้น 
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  ก.พ.ค.พิจารณาเห็นว่า คู่กรณีในอุทธรณ์ได้ออกค าสั่ งลงโทษผู้อุทธรณ์ โดยฟัง
พยานหลักฐานที่เป็นใบส่งของชั่วคราวที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจพบเป็นพยานหลักฐาน
ส าคัญ ซึ่งผู้อุทธรณ์โต้แย้งว่าเอกสารดังกล่าวผู้ขายอาจท าขึ้นในภายหลัง เนื่องจากผู้อุทธรณ์ และ
กรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจนับพัสดุโดยใช้สัญญาเป็นหลัก มิใช่ยึดถือใบส่งของชั่วคราวเป็นหลัก โดย
ได้ท าการตรวจนับพัสดุในวันที่มีการส่งมอบซึ่งส านักงานเกษตรอ าเภอได้รับมอบไว้ในวันตรวจรับแล้ว 
การสูญหายของพัสดุจึงเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ส่งมอบให้ส านักงานเกษตรอ าเภอดูแลแล้ว อีกทั้งเป็นการ
สูญหายเพียงอ าเภอเดียวที่ผู้อุทธรณ์เป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุเท่านั้น และผลการสอบสวน
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามบันทึกรายงานการสอบสวน ยังพบว่าที่อีกอ าเภอหนึ่งมีการส่ง
พัสดุเกินจ านวน จึงอาจเป็นไปได้ว่ามีการส่งใบส่งของผิดอ าเภอ หรือการสูญหายอาจเกิดจากส านักงาน
เกษตรอ าเภอที่พัสดุขาดจ านวนได้แจกจ่ายพัสดุให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการโดยมิได้จัดท าบัญชี
ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งเจ้าหน้าที่พัสดุอ าเภอนั้นอาจไม่ได้ท าการตรวจสอบยอดการรับจ่ายพัสดุก็
เป็นได้  ซึ่ง ก.พ.ค.เห็นว่า ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนมิได้มีการสอบสวนให้เห็นถึง
การมีอยู่จริงของพัสดุ การส่งมอบและการเก็บรักษาพัสดุ ทั้งในการแจ้ง สว.3 ก็ไม่ได้ระบุใบส่งของ
ชั่วคราวเป็นพยานหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหา  เมื่อคู่กรณีในอุทธรณ์ท าค าแก้อุทธรณ์และค าแก้
อุทธรณ์เพิ่มเติม ก็ไม่ปรากฏใบส่งของชั่วคราวเป็นพยานหลักฐานประกอบในการท าเอกสารดังกล่าว
แต่อย่างใด  กรณีจึงไม่อาจทราบได้ว่าแท้จริงซึ่งข้อเท็จจริงอันสมควรต้องรวบรวมไว้ในส านวนการ
สอบสวน เพื่อให้การฟังข้อเท็จจริงสมบูรณ์และสิ้นกระแสความ เพราะใบส่งของชั่วคราวเป็น
พยานหลักฐานส าคัญที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินน ามากล่าวอ้างและคณะกรรมการสอบสวน
น ามาเป็นหลักฐานว่าผู้อุทธรณ์ตรวจรับพัสดุก่อนมีการส่งมอบพัสดุครบถ้วนยังไม่เพียงพอที่จะแสดงให้
เห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้ตรวจรับพัสดุก่อนมีการส่งมอบครบถ้วน และตรวจรับพัสดุขาดจ านวน และใน
ขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณ์ หากจะให้คู่กรณีในอุทธรณ์รวบรวมใบส่งของชั่วคราวดังกล่าวมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัย ก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอันจะท าให้ข้อเท็จจริงชัดเจนไปกว่านี้ 
เพราะจะต้องสอบพยานอื่น ๆ ประกอบด้วย  ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบเมื่อปี พ.ศ. 2549 หากจะให้สอบสวนเพิ่มเติมประกอบใบส่งของชั่วคราวก็
ไม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอีกต่อไป  การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาเห็นว่าผู้อุทธรณ์
ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุกระท าผิดวินัย ควรลงโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ตามความเห็น
ของคณะกรรมการสอบสวน แล้วเสนอความเห็นดังกล่าวเพื่อให้คู่กรณีในอุทธรณ์ประกอบการพิจารณา
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สั่งลงโทษจึงไม่ชอบ  และการที่คู่กรณีในอุทธรณ์เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่ควรงดโทษโดยให้ว่า
กล่าวตักเตือนผู้อุทธรณ์เป็นหนังสือก็ไม่ชอบเช่นเดียวกัน  ดังนั้น การที่ อ.ก.พ.กระทรวงฯมีมติ
เห็นชอบตามความเห็นของผู้ว่าราชการให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้อุทธรณ์ 1 ขั้น โดยไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพยานหลักฐานฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์กระท าผิดวินัย  มติ
ดังกล่าวจึงเป็นมติที่ไม่ชอบเช่นกัน ค าสั่งของคู่กรณีในอุทธรณ์เรื่องเพิ่มโทษข้าราชการที่สั่งตามมติของ 
อ.ก.พ.กระทรวง จึงเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

  ก.พ.ค. จึงวินจิฉัยให้ยกเลกิค าสั่งเรื่องเพิ่มโทษข้าราชการ ที่สั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้
อุทธรณ์ 1 ขั้น แล้วให้ด าเนินการตามมาตรา 105 ประกอบมาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ต่อไป 
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ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ (เรื่องแดงเลขที่ 0056153) 
 

                 ข้อเท็จจริง ผู้อุทธรณ์อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษา
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ ผู้อุทธรณ์อุทธรณ์ว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงท าการสอบ
ข้อเท็จจริงและสรุปความเห็นโดยไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมกับตน  ขั้นตอนการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนทางงวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ก็ไม่ถูกต้อง และค าสั่งลงโทษตนไม่ถูกต้องตาม
รูปแบบของ ก.พ. และไม่ถูกต้องตามมาตรา 42 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551  

                 ค าวินิจฉัย ก.พ.ค.พิจารณาแล้วข้อเท็จจริงพบว่ามีหนังสือร้องเรียนพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของผู้อุทธรณ์  ผู้อ านวยการส านักงานจึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
พบว่าพฤติกรรมของผู้อุทธรณ์มีมูลตามข้อร้องเรียนจริง  ผู้อ านวยการจึงรายงานต่ออธิบดีซึ่งพิจารณาแล้ว
ได้มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยผู้อุทธรณ์  คณะกรรมการสอบสวนได้รายงานผลการสอบสวน
ว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดตามข้อกล่าวหาจริง  ผู้อ านวยการส านักงานจึงมีค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้
อุทธรณ์ และต่อมาได้แก้ไขค าสั่งดังกล่าวเนื่องจากมีข้อผิดพลาดในข้อเท็จจริง   

    ก.พ.ค. พิเคราะห์เห็นว่า เรื่องนี้เป็นการด าเนินการทางวินัยก่อนพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใช้บังคับ  แต่มีการลงโทษเมื่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 ใช้บังคับแล้ว  การด าเนินการทางวินัยจึงต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ส่วนการลงโทษต้องเป็นไปตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ประกอบกัน  ซึ่ง
การด าเนินการทางวินัยนั ้น มาตรา 99 วรรคห้า  มาตรา 102 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 บัญญัติเป็นหลักว่า เมื่อมีการกล่าวโทษ
โดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐานให้
ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาโทษในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้น
กระท าผิดวินัยหรือไม่  ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระผิดวินัยก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที ซึ่ง
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีหนังสือร้องเรียนกล่าวหาผู้อุทธรณ์ว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งถือได้ว่า
เป็นการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดวินัย  การที่ผู้ อ านวยการซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ถือเป็นการสืบสวนพิจารณาในเบื้องต้น



                                                                                                                    

รายงานประจ าป ี2553 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม  48 
 

ตามความในมาตรา 99 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 อัน
เป็นเพียงขั้นตอนการด าเนินการภายในของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้ข้อเท็ จจริงในการที่จะใช้
ประกอบการพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดวินัยหรือไม่เท่านั้น ยังไม่มี
ผลกระทบต่อผู้อุทธรณ์ 

                     ส่วนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้อุทธรณ์นั้น เป็นการสอบสวนทางวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ที่
ก าหนดให้ด าเนินการสอบสวนตามวิธีการที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร อันเป็นวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองอย่างหนึ่งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งคณะกรรมการ
สอบสวนจะต้องให้โอกาสผู้ถูกสอบสวนได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดง
พยานหลักฐานของตน อันเป็นหลักการส าคัญในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  จาก
รายงานการสอบสวนปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหากับแจ้งสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้อุทธรณ์ทราบแล้ว โดยผู้อุทธรณ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาและให้
การแก้ข้อกล่าวหาครบทุกประเด็น แสดงว่าผู้อุทธรณ์ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาส
ได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนโดยไม่หลงข้อต่อสู้   อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะกรรมการสอบสวน
สอบปากค าผู้อุทธรณ์ในขั้นตอนการแก้ข้อกล่าวหาแล้ว ก็ควรด าเนินการพิจารณาเปรียบเทียบ
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับข้อที่หักล้างข้อกล่าวหา และวินิจฉัยลงความเห็นว่าผู้อุทธรณ์
กระท าผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร ตามมาตราใด และควรได้รับโทษสถานใด แล้วท ารายงานการสอบสวน
เสนอต่อไป แต่กลับให้ผู้ร้องเรียนให้การคัดค้านค าให้การแก้ข้อกล่าวหาของผู้อุทธรณ์ อันเป็น
ข้อเท็จจริงที่เพิ่มขึ้นซึ่งต้องให้โอกาสผู้อุทธรณ์ได้ทราบและโต้แย้ง จึงเป็นการด าเนินการที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 

  ส่วนค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้อุทธรณ์ ก.พ.ค.พิเคราะห์เห็นว่า ตามมาตรา 133 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติเป็นหลักว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู ้ใดม ีกรณีกระท าผ ิดว ิน ัยอยู ่ก ่อนว ันที ่พระราชบัญญัต ินี ้ใช ้บ ังค ับ ให ้ผู ้บ ังค ับบ ัญชาตาม
พระราชบัญญัตินี้มีอ านาจสั่งลงโทษผู้นั้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้อยู่ใน
ขณะนั้น  และมาตรา 96 วรรคหนึ่งและวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติข้างต้นบัญญัติว่า ข้าราชการพล
เรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 สั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด การ
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ลงโทษตามมาตรานี ้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 จะมีอ านาจสั่งลงโทษ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใด ได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.  แต่ขณะนี้
ยังไม่มีกฎ ก.พ. ออกใช้บังคับ จึงต้องพิจารณาตามมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน  ซึ่ง
บัญญัติเป็นหลักว่าในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎ ก.พ. ในกรณีนี้ให้น ากฎ ก.พ. ซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับ
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่ไม่อาจน ากฎ ก.พ. มาใช้บังคับได้ การจะ
ด าเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.พ. ก าหนด  

                       เรื่องนี้เมื่อคณะกรรมการสอบสวนรายงานผลการสอบสวน ปรากฏว่าอธิบดีผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา 57 บันทึกสั่งการว่าเห็นชอบตามเสนอโดยไม่มีหลักฐานว่ามีการมอบอ านาจให้
ผู้อ านวยการเป็นผู้มีอ านาจสั่งลงโทษแทนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแต่อย่าง
ใด  ทั้งกฎ ก.พ. ว่าด้วยอ านาจการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ที่ให้
อ านาจผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากองลงโทษภาคทัณฑ์ได้นั้น 
หาใช่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ไม่  จึงเป็นกรณีที่กฎ ก.พ.ที่ใช้อยู่เดิมขัดหรือแย้งกับ
พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไม่อาจน ามาใช้บังคับได ้และไม่ปรากฏว่า ก.พ.
ได้ก าหนดให้ด าเนินการประการใดกับกรณีเช่นนี้ไว้  ดังนั้น ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์จึงเป็นค าสั่งที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย เพราะผู้สั่งเป็นผู้ไม่มีอ านาจสั่งลงโทษได้  

                     ก.พ.ค.จึงวินิจฉัยให้ยกเลิกค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้อุทธรณ์ และให้คู่กรณีในอุทธรณ์
ด าเนินการทางวินัยใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป  
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