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พระบรมราโชวาท* 

วันพฤหัสบดีท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เป็นวันแห่งความเศร้าโศก

ของประชาชนชาวไทยอย่างแสนสาหัส  เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคต ไม่แต่เพียงพสกนิกรชาวไทย 

แม้ต่างชาติท่ีทราบข่าวก็ได้แสดงความเสียใจในความสูญเสียยิ่งใหญ่ในคร้ังนี้  

เพราะนั่นคือโลกได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ ท่ีทรงทศพิธราชธรรมไปอีก 

หนึ่งพระองค์  “ก.พ.ค. ขอบอก” ในวันนี้จึงไม่อาจจะบอกกล่าวเร่ืองราว 

อย่างอ่ืนไปได้  นอกจากขออัญเชิญพระบรมราโชวาทส่วนหนึ่งท่ีพระองค์ท่าน

ได้พระราชทานไว้ โดยเฉพาะเก่ียวกับเร่ืองการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อเตือนสติให้ 

ทุกคนระลึกถึงหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับสังคมส่วนรวม

และประเทศชาติ ดังนี้   

“...งานราชการทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ย่อมมี

ความสําคัญอยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกันท้ังส้ิน  อีกท้ังงานทุกด้านทุกสาขา

ย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยเก้ือกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ ข้าราชการ

ทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน หากต้องพิจารณา 

ใ ห้ เ ห็นความสําคัญของกันและกัน แล้ว ร่วมงานประสานสัมพันธ์กัน 

ด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน และด้วยความเมตตา 

ปรองดองกัน งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ดําเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน  

และยังประโยชน์ท่ีพึงประสงค์คือความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน 

และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง...” พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการ 

พลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2555 

                                                            
*เผยแพร่ ก.พ.ค. ขอบอก ฉบับเว็บไซต์ http://mspc.ocsc.go.th เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2559 
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“...การท่ีจะให้งานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยู่ว่า  ทุกฝ่าย

จะต้องไม่แบ่งแยกกัน ไม่แย่งประโยชน์ ไม่แย่งความชอบกัน แต่ละฝ่ายแต่ละคน

ต้องทํางานด้วยความบริสุทธ์ิใจ มุ่งหวังผลสําเร็จในการงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่า 

ส่ิงอ่ืน...”  พระบรมราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

จังหวัดเชียงใหม่  กุมภาพันธ์ 2526 

“...เมื่อมีโอกาสและมีงานทําควรเต็มใจทําโดยไม่จําเป็นต้อง 

ตั้งข้อแม้หรือเง่ือนไขอันใดไว้ให้เป็นเคร่ืองกีดขวาง คนท่ีทํางานได้จริงๆ นั้น  

ไม่ว่าจะจับงานส่ิงใดย่อมทําได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และ

ความซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสําเร็จในงานท่ีทําสูงขึ้น...”   

พระบรมราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530   

“การปฏิบัติ งาน น้ันย่อมมีปัญหาต่างๆ  เกิดขึ้ น ได้ เสมอ  

เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าท้ิงไว้พอกพูนลุกลามจนแก้ยาก ขอให้ทุกคน

ระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้

หลายๆ คนหลายๆ ทาง  ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน”  พระบรมราโชวาท

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2533 

พระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมานี้แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธาน

ของพระองค์ท่ีอยากจะให้พสกนิกรชาวไทยซ่ึงเสมือนลูกๆ ของพระองค์ทําหน้าท่ี

ของตนให้เต็มสติปัญญาความสามารถอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบ 

ซึ่งหากทุกคนได้ สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์แล้วย่อมจะเกิด 

ซึ่งความเจริญและความผาสุกท้ังแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ 

อย่างแน่นอน   
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สุดท้ายนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรําลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิ ได้ ข้าพระพุทธเจ้า กรรมการพิทักษ์ 

ระบบคุณธรรม กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีสํานักงาน ก.พ. 
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คําสอนของพ่อ* 

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มาจนถึงวันนี้ 

เป็นเวลาล่วงเลยมาได้ 20 วันแล้ว ความเศร้าโศกของประชาชนชาวไทยยังคงมี

ไม่เส่ือมคลาย  แต่หากพิจารณาเรื่องราวภายหลังจากท่ีคนไทยทุกคนสูญเสีย

เสาหลักของประเทศ จะเห็นได้ว่า นอกจากภาพของความรัก ความอาลัย 

ความเทิดทูนในพระองค์ท่านท่ีแสดงออกในรูปแบบต่างๆ แล้ว  การทําความดี

เพื่อพระองค์ท่านก็เป็นอีกหนึ่งภาพหนึ่งท่ีได้เห็นอยู่ในขณะนี้ 

วันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” จึงขออัญเชิญคําสอนของพระองค์ท่าน

ท่ีได้พระราชทานในโอกาสต่างๆ ประหนึ่ง “คําสอนของพ่อ” ท่ีมอบให้แก่ลูกๆ 

ซึ่งมีมากมายครอบคลุมทุกศาสตร์ทุกแขนง โดยครั้งนี้จะขออัญเชิญคําสอน 

ในเรื่องของความเพียร เพื่อเป็นการบอกกล่าวและตอกย้ําให้ทุกคนมีความเพียร

ในการทําดีเพื่อ “พ่อ” ต่อไป 

“...การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่า 

สร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ 

แต่สําคัญท่ีสุดคือความอดทน คือ ไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในส่ิงท่ีดีงาม ส่ิงท่ีดีงามนั้น

ทํามันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันควรทําดีนี่ แต่ขอรับรองว่า

การทําให้ดีควรต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทน

ของตนเอง...” (พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู  

และอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันท่ี 27 ตุลาคม 2516) 

 

                                                            
*ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ “ก.พ.ค. ขอบอก” ฉบับวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 
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“...ความเพียรท่ีถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นั้น คือความเพียร

ท่ีจะกําจัดความเส่ือมให้หมดไป และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง 

กับความเพียรท่ีจะสร้างสรรค์ความดีงาม ให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษา 

มิให้เส่ือมส้ินไป อย่างหนึ่ง ความเพียรท้ังสองประการนี้ เป็นอุปการะอย่างสําคัญ

ต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียร

ดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมท้ังแก่ส่วนตัวและ 

ส่วนรวม...”  (พระราชดํารัสพระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ 

ครบ 50 ปี พ.ศ. 2539) 

จะเห็นได้ว่า ความเพียรท่ีพ่อสอนนั้น คือ การทําความเพียร 

เพื่อละความชั่วท่ีเกิด หรือจะเกิดขึ้นในใจของตน และการทําความเพียร 

เพื่อสร้างสรรค์ความดีงามให้เกิดขึ้น และให้คงอยู่ต่อไป โดยการทําความเพียร

เหล่านี้ต้องใช้ความอดทน ซึ่งเมื่ออดทนท่ีจะทําความเพียรเหล่านี้ได้ อนาคต

ข้างหน้าย่อมเห็นผลของความเพียรท่ีทําขึ้นอย่างแน่นอน 

ดังนั้น หากพวกเราทุกคนตระหนักถึงคําสอนเหล่านี้แล้ว  

ได้นําพาซึ่งการปฏิบัติตามคําสอนของพ่อ คงต้องเช่ือได้อย่างแน่นอนว่า  

ภาพของการทําความดีเพื่อพ่อจะยังคงอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป แล้วประเทศไทย

ก็จะเป็นประเทศที่น่าอยู่ สุขสงบ เจริญรุ่งเรืองได้อย่างยั่งยืนสมกับท่ี “พ่อ”  

ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อพวกเราทุกคน 

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรําลึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า กรรมการพิทักษ์ระบบ

คุณธรรม กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ข้าราชการ 

และเจ้าหน้าท่ีสํานักงาน ก.พ. 
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ก.พ.ค. คนใหม่* 

“ก.พ.ค. ขอบอก” วันนี้ ขอนําท่านผู้อ่านให้รู้จักกับ ก.พ.ค. คนใหม่

ของเรา “นายสุชาติ เวโรจน์” ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพิทักษ์ระบบ

คุณธรรม และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ตั้งแต่วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา 

สําหรับประวัติของ นายสุชาติ เวโรจน์ เกิดเมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 

พ.ศ. 2493 อายุ 66 ปี 

การศึกษา 

1. รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

2. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4 .ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 

5. วุฒิบัตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.รุ่นท่ี 6) 

วิทยาลัยการยุติธรรม  สํานักงานศาลยุติธรรม 

6. ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตย (ปปร. รุ่นท่ี 8) สถาบันพระปกเกล้า 

 

 

                                                            
*ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ “ก.พ.ค. ขอบอก” ฉบับวันท่ี  7 กุมภาพันธ์ 2560 
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ตําแหน่งหน้าท่ีสําคัญในอดีต 

1. ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก (ระดับ 9) สํานักอํานวยกิจการ

ศาลปกครอง สํานักงานศาลปกครอง ตั้งแต่วันท่ี 8 มิถุนายน 2543 ถึงวันท่ี  

7 มิถุนายน 2544 

2. ตําแหน่งรองเลขาธิการ (ระดับ 10) สํานักงานศาลปกครอง 

ตั้งแต่วันท่ี 8 มิถุนายน 2544 ถึงวันท่ี 30 ตุลาคม 2551 

3. ตําแหน่งเลขาธิการ (ระดับ 11) สํานักงานศาลปกครอง 

ตั้งแต่วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 ถึงวันท่ี 9 มีนาคม 2554 

4. ตําแหน่งประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการ

กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุง เทพมหานคร (ประธาน ก .พ .ค . 

กรุงเทพมหานคร) ตั้งแต่วันท่ี 31 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 6 ตุลาคม 2559 

(ลาออกเพื่อรับตําแหน่ง ก.พ.ค.) 

งานการเป็นกรรมการ / อนุกรรมการต่าง ๆ ท่ีสําคัญ 

1. เป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 

(ก.ข.ป.) 

2. เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการยุติธรรมแห่งชาติ 

กระทรวงยุติธรรม 

3. เป็นกรรมการในคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา 

4. เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เกี่ยวกับการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของ

ระบบราชการของคณะกรรมการ ก.พ.ร. 

5. เป็นเลขานุการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) 
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6. อนุกรรมาธิการด้านบริหารราชการแผ่นดิน สภาปฏิรูป

แห่งชาติ 

7. อนุกรรมาธิการด้านธรรมาภิบาล สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป

แห่งชาติ 

ด้วยความรู้และประสบการณ์ของท่านท่ีปรากฏ จึงเชื่อว่าท่านจะ

มาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้เกิดขึ้นในระบบ

ราชการพลเรือนต่อไป  “ยินดีต้อนรับ” 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
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กวฉ. คนใหม่* 

“ก.พ.ค. ขอบอก” วันนี้ ขอนําท่านผู้อ่านให้รู้จักกับ กวฉ. คนใหม่

ของเรา คือ “นางสาวจิตเรขา ช่างตีเหล็ก และนายสุวิชัย รักษ์รตนากร” ซึ่งได้รับ

การแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.) 

และได้มีประกาศ ก.พ.ค. เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการ

วินิจฉัยร้องทุกข์ ตั้งแต่วันท่ี 23 มีนาคม 2560 เป็นต้นมา 

สําหรับประวัติของ นางสาวจิตเรขา ช่างตีเหล็ก อายุ 51 ปี 

การศึกษา 

1. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(ทางการจัดการสังคม)  

ประวัติการทํางาน  

1. พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2539 นิติกร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

2. พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักพิทักษ์

ระบบคุณธรรมสํานักงาน ก.พ. 

สําหรับประวัติของ นายสุวิชัย รักษ์รตนากร อายุ 44 ปี 

การศึกษา 

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

                                                            
*ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ “ก.พ.ค. ขอบอก” ฉบับวันท่ี  4 เมษายน 2560 
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2. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3. นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

ประวัติการทํางาน  

1. พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2559 ผู้ อํ านวยการกลุ่มวินัย สํานัก

เลขาธิการ สํานักงาน ป.ป.ส. 

2. พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560 ผู้ อํานวยการส่วนกฎหมายและ 

นิติการท่ัวไป กองกฎหมาย สํานักงาน ป.ป.ส.  

ด้วยความรู้และประสบการณ์ของท่านท่ีปรากฏ จึงเชื่อว่าท่านจะ 

มาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้เกิดขึ้น 

ในระบบราชการพลเรือนต่อไป  “ยินดีต้อนรับ” 
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ผลการพิจารณาของ ก.พ.ค. ในรอบปี  

(1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559)* 

วันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอเสนอผลงานการพิจารณาของ ก.พ.ค.

สําหรับการพิจารณาวินิจฉัยในรอบปีท่ีผ่านมา (1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 

2559)  จากการพิจารณาวินิจฉัยในการประชุม 49 ครั้ง  มาให้ทุกท่านได้ทราบ

โดยพิจารณาจําแนกเป็นเรื่องอุทธรณ์ และเร่ืองร้องทุกข์ ดังนี้ 

1. เรื่องอุทธรณ์  

 ยอดยกมา จํานวน  208 เรื่อง 

 รับเรื่องใหม่ จํานวน  197 เรื่อง 

  รวม 405 เรื่อง 

 ดําเนินการเสร็จ (ออกเลขแดง)  87 เรื่อง 

 อยู่ระหว่างดําเนินการ  318 เรื่อง 

ท้ังนี้ สามารถจําแนกผลการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ท่ีแล้วเสร็จ

จํานวน 87 เรื่องได้ ดังนี้  

- ยกอุทธรณ์            61 เรื่อง 

- ไม่รับอุทธรณ์และจําหน่ายออกจากสารบบ 6 เรื่อง 

- ให้ถอนอุทธรณ์และจําหน่ายออกจากสารบบ 2 เรื่อง 

- ให้ยกเลิกคําส่ังลงโทษและให้ดาํเนินการทางวินัยใหม่ 3 เรื่อง 

- ลดโทษจากไล่ออกจากเป็นปลดออก  8 เรื่อง 

                                                            
*เผยแพร่ ก.พ.ค. ขอบอก ฉบับเว็บไซต์ http://mspc.ocsc.go.th  เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 
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- ยกเลิกคําส่ังลงโทษไล่ออก และดําเนินการในเรื่องขออนุญาต

ลาออกตามหนังสือของผู้อุทธรณ์ 1 เรื่อง 

- ลดโทษจากไล่ออกเป็นตัดเงินเดือนร้อยละ 4 เป็นเวลา 3 เดือน  

       2 เรื่อง 

- ยกเลิกคําส่ังให้ออกและให้กลับเข้ารับราชการและลดเงินเดือน 

ร้อยละ 4      1 เรื่อง 

- ยกเลิกคําส่ังไล่ออก และแก้ไขบทลงโทษให้เหมาะสมใหม่ 

        1 เรื่อง 

- ฟังขึ้น โดยให้ยกเลิกคาํส่ังลงโทษไล่ออก  1 เรื่อง 

- ฟังขึ้น โดยให้ยกเลิกคําส่ังลงโทษตัดเงินเดือน 1 เรื่อง 

1. เรื่องร้องทุกข์   

 ยอดยกมา จํานวน  61 เรื่อง 

 รับเรื่องใหม่ จํานวน  70 เรื่อง 

  รวม 131 เรื่อง 

 ดําเนินการเสร็จ (ออกเลขแดง) 80 เรื่อง 

 อยู่ระหว่างดําเนินการ  51 เรื่อง 

ท้ังนี้ สามารถจําแนกผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ท่ีแล้วเสร็จ

จํานวน 80 เรื่องได้ ดังนี้  

- ยกคําร้องทุกข์     53 เรื่อง 

- ไม่รับพิจารณา     23 เรื่อง 
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- ให้ถอนคําร้องทุกข์                  2 เรื่อง 

- ฟังขึ้น      2 เรื่อง 

นอกจากนี้ ในส่วนของเรื่องท่ีไม่อยู่ในอํานาจ  ก.พ.ค. ก็ได้

พิจารณาวินิจฉัยแล้วเสร็จ จํานวน 94 เรื่อง   

ดังนั้น ท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่า ก.พ.ค. ได้เร่งดําเนินการพิจารณา

วินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์และเร่ืองร้องทุกข์ภายใต้กรอบการพิจารณาเพื่อให้เกิด

ความยุติธรรม และเป็นธรรมมาโดยตลอด  แต่เนื่องด้วยมีข้าราชการผู้ใช้สิทธิ

อุทธรณ์และร้องทุกข์มายัง ก.พ.ค.อย่างไม่ขาดสาย การพิทักษ์ระบบคุณธรรม

ในส่วนนี้ของ ก.พ.ค. จึงยังคงต้องดําเนินการเพื่อดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรม 

และเป็นธรรม ต่อไป 
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สวัสดีปีงบประมาณ พ.ศ. 2560* 

เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ “ก.พ.ค. ขอบอก” ในวันนี้  

ด้วยภารกิจโครงการและกิจกรรมสําคัญต่างๆ ท่ีสํานักงาน ก.พ. ในฐานะ 

ฝ่ายเลขานุการของ ก.พ.ค. ได้จัดเตรียมไว้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนางาน 

ด้านการสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าท่ีของ ก.พ.ค. ดําเนินไปด้วยความต่อเนื่อง

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะขอบอกกล่าวเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนราชการ  

หรือผู้ท่ีสนใจต่างๆ ดังนี้ 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพิทักษ์

ระบบคุณธรรมในระบบราชการให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

ในส่วนราชการส่วนกลาง ท้ังนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากร

ภาครัฐในการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองอุทธรณ์และร้องทุกข์ ท้ังในภาพรวม  

คือ ทุกส่วนราชการประมาณ 250 คน และในภาพของการประชุมเชิงปฏิบัติการ

กับส่วนราชการนําร่องประมาณ 30 คน 

2. การเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมด้วยส่ือต่างๆ เช่น การลงบทความคอลัมน์ 

“ก.พ.ค. ขอบอก” หรือ การจัดทําหนังสือรวมบทความคอลัมน์ “ก.พ.ค. ขอบอก”

ท่ีได้ตีพิมพ์ไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้น เพื่อให้ท่านผู้อ่าน 

ได้ทราบข่าวสาร เรื่องราวและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับงานท้ังของ ก.พ.ค.  

และสํานักงาน ก.พ.  

 

 

                                                            
*ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ “ก.พ.ค. ขอบอก” ฉบับวันท่ี  4 ตุลาคม 2559 
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แต่ สําหรับปีงบประมาณ พ .ศ . 2560 นี้ การลงบทความ 

คอลัมน์ “ก.พ .ค . ขอบอก” ท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้ 2 ช่องทาง   

โดยช่องทางแรกคือ การตีพิมพ์บทความในคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์มติชน

แห่งนี้ ซึ่งจะนําเสนอในทุกวันอังคารแรกของเดือน ช่องทางท่ี 2 คือ เว็บไซต์

http://mspc.ocsc.go.th/site/ ซึ่งจะลงบทความอีกฉบับในทุกวันอังคาร 

ท่ีสามของเดือน ท้ังนี้ การลงบทความในเว็บไซต์ ดังกล่าวยังรวมถึงการนํา

บทความ “ก.พ.ค. ขอบอก” ท่ีตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนมาลงด้วยเช่นกัน 

ดังนั้น ในปีงบประมาณนี้ สํานักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

จะได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ จากเพื่อนข้าราชการ

เป็นอย่างดี  โดยสามารถติดตามข่าวสารเร่ืองราวและความรู้ต่าง ๆ ได้จาก

ช่องทางหลากหลาย ท้ังจากคอลัมน์แห่งนี้ จากเว็บไซด์ข้างต้น หรือจาก

เว็บไซต์สํานักงาน ก.พ. เป็นต้น แล้วพบกับเร่ืองราวดีๆ อีกคร้ังในเว็บไซต์ 

http://mspc.ocsc.go.th/site/ ซึ่ งจะลงในวันอังคาร ท่ี  18 ต .ค .  59 นี้  

ส่วนบทความในคอลัมน์แห่งนี้ ในวันอังคารท่ี 1 พ.ย. 59 นะ..ขอบอก... 
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สิ้นปีงบประมาณ กับ “ก.พ.ค. ขอบอก”* 

“ก.พ.ค. ขอบอก” ครั้งนี้ขอเสนอบทความส่งท้ายปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560  ซึ่งจะขอสรุปผลการดําเนินงานของปีงบประมาณนี้ท่ีสํานักงาน ก.พ. 

ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ ก.พ.ค. ได้ดําเนินการไปแล้ว โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 สํานักงาน ก.พ. โดยสํานักพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้ดําเนิน

โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการพิทักษ์

ระบบคุณธรรมในด้านต่างๆ ท้ังในส่วนการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ให้แก่บุคลากรภายใน  และส่วนราชการต่างๆ  กล่าวคือ 

1 .  การอบรมเพื่อ เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของ ก.พ.ค.  ซึ่งสํานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมท่ีดิน กรมการปกครอง และกรมราชทัณฑ์   

มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละสายงานเพื่อให้เกิด 

ความชัดเจน และเข้าใจ อันจะนําไปสู่การพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง

ต่อไป 

2. การไปศึกษาดูงานท่ีเรือนจํากลาง จังหวัดสมุทรปราการ 

3 .  การประชุม เชิ งปฏิบัติ การ เพื่ อพัฒนาประ สิท ธิภาพ 

ด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

ในกระทรวงยุติธรรม 

4. การปรับปรุงแก้ไขกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และ 

การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551  กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และ

การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  เพื่อแก้ไข

ปัญหาในทางปฏิบัติ และเพื่อ ใ ห้ เกิดความรวดเร็ว ในการดํา เนินการ 

                                                            
*เผยแพร่ ก.พ.ค. ขอบอก ฉบับเว็บไซต์ http://mspc.ocsc.go.th เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2560 
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อย่างยุติธรรมและเป็นธรรม รวมท้ัง เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการพิทักษ์

ระบบคุณธรรม 

นอกจากนี้ ได้ดําเนินการยกร่างระเบียบ ก.พ.ค. ว่าด้วยการเยียวยา

ความเสียหายให้แก่ผู้อุทธรณ์และผู้ร้องทุกข์ฯ พ.ศ. ....  อีกด้วย   

ในการนี้ ได้ดําเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  รวมท้ังผู้ทรงคุณวุฒิด้วยจํานวน 3 ครั้ง คือ  

(1) ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 

และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ และข้าราชการสํานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

(2) ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์

ระบบคุณธรรมของส่วนราชการ 

(3) ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคณุวุฒิด้านกฎหมาย 

5. จัดทําหนังสือ “รวมบทความ ก.พ.ค. ขอบอก เล่ม 5” และ 

“รายงานประจําปี 2559” 

จากการดําเนินการโครงการและกิจกรรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ

ส่วนราชการต่างๆ นี้ ล้วนแล้วแต่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก 

เพื่อนข้าราชการท้ังหลาย จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

ท้ังหมดน้ีเป็นโครงการเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นท่ีสํานักงาน ก.พ. 

ได้ดําเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม  

ซึ่งยังคงมีอีกหลายรูปแบบท่ีจะต้องดําเนินการต่อไป แล้วพบกับ “ก.พ.ค. ขอบอก”

ในรูปแบบจุลสาร “ก.พ.ค. NEWS” ท่ีจะดําเนินการจัดพิมพ์รายไตรมาส  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และส่งให้ส่วนราชการต่างๆ รวมท้ังลงใน website 

http://mspc.ocsc.go.th อีกด้วยนะ..ขอบอก... 



 

 

 

 

ภาค 2 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอุทธรณ์ 
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การตรวจสอบการดําเนินการทางวินัย* 

วันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอเสนอข้อคิดและชี้แจงข้อสงสัย 

ท่ีเพื่อนข้าราชการหลายท่านยังคงมีความสงสัยและกล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ว่า  

การท่ีท่านได้กระทําความผิดวินัยและผู้บังคับบัญชาได้ลงโทษ หรืองดโทษ 

ไปแล้ว ต่อมา อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. ได้มีมติเพิ่มโทษ หรือเปลี่ยนแปลง

คําส่ังจากงดโทษเป็นลงโทษนั้น กลายเป็นท่านถูกดําเนินการทางวินัยซ้ํา  

หรือถูกลงโทษซ้ํา 2 ครั้ง หรือไม่ 

“ก .พ .ค . ขอบอก” ขอชี้แจงว่า พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้กําหนดหลักการไว้ในมาตรา 103 เกี่ยวกับ

การดําเนินการทางวินัยท่ีจะต้องรายงานการส่ังลงโทษตามกฎหมายนี้  

หรือลงทัณฑ์ตามกฎหมายอื่น การส่ังยุติเร่ือง หรืองดโทษ ไปยัง อ.ก.พ.

กระทรวง หรือ ก.พ. ท้ังนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบการดําเนินการดังกล่าว 

อีกชั้นหนึ่งจากองค์กรตรวจสอบท่ีเหนือขึ้นไป ซึ่งกรณีนี้ หาก อ.ก.พ.

กระทรวง หรือ ก.พ. ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบดังกล่าว ตามกฎหมายเห็นว่า

การดําเนินการทางวินัยนั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม แล้วมีมติเป็นประการใด 

ก็ให้ผู้บังคับบัญชาส่ังหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น โดยหากมติดังกล่าวเป็น 

การเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือ ยกโทษ ผู้บังคับบัญชาก็ต้องยกเลิก 

คําส่ังเดิมและมีคําส่ังใหม่ให้เป็นไปตามมตินั้น ท้ังนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ 

ในการเปลี่ยนแปลงคําส่ังนั้น เป็นไปตามมาตรา 105 ประกอบหมวด 7 

ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนนิการทางวินัย พ.ศ. 2556  

 

                                                            
*ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ “ก.พ.ค. ขอบอก” ฉบับวันท่ี  2 พฤษภาคม 2560 
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จะเห็นได้ว่ากฎหมายกําหนดให้มีการตรวจสอบการดําเนินการ

ทางวินัย โดยองค์กรตรวจสอบท่ีเหนือขึ้น ไปหนึ่ งชั้น  และกําหนดให้

ผู้บังคับบัญชาต้องส่ังหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติขององค์กรดังกล่าวด้วย  

โดยการเปลี่ยนแปลงคําส่ังข้างต้นผู้บังคับบัญชาจะต้องยกเลิกคําส่ังเดิม 

และมีคําส่ังใหม่ให้เป็นไปตามมตินั้นเช่นกัน ดังนั้น การดําเนินการตรวจสอบ

ขององค์กรตรวจสอบและการเปล่ียนแปลงคําส่ังดังกล่าวของผู้บังคับบัญชา

เพื่อ ใ ห้ เป็นไปตามมตินั้นล้วนเป็นไปตามกฎหมายท่ีกํ าหนดไ ว้ ท้ัง ส้ิน  

การดําเนินการนี้ จึงไม่ใช่เป็นการดําเนินการซ้ํา หรือลงโทษซ้ําอย่างท่ีมี 

ความเข้าใจผิดกันอยู่แต่อย่างใด 

หวังว่าหากข้าราชการรายใดถูก อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. 

เพิ่มโทษ หรือเปล่ียนแปลงคําส่ังจากงดโทษเป็นลงโทษจะมีความเข้าใจ 

ท่ีถูกแล้วว่าตนเองไม่ได้ถูกดําเนินการซ้ําหรือลงโทษซ้ําในกรณีเดียวกัน 

แต่อย่างใด นะ..ขอบอก... 
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อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. พิจารณาเพ่ิมโทษ 

ต้องให้โอกาสโต้แยง้แสดงพยานหลักฐาน หรือไม่* 

เรื่องของ อ.ก.พ. สามัญท่ีมีมติเพิ่มโทษหรือเปล่ียนแปลงคําส่ัง

จากงดโทษเป็นลงโทษนั้น มีแง่คิดและมุมมองท่ีหลากหลาย โดย “ก.พ.ค.  

ขอบอก” เคยบอกกล่าวเ ก่ียวกับกรณีนี้ ไปแล้วในมุมมองคําตอบท่ีว่า  

หาก อ.ก.พ. สามัญมีมติดังกล่าวก็ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการทางวินัยซ้ํา  

หรือลงโทษซ้ํา 2 ครั้ง แต่อย่างใด สําหรับวันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” จะมา 

บอกกล่าวเกี่ยวกับการเพิ่มโทษของ อ.ก.พ. สามัญ ในมุมมองท่ีมีผู้อุทธรณ์ว่า

ไม่ได้ให้โอกาสตนได้ทราบข้อเท็จจริง หรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน  

ทําให้การพิจารณาของ อ.ก.พ. สามัญ นั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

กรณีนี้ เป็นเร่ืองของข้าราชการรายหนึ่งได้อุทธรณ์คําส่ังท่ี  

อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเพิ่มโทษตนจากภาคทัณฑ์เป็นตัดเงินเดือน ในอัตรา

ร้อยละ 4 เป็นเวลา 2 เดือน โดยอุทธรณ์ว่า การเพิ่มโทษเป็นการเปลี่ยนแปลง

ในสาระสําคัญอันกระทบสิทธิตนอย่างร้ายแรง ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวง ไม่ได้ 

ให้โอกาสตนได้ทราบข้อเท็จจริง หรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน การพิจารณา

ของ อ.ก.พ. กระทรวง จึงไม่ชอบตามมาตรา 30 และมาตรา 37 แห่ง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

เรื่องนี้ ก.พ.ค. พิจารณาแล้ว เห็นว่า การพิจารณาของ อ.ก.พ. 

กระทรวง เป็นการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 103 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ท่ีให้ อ.ก.พ. 

กระทรวง ทําหน้าท่ีตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยของจังหวัด กรม  

 

                                                            
*ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ “ก.พ.ค. ขอบอก” ฉบับวันท่ี  4 กรกฎาคม 2560 
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หรือกระทรวง แล้วแต่กรณี ว่าได้ดําเนินการทางวินัยถูกต้องตามขั้นตอน

วิธีการท่ีกฎหมายกําหนดไว้หรือไม่ และการลงโทษทางวินัยเหมาะสมกับ 

การกระทําผิดหรือไม่ ซึ่งจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานท่ีปรากฏในสํานวน

การดําเนินการทางวินัย มิได้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงอ่ืนเพิ่มเติมอีก  

หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อเท็จจริงในสํานวนการดําเนินการทางวินัยหรือรับฟัง

ข้อเท็จจริงหรือยกข้อเท็จจริงใดข้ึนใหม่แต่อย่างใด ดังนั้น ในชั้นการพิจารณา

ของ อ.ก.พ. กระทรวง จึงไม่จําต้องให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริง หรือให้

โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานใดๆ อีก ประกอบกับในชั้นของการดําเนินการ 

ทางวินัย ต้นสังกัดก็ได้ให้โอกาสผู้อุทธรณ์ได้ทราบข้อเท็จจริง และผู้อุทธรณ์ 

ก็ได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานแล้ว การดําเนินการทางวินัยจึงชอบด้วย

กฎหมายแล้ว  

ดังนั้น อ.ก.พ.สามัญ หรือแม้แต่ ก.พ. ก็สามารถพิจารณามีมติ

เพิ่มโทษ หรือลงโทษได้  หากเห็นว่าการลงโทษ หรือ การงดโทษท่ีผ่านมา 

ไม่เหมาะสมกับกรณีความผิด โดยไม่จําต้องให้โอกาสผู้อุทธรณ์ได้ทราบ

ข้อเท็จจริง หรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานแต่อย่างใดนะ..ขอบอก... 
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การมีหน้าที่โดยพฤตินัย* 

วันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอนําเสนอให้ท่านผู้อ่านได้ทราบ

หลักการพิจารณาว่าข้าราชการผู้ใดมีหน้าท่ีราชการในเรื่องใด หรือไม่ อย่างไร  

โดยเรื่องนี้ ก.พ. เคยพิจารณามีมติให้พิจารณาจากหลัก 4 ประการ ดังนี้  

1. กฎหมายหรือระเบียบ ในกรณีท่ีราชการเร่ืองใดมีกฎหมาย

หรือระเบียบของทางราชการกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นเจ้าพนักงาน 

หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีในเรื่องใด ผู้ดํารงตําแหน่งนั้นก็มีหน้าท่ีราชการ 

ตามกฎหมายหรือระเบียบนั้น เช่น กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน กําหนดให้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ เป็นนายทะเบียน มีอํานาจหน้าท่ีราชการ 

ตามกฎหมายนั้นระเบียบว่าด้วยการพัสดุ กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็น 

ผู้มีอํานาจท่ีส่ังซื้อ ส่ังจ้าง ผู้ดํารงตําแหน่งนั้นก็มีหน้าท่ีราชการตามระเบียบนั้น  

2. มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ซึ่ง ก.พ. ได้จัดทําไว้เป็นบรรทัดฐาน 

ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  

ทุกตําแหน่ง โดยกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตําแหน่ง ตลอดจน

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติไว้เป็นกรอบกว้าง ๆ  

3. การมอบหมายของผู้บังคับบัญชา อาจเป็นการมอบหมายงาน

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ให้ปฏิบัติภายในกรอบหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ของตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หรือมอบหมายงานอื่นท่ีอยู่

ภายในอํานาจหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาก็ได้  

 

                                                            
*
เผยแพร่ ก.พ.ค. ขอบอก ฉบับเว็บไซต์ http://mspc.ocsc.go.th  เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2560 
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4. พฤตินัย พิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ท่ีปรากฏ

เป็นเรื่องๆ ไปว่าตามพฤตินัยเพียงพอท่ีจะถือว่าผู้นั้นมีหน้าท่ีราชการในเรื่องนั้น

ได้หรือไม่  

จากมติ ก.พ. ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การพิจารณาว่าข้าราชการผู้ใด

มีหน้าท่ีราชการในส่ิงท่ีทําอยู่หรือไม่ อย่างไร นั้น ให้พิจารณาจากหลักสําคัญ 

4 ประการข้างต้น ซึ่งในคร้ังท่ีขอเน้นในส่วนของ “หน้าท่ีโดยพฤตินัย” ว่า 

ลักษณะอย่างไรจึงจะถือว่ามีหน้าท่ีราชการโดยพฤตินัยในส่วนนี้ ก.พ.  

ได้กําหนดว่าให้พิจารณาจากการท่ีข้าราชการผู้นั้นยอมเอาตัวเข้าไปผูกพัน  

กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งการเข้าไปกระทําการดังกล่าวมีลักษณะ 

เป็นทางราชการ อันถือเป็นหน้าท่ีราชการโดยพฤตินัย  

ตัวอย่างกรณีมีหน้าท่ีโดยพฤตินัย นาง ก. เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับเงินงบประมาณ 

ได้ ผูกพันตนรับฝาก เ งินนอกงบประมาณท่ีมิ ได้ อยู่ ในหน้ า ท่ีของตน  

โดยลงลายมือชื่อรับฝากเงินนั้นไว้อย่างเป็นทางการในด้านหลังคู่ฉบับ

ใบเสร็จรับเงิน ถือได้ว่านาง ก. มีหน้าท่ีราชการในเรื่องเงินจํานวนท่ีได้รับนั้น

เมื่อต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่า นาง ก. ได้นําเงินจํานวนดังกล่าวไปใช้เป็นประโยชน์

ส่วนตัวจึงถือได้ว่า นาง ก. กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ

เนื่องจาก นาง ก. มีหน้าท่ีราชการ ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ เพื่อให้

ตนเองได้ประโยชน์ท่ีมิควรได้ โดยมีเจตนาทุจริต แม้ภายหลัง นาง ก. จะอ้างว่า

ตนไม่ได้เป็นผู้มีหน้าท่ีรับฝากเงินนอกงบประมาณก็ตาม แต่การท่ี นาง ก.  

ได้ผูกพันตนเข้ารับฝากเงินนอกงบประมาณดังกล่าวโดยการลงลายมือชื่อ 

รับฝากเงินไว้อย่างเป็นทางการในด้านหลังคู่ฉบับใบเสร็จรับเงินจึงเป็น 

ท่ีประจักษ์แก่บุคคลท่ัวไปว่า นาง ก. เป็นผู้มีหน้าท่ีดังกล่าวแล้ว คํากล่าวอ้าง

ของนาง ก. ว่าไม่มีหน้าท่ีจึงฟังไม่ขึ้น 
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ท้ังหมดนี้ จึงเป็นคําอธิบายและการยกตัวอย่างประกอบ 

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาในเร่ืองการมีหน้าท่ีโดยพฤตินัยซึ่งจะได้ 

ให้ข้าราชการทุกท่านได้ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติงานท่ี 

หากผู้ใดเข้าไปปฏิบัติงานใดๆ และผูกพันดําเนินการอย่างใดไปแล้ว ก็จะหนี 

ไม่พ้นความรับผิดชอบท่ีจะต้องตามมา หากไปดําเนินการใดไม่ถูกต้องหรือ 

หาประโยชน์จากการปฏิบัติงานนั้นๆ ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 

ได้แล้ว นะ..ขอบอก... 
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ถูกไล่ออกเพราะเรียกเงินค่าออกโฉนดทีดิ่นเกินกวา่เนื้อที่ขอรังวัด* 

“ก.พ.ค. ขอบอก” วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของอดีตเจ้าพนักงาน

รังวัดท่ีดินชํานาญงาน ท่ีอุทธรณ์คําส่ังลงโทษไล่ออกจากราชการ เนื่องจาก

เมื่อคร้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขา ได้รับมอบหมายให้เป็น 

ผู้ทําการรังวัดออกโฉนดท่ีดิน โดยอาศัยหลักฐาน น.ส.3 ซึ่งมีเนื้อท่ี 1-0-87 ไร่  

แต่เมื่อได้ทําการรังวัดปรากฏว่าเนื้อท่ีกลับมีมากกว่าเดิม จึงได้เรียกเงินจาก 

ผู้ขอออกโฉนดท่ีดิน 

เรื่องนี้ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ได้รับคําร้องขอรังวัด

ตามหลักฐาน น.ส.3 ซึ่งมี เนื้อท่ี 1-0-87 ไร่ จึงได้ ไปดําเนินการรังวัด  

แต่ปรากฏว่าเนื้อท่ีท่ีทําการรังวัดมีเนื้อท่ี 6-3-67 ไร่ ทําให้ผู้ขอออกโฉนดท่ีดิน

ได้สอบถามว่า ถ้าจะดําเนินการขอออกโฉนดท่ีดินจะต้องทําอย่างไร  ผู้อุทธรณ์

กลับแจ้งว่า มีค่าดําเนินการ จํานวน 20,000 บาท ผู้ขอออกโฉนดท่ีดิน 

ได้ต่อรองขอลดเหลือ 17,500 บาท เมื่อพิจารณาจากถ้อยคําของพยาน 

ในสํานวนท่ีเป็นญาติของผู้ขอออกโฉนดต่างให้การตรงกันว่าได้ร่วมกันนําเงิน

ไปให้ผู้ขอออกโฉนดท่ีดิน โดยเรี่ยไรกันคนละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน  

17,500 บาท ซึ่งผู้ขอออกโฉนดท่ีดินเป็นผู้รวบรวมเงินและส่งมอบให้ผู้อุทธรณ์    

ก.พ.ค.เห็นว่า แม้ฟังได้ว่าพยานจะเป็นญาติกับผู้ขอออกโฉนด 

และมิได้เป็นประจักษ์พยานรู้เห็นการส่งมอบเงิน แต่โดยท่ีไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า

พยานท้ังสามรายมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์ ถ้อยคําของพยานดังกล่าว

จึงมีน้ําหนักน่าเชื่อถือ อีกท้ังผู้อุทธรณ์มีหน้าท่ีดําเนินการรังวัดท่ีดินตามท่ี

ได้รับมอบหมาย หากได้รับทราบว่าท่ีดินดังกล่าวมีเนื้อท่ีเกินกว่าหลักฐาน 

มากพอสมควร ก็เป็นหน้าท่ีโดยตรงท่ีต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  

                                                            
*ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ “ก.พ.ค. ขอบอก” ฉบับวันท่ี  7 มีนาคม 2560 
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แต่ผู้อุทธรณ์ก็ไม่ได้ดําเนินการใด พฤติการณ์ดังกล่าว จึงเป็นการกระทําผิด

วินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ

เพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ท่ีมิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 

และฐานกระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น 

เห็นควรยกอุทธรณ์   

เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ท่ีทําให้เห็นว่า ความโลภนํามา 

ซึ่งหายนะได้นะ..ขอบอก... 
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เพราะเหตุใดการดูแลพ่อแม่ และการสงเคราะห์บุตรถึงต้อง 

ถูกไล่ออกจากราชการ* 

วันนี้ เป็นวันเปิดทําการวันแรกหลังจากผ่านเทศกาลวันแม่

แห่งชาติ  “ก.พ.ค.ขอบอก” จึงอยากจะกล่าวถึงเร่ืองราวของผู้อุทธรณ์ 

รายหนึ่งท่ีทําหน้าท่ีของลูกท่ีดูแลบํารุงพ่อแม่ซึ่งเป็นมงคลชีวิตประการหนึ่ง  

และทําหน้าท่ีของพ่อแม่ในการสงเคราะห์บุตร ซึ่งเป็นมงคลชีวิตอีกประการหนึ่ง

ตามหลักคําสอนของพระพุทธองค์  แต่ทําไมผู้อุทธรณ์รายนี้ไม่ได้รับคําชื่นชม

จากสังคม  ตรงกันข้ามกลับถูกลงโทษถึงขนาดถูกไล่ออกจากราชการ 

เรื่องราวของผู้อุทธรณ์รายนี้เริ่มต้นท่ีผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

ให้ผู้อุทธรณ์ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าการเงิน โดยมีหน้าท่ีเป็นผู้รับเงินค่าเช่าเวลา

จากหน่วยงานภายนอกและออกใบเสร็จ รวมท้ังนําเงินท่ีได้รับส่งให้ต้นสังกัด  

แต่เกือบ 1 ปีให้หลังได้มีการตรวจสอบพบว่ารายได้ค่าสนับสนุนการประชาสัมพันธ์

จากหน่วยงานต่างๆ ขาดหายไปรวมเป็นเงินท้ังส้ินจํานวนแสนกว่าบาท  

ผู้บังคับบัญชาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในเร่ืองนี้   

และได้ความว่า ผู้อุทธรณ์นําเงินรายได้ส่งให้ต้นสังกัดล่าช้ากว่ากําหนดทําให้

ราชการต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่มอีกด้วย ผู้บังคับบัญชาจึงได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนวินัยในเวลาต่อมา  ซึ่งแม้ เรื่องนี้ ผู้ อุทธรณ์ได้ 

ยอมรับผิดและสารภาพว่าตนเป็นผู้นําเอาเงินเหล่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์

ส่วนตัวจริง และได้ชดใช้ เ งินดังกล่าวคืน พร้อมเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ 

ตามภาษีมูลค่าเพิ่ม ครบถ้วนท้ังหมดในระหว่างท่ีมีการดําเนินการพิจารณา

เรื่องนี้อยู่ก็ตาม  แต่พฤติการณ์นี้คณะกรรมการสอบสวนก็เห็นว่า ผู้อุทธรณ์ 

 

 
                                                            
*เผยแพร่ ก.พ.ค. ขอบอก ฉบับเว็บไซต์ http://mspc.ocsc.go.th  เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 
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มีหน้าท่ีเรื่องการเก็บเงินดังกล่าว  แล้วอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน

นําเงินของทางราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว  เป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง 

10 เดือน  หากไม่มีการตรวจสอบจากหน่วยงาน  ผู้อุทธรณ์ก็อาจกระทําการ

ต่อเนื่องต่อไป จึงถือได้ ว่า เป็นการกระทําโดยมี เจตนาทุจริต ในท่ีสุด 

กรมต้นสังกัดจึงมีคําส่ังลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ  ผู้อุทธรณ์ 

จึงได้อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. เพื่อขอลดหย่อนโทษ เนื่องจากกระทําผิดไปด้วย

ความจําเป็น 

กรณีนี้ ก.พ.ค. พิจารณาแล้ว เห็นว่า แม้ผู้อุทธรณ์จะกล่าวอ้างว่า

ได้กระทําไปด้วยความจําเป็น เนื่องจากได้หย่าขาดจากภรรยาต้องรับผิดชอบ

ครอบครัวเพียงคนเดียว ประกอบกับบุตรชายเจ็บป่วยบ่อยและเริ่มเข้าเรียน

หนังสือ อีกท้ังยังต้องรับผิดชอบดูแลบิดา มารดาซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ไม่มีอาชีพ 

ไม่มีรายได้ใดๆ จึงมีความจําเป็นต้องนําเงินไปใช้เลี้ยงดูครอบครัวเพื่อแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า โดยตั้งใจว่าจะนําเงินมาใช้คืนในภายหลังก็ตาม แต่เมื่อพฤติการณ์

ความผิดของผู้อุทธรณ์ดังกล่าวเป็นการกระทําความผิดวินัยฐานทุจริตต่อ

หน้าท่ีราชการ ตามมาตรา 85 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 

พลเรือน พ.ศ. 2551 การกล่าวอ้างเหตุจําเป็นซึ่งเป็นเหตุส่วนตัว หรือการคืนเงิน

ดังกล่าวก็ไม่เป็นเหตุให้ลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการได้ตาม 

มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งแจ้งเวียนตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 0205/ว 234 

ลงวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ท่ีได้วางแนวทางเกี่ยวกับการลงโทษ

ข้าราชการผู้กระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการว่า 

การลงโทษผู้กระทําผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการเป็นความผิดวินัย 

อย่างร้ายแรง ซึ่งควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการ การนําเงินท่ีทุจริตไปแล้ว

มาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานีอ่ืนใด ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออก 



37 
 

แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการจึงชอบ 

ด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น วินิจฉัยยกอุทธรณ์ 

เรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่า การดูแลบํารุงพ่อแม่ และการสงเคราะห์บุตร

เป็นมงคลชีวิตท่ีควรต้องกระทํา แต่ก็ต้องทําโดยวิธีอันชอบธรรมด้วย   

เพราะมงคลชีวิตท่ีพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้แล้วนั้น มีถึง 38 ประการ หากทํา

ตามมงคลชีวิตหนึ่ง แต่ไปละเมิดมงคลชีวิตอ่ืนๆ เช่น การตั้งตนชอบ หรือ  

การมีวินัยท่ีดี เป็นต้น ก็คงไม่ได้รับคําชื่นชมจากสังคม แถมอาจได้รับ 

โทษทัณฑ์ตามกฎหมายบ้านเมืองด้วย นะ..ขอบอก... 
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สถานโทษของผู้ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ* 

“ก.พ.ค. ขอบอก” ครั้งนี้ขอเสนอบทความส่งท้ายปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560  ประจําเดือนกันยายนด้วยเร่ืองของการลงโทษข้าราชการผู้ทุจริต

ท่ีเบียดบังเงินของหลวงไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวท่ีจะต้องลงโทษไล่ออก 

จากราชการเพียงสถานเดียว เพื่อเป็นการย้ําเตือนข้าราชการทุกท่านว่า 

หากท่านใดมีพฤติการณ์เช่นนี้ แม้ภายหลังจะได้นําเงินท่ีเบียดบังนั้นมาคืน   

ก็ไม่เป็นเหตุให้ลดหย่อนผ่อนโทษได้ เนื่องจากรัฐมีนโยบายท่ีไม่สนับสนุน 

ผู้ท่ีมีพฤติการณ์เช่นนี้ให้อยู่ในระบบราชการต่อไปน่ันเอง 

เรื่องนี้ ผู้อุทธรณ์ได้อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. กรณีได้รับชําระเงิน 

ค่าภาษีรถประจําปีและค่าธรรมเนียมในการดําเนินการทางทะเบียนแล้ว 

เบียดบังเงินดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ของตนเองจํานวนเกือบ 4 ล้านบาท  

โดยกระทําการเช่นนี้ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีรับชําระเงิน

ค่าภาษีรถประจําปี  ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์เป็น

การทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสํานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 0205/ว 234 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2536

กําหนดให้ลงโทษผู้กระทําผิดวินัย ฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ เป็นความผิดวินัย

อย่างร้ายแรง ควรลงโทษไล่ออกจากราชการ การนําเงินท่ีทุจริตไปแล้วมาคืน 

หรือมี เหตุ อันควรปรานี อ่ืนใด ไม่ เป็นเหตุลดหย่อนโทษเป็นปลดออก 

จากราชการ การท่ีผู้อุทธรณ์ได้อุทธรณ์ขอลดโทษจึงไม่อาจกระทําได้ 

 

 

                                                            
*ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ “ก.พ.ค. ขอบอก” ฉบับวันท่ี  5 กันยายน 2560 
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ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าผลแห่งการกระทําท่ีท่านจะได้รับนั้นมากมาย

เพียงใด  หากท่านคิดส้ันนําเงินหลวงหรือของหลวงไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน  

เพราะหากฟังได้ว่า เป็นเรื่องทุจริตต่อหน้าท่ีราชการแล้วก็คงไม่แคล้วท่ีจะต้อง

ได้รับโทษไล่ออกจากราชการอย่างหลายๆ รายท่ีเคยได้ยินไดฟ้ังมาแล้ว 

ก่อนจากกันขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความสนใจติดตาม 

“ก.พ.ค. ขอบอก” ด้วยดีตลอดมา และขอแจ้งท่านผู้อ่านทุกท่านในท่ีนี้ว่า  

ท่านสามารถติดตาม “ก.พ.ค. ขอบอก” ได้ในรูปแบบของจุลสารรายไตรมาส

เร็วๆ นี้  ท่ีจะมีข่าวสารและความรู้ท่ีน่าสนใจอีกมาก ซึ่งจะแจกแก่ส่วนราชการ

ต่างๆ โดยสํานักงาน ก.พ. จะได้นําลงในเว็ปไซต์ http://www.ocsc.go.th/  

หรือ http://mspc.ocsc.go.th/  อีกทางหนึ่งด้วยนะ..ขอบอก... 
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ข้อเตือนใจสําหรับข้าราชการผู้ไม่ประสงค์จะรับราชการ 

เพ่ือจะไม่ตกเป็นผู้ถกูลงโทษทางวินัยฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ* 

วันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” มีประเด็นน่าสนใจเพื่อเตือนใจข้าราชการ

ผู้ไม่ประสงค์จะเป็นข้าราชการอีกต่อไปแล้วมาบอกกันนะคะ   

เรื่องนี้ผู้อุทธรณ์ขาดราชการติดต่อกันเกินกว่า 15 วันและไม่กลับมา

ปฏิบัติราชการอีกเลย กระท่ังถูกผู้บังคับบัญชาส่ังลงโทษไล่ออกจากราชการ 

ฐานละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน 

โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้อุทธรณ์จึงอุทธรณ์คําส่ังลงโทษมายัง ก.พ.ค.  

โดยอ้างว่าตนมีปัญหาสุขภาพแต่ไม่มีเงินไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล มีภาระต้อง

เลี้ยงดูบุตรโดยลําพังเนื่องจากเลิกร้างกับสามี  ทําให้บางคร้ังไม่มีเงินไปทํางาน

และป่วยจึงขาดราชการบ่อย ผู้อุทธรณ์มีปัญหาต่างๆ มากมายทําให้เกิด

ความเครียดจนไม่อาจมาปฏิบัติราชการได้ ขอให้ ก.พ.ค. พิจารณาให้ 

ความเป็นธรรมโดยนําประวัติการปฏิบัติราชการของผู้อุทธรณ์มาพิจารณา

ประกอบและลดโทษให้แก่ผู้อุทธรณ์ด้วย 

ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทําผิดฐานละท้ิงหน้าท่ี

ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร  

นอกจากจะต้องเป็นการขาดราชการแล้ว การขาดราชการนั้นต้องเป็น 

การขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ดังนั้น หากมีกรณีการเจ็บป่วยจน 

มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการอาจถือว่าเป็นเหตุอันสมควรได้ ตามข้ออุทธรณ์

จึงมีประเด็นว่าการขาดราชการดังกล่าวของผู้อุทธรณ์ถือว่า “มีเหตุอันสมควร” 

หรือไม่ เมื่อผู้ อุทธรณ์ไม่มีหลักฐานใดยืนยันท่ีชี้ ให้ เห็นว่าเจ็บป่วยจริง  

 

                                                            
*เผยแพร่ ก.พ.ค. ขอบอก ฉบับเว็บไซต์ http://mspc.ocsc.go.th เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2560 
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ประกอบกับเดิมผู้อุทธรณ์เคยมีหนังสือลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบ

อาชีพอ่ืน แต่ต่อมามีหนังสือแจ้งว่าไม่ประสงค์จะลาออก ขอให้ระงับ 

การลาออกไว้ก่อน  ซึ่งในช้ันสืบสวนข้อเท็จจริงมีผู้ให้ถ้อยคําว่าผู้อุทธรณ์

เดินทางไปประเทศนอร์เวย์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 เพื่อไปทําธุรกิจ 

กับญาติ  นอกจากนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ไม่มาปฏิบัติราชการตั้งแต่

วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2557 จนถึงวันท่ีมีคําส่ังลงโทษ และไม่มีผู้ใดสามารถ 

ติดต่อผู้อุทธรณ์ได้ ก.พ.ค. เห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ อุทธรณ์ถือว่าเป็น 

การขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควรอันเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ฐานละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มี

เหตุอันสมควรแล้ว  

ส่วนระดับโทษ กรณีละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกัน

เป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่กลับมาปฏิบัติ

ราชการอีกเลย ได้มีหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0205/ว 234 

ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2536 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีซึ่งวางแนวทาง 

การลงโทษผู้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีดังกล่าวว่า ระดับโทษท่ีสมควร

เป็นไล่ออกจากราชการเท่านั้น การกล่าวอ้างประวัติและผลงานในอดีต 

มาเป็นเหตุอันควรลดหย่อนโทษยังไม่มีเหตุผลเพียงพอให้เปลี่ยนแปลง 

ระดับโทษอันเป็นแนวทางท่ีกําหนดโดยนโยบายรัฐบาล  จึงถือว่าระดับโทษ

เหมาะสมแก่กรณีความผิดแล้ว อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น วินิจฉัยยกอุทธรณ์  

จากกรณีตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า เหตุผลเก่ียวกับความเจ็บป่วย

จนไม่อาจมาปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ แม้จะสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างเป็น  

“เหตุอันสมควร” ได้ แต่จะต้องมีพยานหลักฐานประกอบท่ีชัดเจนและเพียงพอ

ให้พิจารณาได้ความเช่นนั้น  และหากละท้ิงหน้าท่ีราชการไปแล้วไม่กลับมา

ปฏิบัติราชการอีกเลย แม้ข้าราชการผู้นั้นจะมีประวัติการรับราชการท่ีดีเพียงใด 
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ก็ไม่อาจนํามาพิจารณาเป็นเหตุลดหย่อนโทษในความผิดฐานนี้ได้  จึงฝากไว้

สําหรับข้าราชการผู้ใดท่ีไม่ประสงค์จะรับราชการแล้ว ให้ดําเนินการให้ถูกต้อง

ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเก่ียวกับการลาออกจากราชการ เพื่อจะได้

ไม่ต้องตกเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยและไม่ต้องเสียสิทธิประโยชน์บางประการ

อันตนพึงจะไดร้ับนะ ขอบอก 
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ป่วยจนตอ้งขาดงานผิดวินัยหรือไม่* 

วันนี้ “ก.พ .ค . ขอบอก” จะขอนําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับ

ข้าราชการท่านหนึ่งท่ีเกิดล้มป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล  

แต่กลับไม่บอกกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชาหรือแจ้งให้แก่ใครทราบ ท้ังยังไม่ยื่น

ใบลาตามระเบียบของทางราชการอีกด้วย  จนถูกลงโทษปลดออกจากราชการ

ฐานละทิ้งหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุ 

อันสมควร และได้มายื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. 

เรื่องนี้ปรากฏว่า ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ 

กรณีท่ีขาดราชการติดต่อกัน 31 วัน และ 22 วัน ตามลําดับ โดยผู้อุทธรณ์ 

ได้อุทธรณ์ว่า ตนไม่ได้มีเจตนาละท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

แต่อย่างใด แต่เนื่องจากอําเภอท่ีตนไปอยู่นั้นมีงานท่ีต้องรับผิดชอบจํานวนมาก  

ประกอบกับมีอากาศท่ีหนาวเย็นเป็นเหตุให้อาการหอบหืดของตน ซึ่งเป็น 

โรคประจําตัวและโรคความดันโลหิตสูงกําเริบ ตนจึงเข้ารับการรักษาตัว  

ณ โรงพยาบาลของอําเภอ และภายหลังแพทย์ตรวจพบเบาหวานเพิ่มเติม   

อีกท้ังมีอาการเหนื่อยหอบเพราะปอดใช้ได้เพียง 26 % อีกด้วย  แต่กรณีนี้

ข้อเท็จจริงปรากฏว่าระหว่างท่ีขาดราชการไปน้ัน  ผู้อุทธรณ์ไม่ได้แจ้งให้ผู้ใด 

ได้ทราบว่าขาดราชการด้วยเหตุอันใด หรือไม่ขอให้ญาติช่วยแจ้งแก่ผู้บังคับบัญชา

ถึงเหตุแห่งการขาดราชการน้ัน รวมท้ังไม่ยอมย่ืนใบลาตามระเบียบของ 

ทางราชการในช่วงท่ีตนมาทํางานในวันแรกหลังจากขาดราชการไปเนื่องจาก

เหตุเจ็บป่วยอีกด้วย 

 

                                                            
*เผยแพร่ ก.พ.ค. ขอบอก ฉบับเว็บไซต์ http://mspc.ocsc.go.th  เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 
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อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นพยานหลักฐานเพ่ิมเติม 

ซึ่งเป็นสําเนาเวชระเบียนการเข้ารับการรักษาตัวเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้อุทธรณ์

เป็นท้ังคนไข้ในและคนไข้นอกของโรงพยาบาลต่างๆ ในช่วงเวลาท่ีขาดราชการ

ดังกล่าว รวมท้ังจากถ้อยคําพยานซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานท่ีให้ถ้อยคําว่า 

เห็นผู้อุทธรณ์มาร่วมงาน หรือร่วมประชุมในบางวัน จึงทําให้ ก.พ.ค. 

พิจารณาเห็นว่าผู้อุทธรณ์มิได้ละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อกันเกินสิบห้าวัน 

โดยไม่มีเหตุอันสมควรแต่อย่างใด  แต่การท่ีผู้อุทธรณ์ไม่มาปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการในบางวัน  และไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใดได้ทราบว่าตนเจ็บป่วย

หรือเข้ารับการรักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาลท้ังท่ีมีโอกาสจะแจ้งได้ เนื่องจาก 

ผู้อุทธรณ์ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลตลอดระยะเวลาท่ีขาดราชการ อีกท้ังไม่ได้

เจ็บป่วยถึงขนาดท่ีไม่สามารถบอกกล่าวใครได้ การกระทําของผู้อุทธรณ์ 

จึงเป็นการกระทําท่ีไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

แบบแผนของทางราชการตามมาตรา 82 (2) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงวินิจฉัยให้ลดโทษผู้อุทธรณ์จาก

ปลดออกจากราชการเป็นลดเงินเดือนร้อยละ 4 

เรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์เตือนใจข้าราชการว่า หากเจ็บป่วยจน

ต้องขาดราชการแล้ว  ก็ควรต้องแจ้งแก่ผู้บังคับบัญชาให้ทราบ และยื่นใบลา

ตามระเบียบของทางราชการด้วย มิฉะนั้นอาจเข้าข่ายไม่อุทิศเวลาของตน 

ใ ห้แก่ ราชการและไม่ป ฏิบัติตามระ เบียบแบบแผนของทางราชการ  

จนกลายเป็นความผิดทางวินัยได้นะ..ขอบอก... 

 

 

 



47 
 

ความสําคัญของการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน* 

วันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอเสนอเรื่องราวของการพิจารณา

ความผิดของเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องทุกระดับชั้น ในกรณีการจัดทําบัตรประจําตัว

ประชาชนท่ีจะต้องให้ความสําคัญและตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่างานนี้ 

เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ของประเทศ ดังนั้น การปฏิบัติงานนอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบท่ีกําหนดแล้ว ยังจะต้องใช้ความรอบคอบ ระมัดระวัง และการสังเกต

พฤติการณ์ของผู้ติดต่องานเป็นองค์ประกอบหลักอีกด้วย 

เรื่องนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ก. บุคคลสัญชาติไทยยื่นคําขอ

มีบัตรประจําตัวประชาชนกรณีบัตรหายโดยแอบอ้างสวมตัวเป็นนาย ข.  

ซึ่งเจ้าหน้าท่ีปกครอง 5 (ผู้อุทธรณ์) ได้รับคําขอมีบัตร (บ.ป.1) ตรวจสอบ

สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทร. 14) และตรวจสอบภาพใบหน้าจาก

ฐานข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนของนาย ข. แล้ว เรียกเอกสารซึ่งมีรูปถ่าย

ของผู้ขอมีบัตรและเป็นเอกสารท่ีทางราชการออกให้ แต่นาย ก. ไม่มีเอกสาร  

ผู้อุทธรณ์จึงได้สอบสวนนาง ค. มารดานาย ข. ซึ่งนาง ค. ให้การรับรองว่า  

เป็นนาย ข. จริง ผู้อุทธรณ์จึงได้พิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูปให้แก่ผู้ขอมีบัตร 

พร้อมท้ังรวบรวมเอกสารในคําขอมีบัตร (บ.ป.1) และเอกสารหลักฐาน 

ท่ีเกี่ยวข้องเสนอปลัดอําเภอ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณา 

กรณีนี้ ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า หากผู้อุทธรณ์ได้พิจารณา

ลักษณะใบหน้า หู ตา จมูก ปาก คิ้ว ริมฝีปาก และความสูงจากภาพถ่าย 

ใน บ.ป.1 ท่ีผู้อุทธรณ์ลงลายมือเป็นผู้รับคําขอ ตรวจสอบ ทร.14 ผู้ถ่ายรูป 

 

                                                            
*ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ “ก.พ.ค. ขอบอก”  ฉบับวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 



48 
 

และพิมพ์ลายน้ิวมือแล้วจะเห็นได้ว่า รูปถ่ายปัจจุบันกับรูปถ่ายเดิมจาก

ฐานข้อมูลมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ด้วยประสบการณ์การทํางาน 

ของผู้อุทธรณ์มากว่ายี่สิบปี หากได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วย่อมทราบ 

โดยไม่ยากนักว่าบุคคลในภาพถ่ายดังกล่าวไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน การท่ี 

ผู้อุทธรณ์เชื่อตามคํารับรองของนาง ค. (มารดานาย ข.) และคําบอกกล่าวของ

นาย ก. ว่าผอมลงทําให้หน้าเปลี่ยนไปโดยไม่พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ 

ท้ังๆ ท่ีบัตรประจําตัวประชาชนของนาย ข. ท่ีสูญหายนั้นเป็นบัตรท่ีออกให้  

ณ ท่ีว่าการเดียวกัน ซึ่งระยะเวลาห่างกันประมาณส่ีเดือนเศษ ไม่น่าท่ีจะทําให้

ลักษณะต่างๆ  โดยเฉพาะความสูงแตกต่างกันได้ถึงเพียงนั้น พฤติการณ์ของ 

ผู้อุทธรณ์จึงเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ 

ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ ตามมาตรา 84 วรรคหนึ่ง แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 การท่ี อ.ก.พ.

กระทรวงมหาดไทย มีมติให้ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้อุทธรณ์แทนการว่ากล่าว

ตักเตือน จึงเหมาะสมแก่กรณีความผิดแล้ว 

เรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์ของเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทํา

บัตรประจําตัวประชาชนว่าต้องให้ความสําคัญกับภารกิจนี้อย่างมาก เพราะไม่ว่า

จะมีประชาชนติดต่อขอรับบริการมากเพียงใดก็ตาม แต่การออกบัตรประจําตัว

ประชาชนเป็นงานท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงของชาติ จึงต้องใช้ 

ความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี มิเช่นนั้นแล้ว 

อาจเป็นความผิดได้นะ..ขอบอก... 
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ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง* 

วันนี้ “ก .พ .ค . ขอบอก” ขอเสนอเ ร่ืองราวความผิดของ 

ผู้อุทธรณ์รายหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเก่ียวกับความประพฤติส่วนตัวท่ีอาจจะไม่ได้

เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี แต่ก็เข้าข่ายเป็นความผิดวินัย 

เรื่องนี้เกิดขึ้นจากการท่ีนักโทษในเรือนจําร้องเรียนกล่าวหาว่า  

ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นเจ้าพนกังานราชทัณฑ์ชํานาญงานไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับ

ภรรยาของตน  ในขณะท่ีผู้อุทธรณ์ก็มีภรรยาท่ีชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วด้วย  

ภายหลังผู้อุทธรณ์ถูกกรมต้นสังกัดถูกดําเนินการทางวินัยและเมื่อผู้มีอํานาจ

เชื่อว่าผู้อุทธรณ์มีพฤติการณ์ดังกล่าวจริง  จึงได้มีคําส่ังลงโทษปลดออก 

จากราชการ ผู้อุทธรณ์จึงได้อุทธรณ์มายัง ก.พ.ค. 

กรณีนี้ ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์และนาง ข.  

ซึ่งเป็นภรรยาของนักโทษในเรือนจํารวมท้ังพยานแวดล้อมอ่ืนต่างให้การ

สอดคล้องกันทําให้เชื่อได้ว่าผู้อุทธรณ์ได้คบหาและมีความสัมพันธ์ถึงขั้น 

ได้เสียกับนาง ข. ในขณะท่ีผู้อุทธรณ์ยังไม่ได้หย่าขาดกับภรรยาของตน  

และผู้อุทธรณ์ก็ทราบว่านาง ข. เป็นภรรยาของนักโทษซึ่งถูกจําคุกในเรือนจําท่ี

ผู้อุทธรณ์ปฏิบัติอยู่ ผู้อุทธรณ์จึงกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่ว

อย่างร้ายแรง แม้ภายหลังผู้อุทธรณ์จะจดทะเบียนสมรสกับนาง ข. แต่ก็เป็น

การดําเนินการภายหลังจากท่ีมีเร่ืองเกิดขึ้น ดังนั้น การที่กรมมีคําส่ังลงโทษ

ปลดผู้อุทธรณ์ออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น 

วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 

 

                                                            
*ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ “ก.พ.ค. ขอบอก” ฉบับวันท่ี  1 สิงหาคม 2560 
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เรื่องนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของโทษทางวินัยท่ีพิจารณา

ความผิดจากความประพฤติ ส่วนตัวเพื่อให้ข้าราชการตระหนักเห็นถึง

ความสําคัญของเกียรติศักดิ์ตําแหน่งหน้าท่ีราชการ และความรู้สึกของสังคมด้วย  

เพื่อท่ีจะระมัดระวังสงบจิตสงบใจในการกระทําท่ีไม่ถูกไม่ควรต่างๆ มิเช่นนั้น 

พฤติการณ์ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบถึงความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนได้

บทบัญญัติ วินัยข้าราชการจึงต้องมีการบัญญัติ เพื่อกํากับพฤติการณ์ 

ในลักษณะนี้ของข้าราชการไว้เป็นอีกหนึ่งฐานความผิดด้วยนะ..ขอบอก... 
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ปลอมหนังสือรับรองเงินเดือน* 

“ก.พ.ค ขอบอก” วันนี้ ขอเสนอเรื่องอุทธรณ์คําส่ังลงโทษ 

ปลดออกจากราชการท่ีเกี่ยวกับการจัดทําหนังสือรับรองเงินเดือนขึ้นเอง 

และปลอมลายมือชื่อผู้อ่ืนแล้วนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ 

แก่เพื่อนข้าราชการท้ังหลาย 

เรื่องนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นข้าราชการได้ไป

ติดต่อขอประกันตัวหลานสาวซึ่งเป็นเยาวชน และถูกควบคุมตัวท่ีสถานพินิจ 

และคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยใช้หนังสือรับรองเงินเดือนท่ีผู้อุทธรณ์จัดทํา

ขึ้นเองเป็นหลักประกัน เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบเอกสารพบว่าเอกสารดังกล่าว

ไม่ได้ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัดของผู้อุทธรณ์ เอกสารดังกล่าวจึงไม่สามารถ

ใช้ประกันตัวได้ ผู้อุทธรณ์จึงต้องใช้หลักทรัพย์ค้ําประกันแทน   

ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ได้นําหนังสือรับรอง

เงินเดือนข้าราชการท่ีจัดทําขึ้นเองโดยรับรองว่าผู้อุทธรณ์มีอัตราเงินเดือน 

25,200 บาท ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะผู้อุทธรณ์มีอัตราเงินเดือนเพียง 

16,840 บาท และผู้อุทธรณ์ได้ปลอมลายมือชื่อนาย ก. ลงนามรับรองในฐานะ

หัวหน้าหน่วยงานท่ีผู้อุทธรณ์สังกัดอยู่ ไปยื่นต่อสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชนเพื่อขอประกันตัวหลานสาวท่ีถูกจับกุม การกระทําของผู้อุทธรณ์

เป็นการจัดทําเอกสารปลอมโดยเจตนาท่ีจะทําให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อว่าเป็นเอกสาร 

ท่ีแท้จริงและเจตนาท่ีนําไปใช้ประกันตัวหลานสาวของผู้อุทธรณ์ พฤติการณ์

ของผู้อุทธรณ์เป็นการใช้หนังสือรับรองเงินเดือนท่ีมีการปลอมลายมือชื่อผู้อ่ืน

ไปหาประโยชน์สําเร็จแล้ว โดยไม่จําเป็นต้องรอผลการใช้ว่าเอกสารปลอม 

 

                                                            
*เผยแพร่ ก.พ.ค. ขอบอก ฉบับเว็บไซต์ http://mspc.ocsc.go.th  เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 
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ดังกล่าวสามารถใช้ประกันตัวได้หรือไม่ เพราะเจ้าหน้าท่ีของสถานพินิจ 

และคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ตรวจสอบพบว่าหนังสือรับรองเงินเดือน

ดังกล่าวไม่ ใช่ เอกสารท่ีแท้จริง จึงได้คืนหนังสือดังกล่าวแก่ผู้อุทธรณ์  

ผู้อุทธรณ์จึงต้องใช้หลักทรัพย์ค้ําประกันแทน  

กรณีนี้ผู้อุทธรณ์เป็นข้าราชการรับราชการมานานพอสมควรย่อม

ทราบดีว่าส่ิงท่ีผู้อุทธรณ์กระทําลงไปดังกล่าวผิดกฎหมายและผิดวินัยข้าราชการ 

การกระทําของผู้อุทธรณ์จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทําการ 

อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (4) แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และมีมติคณะรัฐมนตรีให้ส่วนราชการ

และคณะกรรมการข้าราชการตามกฎหมายต่างๆ ถือปฏิบัติว่า ในกรณีข้าราชการ

กระทําผิดวินัยโดยปลอมลายมือชื่อของผู้อ่ืนไปหาประโยชน์ ให้ถือว่าเป็นความผิด

ทางวินัยอย่างร้ายแรงและลงโทษอย่างน้อยปลดออกจากราชการ ดังนั้น คําส่ัง

ลงโทษปลดผู้อุทธรณ์ออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์ 

ฟังไม่ขึ้น จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 

กรณีนี้ทําให้เห็นว่า การใช้เอกสารปลอมท่ีมีการปลอมลายมือชื่อ

ผู้อ่ืนไปหาประโยชน์เป็นความผิดสําเร็จแล้ว โดยไม่จําเป็นต้องรอผลการใช้ว่า

เอกสารปลอมดังกล่าวสามารถใช้แล้วเกิดผลหรือไม่ นะ..ขอบอก... 
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ผลจากการขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชา* 

“ก.พ.ค. ขอบอก” วันนี้ขอเสนอกรณีของผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็น

ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของผู้บังคับบัญชาท่ีมีอํานาจบังคับบัญชา

ตามกฎหมายโดยมีคําส่ังมอบหมายให้ผู้อุทธรณ์ ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา 

ไปปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติราชการตามภารกิจ ก.พ.ร. แต่ผู้อุทธรณ์ 

ไม่ยอมลงนามรับทราบคําส่ัง พร้อมมีหนังสือทักท้วงให้ผู้บังคับบัญชาทบทวน

คําส่ังดังกล่าว ซึ่งผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วยืนยันให้ปฏิบัติตามคําส่ัง  

แต่ผู้อุทธรณ์เห็นว่า ผู้บังคับบัญชาไม่มีอํานาจท่ีจะออกคําส่ังโยกย้ายตําแหน่ง

และหน้าท่ีการงานใดๆ ตามท่ีตนครองอยู่ ได้ การออกคําส่ังนี้ เป็นเพียง 

การมอบหมายหน้า ท่ีการงานโดยท่ัวไปเพิ่ม เติมใ ห้ ผู้ อุทธรณ์เ ท่านั้น  

จึงไม่จําเป็นต้องไปปฏิบัติงานยังสถานท่ีแห่งใหม่ แต่สามารถส่งงานให้ 

ผู้อุทธรณ์ปฏิบัติได้ท่ีกลุ่มงานเดิม ผู้อุทธรณ์จึงไม่ได้ขัดคําส่ังผู้บังคับบัญชา 

แต่อย่างใด 

ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้บังคับบัญชาของผู้อุทธรณ์ 

อยู่ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดย่อมมีอํานาจหน้าท่ีบริหาร 

จัดการงานในสํานักงานให้สําเร็จลุล่วงตามภารกิจ ฉะนั้น การออกคําส่ังของ

ผู้บังคับบัญชาท่ีมอบหมายงานให้ผู้อุทธรณ์มาปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติ

ราชการตามภารกิจของ ก.พ.ร. จึงเป็นการใช้อํานาจในฐานะผู้บริหาร 

โดยมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การดําเนินการดังกล่าว 

จึงเป็นไปโดยชอบแล้ว  

 

                                                            
*ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ “ก.พ.ค. ขอบอก” ฉบับวันท่ี  2 มกราคม 2560 
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สําหรับศูนย์ปฏิบัติราชการตามภารกิจของ ก.พ.ร. นั้น  จัดตั้งขึ้น

เพื่อให้การประสานงานมีความคล่องตัว รวดเร็ว  เพราะต้องประสาน 

สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะการดําเนินงานเกี่ยวกับภารกิจ ก.พ.ร.  

โดยมีสถานท่ีปฏิบัติงานแยกต่างหากเป็นการเฉพาะ ดังนั้น ในฐานะท่ีได้รับ

แต่งตั้งให้ทําหน้าท่ีหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติราชการดังกล่าว ผู้อุทธรณ์จึงควรต้อง

อยู่ปฏิบัติงานในสถานท่ีท่ีได้จัดไว้ให้และเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ 

ของผู้บังคับบัญชา การอ้างว่าไม่ต้องไปปฏิบัติงานยังสถานท่ีแห่งใหม่  

แต่สามารถส่งงานได้ท่ีกลุ่ม/ฝ่าย/งาน ท่ีผู้อุทธรณ์นั่งปฏิบัติราชการอยู่  

โดยไม่เป็นการขัดคําส่ังผู้บังคับบัญชานั้น ไม่อาจรับฟังได้ การกระทําของ 

ผู้อุทธรณ์เป็นความผิดฐานขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของ

ผู้บังคับบัญชา ดังนั้น การท่ีผู้บังคับบัญชาส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้อุทธรณ์เป็น

การดําเนินการท่ีชอบด้วยกฎหมายแล้ว ระดับโทษเหมาะสมกับความผิด 

อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์   

เรื่องนี้ เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ท่ีทําให้ เห็นถึงความสําคัญ 

ในการเคารพการบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาท่ีจะต้องบริหารจัดการ 

งานต่างๆ ให้สําเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หากผู้บังคับบัญชายืนยัน

ท่ีจะบริหารจัดการเช่นใดแล้ว  ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะต้องปฏิบัติตาม  มิเช่นนั้น

อาจโดนลงโทษทางวินัยได้อย่างผู้อุทธรณ์รายนี้นะ..ขอบอก... 

  

 

 
 



 

 

 

 

ภาค 3 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับร้องทุกข์ 
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องค์ประกอบและองค์ประชุม* 

ผู้อ่านบทความ “ก.พ.ค. ขอบอก” คงได้อ่านเรื่องท่ี ก.พ.ค. 

วินิจฉัยเก่ียวกับองค์ประกอบและองค์ประชุมของคณะกรรมการคัดเลือก

ข้าราชการเพื่อแต่งตั้ ง ให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ กันมาบ้างแล้วนะครับ  

หากคณะกรรมการฯ มาประชุมครบทุกคนตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ

นั้นๆ ย่อมไม่มีปัญหาในประเด็นความชอบด้วยกฎหมายเก่ียวกับการลงมติ 

ของคณะกรรมการฯ มาให้เราสงสัย แต่หากคณะกรรมการฯ มาประชุม 

ไม่ครบล่ะครับ ผลจะเป็นอย่างไร 

วันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” จึงขอกล่าวถึงคําวินิจฉัยเรื่องท่ีผู้ร้องทุกข์

มีความคับข้องใจจากกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคณะกรรมการคัดเลือก 

เพื่อเลื่อนให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง สังกัดกรมต่างๆ  

ในกระทรวงแห่งหนึ่ง ซึ่งผู้ร้องทุกข์ได้ร้องทุกข์ข้อหนึ่ง คือ คณะกรรมการ

คัดเลือก 5 คน ตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวงฯ แต่งตั้งไว้นั้น ปฏิบัติหน้าท่ีเพียง  

4 คน แต่ ก.พ. กําหนดจํานวนกรรมการไว้ไม่น้อยกว่า 5 คน จึงเห็นว่า 

เป็นคําส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คัดเลือกฯ ตามท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว 22  

ลงวันท่ี 30 ก.ย. 40 และท่ี นร 1003/ว 22 ลงวันท่ี 18 มิ.ย. 53 ประกอบด้วย 

1. ปลัดกระทรวง เป็นประธานกรรมการ  2. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 

ท่ีมีตําแหน่งว่าง  3. ผู้แทน ก.พ.  4. ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวง 1 คน   

 

 

                                                            
*ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ “ก.พ.ค. ขอบอก” ฉบับวันท่ี  6 ธันวาคม 2559 
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5. ผู้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง อธิบดี หรือระดับ 10 ขึ้นไป ท่ีเป็น  

อ.ก.พ.กระทรวง โดยได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือน 1 คน นั้น ในกรณีนี้ 

ก็ได้แต่งตั้งถูกต้องตามองค์ประกอบท่ี ก.พ. กําหนดแล้ว  ส่วนในการปฏิบัติ

หน้าท่ีในวันสัมภาษณ์มีกรรมการจํานวน 4 คนนั้น ก็เป็นการดําเนินการ 

ท่ีครบองค์ประชุมแล้วเช่นกัน ท้ังนี้ สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณา 

ข้อหารือของ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการ  

ท่ีเห็นว่าคณะกรรมการคัดเลือกท่ี อ.ก.พ. กระทรวง ฯ แต่งตั้ง (ตามที่หารือ) 

มีจํานวนครบถ้วนหรือมีจํานวนขั้นต่ําตามท่ี ก.พ. กําหนด ส่วนการนับ 

องค์ประชุมได้เพียง 4 คน ไม่มีผลต่อความครบถ้วนขององค์ประกอบ

คณะกรรมการคัดเลือก หรือจํานวนขั้นต่ําแต่อย่างใด ก.พ.ค. จึงเห็นว่า 

ข้อร้องทุกข์นี้ไม่อาจรับฟังได้ 

ดังนั้น ถ้าแต่งตั้งคณะกรรมการครบองค์ประกอบตามกฎหมายแล้ว  

แม้ภายหลังมีกรรมการขาดประชุม ถ้าไม่มีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  

หากมีจํานวนกรรมการท่ีมาประชุมเกินกึ่งหนึ่งแล้ว การประชุมคร้ังนั้นก็ครบ

ท้ังองค์ประกอบ และองค์ประชุมแล้วนะ..ขอบอก... 
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ความอาวุโสกับการแต่งตั้งข้าราชการ* 

วันนี้  “ก .พ .ค .  ขอบอก” จะมาขอเล่าถึงแง่มุมหนึ่ งของ 

การพิจารณาของ ก.พ.ค. ในเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการ 

ให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นท่ีผู้ร้องทุกข์มักจะหยิบยกขึ้นมาอ้างต่อ 

ก.พ.ค. ว่า ผู้ร้องทุกข์มีอาวุโสในราชการท่ีสูงกว่าผู้ได้รับการแต่งตั้ง  แต่เหตุใด

ผู้ร้องทุกข์จึงไม่ได้รับการแต่งตั้ง  ดังเรื่องราวต่อไปน้ี 

เมื่อส่วนราชการแห่งหนึ่งได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวชิาการ 

ระดับชํานาญการพิเศษ  นาย ก. ซึ่งเป็นข้าราชการท่ีผิดหวังไม่ ได้รับ 

การคัดเลือกดังกล่าวจึงได้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ว่าการคัดเลือกในคร้ังนี้ไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย  โดยการร้องทุกข์ นาย ก. ได้ยกประเด็นขึ้นอ้างด้วยว่า ตนครอง

ตําแหน่งระดับชํานาญการมานานกว่าผู้ได้รับคัดเลือก ท้ังมีประสบการณ์ 

และความเชี่ยวชาญในการทํางานมากกว่า  การคัดเลือกคร้ังนี้จึงไม่ได้คํานึงถึง

ประสบการณ์และผลงานท่ีดํารงตําแหน่งมายาวนานเป็นองค์ประกอบ 

ในการคัดเลือก   

ในเร่ืองนี้ ก.พ.ค. ได้พิจารณาโดยตรวจสอบก่อนว่า กระบวนการ

คัดเลือกชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  ซึ่งเร่ืองนี้เป็นการเลื่อนระดับตําแหน่ง 

โดยเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  

ต้องใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกําหนดไว้ในหนังสือสํานักงาน ก.พ.  

ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 (หนังสือเวียน ก .พ .  

ว 10/2548)  ซึ่ง ก.พ.ค. ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าการคัดเลือกคร้ังนี้เป็นไปตาม

หนังสือเวียน ก.พ. ว 10/2548 แล้ว   

                                                            
*เผยแพร่ ก.พ.ค. ขอบอก ฉบับเว็บไซต์ http://mspc.ocsc.go.th เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2560 
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สําหรับประเด็นเร่ืองความอาวุโสท่ีนาย ก. หยิบยกขึ้นอ้าง นั้น  

ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาองค์ประกอบในการพิจารณา

คัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งกําหนดไว้ว่า ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้ารับ

การประเมินผลงานจะต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 โดยพิจารณา

จากองค์ประกอบ ได้แก่ คุณภาพเค้าโครงผลงาน 25 คะแนน  ข้อเสนอ 

แนวความคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

25 คะแนน  ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจย้อนหลัง 3 ปี 20 คะแนน   

ประวัติการทํางานหรือพื้นฐานประสบการณ์ของบุคคล 20 คะแนน  และ 

ความประพฤติ การรักษาวินัย 10 คะแนน  จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการคัดเลือก

ได้คํ านึงถึง ท้ังความเหมาะสมในราชการ  ประสบการณ์  การทํางาน  

และความอาวุโสของผู้เข้ารับการคัดเลือกด้วย  ดังจะเห็นได้จากองค์ประกอบ

ข้อผลการปฏิบัติงานตามภารกิจย้อนหลัง 3 ปี และองค์ประกอบข้อประวัติ 

การ ทํางานหรือพื้ นฐานประสบการณ์ของบุคคล ท่ีแสดง ใ ห้ เ ห็น ว่ า

คณะกรรมการคัดเลือกได้นําประวัติการทํางานและผลงานในอดีตมาใช้

ประกอบการพิจารณาให้คะแนน  จึงถือได้ว่าคณะกรรมการคัดเลือกได้คํานึงถึง

ความอาวุโสด้วยแล้ว   

อย่างไรก็ตาม แม้เรื่องความอาวุโสจะเป็นเพียงส่วนหนึ่ง 

ในการพิจารณาองค์ประกอบข้อประวัติการทํางานหรือพื้นฐานประสบการณ์

ของบุคคลก็ตาม  แต่ ก.พ. ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับเร่ืองความอาวุโสไว้ใน

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/3571 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2538 ว่า ใน

การเลื่อนตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้บังคับบัญชา 

ควรพิจารณาจากองค์ประกอบสําคัญ 4 ประการคือ ผลงาน ความรู้

ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติการทํางาน ตลอดจนประโยชน์ 

ท่ีราชการจะพึงได้รับจากการแต่งตั้งข้าราชการผู้นั้น แต่หากส่วนราชการใด 
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จะนําองค์ประกอบอ่ืนมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา เช่น อาวุโส เป็นต้น 

ก็ควรใช้องค์ประกอบนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบหลังจากได้พิจารณา

องค์ประกอบหลัก 4 ประการดังกล่าวแล้วเท่านั้น ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างของนาย ก. 

จึงไม่อาจรับฟังได้  คําร้องทุกข์ของนาย ก. ฟังไม่ขึ้น  ก.พ.ค. จึงมีคําวินิจฉัย 

ให้ยกคําร้องทุกข์ 

หวังว่าเรื่องท่ีหยิบยกมานี้ จะทําให้เพื่อนข้าราชการได้เข้าใจ 

และทราบแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาลําดับอาวุโสในการแต่งตั้ง

ข้าราชการได้เป็นอย่างดีว่า นอกจากอาวุโสด้านอายุแล้ว  คงต้องอาวุโส 

ด้านผลงาน  ความรู้ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติการทํางาน 

ตลอดจนประโยชน์ท่ีราชการจะพึงได้รับจากการแต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นด้วย  

นะ..ขอบอก... 
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การคัดเลือกชํานาญการพิเศษไม่เป็นธรรม* 

วันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอเสนอเร่ืองการร้องทุกข์กรณีดําเนินการ

คัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ ในสํานักงานปลัดกระทรวงแห่งหนึ่ง ท่ีผู้ร้องทุกข์ท่ี 1 และ 

ผู้ร้องทุกข์ท่ี 2 ซึ่งได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวด้วย เห็นว่าไม่ได้รับ 

ความเป็นธรรม เพราะตามประกาศรับสมัครคัดเลือกไม่มีการประกาศหลักเกณฑ์

และวิธีการตัดสินให้ทราบ ไม่มีการให้เหตุผลว่าผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับ 

การคัดเลือกด้วยเหตุใด ท้ังๆ ท่ี ผู้ร้องทุกข์ ท้ังสองมีอาวุโสมากกว่าและ 

มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าผู้ได้รับคัดเลือก จึงขอให้ ก.พ.ค. พิจารณาทบทวน 

การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนชํานาญการพิเศษดังกล่าว 

ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อหลักเกณฑ์วิธีการในการย้าย 

การโอน การเลื่อน และการบรรจุกลับ ตามมาตรา 63 มาตรา 64 และมาตรา 65 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยังไม่ได้ใช้บังคับ 

การดําเนินการดังกล่าวจึงต้องใช้หลักเกณฑ์วิธีการเดิมท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับ

พระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับไปพลางก่อน เมื่อกรณีนี้ เป็นการแต่งตั้ง

ข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทเดียวกัน ซึ่งเป็นการเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง 

ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษ จึงต้อง

ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 

ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548  ท่ี ก.พ. มีมติมอบให้ อ.ก.พ. กรม และผู้มีอํานาจ

ส่ังบรรจุดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้

ดํารงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ (ตําแหน่งประเภทท่ัวไป) 

และตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหน่งระดับ 8 ลงมา   
                                                            
*เผยแพร่ ก.พ.ค. ขอบอก ฉบับเว็บไซต์ http://mspc.ocsc.go.th เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2560 
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สําหรับเรื่องนี้ปรากฏว่า สํานักงานปลัดกระทรวงได้มีประกาศ 

ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2558 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน

เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

โดยกําหนดให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศ อ.ก.พ. 

สํานักงานปลัดกระทรวง ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552 ซึ่ งกําหนดว่า  

การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงาน กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง 

ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 

(ไม่ใช่ตําแหน่งท่ีเริ่มต้นจากระดับบรรจุ) และการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารง

ตําแหน่งว่างทุกกรณี ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงพิจารณาคัดเลือก แล้วรายงานผลการคัดเลือกต่อปลัดกระทรวง

เพื่อพิจารณาเห็นชอบ หากมีปัญหาให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้พิจารณาช้ีขาด  

ส่วนเกณฑ์การตัดสินผู้ได้รับการคัดเลือกนั้น ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล

ของสํานักงานปลัดกระทรวงกําหนดเกณฑ์การตัดสิน แล้วเสนอปลัดกระทรวง

ให้ความเห็นชอบ และประกาศเกณฑ์การตัดสินให้ทราบโดยท่ัวกัน  ซึ่งกรณีนี้

คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ประชุมเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2558 มีมติเห็นชอบ

ให้นําเกณฑ์การตัดสินผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานซึ่งได้ประกาศให้ข้าราชการ 

ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทราบโดยท่ัวกันแล้ว  ตามประกาศสํานักงาน

ปลัดกระทรวงลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2556 มากําหนดเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก

คร้ังนี้  โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้  1. ความรู้ความสามารถ 25 คะแนน 2. ประวัติ

การรับราชการและประสบการณ์ 25 คะแนน  3. ผลงานที่เป็นผลการดําเนินงาน

ท่ีผ่านมา 20 คะแนน  4. ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 20 คะแนน และ 5. คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นในการ

ปฏิบัติงาน เช่น ภาวะผู้นํา มนุษย์สัมพันธ์ เป็นต้น 10 คะแนน  ซึ่งประกาศ 

ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยท่ัวกันแล้ว และได้ 
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ประกาศในเว็บไซต์อินทราเน็ตกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

ปลัดกระทรวงด้วย จึงเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคล

เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ

ชํานาญการพิเศษไว้ล่วงหน้า และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ก็ได้ใช้เกณฑ์

ดังกล่าวในการพิจารณาคัดเลือกฯ   

จึงเห็นได้ว่าการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมิน 

ผลงานดังกล่าว ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการอันเป็นสาระสําคัญท่ี 

ก.พ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี  

15 กันยายน 2548 แล้ว  โดย อ.ก.พ. สํานักงานปลัดประทรวงได้มีการกําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและได้ประกาศให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบ

ท่ัวไปแล้ว ตามท่ีผู้ร้องทุกข์ท้ังสองร้องทุกข์ว่าในประกาศรับสมัครคัดเลือกไม่มี

การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนั้น จึงไม่อาจรับฟังได้  นอกจากนี้ 

คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณาให้คะแนนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

แต่ละคนรวมท้ังผู้ร้องทุกข์ท้ังสองด้วย  แต่ปรากฏว่ามีผู้สมัครท่ีได้คะแนนรวม

สูงสุด 91 คะแนน จึงได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้น

แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าคณะกรรมการคัดเลือกฯ   

ได้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้  ดังนั้น การท่ี

สํานักงานปลัดกระทรวงได้มีประกาศ เ ร่ือง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

ให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภท

วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ) ลงวันท่ี 28 เมษายน 2558  จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว   

คําร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ท้ังสองฟังไม่ขึ้น จึงวินิจฉัยให้ยกคําร้องทุกข์ 
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ไม่ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน ร้องทุกข์ได้หรือไม่* 

“ก.พ.ค. ขอบอก” วันนี้ ขอเสนอกรณีตัวอย่างเร่ืองร้องทุกข์

เกี่ยวกับการไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานัก 

โดยเร่ืองนี้ผู้ร้องทุกข์เป็นข้าราชการระดับเชี่ยวชาญของกรม ก. ได้ร้องทุกข์ว่า 

ผู้ร้องทุกข์ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากคําส่ังของกรม ก. มอบหมายให้

ข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานัก ซึ่ง ผู้เชี่ยวชาญได้รับ 

การแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักทุกคน เว้นแต่ผู้ร้องทุกข์

เท่านั้นท่ีไม่ได้รับการแต่งตั้ง คําส่ังดังกล่าวจึงเป็นคําส่ังท่ีไม่เป็นธรรม 

อย่างชัดเจน ผู้ร้องทุกข์ถูกเลือกปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้ร้องทุกข์ไม่มีโอกาสก้าวหน้า

ในอาชีพและผลงานการปฏิบัติหน้าท่ีด้านบริหารและผลงานทุกด้านในภาพรวม

ประสบการณ์ทํางานเท่าเทียมและเทียบเท่ากับข้าราชการในระดับเดียวกัน 

ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า คําส่ังของกรม ก. ท่ีมอบหมายให้

ข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักดังกล่าว ออกโดยอาศัยอํานาจ

ตามมาตรา 13 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีข้าราชการปฏิบัติงานราชการ

ได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนเพราะเหตุท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งหรือมีแต่ไม่อาจ

ปฏิบัติราชการได้ เนื่องจากการปฏิบัติราชการเป็นการจัดทําบริการสาธารณะ

อย่างหนึ่งของฝ่ายปกครอง ซึ่งต้องมีความต่อเนื่องไม่อาจหยุดลงด้วยเหตุท่ี 

ไม่มีผู้ปฏิบัติงานได้แต่อย่างใด โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. 2534 มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่ข้าราชการ 

ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน แต่มุ่งไปท่ีการจัดระเบียบบริหาร 

 

 
                                                            
*เผยแพร่ ก.พ.ค. ขอบอก ฉบับเว็บไซต์ http://mspc.ocsc.go.th  เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 
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ราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์

ส่วนรวม เมื่อคําส่ังดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจัดคนไว้เพื่อทํางานทดแทน

ผู้อํานวยการสํานัก จึงมิได้เป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ข้าราชการแต่อย่างใด 

โดยเฉพาะเมื่อคําส่ังดังกล่าวไม่มีชื่อผู้ร้องทุกข์ด้วยแล้วย่อมไม่อาจถือได้ว่าเป็น

การท่ีผู้บังคับบัญชาได้กระทําการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตน อันจะนํามา 

ร้องทุกข์ได้  ซึ่งกรณีนี้แตกต่างจากการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ท่ีเป็นเรื่อง 

การบริหารงานบุคคลภาครัฐอันมีลักษณะท่ีให้ประโยชน์ หรือกระทบต่อสิทธิ

ของข้าราชการ จึงสามารถนํามาร้องทุกข์ได้  และกรณีนี้ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็น

การท่ีผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติต่อตนกับผู้ร้องทุกข์ เนื่องจากกรณีท่ีจะถือว่า 

เป็นกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติต่อตนได้นั้น ต้องเป็นเร่ืองท่ีมีระเบียบ 

กฎหมายรับรองสิทธิของข้าราชการในเรื่องนั้นๆ เอาไว้ เช่น การเลื่อนเงินเดือน 

การเลื่อนระดับ การย้าย เป็นต้น  จึงเห็นว่าเร่ืองนี้เป็นเร่ืองท่ีไม่เข้าลักษณะ

ของเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 

พลเรือน พ.ศ. 2551 ผู้ร้องทุกข์จึงยังไม่มีสิทธินําเรื่องนี้มาร้องทุกข์ตามนัย

มาตรา 122 ได้ วินิจฉัยไม่รับเร่ืองร้องทุกข์ไว้พิจารณาและให้จําหน่าย 

เร่ืองร้องทุกข์นี้ออกจากสารบบ 

ดังนั้น การไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทน

ผู้อํานวยการสํานัก หรือตําแหน่งอ่ืนใดไม่เข้าลักษณะของเร่ืองร้องทุกข์ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นะ..ขอบอก... 
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การถอนคําร้องทุกข์* 

วันนี้ ก.พ.ค. ขอบอก จะมาขอบอกเรื่องราวของข้าราชการ 

ผู้หนึ่ง ซึ่งสังกัดกระทรวงแห่งหนึ่งได้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. กรณีปลัดกระทรวง

มีคําส่ังย้ายผู้ร้องทุกข์ซึ่งเดิมดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง  

ประจําจังหวัดท่ี 1 ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง 

ประจําจังหวัดท่ี 2 โดยไม่เป็นธรรม  

เรื่องนี้ ผู้ร้องทุกข์ได้ร้องทุกข์ว่า ปลัดกระทรวงได้มีคําส่ังแต่งตั้ง 

(ย้าย) ข้าราชการ รวม 4 ราย รวมถึงผู้ร้องทุกข์ด้วย ซึ่งผู้ร้องทุกข์เห็นว่า 

เป็นการกลั่นแกล้ง ลงโทษ และมีอคติต่อผู้ร้องทุกข์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก 

ผู้ร้องทุกข์มีบ้านพักอาศัยในกรุงเทพ แต่ให้ย้ายไปไกลถึงจังหวัดภาคอีสาน 

ติดชายแดน ท้ังๆ ท่ี เป็นคนท่ีมีภูมิลําเนาทางภาคเหนือและเหลือเวลา 

รับราชการอีกเพียงปีเศษและการย้ายดังกล่าวเป็นการย้ายแบบลดชั้นจังหวัด 

จากจังหวัดท่ี 1 ซึ่งเป็นจังหวัดขนาดกลางในภาคกลางไปอยู่จังหวัดท่ี 2  

ซึ่งเป็นจังหวัดขนาดเล็กและเป็นจังหวัดท่ีเพิ่งได้รับการประเมินตําแหน่งให้เป็น

อํานวยการระดับสูง ผู้ร้องทุกข์ ได้รับผลกระทบจากคํา ส่ังย้ายคร้ังนี้ 

หลายประการมีผลกระทบกับขวัญและกําลังใจในการทํางาน ได้รับความเส่ือมเสีย

ด้านชื่อเสียง เกียรติยศ เนื่องจากเป็นข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนประจํา

จังหวัด แต่ได้รับคําส่ังย้ายแบบไม่ให้เกียรติเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้ร้องทุกข์

คงปฏิบัติงานผิดพลาด บกพร่องอย่างร้ายแรง จึงย้ายเพื่อเป็นการลงโทษ 

ผู้ร้องทุกข์ และมีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายท่ีต้องเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม จากการท่ี 

ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานท่ีจังหวัดท่ี 2 คํา ส่ังย้ายดังกล่าวจึงไม่ชอบ 

ด้วยกฎหมาย ขอให้ ก.พ.ค. ยกเลิกคําส่ังดังกล่าวเพ่ือคืนความเป็นธรรมให้แก่

ผู้ร้องทุกข์ 
                                                            
*เผยแพร่ ก.พ.ค. ขอบอก ฉบับเว็บไซต์ http://mspc.ocsc.go.th เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2560 
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ต่อมา ผู้ร้องทุกข์ได้มีหนังสือฉบับลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 

ยื่นต่อ ก.พ.ค. ว่า ตามท่ีผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์กรณีถูกย้ายให้ไป

ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูงประจําจังหวัดท่ี 2 โดยไม่เป็นธรรม นั้น 

บัดนี้ ปลัดกระทรวงได้มีคําส่ังเยียวยาและแต่งตั้งผู้ร้องทุกข์ให้ไปดํารงตําแหน่ง

ประเภทอํานวยการระดับสูงประจําจังหวัดท่ี 3 ซึ่งผู้ร้องทุกข์รู้ สึกพอใจ 

ระดับหนึ่งแล้ว จึงขอยกเลิกเร่ืองร้องทุกข์ดังกล่าว 

ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 123 วรรคส่ี บัญญัติว่า การร้องทุกข์และการพิจารณา

วินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดใน

กฎ ก.พ.ค. และตามกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย

เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ข้อ 14 วรรคหนึ่ง กําหนดว่า ผู้ร้องทุกข์อาจ 

ถอนคําร้องทุกข์ท่ียื่นไว้แล้วในเวลาใดๆ ก่อนท่ีผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์จะมี 

คําวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในเร่ืองร้องทุกข์นั้นก็ ได้ วรรคสอง กําหนดว่า  

การถอนคําร้องทุกข์ต้องทําเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ แต่ถ้า 

ผู้ร้องทุกข์ถอนคําร้องทุกข์ด้วยวาจาต่อผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้ผู้มี

อํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์บันทึกไว้ และให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

และวรรคสาม กําหนดว่า เมื่อมีการถอนคําร้องทุกข์ ให้ผู้มีอํานาจวินิจฉัย 

ร้องทุกข์อนุญาต และส่ังจําหน่ายคําร้องทุกข์ออกจากสารบบ 

สําหรับกรณีนี้ แม้ตามหนังสือลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559  

ผู้ร้องทุกข์จะใช้ถ้อยคําว่าขอยกเลิกเร่ืองร้องทุกข์ก็ตาม แต่ตามหนังสือฉบับนี้ 

เห็นได้ว่า ผู้ร้องทุกข์ได้รับการเยียวยาและมีความพอใจท่ีปลัดกระทรวง 

มีคําส่ังย้ายผู้ร้องทุกข์ซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ประจํา

จังหวัดท่ี 2 ให้ไปดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ประจําจังหวัดท่ี 3 

ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2559 ผู้ร้องทุกข์จึงได้ขอยกเลิกเร่ืองร้องทุกข์ท่ีได้ยื่น
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ต่อ ก.พ.ค. ก่อนหน้านี้ จึงมีผลเท่ากับผู้ร้องทุกข์แสดงเจตนาถอนคําร้องทุกข์ 

ตามนัยข้อ 14 ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย

เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 และผู้ร้องทุกข์ได้ขอถอนคําร้องทุกข์ก่อนท่ี ก.พ.ค. 

จะมีคําวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในเร่ืองร้องทุกข์นี้ ซึ่งตามข้อ 14 วรรคสาม  

ของกฎ ก.พ.ค. ฉบับดังกล่าว กําหนดว่า เมื่อมีการถอนคําร้องทุกข์ให้ 

ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์อนุญาต และส่ังจําหน่ายคําร้องทุกข์ออกจาก 

สารบบก.พ.ค. จึงอนุญาตให้ถอนคําร้องทุกข์ และสั่งจําหน่ายคําร้องทุกข์ 

เร่ืองนี้ออกจากสารบบ 

ดังนั้น จากเรื่องดังกล่าวจะเห็นได้ว่า หากผู้ร้องทุกข์รายใด 

หายคับข้องใจ หรือเหตุแห่งทุกข์ได้คลี่คลายลงแล้วก่อนท่ีผู้มีอํานาจวินิจฉัย 

จะได้มีคําวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาด ก็สามารถถอนคําร้องทุกข์ได้ตลอดเวลานะ.. 

ขอบอก... 
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ข้อควรรู้เกีย่วกับการอทุธรณ์ 
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ข้อควรรู้เกี่ยวกับการอุทธรณ์ 

ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ 

1. ผู้ท่ีถูกลงโทษทางวินัย  

 - ภาคทัณฑ์ /ตัดเงินเดือน /ลดเงินเดือน /ปลดออกจากราชการ /ไล่ออก

จากราชการ 

2. ผู้ท่ีถูกส่ังให้ออกจากราชการ  

 (1) เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตนได้โดยสม่ําเสมอ  

 (2) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ัวไป/มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่  

  - ไม่มีสัญชาติไทย 

  - ไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

  - เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

  - เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (3) ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ/เกิดประสิทธิผลในระดับ

อันเป็นท่ีพอใจของทางราชการ  

 (4) หย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการบกพร่องใน

หน้าท่ีราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม กับตําแหน่งหน้าท่ีราชการ ถ้าให้ 

ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ  

 (5) ถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและผลการสอบสวนไม่ได้

ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษแต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน  

ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 
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 (6) รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกในความผิดท่ีได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือต้องโทษจําคุกโดยคําส่ังของศาล  

ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

วิธีการยื่นอุทธรณ์  

1. ต้องทําเป็นหนังสือถึงประธาน ก.พ.ค. 

2. หนังสืออุทธรณ์มีสาระสําคัญ ดังต่อไปน้ี  

(1) ชื่อตําแหน่ง สังกัด และท่ีอยู่ของผู้อุทธรณ์ 

(2) คําส่ังท่ีเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ และวันท่ีรับทราบคําส่ัง 

(3) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายท่ีผู้อุทธรณ์ยกขึ้นเป็นข้อคัดค้านคําส่ัง 

(4) คําขอของผู้อุทธรณ์ 

(5) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์  

3. จัดทําสําเนาหนังสืออุทธรณ์ และสําเนาพยานหลักฐานท่ีผู้อุทธรณ์

รับรองสําเนาถูกต้อง  

4. ยื่นได้ 2 ทาง คือ 

(1) ยื่นต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ 

(2) ยื่นโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

5. หากมีเหตุจําเป็นต่อไปน้ี สามารถมอบหมายบุคคลอ่ืนอุทธรณ์แทนได้ 

(1) เจ็บป่วยจนไม่สามารถอุทธรณ์ได้ 

(2) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจอุทธรณ์ได้ทัน 

(3) มีเหตุจําเป็นอย่างอ่ืนท่ี ก.พ.ค. หรือองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์

เห็นสมควร 
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ระยะเวลายื่นอุทธรณ์  

ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีทราบคําส่ัง หรือถือว่าทราบคําส่ังลงโทษ / ให้ออก 
จากราชการ 

ถอนอุทธรณ์  

อุทธรณ์ท่ียื่นไว้แล้ว อาจขอถอนอุทธรณ์ในเวลาใดๆ ก่อนท่ี ก.พ.ค.  
มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นก็ได้ 

ผลของคําวินิจฉัย ก.พ.ค.  

ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุต้องดําเนินการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัย
ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ี ก.พ.ค. มีคําวินิจฉัย  

ท้ังนี้ หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วย สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด

ภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีทราบ หรือถือว่าทราบคาํวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 
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ข้อควรรู้เกีย่วกับการรอ้งทุกข ์
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ข้อควรรู้เกี่ยวกับการร้องทุกข์ 

ผู้มีสิทธิร้องทุกข์  

     - ข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือ 

ไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีท่ีไม่อาจอุทธรณ์ได้ 

     - ผู้ถูกส่ังพักราชการ และผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

เหตุแห่งการร้องทุกข์ 

- ถูกผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 ถูกเลือกปฏิบัติท่ีไมเ่ป็นธรรม  

 ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ  

- ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ  

- ประวิงเวลา / หน่วงเหนี่ยวการดําเนินการอันเป็นเหตุให้เสียสิทธิ  

- กระทําการใดโดยไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรม 

- ถูกส่ังพักราชการ / ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ผู้มีอํานาจวินิจฉัย 

- เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชาให้ยื่นร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป

ตามลําดับ 

- เหตุเกิดจากนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีเจ้าสังกัดปลัดกระทรวง / หัวหน้า 

ส่วนราชการระดับกรมท่ีอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรี 

เจ้าสังกัดให้ยื่นร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. 
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วิธีการร้องทุกข์  

1. ร้องทุกข์ได้สําหรับตนเอง จะร้องแทนผู้อ่ืนไม่ได้ 
2. ทําเป็นหนังสือยื่นต่อผู้มีอํานาจวินิจฉัย 

3. ใช้ถ้อยคําสุภาพและต้องมีสาระสําคัญ ดังนี้  

        (1) ชื่อ ตําแหน่ง สังกัด และท่ีอยู่ของผู้ร้องทุกข์ 

        (2) การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 

        (3) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายท่ีผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหา 

        (4) คําขอของผู้ร้องทุกข์ 

        (5) ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

4. แนบหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง และทําสําเนาโดยรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด 

5. ยื่นได้ 2 ทาง  

(1) ยื่นต่อพนักงานผู้รับคําร้องทุกข์  

(2) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

6. หากมีเหตุจําเป็นต่อไปน้ี สามารถมอบหมายบุคคลอ่ืนร้องทุกข์แทนได้ 

       (1) เจ็บป่วยจนไม่สามารถร้องทุกข์ได้ 

       (2) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจร้องทุกข์ได้ทัน 

       (3) มีเหตุจําเป็นอย่างอ่ืนท่ีผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นสมควร 

ระยะเวลายื่นคําร้องทุกข์  

ภายใน 30 วันนับแต่วันทราบ หรือถือว่าทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
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ถอนคําร้องทุกข์  

ผู้ร้องทุกข์อาจถอนคําร้องทุกข์ในเวลาใดๆ ก่อนท่ีผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์

จะมีคําวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในเรื่องร้องทุกข์นั้นก็ได้ 

ผลของคําวินิจฉัย ก.พ.ค.  

ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งทุกข์มีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นตามคําวินิจฉัย

เร่ืองร้องทุกข์ของ ก.พ.ค.  

ท้ังนี้ หากผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วย สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น ภายใน 

90 วันนับแต่วันท่ีทราบ หรือถือว่าทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 
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ที่ปรึกษาโครงการ 

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล  รองเลขาธิการ ก.พ. 

ร.ต.ท. หญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์  ผู้อ านวยการ 
ส านักพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

คณะผู้เขียนบทความ 

 นางจารุวรรณ  คุณธรณ์  นิติกรเชี่ยวชาญ 

 นางสาวจิตติมา เถี่ยนมิตรภาพ  นิติกรช านาญการพิเศษ 

 นางสาวอุณห์สุดา พฤกษะวัน  นิติกรช านาญการพิเศษ 

 นายอดิศักดิ์  อุปถัมภ์ประชา  นิติกรช านาญการพิเศษ 

 นายพิทยาธร  จิตรประทักษ์  นิติกรช านาญการพิเศษ 

 นางสาวพรนัชชา พันธ์ชาติ  นิติกรช านาญการพิเศษ 

 นางสาวสุขุมาล ตรีขจรเกียรติ  นิติกรช านาญการพิเศษ 

 นางจิรัตติ  ศรีสวรรค์  นิติกรช านาญการ  

 นางสาวรุ่งฤดี  อารยะสันติภาพ นิติกรช านาญการ 

 นางสาววิจิตรา วอนเพียร  นิติกรช านาญการ 

 นางสาวสุรีย์พร จิรขวัญรักษ์  นิติกรช านาญการ 

 นายนิติรัฐ  ด าสมาน  นิติกรช านาญการ 

 นางสาววรณัฐ  ห้าวเจริญ  นิติกรช านาญการ 

 นางสาวสุพรัตน์ อินโต   นิติกรช านาญการ 

 นางสาวชลลดา จินตเสถียร  นิติกรช านาญการ 



 นางสาวสุนันทา กว้างทุ่ง  นิติกรช านาญการ 

 นายพิชิต  เขาแก้วผลึก  นิติกรปฏิบัติการ 

 นางสาวมนภรณ์ ศุภเชษฐพันธ์  นิติกรปฏิบัติการ 

 นายชัยยุทธ  เอกชัย   นิติกรปฏิบัติการ 

 นางสาวกรกนก ตรีรัตนพันธ์  นิติกรปฏิบัติการ 

คณะท างาน 

 นางจารุวรรณ  คุณธรณ์  นิติกรเชี่ยวชาญ 

 นางจิรัตติ  ศรีสวรรค์  นิติกรช านาญการ 

 นางสาวรุ่งฤดี  อารยะสันติภาพ นิติกรช านาญการ 

 นางสาววรณัฐ  ห้าวเจริญ  นิติกรช านาญการ 

 นางสาวมนภรณ์  ศุภเชษฐพันธ์  นิติกรปฏิบัติการ 

นางสาวกรกนก ตรีรัตนพันธ์  นิติกรปฏิบัติการ 

 นายนิติธรรม  พรหมประกอบ นิติกรปฏิบัติการ 

 นางสาวฐานิดา เนื่องจ านง  นิติกรปฏิบัติการ 

  




