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คํานํา 

 จากการท่ีสํานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สํานักงาน ก.พ. ได้จัดทําคอลัมน์ 
“ก.พ.ค. ขอบอก” ในหนังสือพิมพ์รายวันในลักษณะคอลัมน์ประจํา เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการคุ้มครองระบบคุณธรรม  
ซ่ึ งเป็นกลยุทธ์หนึ่ งที่ เชื่ อว่ าจะสามารถผลักดันให้การปฏิ บั ติ งานของ ก.พ.ค.  
บรรลุสู่เป้าหมายของการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญได้  
โดยมี ก.พ.ค. เป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ด้วยการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ ก.พ.ค. ให้กับส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป 
โดยสํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ ก.พ.ค. ได้ดําเนินโครงการต่าง ๆ  
เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ก.พ.ค. ให้ทุกภาคส่วนได้รู้จัก 
ก.พ.ค. ในบทบาทภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดอย่างถูกต้องตรงกัน เพ่ือเป็นรากฐาน 
ในอันท่ีจะนําไปสู่การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการคุ้มครอง
ระบบคุณธรรมของผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น รวมถึงเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และรวมตลอดถึงข้าราชการผู้ที่จะเจริญเติบโตก้าวเข้าสู่ตําแหน่งในระดับ 
ที่สูงข้ึนอีกด้วย 

 ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา สํานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สํานักงาน ก.พ.  
ได้ทําการรวบรวมบทความจากคอลัมน์ “ก.พ.ค. ขอบอก” ที่ได้จัดทําและเคยตีพิมพ์
ในหนังสือพิมพ์รายวัน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ระหว่างปีงบประมาณ 2553 – 2554  
ซ่ึงได้รับความสนใจจากส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี 

 

 

 



 สําหรับในปีงบประมาณนี้ สํานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สํานักงาน ก.พ.  
ได้ทําการรวบรวมบทความจากคอลัมน์ “ก.พ.ค. ขอบอก” ที่ได้จัดทําและเคยตีพิมพ์ 
ในหนังสือพิมพ์รายวันของปีที่ผ่านมา โดยจัดทําเป็นรูปเล่มอีกครั้งหนึ่ง และหวังว่า
หนังสือ “รวมบทความ ก.พ.ค. ขอบอก เล่ม 2” นี้ จะเป็นเครื่องมือช่วยในการ
ปฏิบัติงานที่มีประโยชน์และเป็นความรู้ให้แก่ผู้อ่านโดยท่ัวไปด้วยเช่นกัน 

 

 
สํานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

สํานักงาน ก.พ. 
กุมภาพันธ ์ 255๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ                                                         

หน้า 

ภาค  1  ชีแ้จงแถลงไข ๑ 

• ความพร้อมใหม่ในการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม ๓ 
• ก.พ.ค. กับอาเซียน ๕  
• อุทธรณ์ดีไหมหนอ ๗ 
• กระบวนท่าการพิจารณาอุทธรณ ์ ๙  
• การพิจารณาโทษทางวินัยแก่ข้าราชการไม่จําเป็นต้องรอ 

 ผลคดีอาญาก็ได้ ๑๑  
• กฎ ก.พ.ค. วา่ด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินจิฉัย 

 เรื่องร้องทุกข์ (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2556 (ตอนแรก) ๑๓ 
• กฎ ก.พ.ค. วา่ด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินจิฉัย 

 เรื่องร้องทุกข์ (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2556 (ตอนจบ) ๑๖ 

ภาค  2  อุทธรณ์ที่น่าสนใจ ๑๙ 

•  การลงโทษข้าราชการกรณีเรียกร้องเงินจากราษฎรเพ่ือฝากเข้าทํางาน ๒๑ 
•  ทุบตีภรรยา ผิดวินัย ๒๓ 
•  การเบิกค่าเชา่บ้านของข้าราชการนั้น สําคัญไฉน ๒๕ 
•  ข้าราชการละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อกันเป็นเวลาเกนิกว่าสิบห้าวนั  

 ผิดหรือไม่ ๒๗ 

 

 

 



สารบัญ (ต่อ ๑) 

หน้า 

•  แนวทางการพิจารณาลงโทษของข้าราชการที่เป็นกรรมการ 
 ตรวจรับพัสดุ ๒๙ 

•  สร้างผลงานวิชาการเท็จ ปลดออกจากราชการ ๓๑ 
•  รูดบัตรเครดิตผู้อ่ืนซ้ือสินค้า ปลดออกจากราชการ ๓๓ 
•  ข้าราชการทุจริตนําคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานไป 

 เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ๓๕ 
•  ถูกตัดเงินเดือนเพราะเรื่องชู้สาว 3๗ 
•  การดําเนินการทางวินยัไม่ชอบด้วยกฎหมาย 39 
•  กรณีความผิดท่ีปรากฏชดัแจ้งซ่ึงเป็นการกระทาํผิดวินัยอย่างรา้ยแรง 4๑ 
•  ถูกไล่ออกเพราะนําเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือเข้าเรือนจํา 4๓ 
•  ข้าราชการหักเงินค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาแล้วไม่ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 4๕ 
•  เฆ่ียนตีเด็กในสถานพินิจโดยพลการถูกตัดเงินเดือน 4๗ 
•  คําส่ังลงโทษท่ีออกโดยผู้ไม่มีอํานาจ 4๙ 
•  กรณีจะเป็นความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง ต้องเป็นคําพิพากษาถึงที่สุด 5๑ 

 ให้รับโทษจําคุก 
•  ยกเลิกคําส่ังภาคทัณฑ์ฐานไม่ปฏิบัติตามคําส่ังผู้บังคับบัญชา ๕๓ 

 

 

 

 

 



สารบัญ (ต่อ ๒)                                                   

หน้า 

ภาค  3  ร้องทุกข์ไดห้รือไม่ ๕๕ 

• เหตุแห่งทุกข์ไม่ได้เกิดจากผู้บังคับบัญชา ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ไมไ่ด้ ๕๗ 
• ก.พ.ค. ไม่รับเรื่องคับข้องใจที่ผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามกฎ 

หรือหนังสือเวียน ก.พ. ไวพิ้จารณา ๕๙ 
• การร้องทุกข์คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ๖๑ 
• การร้องทุกข์ปลัดกระทรวงท่ี ก.พ.ค. ไม่อาจรับไว้ได้ ๖๓ 
• สิทธิของผู้รับผลกระทบจากคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ๖๕ 
• ไม่ได้รับการแต่งต้ังเนื่องจากผู้บังคับบัญชาแจ้งว่าผลงานไม่ผ่าน  

การประเมิน ไม่เป็นเหตุที่จะนํามาร้องทุกข์ผู้บังคับบัญชาได้ ๖๗ 
• ถูกว่ากล่าวตักเตือนนั้น สําคัญไฉน ๖๙ 
• ตัวอย่างเรื่องร้องทุกข์ที่ไม่อยู่ในอํานาจพิจารณาของ ก.พ.ค. ๗๑ 

ภาค  4  ร้องทุกข์เพราะเหตุใด ๗๓ 

• ร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการคัดเลือกข้าราชการ  
เข้ารับการประเมินเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 7๕ 

• คุณสมบัติของผู้สมัครแตกต่างกันแต่ใช้กระบวนการคัดเลือก 
อย่างเดียวกนัจึงไม่ชอบ 7๗ 

• ร้องทุกข์กรณีถูกปลัดกระทรวงดําเนนิการทางวินยัในเรื่องเดียวกัน 7๙ 
• ร้องทุกข์ว่าไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ ๘๑ 

 
 

 



สารบัญ (ต่อ ๓) 

หน้า 

• ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปปรับลดคะแนนประเมินโดยไม่แจ้งเหตุผล ๘๓ 
• ก.พ.ค. วินิจฉัยให้ยกเลิกคําส่ังแต่งต้ังกรณีใช้อํานาจและดุลพินิจไม่ชอบ ๘๕ 
• การใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาในการย้ายข้าราชการ (1) ๘๗ 
• การใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาในการย้ายข้าราชการ (2) 8๙ 
• เหตุแห่งการร้องทุกข์หมดส้ินไป ๙๒ 

ภาค  5  อยากให้เล่าสู่กันฟัง ๙๕ 

• คุณธรรม จรยิธรรม ที่เป็นจริง ๙๗ 
• หลักเกณฑ์กับดุลพินิจ ๙๙ 
• ร้องทุกข์ขอให้แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งย้อนหลัง 10๑ 
• คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งกับการคัดเลือกข้าราชการ 103 
• การดําเนินการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. 10๕ 
• การดําเนินการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. (ตอนจบ) 10๗ 
• การเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง (ตอนท่ี 1) 10๙ 
• การเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง (ตอนท่ี 2) 1๑๑ 
• การเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง (ตอนจบ) 1๑๓ 
• เครือข่ายการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 1๑๖ 
• กิจกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ก.พ.ค. 11๘ 

 


