
คณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม 

รายงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562



สารจาก
ประธาน ก.พ.ค.

        ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ�านมา คณะกรรมการพิทักษ�ระบบคุณธรรม
ยังคงมุ� งมั่นในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ�และเรื่องร)องทุกข�ที่ เข)ามา
สู�การพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษ�ระบบคุณธรรมซ่ึงมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน
ทุกป�ให)แล)วเสร็จโดยเร็ว เป5นไปอย�างถูกต)อง เป5นธรรม และมีมาตรฐานหรือบรรทัดฐาน
ในการพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งมีการพัฒนาระบบงานและเจ)าหน)าที่ผู)ปฏิบัติงาน
ในด)านต�าง ๆ ให)มีความพร)อมมากยิ่งข้ึนเพื่อให)การพิทักษ�ระบบคุณธรรมเป5นไป
โดยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถรับมือกับการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องอุทธรณ�และเรื่องร)องทุกข�ที่มีปริมาณเพิ่มข้ึน โดยในการปฏิบัติหน)าที่ยังคงยึดถือ
หลักปรัชญาในการพิทักษ�ระบบคุณธรรมที่อยู�บนพื้นฐานของการรักษาประโยชน�
ของทางราชการและคุ)มครองความเป5นธรรมให)แก�ข)าราชการพลเรือนสามัญทุกคน
เป5นสําคัญ เพื่อให)เป5นที่ยอมรับทั้งจากผู)อุทธรณ� ผู)ร)องทุกข� ส�วนราชการต�าง ๆ 
ที่เก่ียวข)องและบุคคลทั่วไปเพื่อดํารงไว)ซ่ึงระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน อันจะ
ส�งผลต�อการบริหารราชการแผ�นดินเป5นไปโดยมีประสิทธิภาพและเป5นไปตามระบบ
คุณธรรมต�อไป

        ทั้งน้ี คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมหวังเป5นอย�างยิ่งว�าจะได)รับ
ความร�วมมือสนับสนุน ความเช่ือมั่นและศรัทธาจากข)าราชการพลเรือนสามัญ
และส�วนราชการที่เก่ียวข)องเป5นอย�างดีเช�นเคย

(นายวชิร สงบพันธ�)
ประธานกรรมการพิทักษ�ระบบคุณธรรม



คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.พ.ค.

กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ 
หรือกรรมการวินิจฉัยร"องทุกข

ก.พ.ค. ขอบอก

ผลการวินิจฉัยเร่ืองอุทธรณ และเร่ืองร"องทุกข 
ของ ก.พ.ค.

คําพิพากษาศาลปกครองเก่ียวกับ ก.พ.ค. ที่น)าสนใจ
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พิทักษระบบคุณธรรม



คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

นายวชิร  สงบพันธ
ประธานกรรมการพิทักษ�ระบบคุณธรรม

นางศิริพร  กิจเกื้อกูล

กรรมการพิทักษ�ระบบคุณธรรม

นายสุชาติ  เวโรจน

กรรมการพิทักษ�ระบบคุณธรรม



นายเจษฎา ประกอบทรัพย
กรรมการพิทักษ�ระบบคุณธรรม

นายทองทวี พิมเสน

นายพันธเรือง พันธุหงส
กรรมการพิทักษ�ระบบคุณธรรม

กรรมการพิทักษ�ระบบคุณธรรม

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

นายกิจสุวัฒน  หงสเจริญ

กรรมการพิทักษ�ระบบคุณธรรม



กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ� 
หรือ 

กรรมการวินิจฉัยร�องทุกข�



กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ� หรือ
กรรมการวินิจฉัยร�องทุกข�

นายโกศล  ขําศิริ

นายสมชัย  ไหลสุพรรณวงศ�

นายสุธา  วิจักขณ�สุรการย�

นายอนุชา  วงษ�บัณฑิต

นางสาวสุชฎา  จันทรวงศ�

นายทินกร  ตุงคโสภา

นายสิทธิศักดิ์  ไม�สนธิ์

นายวิชิต  กุลสินนิธิพงศ�



นายชวรัตน	  รุกขพันธุ	

นางสาวจิตเรขา  ช�างตีเหล็ก

นายสุวิทย	  อินทุรัตน	

ว�าที่ร�อยตรี ศักดา ไกรลาสบวร

นายสุวิชัย  รักษ	รตนากร

นายบัณฑิต  เรืองศรี

กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ	 หรือ
กรรมการวินิจฉัยร�องทุกข	



รายงานผล
การปฏิบัติงาน
ของ ก.พ.ค.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏบิัติงาน 

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ก.พ.ค. 
(1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ก.พ. โดยสำนักพิทักษ�ระบบคณุธรรมได"ดำเนนิงาน 

เพ่ือพัฒนาและเสริมสร"างประสทิธิภาพด"านการพิทักษ�ระบบคุณธรรมในด"านต,าง  ๆให"แก,บุคลากร

ภายใน ด"วยโครงการและกิจกรรมต,าง ๆ ดังนี ้



  

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร)างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงาน 

ตามภารกิจของ กพค. 

 วัตถุประสงค/ เพิ่มพูนความรู"ความเข"าใจเกี่ยวกับการเขียนบันทึกสรุปสำนวนและการเขียนคำวินิจฉัย 
อันจะนำมาใช"ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ�และเรื่องร"องทุกข�  รวมทั้งทราบแนวทางปฏิบัติ 
และประเด็นป:ญหาในการออกบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร"างศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของ ก.พ.ค. กวฉ. ผู"บริหารสำนักงาน ก.พ. และเจ"าหน"าที่สำนักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข"อง  
โดยการดำเนินการแบ,งออกเป=นการสัมมนาจำนวน 2 คร้ัง ดังน้ัน 



  

ครั ้งที ่ 1 เมื ่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.  

ถ ึง 12.00 น. ณ สำนักงาน ก.พ. จ ังหว ัดนนทบ ุ รี   

ได " ร ับ เ กียรต ิจากนางชน ิตา วรพงศ �  รองอธ ิบดี  

ศาลปกครองระยอง ได"บรรยายและอภิปรายเร ื ่อง 

“เทคนิคการเขียนบันทึกสรุปสำนวน และการเขียน 

คำวินิจฉัย” โดยผู"เข"ารับฟ:งการบรรยายและอภิปราย

ได"รับความรู"ความเข"าใจเกี ่ยวกับการเขียนบันทึกสรุป

สำนวนและการเขียนคำวินิจฉัย เพื่อนำมาใช"ประกอบ 

การพิจารณาวินิจฉัยเรื ่องอุทธรณ�และเรื ่องร"องทุกข�  

ซ ึ ่ ง เป =นการเสร ิมสร "างศ ักยภาพในการปฏ ิบ ัต ิงาน 

เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของ ก.พ.ค.  
เวลา 13.00 น .  ถึ ง  16.30 น .  เจ" าหน"าที่  สพค.  

ร ,วมอภิปรายและระดมความคิดเห ็น เพื ่อพิจารณา

รูปแบบการเขียนคำวินิจฉัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู "ศ ึกษาดูงานได"ร ับฟ:งการบรรยายสรุปแนวทาง

ปฏิบัต ิในการออกบัตรประจำตัวประชาชนของ

กรมการปกครอง  พร"อมประเด็นป:ญหาที่เกิดข้ึน  

โดยเจ"าหน"าท่ีผู "เชี่ยวชาญและมีประสบการณ�จาก

กรมการปกครอง 

คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2562 ก.พ.ค. ผู"บริหาร

สำนักงาน ก.พ. และเจ"าหน"าที่ สพค. ศึกษาดูงาน  

ณ ท่ีว,าการอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

ครั ้งนี ้ผู "เข"ารับฟ:งการบรรยายและศึกษาดูงาน ได"ทราบถึง

แนวทางปฏิบัติและประเด็นป:ญหาในการออกบัตรประจำตัว

ประชาชนของกรมการปกครอง  อันจะเป=นการเสริมสร"าง

ศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของ 

ก.พ.ค.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการระหว6างผู)บริหารสำนักงาน ก.พ.  

ก.พ.ค. กวฉ. และเจ)าหน)าท่ี สพค. เพ่ือเสรมิสร)างและพัฒนาระบบงาน 

การพิทักษ/ระบบคุณธรรม 

วัตถุประสงค/  เพื่อเสริมสร"างเกียรติภูมิและคุณภาพ

บุคลากรภาครัฐ และสร"างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน

ตามหน"าที ่ด"วยหลักธรรมาภิบาล รวมทั ้งประพฤติ

ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

โดยบุคลากรมีความรู"ความเข"าใจในระบบคุณธรรม

กลายเป=นวัฒนธรรมที่ข"าราชการยึดถือในการปฏิบัติ

ราชการ และเป=นไปด"วยความชัดเจนโปร,งใสสามารถ

ตรวจสอบได" ตลอดจนสร "างแรงจูงใจให" เก ิดการ

เปล ี ่ ยนแปลงพฤต ิกรรม โดยย ึดประโยชน �ของ 

ทางราชการเป=นหลัก 

ในวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 ผู"เข"าร,วมสัมมนาได"เดินทาง

ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย�ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ"อน 

อันเนื ่องมาจากพระราชดำร ิ ตั ้งอยู ,ในเขตอำเภอ 

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาการทำงาน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ว ันท ี ่  14 ธ ันวาคม 2561 ได"ส ัมมนาและอภิปราย 

เรื่องการสั่งให"ข"าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ 

เพื ่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน กรณีมีลักษณะ

ต"องห"ามโดยเป=นบุคคลล"มละลายตามมาตรา 110 (3) 

แห ,งพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบข "าราชการพลเร ือน  

พ.ศ. 2551 และข"อกฎหมายของพระราชบ ัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว,าด"วยการปNองกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. 2551 ที่มีผลกระทบกับพระราชบัญญัติ

ระเบียบข"าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 



การเสริมสร�างองค�ความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับการดําเนินงาน
ด�านการพิทักษ�ระบบคุณธรรมในระบบราชการ

กิจกรรมน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือเสรมิสร�างองค�ความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับการดําเนินงาน
ด�านการพิทักษ�ระบบคุณธรรมในระบบราชการ รวมท้ังเผยแพร+ข�อมูลข+าวสารเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานของ ก.พ.ค. ผลการดําเนินงานในรอบป.งบประมาณท่ีผ+านมา และตัวอย+าง
คําวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ�และเรื่องร�องทุกข�ให�แก+ข�าราชการและประชาชนทราบ ดังน้ี

หนังสือรายงานประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561

เพ่ือเผยแพร+ผลการดําเนินงานของ ก.พ.ค. 
ในป.งบประมาณ พ.ศ. 2561

ก.พ.ค. News

ส่ือส่ิงพิมพ�ในรูปแบบจุลสารเพ่ือเสริมสร�างความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับการดําเนินงาน
ด�านการพิทักษ�ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือน รวมท้ังประชาสัมพันธ�
การดําเนินการด�านต+าง ๆ ของ ก.พ.ค. โดยในป.งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป8นป.ท่ีสอง 
ท่ีได�มีการจัดทํา ก.พ.ค. News โดยมีการตีพิมพ� 3 ฉบับ ดังน้ี

คอลัมน�ท่ีน+าสนใจ
  - สื่อ Infographic เรื่อง สารพันปKญหาการอุทธรณ�
  - ชวนฟKงนั่งคุย เรื่อง ข�าราชการกับ Social Media 
    โดย นางสาวกมลลักษณ� อ�นอารี ผู�อํานวยการสํานักพิทักษ�ระบบคุณธรรม
  - ก.พ.ค. ขอบอก เรื่อง ผิดท่ีไว�ใจ...
  - เรื่องเล+าท�ายซอย เรื่อง โพสต�ผิด ชีวิตเปลี่ยน
  - นานาสาระ ตอน เคล็ด (ไม+) ลับ สําหรับขาชอป (ออนไลน�)
  - สนทนาภาษาไข+ (ผู�พิทักษ�) เก่ียวกับการต+อว+ากันในกรุWปไลน�
  - รอบรั้ว ก.พ.ค.

ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562)



                                                                                 

คอลัมน�ท่ีน+าสนใจ
  - สื่อ Infographic เรื่อง สารพันปKญหาการอุทธรณ�
  - ชวนฟKงนั่งคุย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหลักการดําเนินการทางวินัย
    กับผู�ท่ีออกจากราชการไปแล�ว โดยนายพิรุฬ เพียรล้ําเลิศ 
    ท่ีปรึกษาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.
  - ก.พ.ค. ขอบอก เรื่อง ตรวจสอบซักนิดนะจWะ... ใบเสร็จรับเงิน
  - เรื่องเล+าท�ายซอย เรื่อง ทําไมไม+บอกกันก+อน
  - นานาสาระ ตอน ปลากัด... นักสู�แห+งแดนสยาม
  - สนทนาภาษาไข+ (ผู�พิทักษ�) เก่ียวกับ การแก�ไขมาตรา 100 
    แห+งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  - รอบรั้ว ก.พ.ค.

ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ� 2562 - พฤษภาคม 2562)

คอลัมน�ท่ีน+าสนใจ
  - สื่อ Infographic เรื่อง สารพันปKญหาการอุทธรณ�
  - ชวนฟKงนั่งคุย เรื่อง ยาเสพติดกับข�าราชการไทย 
    โดยนางสาวชมนาด ศรีสวาสด์ิ ท่ีปรึกษาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.
  - ก.พ.ค. ขอบอก เรื่อง ไตร+ตรองสักนิด... ก+อนคิดรับฝาก...
  - เรื่องเล+าท�ายซอย เรื่อง เร็ว... แรง... ทะลุตอ
  - นานาสาระ ตอน “น้ํามันกัญชา” ไอเท็มใหม+ท่ีต�องใช�อย+างระมัดระวัง
  - สนทนาภาษาไข+ (ผู�พิทักษ�) เก่ียวกับ ลักษณะต�องห�ามของการเป8น
    ข�าราชการ

ฉบับที่ 3 (มิถุนายน 2562 - กันยายน 2562)



บทความ ก.พ.ค. ขอบอก (ฉบับเว็บไซต�)

บทความเพ่ือเสริมสร�างองค�ความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับการดําเนินงาน
ด�านการพิทักษ�ระบบคุณธรรมในระบบราชการ รวมท้ังเผยแพร+ข�อมูลข+าวสาร
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของ ก.พ.ค. 

คร้ังท่ี 1 เอ็นดูเขา เอ็นเราขาด

คร้ังท่ี 2 “วินัยกับข�าราชการท่ีถูกจําคุก” เร่ืองง+าย ๆ ท่ี (อาจ) ไม+ง+าย ตอนท่ี 1

คร้ังท่ี 3 “วินัยกับข�าราชการท่ีถูกจําคุก” เร่ืองง+าย ๆ ท่ี (อาจ) ไม+ง+าย ตอนท่ี 2

คร้ังท่ี 4 ลงโทษไปแล�ว จะลงโทษในกรณีเดียวกันได�อีกหรือไม+

คร้ังท่ี 5 การสอบสวนทางวินัย ไม+ใช+การปฏิบัติราชการโดยท่ัวไป

คร้ังท่ี 6 ข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีออกจากราชการไปแล�ว 
            ก็อาจถูกดําเนินการทางวินัยอย+างร�ายแรงได�

คร้ังท่ี 7 สิทธิโต�แย�งคําส่ังลงโทษ/งดโทษ สิทธิสําคัญท่ีต�องรู�

คร้ังท่ี 8 ถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังให�ออกจากราชการไว�ก+อน ก็ร�องทุกข�ได�!!



ก.พ.ค. ขอบอก



การตรวจสอบการดําเนินการทางวินัย
                  วันนี้  “ก.พ.ค.  ขอบอก” ขอเสนอข�อคิดและชี้แจงข�อสงสัย ท่ีเ พ่ือนข�าราชการ
หลายท"านยังคงมีความสงสัยและกล"าวอ�างในชั้นอุทธรณ(ว"า การท่ีท"านได�กระทําความผิดวินัย
และผู�บังคับบัญชาได�ลงโทษ หรืองดโทษไปแล�ว ต"อมา อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. ได�มีมติเพ่ิมโทษ
หรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งจากงดโทษเป2นลงโทษนั้น กลายเป2นท"านถูกดําเนินการทางวินัยซํ้า หรือถูกลงโทษ
ซํ้า 2 ครั้ง หรือไม"

ก.พ.ค. ขอบอก ขอชี้แจงว"า พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ได�กําหนดหลักการไว�ในมาตรา 103 เก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยท่ีจะต�องรายงานการสั่งลงโทษ
ตามกฎหมายนี้ หรือลงทัณฑ(ตามกฎหมายอ่ืน การสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง 
หรือ ก.พ. ท้ังนี้  เพ่ือเป2นการตรวจสอบการดําเนินการดังกล"าวอีกชั้นหนึ่งจากองค(กรตรวจสอบ
ท่ีเหนือ ข้ึนไป ซ่ึงกรณีนี้หาก อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. ซ่ึงเป2นองค(กรตรวจสอบดังกล"าว 
ตามกฎหมายเห็นว"า การดําเนินการทางวินัยนั้นไม"ถูกต�อง หรือไม"เหมาะสม แล�วมีมติเป2นประการใด
ก็ให�ผู�บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให�เป2นไปตามนั้น โดยหากมติดังกล"าวเป2นการเพ่ิมโทษ ลดโทษ 
งดโทษ หรือยกโทษ ผู�บังคับบัญชาก็ต�องยกเลิกคําสั่งเดิมและมีคําสั่งใหม"ให�เป2นไปตามมตินั้น ท้ังนี้ 
หลักเกณฑ( วิธีการในการเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้น เป2นตามมาตรา 105 ประกอบหมวด 7 ของกฎ ก.พ. 
ว"าด�วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

จะเห็ น ได� ว" ากฎหมายกําหนดให� มีการตรวจสอบการ ดํา เนินการทางวินั ย
โดยองค(กรตรวจสอบท่ีเหนือ ข้ึนไปหนึ่ งชั้น และกําหนดให�ผู� บั งคับบัญชาต�องสั่ งหรือปฏิ บั ติ
ให� เป2นไปตามมติขององค(กรดังกล"าวด�วย โดยการเปลี่ยนแปลงคําสั่ งข� างต�นผู� บัง คับบัญชา
จะต�องยกเลิกคําสั่ ง เ ดิมและมีคําสั่ ง ใหม" ให� เป2นไปตามมตินั้น เช"นกัน ดังนั้น การดําเนินการ
ตรวจสอบขององค(กรตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงคําสั่ งดังกล"าวของผู� บังคับบัญชาเพ่ือให�
เป2น ไปตามม ตินั้ นล� วน เป2น ไปตามกฎหมาย ท่ี กํ าหนดไว� ท้ั งสิ้ น  การ ดํ า เนิ นการนี้ จึ ง ไม" ใ ช"
เป2นการดําเนินการซํ้า หรือลงโทษซํ้าอย"างท่ีมีความเข�าใจผิดกันอยู"แต"อย"างใด 

หวั งว" า  หากข� าราชการรายใดถูก อ.ก .พ .  กระทรวง หรือ  ก .พ .  เ พ่ิมโทษ 
หรื อ เปลี่ ยนแปลง คําสั่ งจ ากงด โทษเป2นลง โทษจะ มีความเข� า ใจ ท่ี ถูกแล� วว" าตนเอง ไม" ได�
ถูกดําเนินการซํ้าหรือลงโทษซํ้าในกรณีเดียวกันแต"อย"างใด นะ...ขอบอก...

ภาพประกอบ : www.freepik.com



การมีหน�าท่ีโดยพฤตินัย
                  วันนี้  “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอเสนอให�ทราบถึงหลักการพิจารณาว"าข�าราชการผู�ใด
มีหน�าท่ีราชการในเรื่องใด หรือไม" อย"างไร โดยเรื่องนี้ ก.พ. เคยพิจารณามีมติให�พิจารณาจาก
หลัก 4 ประการ ดังนี้ 

1. กฎหมายหรือระเบียบ ในกรณีท่ีราชการเรื่องใดมีกฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการกําหนดให�ผู�ดํารงตําแหน"งใดเป2นเจ�าพนักงานหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีในเรื่องใด 
ผู�ดํารงตําแหน"งนั้นก็มีหน�าท่ีราชการตามกฎหมายหรือระเบียบนั้น เช"น กฎหมายว"าด�วยอาวุธปCน 
กําหนดให�ผู� ว" าราชการจังหวัด นายอําเภอ เป2นนายทะเบียน มี อํานาจหน�า ท่ีราชการ
ตามกฎหมายนั้น ถ�าระเบียบว"าด�วยการพัสดุกําหนดให�ผู�ดํารงตําแหน"งใดเป2นผู�มีอํานาจท่ีสั่งซ้ือ
สั่งจ�าง ผู�ดํารงตําแหน"งนั้นก็มีหน�าท่ีราชการตามระเบียบนั้น

2. มาตรฐานกําหนดตําแหน"ง ซ่ึง ก.พ. ได�จัดทําไว�เป2นบรรทัดฐานตามมาตรา 48 
แห"งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ทุกตําแหน"ง โดยกําหนดหน�าท่ีและ
ความรับผิดชอบของตําแหน"ง ตลอดจนลักษณะงานท่ีปฏิบัติไว�เป2นกรอบกว�าง ๆ 

3. การมอบหมายของผู�บังคับบัญชา อาจเป2นการมอบหมายงานอย"างใดอย"างหนึ่ง
หรือหลายอย"าง ให�ปฏิบัติภายในกรอบหน�าท่ีและความรับผิดชอบของตําแหน"งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน"ง หรือมอบหมายงานอ่ืนท่ีอยู"ภายในอํานาจหน�าท่ีของผู�บังคับบัญชาก็ได�

4. พฤตินัย พิจารณาจากข�อเท็จจริงและพฤติการณ(ท่ีปรากฏเป2นเรื่อง ๆ ไปว"า
ตามพฤตินัยเพียงพอท่ีจะถือว"าผู�นั้นมีหน�าท่ีราชการในเรื่องนั้นได�หรือไม"

จากมติ ก.พ. ดังกล"าว จะเห็นได�ว"า การพิจารณาว"าข�าราชการผู�ใดมีหน�าท่ี
ราชการในสิ่งท่ีทําอยู"หรือไม" อย"างไร นั้น ให�พิจารณาจากหลักสําคัญ 4 ประการข�างต�น 
ซ่ึงในครั้งนี้เน�นในส"วนของ “หน�าท่ีโดยพฤตินัย” ว"าลักษณะอย"างไรจึงถือว"ามีหน�าท่ีราชการ
โดยพฤตินัยในส"วนนี้ ก.พ. ได�กําหนดว"าให�พิจารณาจากการท่ีข�าราชการผู�นั้นยอมเอาตัว
เข�าไปผูกพันกระทําการอย"างหนึ่งอย"างใด ซ่ึงการเข�าไปกระทําการดังกล"าวมีลักษณะเป2น
ทางราชการ อันถือเป2นหน�าท่ีราชการโดยพฤตินัย

ภาพประกอบ : www.freepik.com



ตัวอย"างกรณีมีหน�าท่ีโดยพฤตินัย นาง ก. เจ�าหน�าท่ีการเงิน ซ่ึงได�รับมอบหมาย
จากผู�บังคับบัญชาให�ปฏิบัติหน�าท่ีเก่ียวกับเงินงบประมาณได�ผูกพันตนรับฝากเงินนอกงบประมาณ
ท่ีมิได�อยู" ในหน�า ท่ีของตน โดยลงลายมือชื่อรับฝากเ งินนั้นไว�อย"างเป2นทางการในด�านหลัง
คู"ฉบับใบเสร็จรับเงิน ถือได�ว"า นาง ก. มีหน�าท่ีราชการในเรื่องเงินจํานวนท่ีได�รับนั้น เม่ือต"อมาปรากฏ
ข�อเท็จจริงว"า นาง ก. ได�นําเงินจํานวนดังกล"าวไปใช�ประโยชน(ส"วนตัว จึงถือได�ว"า นาง ก. กระทํา
ความผิดฐานทุจริตต"อหน�าท่ีราชการ เนื่องจากนาง ก. มีหน�าท่ีราชการ ปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยมิชอบ 
เพ่ือให�ตนเองได�ประโยชน(ท่ีมิควรได� โดยมีเจตนาทุจริต แม�ภายหลังนาง ก. จะอ�างว"า ตนไม"ได�เป2น
ผู�มีหน�าท่ีรับฝากเงินนอกงบประมาณก็ตาม แต"การท่ีนาง ก. ได�ผูกพันตนเข�ารับฝากเงินนอกงบประมาณ
ดังกล"าวโดยการลงลายมือชื่อรับฝากเงินไว�อย"างเป2นทางการในด�านหลังคู"ฉบับใบเสร็จรับเงินจึงเป2นท่ี
ประจักษ(แก"บุคคลท่ัวไปว"า นาง ก. เป2นผู�มีหน�าท่ีดังกล"าวแล�วคํากล"าวอ�างของนาง ก. ว"าไม"มีหน�าท่ี
จึงฟLงไม"ข้ึน

ท้ังหมดนี้จึงเป2นคําอธิบายและการยกตัวอย"างประกอบเพ่ือประโยชน(ในการพิจารณา
ในเรื่องการมีหน�าท่ีโดยพฤตินัยซ่ึงจะได�ให�ข�าราชการทุกท"านได�ตระหนักถึงความสําคัญของการ
ปฏิบัติงานท่ีหากผู�ใดเข�าไปปฏิบัติงานใด ๆ และผูกพันดําเนินการอย"างใดไปแล�ว ก็จะไม"พ�น
ความรับผิดชอบท่ีจะต�องตามมา หากไปดําเนินการใดไม"ถูกต�องหรือหาประโยชน(จากการปฏิบัติงาน
นั้น ๆ ก็ถือว"าเป2นการปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบได�แล�ว นะ...ขอบอก....
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ไม�ได�รับแต�งตั้งให�รักษาราชการแทน ร�องทุกข%ได�หรือไม�
 วันนี้  “ก .พ .ค .  ขอบอก” ขอเสนอกรณี ตัวอย" า ง เรื่ อ งร� อ ง ทุกข( เ ก่ี ยว กับ

การไม"ได�รับการแต"งต้ังให�เป2นผู�รักษาราชการแทนผู� อํานวยการสํานัก โดยเรื่องนี้ผู�ร�องทุกข(
เป2นข�าราชการระดับเชี่ยวชาญของกรม ก. ได�ร�องทุกข(ว"า ผู�ร�องทุกข(ถูกเลือกปฏิบัติอย"างไม"เป2นธรรม
จากคําสั่งของกรม ก. มอบหมายให�ข�าราชการรักษาราชการแทนผู�อํานวยการสํานัก ซ่ึงผู�เชี่ยวชาญ
ได�รับการแต"งต้ังให�รักษาราชการแทนผู�อํานวยการสํานักทุกคน เว�นแต" ผู�ร�องทุกข(เท"านั้นท่ีไม"ได�รับ
การแต"งต้ัง คําสั่งดังกล"าวจึงเป2นคําสั่ง ท่ีไม" เป2นธรรมอย"างชัดเจน ผู�ร�องทุกข(ถูกเลือกปฏิบัติ 
ส"งผลให�ผู�ร�องทุกข(ไม"มีโอกาสก�าวหน�าในอาชีพและผลงานการปฏิบัติหน�าท่ีด�านบริหารและผลงาน
ทุกด�านในภาพรวม ประสบการณ(ทํางานเท"าเทียมและเทียบเท"ากับข�าราชการในระดับเดียวกัน

ก.พ.ค. พิจารณาแล�วเห็นว"า คําสั่ งของกรม ก. ท่ีมอบหมายให�ข�าราชการ
รั กษาราชการแทนผู� อํ านวยการสํ านั ก ดั งกล" าว  ออกโดยอา ศัย อํ านาจตามมาตรา  ๑๓ 
และมาตรา ๔๗ แห"งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ"นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีวัตถุประสงค(
เ พ่ื อ ใ ห� มี ข� า ร า ช ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ร า ช ก า ร ไ ด� อ ย" า ง ต" อ เ นื่ อ ง ไ ม" ข า ด ต อ น เ พ ร า ะ เ ห ตุ
ท่ีไม"มีผู�ดํารงตําแหน"งหรือมีแต"ไม"อาจปฏิบัติราชการได� เนื่องจากการปฏิบัติราชการเป2นการจัดทํา
บริ กา รส าธ ารณะอย" า งหนึ่ ง ของฝS า ยปกครอง  ซ่ึ ง ต� อ ง มีความต" อ เนื่ อ ง ไม" อาจห ยุดล ง
ด�วยเหตุท่ีไม"มีผู�ปฏิบัติงานได�แต"อย"างใด โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ"นดิน 
พ.ศ.  ๒๕๓๔ มิได� มีวัต ถุประสงค( เ พ่ือให�สิทธิประโยชน(แก"ข� าราชการ ท่ี ได� รับการแต" ง ต้ั ง
ให�รักษาราชการแทน แต" มุ" งไปท่ีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ"นดินให� มีประสิทธิภาพ
เ พ่ือประโยชน(ของทางราชการหรือประโยชน(ของทางราชการหรือประโยชน(ส" วนรวม 
เม่ือคําสั่งดังกล"าวมีลักษณะเป2นการจัดคนไว� เ พ่ือทํางานทดแทนผู� อํานวยการสํานัก จึงมิได�
เป2นการให�สิทธิประโยชน(แก"ข� าราชการแต"อย"างใด โดยเฉพาะเ ม่ือคําสั่ ง ดังกล"าวไม" มีชื่ อ

ภาพประกอบ : www.freepik.com



ผู�ร�องทุกข(ด�วยแล�วย"อมไม"อาจถือได�ว"าเป2นการท่ีผู�บังคับบัญชาได�กระทําการปฏิบัติหรือไม"ปฏิบัติ
ต"อตน อันจะนํามาร�องทุกข( ได�  ซ่ึงกรณีนี้แตกต"างจากการคัดเลือกหรือแต"ง ต้ังข�าราชการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ท่ีเป2นเรื่องการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ
อันมีลักษณะท่ีให�ประโยชน( หรือกระทบต"อสิทธิของข�าราชการจึงสามารถนํามาร�องทุกข(ได� และกรณี
นี้ก็ไม"อาจถือได�ว"าเป2นการท่ีผู�บังคับบัญชาไม"ปฏิบัติต"อตนกับผู�ร�องทุกข( เนื่องจากกรณีท่ีจะถือว"า
เป2นกรณีท่ีผู� บังคับบัญชาไม"ปฏิบัติต"อตนได�นั้น ต�องเป2นเรื่องท่ีมีระเบียบกฎหมายรับรองสิทธิ
ของข�าราชการในเรื่องนั้น ๆ เอาไว� เช"น การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนระดับ การย�าย เป2นต�น 
จึงเห็นว"าเรื่องนี้เป2นเรื่องท่ีไม"เข�าลักษณะของเรื่องร�องทุกข(ตามมาตรา 122 แห"งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ผู�ร�องทุกข(จึงยังไม"มีสิทธินําเรื่องนี้มาร�องทุกข(ตามนัย
มาตรา 122 ได� จึงวินิจฉัยไม"รับเรื่องร�องทุกข(ไว�พิจารณาและให�จําหน"ายเรื่องร�องทุกข(นี้ออกจากสารบบ

ดังนั้น การไม"ได�รับการแต"งต้ังให�เป2นผู�รักษาราชการแทนผู�อํานวยการสํานัก หรือ
ตําแหน"งอ่ืนใดไม"เข�าลักษณะของเรื่องร�องทุกข(ตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 นะ...ขอบอก...
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คดีหมายเลขดำที่ อบ. 220/2561 

คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 227/2562 

ผู�ฟ�องคดี : นาย ภ.  

ผู�ถูกฟ�องคดี : คณะกรรมการพิทักษ,ระบบคุณธรรม 

 

การดำเน ินการของคณะทำงานท ี ่ ได �รับ
มอบหมายจากผู�บังคับบัญชาซึ่งเป6นผู�มีอำนาจสั่งบรรจุ
และแต 9งต ั ้ งตามมาตรา 57 แห 9งพระราชบ ัญญัติ  
ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ถือว9าเป6น 
การดำเนินการภายในของหน9วยงานซึ่งไม9ได� เป6น 
การกระทำในฐานะผู �บังคับบัญชาที ่ทำให�เกิดความ 
คับข�องใจอันเป6นเหตุแห9งการร�องทุกข,ที่ผู�ร�องทุกข, 
จะเป6นผู�มีสิทธิร�องทุกข, ตามมาตรา 122 และมาตรา 123 
แห9งพระราชบัญญัต ิระเบ ียบข�าราชการพลเร ือน  
พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ.ค. ว9าด�วยการร�องทุกข,
และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร�องทุกข, พ.ศ. 2551  
แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 ข�อ 7 วรรคหนึ่ง 

.

 

นาย ภ. เดิมรับราชการตำแหน9งนายแพทย,
ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย, ได�รับ
ความเดือดร�อนหรือเสียหายเนื ่องจากปลัดกระทรวง 
ได�มีหนังสือแจ�งหลักเกณฑ,และวิธีการย�ายหมุนเวียนแพทย, 
ทันตแพทย, และเภสัชกร ปF พ.ศ. 2559 โดยกำหนดให�
มีการย�ายข�าราชการ 3 สายงาน (แพทย, ทันตแพทย, 
และเภสัชกร) ด�วยวิธ ีการแสดงความจำนงขอย�าย 
โดยการบันทึกข�อมูลผ9านระบบย�ายแพทย, ทันตแพทย, 
และเภสัชกร หมุนเวียน ในระบบบริหารงานบุคคล (ใหม9) 
ทางเว็บไซต, ซึ่ง นาย ภ. ได�แสดงความประสงค,ขอย�าย 
ไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาล ป. เนื่องจากเห็นว9าหากมี 
อายุรแพทย,โรคไตเพิ่มอีกหนึ่งคนน9าจะเป6นประโยชน, 
ต9อทางราชการ แต9ในทางปฏิบัติก9อนที่ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขจะพิจารณาเก่ียวกับคำร�องขอย�ายท่ียื่นผ9าน
ระบบบริหารงานบุคคลนั้นได�มีการแต9งตั้งคณะทำงาน
เพื่อพิจารณาการย�ายดังกล9าวโดยมีรองปลัดกระทรวง
สาธารณสุขร9วมเป6นคณะทำงาน เมื ่อคณะทำงาน
พิจารณาการย�ายเสร็จแล�วจะรายงานไปยังปลัดกระทรวง
สาธารณส ุขรวมทั ้ งนำผลการพิจารณาย �ายไปลง 
ในระบบบริหารงานบุคคลให�ทราบด�วย เม่ือประกาศผล
การพิจารณาการย�าย (รอบที่หนึ่ง) ทางเว็บไซต, โดยไม�

ปรากฏรายชื่อของนาย ภ. เป6นผู�ได�รับการพิจารณา นาย ภ. 
จึงได�ยื ่นเรื ่องร�องทุกข,ต9อคณะกรรมการพิทักษ,ระบบ
คุณธรรม (ก.พ.ค.) ต9อมาฝLายเลขานุการของ ก.พ.ค.  
ได�แจ�งคำวินิจฉัย สรุปได�ว9า ขณะที่นาย ภ. ยื ่นหนังสือ 



กรณี ก.พ.ค. เป�นผู�ถูกฟ อง  

 

ร�องทุกข,นั ้นปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังไม9ได�ลงนาม 
ในคำสั่งย�ายแพทย,ที่ได�รับการอนุมัติให�ย�าย ความคับข�องใจ
ดังกล9าวจึงไม9ใช9ความคับข�องใจอันเกิดจากการปฏิบัติ
หรือไม9ปฏิบัติต9อตนของผู �บังคับบัญชา แต9เป6นความ 
คับข�องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม9ปฏิบัติต9อตนของ
คณะทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่เป6นผู�พิจารณาและลงข�อมูลไว�ในระบบบริหารงาน
บุคคล นาย ภ. ไม9มีสิทธิร�องทุกข,ต9อ ก.พ.ค. จึงวินิจฉัย
ไม9ร ับคำร�องทุกข,ของนาย ภ. และให�จำหน9ายเร ื ่อง  
ร�องทุกข,ออกจากสารบบ นาย ภ. เห็นว9า คำวินิจฉัยของ 
ก.พ.ค. ดังกล9าวไม9ชอบด�วยกฎหมาย จึงได�ฟ�องคดี 
ต9อศาลปกครอง  

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง  

นาย ภ. ยื่นคำฟ�องต9อศาลปกครองกลาง  
เป6นคดีหมายเลขดำที่ บ. 203/2559 ระหว9าง นาย ภ.  
ผู �ฟ�องคดี กับ คณะกรรมการพิทักษ,ระบบคุณธรรม  
ผู�ถูกฟ�องคดี ขอให�ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให�ย�าย
นาย ภ. ไปปฏิบัติหน�าที่ราชการที ่แผนกอายุรกรรม 
โรงพยาบาล ป. เพิกถอนคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ที่ไม9รับ 
คำร�องทุกข,ของนาย ภ. และรับคำร�องทุกข,ของนาย ภ. 
ไว�พิจารณา  

ศาลปกครองกลาง ในคด ีหมายเลขแดงท่ี   
บ. 48/2561 พิจารณาแล�วเห็นว9า การพิจารณาของ 
คณะทำงานในเบ้ืองต�นตามที่ได�รับมอบหมายน้ันในทาง 
ปฏิบัติมีผลผูกพันปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงถือว9า 
นาย ภ. ได�รับความคับข�องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขต9อ ก.พ.ค. ตามมาตรา 122  
แห9งพระราชบัญญัต ิระเบ ียบข�าราชการพลเร ือน  
พ.ศ. 2551 ประกอบกับข�อ 7 ของกฎ ก.พ.ค. ว9าด�วย
การร�องทุกข,และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร�องทุกข,  
พ.ศ. 2551 ซึ่งเรื่องความคับข�องใจที่เป6นเหตุให�นำไป 

ร�องทุกข,นั้นไม9ได�กำหนดให�มีการร�องทุกข,เฉพาะกรณี 
ผู�บังคับบัญชาออกกฎหรือคำสั่งเท9าน้ันถึงจะร�องทุกข,ได� 
และถึงแม�ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะยังไม9ได�มีคำสั่ง 
ตามมติของคณะทำงานแต9ก็เพียงพอที่จะถือได�ว9า 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได�มีการปฏิบัติต9อนาย ภ. แล�ว 
นาย ภ. จึงมีสิทธิร�องทุกข,ต9อ ก.พ.ค. ได� อีกทั้ง ก.พ.ค. 
มีอำนาจหน�าที่ ในการพิจารณาเรื่องร�องทุกข, ได�  
หลายประการ ตามมาตรา 124 วรรคหนึ่ง ประกอบ  
ข�อ 43 และข�อ 53 แห9งพระราชบัญญัติและกฎ ก.พ.
ฉบับเดียวกัน จึงมีคำพิพากษาให�เพิกถอนคำวินิจฉัย 
ของ ก.พ.ค. ท่ีไม9รับคำร�องทุกข,ของนาย ภ. ไว�พิจารณา 
และให�จำหน9ายเรื่องร�องทุกข,ออกจากสารบบ โดยให�มี
ผลย�อนหลังถึงวันที่ ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย และมีข�อสังเกต
เกี ่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให�เป6นไปตาม 
คำพิพากษา โดยให� ก.พ.ค. รับเรื่องร�องทุกข,ของนาย ภ. 
ไว �พ ิจารณาและดำเนินการตามอำนาจหน�าที ่ต 9อไป  
ส9วนคำขออ่ืนให�ยก 

 

 
 ก.พ.ค. ได�ยื ่นอุทธรณ,โต�แย�งคำพิพากษาของ 

ศาลปกครองกลางต9อศาลปกครองสูงส ุด เป 6นคดี

หมายเลขดำที ่ อบ. 220/2561 ซึ ่งศาลปกครองสูงสุด  

คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 227/2562 พิจารณาวินิจฉัยแล�ว 
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เห็นว9า ขณะที่นาย ภ. ยื่นคำร�องทุกข,กรณีการพิจารณา

ย�ายหมุนเวียนแพทย, ทันตแพทย, และเภสัชกร ประจำปF 

พ.ศ. 2559 รอบที ่หนึ ่ง ต9อ ก.พ.ค. นั้น ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขในฐานะผู �บ ังคับบัญชาซึ ่งเป6นผู �มีอำนาจ 

สั่งบรรจุและแต9งตั ้งตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง (10) แห9ง 

พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

ยังมิได�ออกคำสั่งในกรณีดังกล9าว กรณีจึงย9อมไม9มีความ 

คับข�องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม9ปฏิบัติต9อนาย ภ. 

ของปลัดกระทรวงสาธารณสุขที ่เป6นเหตุให�นาย ภ.  

ร�องทุกข,เรื่องนี้ต9อ ก.พ.ค. ได� และแม�ในทางปฏิบัติบุคคล 

ที่ไม9มีรายชื่อได�รับการย�ายตามที่คณะทำงานได�ลงข�อมูลไว�

ในระบบบริหารงานบุคคลจะไม9ได�รับการย�ายตามคำสั่ง 

ของปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาในภายหลัง แต9การ

ดำเนินการของคณะทำงานในการพิจารณาย�ายหมุนเวียน

แพทย, ทันตแพทย, และเภสัชกร ประจำปF พ.ศ. 2559  

รอบที่ 1 เป6นเพียงการปฏิบัติหน�าที่ตามที่ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขมอบหมาย อ ันเป 6นการพิจารณาภายใน 

ของหน9วยงานเท9านั ้น หาได�เป6นการกระทำในฐานะ

ผู �บังคับบัญชาที ่ทำให�เกิดความคับข�องใจแก9นาย ภ.  

อันเป6นเหตุแห9งการร �องทุกข,ตามกฎ ก.พ.ค. ว9าด�วย 

การร�องทุกข,และการพิจารณาวินิจฉัยร�องทุกข, พ.ศ. 2551 

นาย ภ. จ ึงย ังไม 9ม ีส ิทธ ิร �องทุกข,เร ื ่องน ี ้ ประกอบกับ 

เมื่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขได�มีคำสั่งให�แพทย,จำนวน 

178 ราย ไปปฏิบัติราชการทางส9วนราชการอื่น โดยไม9

ปรากฏรายชื่อของนาย ภ. เป6นผู�ได�รับการพิจารณา นาย ภ. 

ก็ได�ยื่นคำร�องทุกข,กรณีดังกล9าวต9อ ก.พ.ค. พร�อมกับกรณี

ไม9ได�ร ับอนุมัติให�ย �ายประจำปF พ.ศ. 2559 รอบที ่ 2  

ซึ ่ง ก.พ.ค. ได�รับเรื ่องร�องทุกข,ไว�พิจารณาแล�ว การท่ี 

ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัยไม9รับคำร�องทุกข,ของนาย ภ. และให�

จำหน9ายเรื่องร�องทุกข,ออกจากสารบบ เป6นการกระทำ 

ท่ีชอบด�วยกฎหมายแล�ว อุทธรณ,ของ ก.พ.ค. ฟOงข้ึน 

การที ่ศาลปกครองชั ้นต �นพิพากษาเพิกถอน 

คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ที ่ไม9รับคำร�องทุกข,ของนาย ภ. 

ไว�พิจารณา และให�จำหน9ายเรื่องร�องทุกข,ออกจากสารบบ 

โดยให�มีผลย�อนหลังถึงวันที่ ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย และมี

ข�อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให�เป6นไป

ตามคำพิพากษา โดยให� ก.พ.ค. รับเรื่องร�องทุกข,ของ 

ผู�ฟ�องคดีไว�พิจารณา และดำเนินการตามอำนาจหน�าที่ต9อไป 

ส9วนคำขออ่ืนให�ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม9เห็นพ�องด�วย  

พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต�น 

เป6นยกฟ�อง 

 

คดีหมายเลขดำที่ ฟ. 9/2556 

คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 14/2562 

ผู�ฟ�องคดี : นาง ศ.  

ผู�ถูกฟ�องคดี : ผู�ว9าราชการจังหวัดชัยนาท ที่ 1 

                 คณะกรรมการพิทักษ,ระบบคุณธรรม ท่ี 2  

 

  การตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข�อเท็จจริงเข�าร9วม 

เป6นคณะกรรมการสอบสวนวินัยในเรื่องเดียวกันนั้นไม9ถือว9า 



กรณี ก.พ.ค. เป�นผู�ถูกฟ อง  

 

มีสภาพร �ายแรงอ ันทำให �การพิจารณาทางปกครอง 

ไม9เป6นกลางตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห9งพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และไม�ทำให� 

การดำเนินการทางวินัยที่ได�ดำเนินการไปแล�วโดยชอบ 
เสียไป 

 

 

 

 

นาง ศ. เดิมรับราชการตำแหน9งเจ�าพนักงาน

ธุรการชำนาญงาน สังกัดโรงพยาบาล ห. สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท อุทธรณ,คำสั่งจังหวัดชัยนาท 

ที ่สั ่งลงโทษไล9ผ ู �ฟ�องคดีออกจากราชการ ในความผิด 

ฐานปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติหน�าที ่โดยมิชอบ 

เพื ่อให�ตนเองหรือผู �อ ื ่นได�ร ับประโยชน,ที ่ม ิควรได�   

เป6นการทุจริตต9อหน�าที่ราชการ และฐานประพฤติชั่ว

อย9างร�ายแรง ตามมาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 98 

วรรคสอง แห9งพระราชบัญญัต ิระเบียบข�าราชการ 

พลเร ือน พ.ศ. 2551 กรณีนำเอกสารการบ ันทึก 

ขออนุมัต ิเดิมมาแก�ไขรายการ แก�ไขว ัน เดือน ปF  

ที่จ9ายเงินในใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน และปลอม

ลายมือชื่อของหัวหน�าเจ�าหน�าที่พัสดุขณะน้ันมาดำเนินการ

เบิกจ9ายเง ิน ซึ ่งตนเองเป6นผู �ดำเนินการจัดซื ้อและ 

เป6นผู�จ9ายเงิน แล�วยักยอกเงินของทางราชการไปเป6น

ของตนเอง ทำให�ราชการได�รับความเสียหายอย9างร�ายแรง

เป6นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,280,818 บาท โดยในวันที่มีคำสั่ง

แต9งตั้งคณะกรรมการสอบสวน จังหวัดชัยนาทได�มีคำสั่ง

ลงวันที่เดียวกันให�นาง ศ. ออกจากราชการไว�ก9อนเพื่อรอ

ผลการสอบสวนพิจารณา ต9อมาประธานกรรมการสอบสวน

ได�แจ�งให�นาง ศ. ไปรับบันทึกการแจ�งและรับทราบ 

ข�อกล 9าวหาและสร ุปพยานหลักฐานท ี ่สน ับสนุน 

ข�อกล9าวหาโดยส9งทางไปรษณีย, แต9พนักงานไปรษณีย, 

ได�นำหนังสือดังกล9าวส9งให�นาง ศ. ล9วงเลยกำหนดเวลา

ตามหนังสือน้ันแล�ว เป6นเหตุให�นาง ศ. ไม9สามารถไปรับ

บันทึกการแจ�งและรับทราบข�อกล9าวหาภายในกำหนด 

หลังจากนั้นนาง ศ. จึงได�มีหนังสือปฏิเสธทุกข�อกล9าวหา 

และขอขยายเวลา 45 วัน เพื่อหาพยานหลักฐานในการ

แก�ข�อกล9าวหา แต9คณะกรรมการสอบสวนไม9ได�ตอบ

หนังสือและไม9ได�แจ�งผลการพิจารณาให�นาง ศ. ทราบ 

นาง ศ. จึงได�มีหนังสือถึงประธานกรรมการสอบสวน

และผู �ว 9าราชการจังหวัดชัยนาทเพื ่อขอให�อธ ิบาย

รายละเอียดข�อกล9าวหาเพราะนาง ศ. ไม9สามารถเข�าใจ

และชี้แจงให�ถ�อยคำหรือแก�ข�อกล9าวหานั้นได� และขอให�

ส9งเอกสารหลักฐานที่เกี ่ยวข�องกับข�อกล9าวหาให�แก9 

นาง ศ. ต9อมาประธานกรรมการสอบสวนได�มีหนังสือ

แจ�งนาง ศ. ว9าคณะกรรมการสอบสวนได�ส 9งสำเนา

พยานหลักฐานที ่สนับสนุนข�อกล9าวหาครบถ�วนแล�ว 

และไม 9อนุญาตให �ขยายเวลาโดยไม 9ม ีการอธ ิบาย 

ข�อกล9าวหา และไม9ส9งเอกสารให�ตามที่นาง ศ. มีคำขอ 

จนกระทั่งผู�ว9าราชการจังหวัดชัยนาทมีคำสั่งไล9นาง ศ. 

ออกจากราชการ นาง ศ. เห็นว9าคำสั่งดังกล9าวเป6นคำสั่ง 
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ลงโทษทางวิน ัยที ่ไม 9ชอบด�วยกฎหมาย อีกทั ้งการ

ดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนไม9เป6นกลาง 

เนื่องจากนาย จ. ซึ ่งเป6นกรรมการในคณะกรรมการ

สืบสวนข�อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนวินัย 

เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับนาง ศ. และเคยกล9าวอาฆาต 

นาง ศ. ไว� นอกจากนี ้ ผ ู �ว 9าราชการจังหวัดชัยนาท 

ได�แต9งต ั ้งคณะกรรมการสืบสวนหาข�อเท็จจริงกับ

คณะกรรมการสอบสวนเป6นคณะบุคคลเดียวกัน ซึ่งมี

ลักษณะต�องห�ามตามกฎหมาย และเดิมคณะกรรมการ 

สอบสวนมีการแจ�งข�อกล9าวหาว9านาง ศ. ได�ทำการ

ยักยอกเงินไปรวม 119 ครั้ง แต9ต9อมาได�มีการแจ�งใหม9

ว9ายักยอกเงินไปรวม 115 คร้ัง นาง ศ. เห็นว9าการปฏิบัติ

หน�าที่ของคณะกรรมการสอบสวนไม9มีความเป6นกลาง

และไม9 เป 6นธรรม ไม 9ได �สอบสวนให�ได �ข �อเท ็จจริง

ครบถ�วน และพิจารณาเห็นสมควรไล9นาง ศ. ออกจาก

ราชการ การที ่ผู �ว9าราชการจังหวัดชัยนาทได�มีคำสั่ง

จ ั ง ห วั ดชั ยน าท ไล9 ผ ู � ฟ � อ งคดี ออกจ ากร าชกา ร  

นาง ศ. ไม9 เห็นด�วย จ ึงอ ุทธรณ,คำสั ่งด ังกล 9าวต9อ 

คณะกรรมการพิทักษ,ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ซึ่ง ก.พ.ค. 

พิจารณาอุทธรณ,ของนาง ศ. แล�ว มีคำว ิน ิจฉัยให� 

ยกอุทธรณ,ของนาง ศ. 

 
นาง ศ. จึงนำคดีไปฟ�องต9อศาลปกครองสูงสุด 

เป6นคดีหมายเลขดำที ่ ฟ.9/2556 ระหว9าง นาง ศ. 

ผ ู �ฟ �องคด ี  ก ับ ผ ู � ว 9าราชการจ ังหว ัดช ัยนาท ที ่  1 

คณะกรรมการพิทักษ,ระบบคุณธรรม ที่ 2 ผู�ถูกฟ�องคดี 

ขอให�เพิกถอนคำสั ่งของผู �ว 9าราชการจังหวัดชัยนาท 

และเพิกถอนคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 

 ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล�วเห็นว9า การที่

คณะกรรมการสอบสวนข�อเท็จจริง จำนวน 2 คน  

ร9วมเป6นคณะกรรมการสอบสวนวินัยนาง ศ. ซึ ่งมี

กรรมการสอบสวนทั้งสิ้น 5 คน ไม9ถือว9ามีสภาพร�ายแรง

อันทำให�การพิจารณาทางปกครองไม9เป6นกลางและไม9มี

ผลกระทบต9อความชอบด�วยกฎหมายที่คณะกรรมการ

สอบสวนของผู�ว9าราชการจังหวัดชัยนาทได�ดำเนินการ

ไปแล�วโดยชอบ นอกจากนี้ การดำเนินการทางวินัยกับ 

นาง ศ. ในส 9วนของบ ันท ึกการแจ �งและร ับทราบ 

ข �อกล 9าวหาและสร ุปพยานหล ักฐานท ี ่ สน ับส นุน 

ข�อกล9าวหา (สว.3) นั้น เห็นว9า ได�มีการแจ�งข�อกล9าวหา 

โดยระบุว9านาง ศ. ได�กระทำความผิดอย9างไร เมื ่อใด 

และเป6นความผิดวินัยกรณีใด มาตราใด และได�มีการ

สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข�อกล9าวหาครบถ�วน  

แต9มิได�มีการแจ�งข�อกล9าวหาว9า นาง ศ. ดำเนินการ 

เบิกจ9ายเงินค9าวัสดุการแพทย,และน้ำยาชันสูตรโรค 

ที่โรงพยาบาล ห. เป6นหนี้ค�างชำระ ห�างหุ�นส9วนจำกัด ท. 

แล �วย ักยอกเง ินไว � เป6นของตนเอง จำนวน 4 คร้ัง  

เป6นเง ินรวมทั ้งสิ ้น 51,780 บาท กรณีจ ึงเป6นการ 

แจ�งข�อกล9าวหาและสรุปพยานหลักฐานที ่สนับสนุน 

ข�อกล9าวหาที ่ไม 9ครบถ�วนถูกต�องตามข�อ 15 ของ 

กฎ ก.พ. ฉบับที ่ 18 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
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ว 9 าด � วยการสอบสวนพ ิ จารณา และเป 6 นเหตุ ให�

กระบวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 

ในประเด็นน้ีไม9ชอบด�วยกฎหมาย แต9ก็มิได�เป6นเหตุให�

การแจ�ง สว. 3 ในส9วนเอกสารการเบิกจ9ายเง ินอีก  

111 ฉบับ ที ่ได�แจ�ง สว. 3 ต�องเสียไปด�วยไม9 การที่ 

นาง ศ. มีหนังสือลงวันที ่ 7 ตุลาคม 2553 แจ�งว9า 

ไม9สามารถเข�าใจข�อกล9าวหาและไม9สามารถชี ้แจง 

ให�ถ�อยคำหรือแก�ข�อกล9าวหาได� จึงรับฟOงได�บางส9วน 

และเมื่อข�อเท็จจริงรับฟOงเป6นที่ยุติแล�วว9า พฤติการณ,

และการกระทำของนาง ศ. มีความผิดตามที่ถูกกล9าวหา 

การที่ผู� ว9 าราชการจังหวัดชัยนาทมีคำสั่ งลงโทษ 

ไล9ผู�ฟ�องคดีออกจากราชการตามมติ อ.ก.พ จังหวัด

ชัยนาท จึงเป6นการลงโทษตามความร�ายแรงแห9งกรณี

และเป6นการใช�ดุลพินิจที ่ชอบด�วยกฎหมายแล�ว คำสั่ง 

ของผู �ว 9าราชการจังหวัดชัยนาทที ่ส ั ่งลงโทษไล9นาง ศ.  

ออกจากราชการเฉพาะในประเด ็นนี้จ ึ งชอบด �วย 

กฎหมายแล�ว การที่นาง ศ. ได�พิจารณาอุทธรณ,ของ 

นาง ศ. ในข�อเท็จจริงเดียวกันแล�วมีคำว ิน ิจฉัยให� 

ยกอุทธรณ,จึงชอบด�วยกฎหมายเช9นกัน และแม�จะฟOง

เป 6นย ุต ิว 9าคำส ั ่ งของผ ู � ว 9าราชการจ ังหว ัดช ัยนาท  

และคำวินิจฉัยอุทธรณ,ของ ก.พ.ค. ชอบด�วยกฎหมาย

บางส 9วนและไม 9ชอบด�วยกฎหมายบางส 9วนก็ตาม  

ก็ไม9เป6นเหตุให�คำสั่งของผู�ว 9าราชการจังหวัดชัยนาท 

และคำว ิน ิจฉ ัยยกอ ุทธรณ ,ของ ก.พ.ค.  ไม 9ชอบ 

ด�วยกฎหมายไปทั้งหมดหาได�ไม9 พิพากษายกฟ�อง 

 

 



คำพิพากษาศาลปกครองท่ีน�าสนใจ 

 

 

คดีหมายเลขดำที่ อบ. 220/2561 

คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 227/2562 

ผู�ฟ�องคดี : นาย ภ.  

ผู�ถูกฟ�องคดี : คณะกรรมการพิทักษ,ระบบคุณธรรม 

 

การดำเน ินการของคณะทำงานท ี ่ ได �รับ
มอบหมายจากผู�บังคับบัญชาซึ่งเป6นผู�มีอำนาจสั่งบรรจุ
และแต 9งต ั ้ งตามมาตรา 57 แห 9งพระราชบ ัญญัติ  
ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ถือว9าเป6น 
การดำเนินการภายในของหน9วยงานซึ่งไม9ได� เป6น 
การกระทำในฐานะผู �บังคับบัญชาที ่ทำให�เกิดความ 
คับข�องใจอันเป6นเหตุแห9งการร�องทุกข,ที่ผู�ร�องทุกข, 
จะเป6นผู�มีสิทธิร�องทุกข, ตามมาตรา 122 และมาตรา 123 
แห9งพระราชบัญญัต ิระเบ ียบข�าราชการพลเร ือน  
พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ.ค. ว9าด�วยการร�องทุกข,
และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร�องทุกข, พ.ศ. 2551  
แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 ข�อ 7 วรรคหนึ่ง 

.

 

นาย ภ. เดิมรับราชการตำแหน9งนายแพทย,
ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย, ได�รับ
ความเดือดร�อนหรือเสียหายเนื ่องจากปลัดกระทรวง 
ได�มีหนังสือแจ�งหลักเกณฑ,และวิธีการย�ายหมุนเวียนแพทย, 
ทันตแพทย, และเภสัชกร ปF พ.ศ. 2559 โดยกำหนดให�
มีการย�ายข�าราชการ 3 สายงาน (แพทย, ทันตแพทย, 
และเภสัชกร) ด�วยวิธ ีการแสดงความจำนงขอย�าย 
โดยการบันทึกข�อมูลผ9านระบบย�ายแพทย, ทันตแพทย, 
และเภสัชกร หมุนเวียน ในระบบบริหารงานบุคคล (ใหม9) 
ทางเว็บไซต, ซึ่ง นาย ภ. ได�แสดงความประสงค,ขอย�าย 
ไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาล ป. เนื่องจากเห็นว9าหากมี 
อายุรแพทย,โรคไตเพิ่มอีกหนึ่งคนน9าจะเป6นประโยชน, 
ต9อทางราชการ แต9ในทางปฏิบัติก9อนที่ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขจะพิจารณาเก่ียวกับคำร�องขอย�ายท่ียื่นผ9าน
ระบบบริหารงานบุคคลนั้นได�มีการแต9งตั้งคณะทำงาน
เพื่อพิจารณาการย�ายดังกล9าวโดยมีรองปลัดกระทรวง
สาธารณสุขร9วมเป6นคณะทำงาน เมื ่อคณะทำงาน
พิจารณาการย�ายเสร็จแล�วจะรายงานไปยังปลัดกระทรวง
สาธารณส ุขรวมทั ้ งนำผลการพิจารณาย �ายไปลง 
ในระบบบริหารงานบุคคลให�ทราบด�วย เม่ือประกาศผล
การพิจารณาการย�าย (รอบที่หนึ่ง) ทางเว็บไซต, โดยไม�

ปรากฏรายชื่อของนาย ภ. เป6นผู�ได�รับการพิจารณา นาย ภ. 
จึงได�ยื ่นเรื ่องร�องทุกข,ต9อคณะกรรมการพิทักษ,ระบบ
คุณธรรม (ก.พ.ค.) ต9อมาฝLายเลขานุการของ ก.พ.ค.  
ได�แจ�งคำวินิจฉัย สรุปได�ว9า ขณะที่นาย ภ. ยื ่นหนังสือ 
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ร�องทุกข,นั ้นปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังไม9ได�ลงนาม 
ในคำสั่งย�ายแพทย,ที่ได�รับการอนุมัติให�ย�าย ความคับข�องใจ
ดังกล9าวจึงไม9ใช9ความคับข�องใจอันเกิดจากการปฏิบัติ
หรือไม9ปฏิบัติต9อตนของผู �บังคับบัญชา แต9เป6นความ 
คับข�องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม9ปฏิบัติต9อตนของ
คณะทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่เป6นผู�พิจารณาและลงข�อมูลไว�ในระบบบริหารงาน
บุคคล นาย ภ. ไม9มีสิทธิร�องทุกข,ต9อ ก.พ.ค. จึงวินิจฉัย
ไม9ร ับคำร�องทุกข,ของนาย ภ. และให�จำหน9ายเร ื ่อง  
ร�องทุกข,ออกจากสารบบ นาย ภ. เห็นว9า คำวินิจฉัยของ 
ก.พ.ค. ดังกล9าวไม9ชอบด�วยกฎหมาย จึงได�ฟ�องคดี 
ต9อศาลปกครอง  

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง  

นาย ภ. ยื่นคำฟ�องต9อศาลปกครองกลาง  
เป6นคดีหมายเลขดำที่ บ. 203/2559 ระหว9าง นาย ภ.  
ผู �ฟ�องคดี กับ คณะกรรมการพิทักษ,ระบบคุณธรรม  
ผู�ถูกฟ�องคดี ขอให�ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให�ย�าย
นาย ภ. ไปปฏิบัติหน�าที่ราชการที ่แผนกอายุรกรรม 
โรงพยาบาล ป. เพิกถอนคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ที่ไม9รับ 
คำร�องทุกข,ของนาย ภ. และรับคำร�องทุกข,ของนาย ภ. 
ไว�พิจารณา  

ศาลปกครองกลาง ในคด ีหมายเลขแดงท่ี   
บ. 48/2561 พิจารณาแล�วเห็นว9า การพิจารณาของ 
คณะทำงานในเบ้ืองต�นตามที่ได�รับมอบหมายน้ันในทาง 
ปฏิบัติมีผลผูกพันปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงถือว9า 
นาย ภ. ได�รับความคับข�องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขต9อ ก.พ.ค. ตามมาตรา 122  
แห9งพระราชบัญญัต ิระเบ ียบข�าราชการพลเร ือน  
พ.ศ. 2551 ประกอบกับข�อ 7 ของกฎ ก.พ.ค. ว9าด�วย
การร�องทุกข,และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร�องทุกข,  
พ.ศ. 2551 ซึ่งเรื่องความคับข�องใจที่เป6นเหตุให�นำไป 

ร�องทุกข,นั้นไม9ได�กำหนดให�มีการร�องทุกข,เฉพาะกรณี 
ผู�บังคับบัญชาออกกฎหรือคำสั่งเท9าน้ันถึงจะร�องทุกข,ได� 
และถึงแม�ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะยังไม9ได�มีคำสั่ง 
ตามมติของคณะทำงานแต9ก็เพียงพอที่จะถือได�ว9า 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได�มีการปฏิบัติต9อนาย ภ. แล�ว 
นาย ภ. จึงมีสิทธิร�องทุกข,ต9อ ก.พ.ค. ได� อีกทั้ง ก.พ.ค. 
มีอำนาจหน�าที่ ในการพิจารณาเรื่องร�องทุกข, ได�  
หลายประการ ตามมาตรา 124 วรรคหนึ่ง ประกอบ  
ข�อ 43 และข�อ 53 แห9งพระราชบัญญัติและกฎ ก.พ.
ฉบับเดียวกัน จึงมีคำพิพากษาให�เพิกถอนคำวินิจฉัย 
ของ ก.พ.ค. ท่ีไม9รับคำร�องทุกข,ของนาย ภ. ไว�พิจารณา 
และให�จำหน9ายเรื่องร�องทุกข,ออกจากสารบบ โดยให�มี
ผลย�อนหลังถึงวันที่ ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย และมีข�อสังเกต
เกี ่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให�เป6นไปตาม 
คำพิพากษา โดยให� ก.พ.ค. รับเรื่องร�องทุกข,ของนาย ภ. 
ไว �พ ิจารณาและดำเนินการตามอำนาจหน�าที ่ต 9อไป  
ส9วนคำขออ่ืนให�ยก 

 

 
 ก.พ.ค. ได�ยื ่นอุทธรณ,โต�แย�งคำพิพากษาของ 

ศาลปกครองกลางต9อศาลปกครองสูงส ุด เป 6นคดี

หมายเลขดำที ่ อบ. 220/2561 ซึ ่งศาลปกครองสูงสุด  

คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 227/2562 พิจารณาวินิจฉัยแล�ว 
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เห็นว9า ขณะที่นาย ภ. ยื่นคำร�องทุกข,กรณีการพิจารณา

ย�ายหมุนเวียนแพทย, ทันตแพทย, และเภสัชกร ประจำปF 

พ.ศ. 2559 รอบที ่หนึ ่ง ต9อ ก.พ.ค. นั้น ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขในฐานะผู �บ ังคับบัญชาซึ ่งเป6นผู �มีอำนาจ 

สั่งบรรจุและแต9งตั ้งตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง (10) แห9ง 

พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

ยังมิได�ออกคำสั่งในกรณีดังกล9าว กรณีจึงย9อมไม9มีความ 

คับข�องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม9ปฏิบัติต9อนาย ภ. 

ของปลัดกระทรวงสาธารณสุขที ่เป6นเหตุให�นาย ภ.  

ร�องทุกข,เรื่องนี้ต9อ ก.พ.ค. ได� และแม�ในทางปฏิบัติบุคคล 

ที่ไม9มีรายชื่อได�รับการย�ายตามที่คณะทำงานได�ลงข�อมูลไว�

ในระบบบริหารงานบุคคลจะไม9ได�รับการย�ายตามคำสั่ง 

ของปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาในภายหลัง แต9การ

ดำเนินการของคณะทำงานในการพิจารณาย�ายหมุนเวียน

แพทย, ทันตแพทย, และเภสัชกร ประจำปF พ.ศ. 2559  

รอบที่ 1 เป6นเพียงการปฏิบัติหน�าที่ตามที่ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขมอบหมาย อ ันเป 6นการพิจารณาภายใน 

ของหน9วยงานเท9านั ้น หาได�เป6นการกระทำในฐานะ

ผู �บังคับบัญชาที ่ทำให�เกิดความคับข�องใจแก9นาย ภ.  

อันเป6นเหตุแห9งการร �องทุกข,ตามกฎ ก.พ.ค. ว9าด�วย 

การร�องทุกข,และการพิจารณาวินิจฉัยร�องทุกข, พ.ศ. 2551 

นาย ภ. จ ึงย ังไม 9ม ีส ิทธ ิร �องทุกข,เร ื ่องน ี ้ ประกอบกับ 

เมื่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขได�มีคำสั่งให�แพทย,จำนวน 

178 ราย ไปปฏิบัติราชการทางส9วนราชการอื่น โดยไม9

ปรากฏรายชื่อของนาย ภ. เป6นผู�ได�รับการพิจารณา นาย ภ. 

ก็ได�ยื่นคำร�องทุกข,กรณีดังกล9าวต9อ ก.พ.ค. พร�อมกับกรณี

ไม9ได�ร ับอนุมัติให�ย �ายประจำปF พ.ศ. 2559 รอบที ่ 2  

ซึ ่ง ก.พ.ค. ได�รับเรื ่องร�องทุกข,ไว�พิจารณาแล�ว การท่ี 

ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัยไม9รับคำร�องทุกข,ของนาย ภ. และให�

จำหน9ายเรื่องร�องทุกข,ออกจากสารบบ เป6นการกระทำ 

ท่ีชอบด�วยกฎหมายแล�ว อุทธรณ,ของ ก.พ.ค. ฟOงข้ึน 

การที ่ศาลปกครองชั ้นต �นพิพากษาเพิกถอน 

คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ที ่ไม9รับคำร�องทุกข,ของนาย ภ. 

ไว�พิจารณา และให�จำหน9ายเรื่องร�องทุกข,ออกจากสารบบ 

โดยให�มีผลย�อนหลังถึงวันที่ ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย และมี

ข�อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให�เป6นไป

ตามคำพิพากษา โดยให� ก.พ.ค. รับเรื่องร�องทุกข,ของ 

ผู�ฟ�องคดีไว�พิจารณา และดำเนินการตามอำนาจหน�าที่ต9อไป 

ส9วนคำขออ่ืนให�ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม9เห็นพ�องด�วย  

พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต�น 

เป6นยกฟ�อง 

 

คดีหมายเลขดำที่ ฟ. 9/2556 

คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 14/2562 

ผู�ฟ�องคดี : นาง ศ.  

ผู�ถูกฟ�องคดี : ผู�ว9าราชการจังหวัดชัยนาท ที่ 1 

                 คณะกรรมการพิทักษ,ระบบคุณธรรม ท่ี 2  

 

  การตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข�อเท็จจริงเข�าร9วม 

เป6นคณะกรรมการสอบสวนวินัยในเรื่องเดียวกันนั้นไม9ถือว9า 



กรณี ก.พ.ค. เป�นผู�ถูกฟ อง  

 

มีสภาพร �ายแรงอ ันทำให �การพิจารณาทางปกครอง 

ไม9เป6นกลางตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห9งพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และไม�ทำให� 

การดำเนินการทางวินัยที่ได�ดำเนินการไปแล�วโดยชอบ 
เสียไป 

 

 

 

 

นาง ศ. เดิมรับราชการตำแหน9งเจ�าพนักงาน

ธุรการชำนาญงาน สังกัดโรงพยาบาล ห. สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท อุทธรณ,คำสั่งจังหวัดชัยนาท 

ที ่สั ่งลงโทษไล9ผ ู �ฟ�องคดีออกจากราชการ ในความผิด 

ฐานปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติหน�าที ่โดยมิชอบ 

เพื ่อให�ตนเองหรือผู �อ ื ่นได�ร ับประโยชน,ที ่ม ิควรได�   

เป6นการทุจริตต9อหน�าที่ราชการ และฐานประพฤติชั่ว

อย9างร�ายแรง ตามมาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 98 

วรรคสอง แห9งพระราชบัญญัต ิระเบียบข�าราชการ 

พลเร ือน พ.ศ. 2551 กรณีนำเอกสารการบ ันทึก 

ขออนุมัต ิเดิมมาแก�ไขรายการ แก�ไขว ัน เดือน ปF  

ที่จ9ายเงินในใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน และปลอม

ลายมือชื่อของหัวหน�าเจ�าหน�าที่พัสดุขณะน้ันมาดำเนินการ

เบิกจ9ายเง ิน ซึ ่งตนเองเป6นผู �ดำเนินการจัดซื ้อและ 

เป6นผู�จ9ายเงิน แล�วยักยอกเงินของทางราชการไปเป6น

ของตนเอง ทำให�ราชการได�รับความเสียหายอย9างร�ายแรง

เป6นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,280,818 บาท โดยในวันที่มีคำสั่ง

แต9งตั้งคณะกรรมการสอบสวน จังหวัดชัยนาทได�มีคำสั่ง

ลงวันที่เดียวกันให�นาง ศ. ออกจากราชการไว�ก9อนเพื่อรอ

ผลการสอบสวนพิจารณา ต9อมาประธานกรรมการสอบสวน

ได�แจ�งให�นาง ศ. ไปรับบันทึกการแจ�งและรับทราบ 

ข�อกล 9าวหาและสร ุปพยานหลักฐานท ี ่สน ับสนุน 

ข�อกล9าวหาโดยส9งทางไปรษณีย, แต9พนักงานไปรษณีย, 

ได�นำหนังสือดังกล9าวส9งให�นาง ศ. ล9วงเลยกำหนดเวลา

ตามหนังสือน้ันแล�ว เป6นเหตุให�นาง ศ. ไม9สามารถไปรับ

บันทึกการแจ�งและรับทราบข�อกล9าวหาภายในกำหนด 

หลังจากนั้นนาง ศ. จึงได�มีหนังสือปฏิเสธทุกข�อกล9าวหา 

และขอขยายเวลา 45 วัน เพื่อหาพยานหลักฐานในการ

แก�ข�อกล9าวหา แต9คณะกรรมการสอบสวนไม9ได�ตอบ

หนังสือและไม9ได�แจ�งผลการพิจารณาให�นาง ศ. ทราบ 

นาง ศ. จึงได�มีหนังสือถึงประธานกรรมการสอบสวน

และผู �ว 9าราชการจังหวัดชัยนาทเพื ่อขอให�อธ ิบาย

รายละเอียดข�อกล9าวหาเพราะนาง ศ. ไม9สามารถเข�าใจ

และชี้แจงให�ถ�อยคำหรือแก�ข�อกล9าวหานั้นได� และขอให�

ส9งเอกสารหลักฐานที่เกี ่ยวข�องกับข�อกล9าวหาให�แก9 

นาง ศ. ต9อมาประธานกรรมการสอบสวนได�มีหนังสือ

แจ�งนาง ศ. ว9าคณะกรรมการสอบสวนได�ส 9งสำเนา

พยานหลักฐานที ่สนับสนุนข�อกล9าวหาครบถ�วนแล�ว 

และไม 9อนุญาตให �ขยายเวลาโดยไม 9ม ีการอธ ิบาย 

ข�อกล9าวหา และไม9ส9งเอกสารให�ตามที่นาง ศ. มีคำขอ 

จนกระทั่งผู�ว9าราชการจังหวัดชัยนาทมีคำสั่งไล9นาง ศ. 

ออกจากราชการ นาง ศ. เห็นว9าคำสั่งดังกล9าวเป6นคำสั่ง 

  



คำพิพากษาศาลปกครองท่ีน�าสนใจ 

 

ลงโทษทางวิน ัยที ่ไม 9ชอบด�วยกฎหมาย อีกทั ้งการ

ดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนไม9เป6นกลาง 

เนื่องจากนาย จ. ซึ ่งเป6นกรรมการในคณะกรรมการ

สืบสวนข�อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนวินัย 

เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับนาง ศ. และเคยกล9าวอาฆาต 

นาง ศ. ไว� นอกจากนี ้ ผ ู �ว 9าราชการจังหวัดชัยนาท 

ได�แต9งต ั ้งคณะกรรมการสืบสวนหาข�อเท็จจริงกับ

คณะกรรมการสอบสวนเป6นคณะบุคคลเดียวกัน ซึ่งมี

ลักษณะต�องห�ามตามกฎหมาย และเดิมคณะกรรมการ 

สอบสวนมีการแจ�งข�อกล9าวหาว9านาง ศ. ได�ทำการ

ยักยอกเงินไปรวม 119 ครั้ง แต9ต9อมาได�มีการแจ�งใหม9

ว9ายักยอกเงินไปรวม 115 คร้ัง นาง ศ. เห็นว9าการปฏิบัติ

หน�าที่ของคณะกรรมการสอบสวนไม9มีความเป6นกลาง

และไม9 เป 6นธรรม ไม 9ได �สอบสวนให�ได �ข �อเท ็จจริง

ครบถ�วน และพิจารณาเห็นสมควรไล9นาง ศ. ออกจาก

ราชการ การที ่ผู �ว9าราชการจังหวัดชัยนาทได�มีคำสั่ง

จ ั ง ห วั ดชั ยน าท ไล9 ผ ู � ฟ � อ งคดี ออกจ ากร าชกา ร  

นาง ศ. ไม9 เห็นด�วย จ ึงอ ุทธรณ,คำสั ่งด ังกล 9าวต9อ 

คณะกรรมการพิทักษ,ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ซึ่ง ก.พ.ค. 

พิจารณาอุทธรณ,ของนาง ศ. แล�ว มีคำว ิน ิจฉัยให� 

ยกอุทธรณ,ของนาง ศ. 

 
นาง ศ. จึงนำคดีไปฟ�องต9อศาลปกครองสูงสุด 

เป6นคดีหมายเลขดำที ่ ฟ.9/2556 ระหว9าง นาง ศ. 

ผ ู �ฟ �องคด ี  ก ับ ผ ู � ว 9าราชการจ ังหว ัดช ัยนาท ที ่  1 

คณะกรรมการพิทักษ,ระบบคุณธรรม ที่ 2 ผู�ถูกฟ�องคดี 

ขอให�เพิกถอนคำสั ่งของผู �ว 9าราชการจังหวัดชัยนาท 

และเพิกถอนคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 

 ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล�วเห็นว9า การที่

คณะกรรมการสอบสวนข�อเท็จจริง จำนวน 2 คน  

ร9วมเป6นคณะกรรมการสอบสวนวินัยนาง ศ. ซึ ่งมี

กรรมการสอบสวนทั้งสิ้น 5 คน ไม9ถือว9ามีสภาพร�ายแรง

อันทำให�การพิจารณาทางปกครองไม9เป6นกลางและไม9มี

ผลกระทบต9อความชอบด�วยกฎหมายที่คณะกรรมการ

สอบสวนของผู�ว9าราชการจังหวัดชัยนาทได�ดำเนินการ

ไปแล�วโดยชอบ นอกจากนี้ การดำเนินการทางวินัยกับ 

นาง ศ. ในส 9วนของบ ันท ึกการแจ �งและร ับทราบ 

ข �อกล 9าวหาและสร ุปพยานหล ักฐานท ี ่ สน ับส นุน 

ข�อกล9าวหา (สว.3) นั้น เห็นว9า ได�มีการแจ�งข�อกล9าวหา 

โดยระบุว9านาง ศ. ได�กระทำความผิดอย9างไร เมื ่อใด 

และเป6นความผิดวินัยกรณีใด มาตราใด และได�มีการ

สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข�อกล9าวหาครบถ�วน  

แต9มิได�มีการแจ�งข�อกล9าวหาว9า นาง ศ. ดำเนินการ 

เบิกจ9ายเงินค9าวัสดุการแพทย,และน้ำยาชันสูตรโรค 

ที่โรงพยาบาล ห. เป6นหนี้ค�างชำระ ห�างหุ�นส9วนจำกัด ท. 

แล �วย ักยอกเง ินไว � เป6นของตนเอง จำนวน 4 คร้ัง  

เป6นเง ินรวมทั ้งสิ ้น 51,780 บาท กรณีจ ึงเป6นการ 

แจ�งข�อกล9าวหาและสรุปพยานหลักฐานที ่สนับสนุน 

ข�อกล9าวหาที ่ไม 9ครบถ�วนถูกต�องตามข�อ 15 ของ 

กฎ ก.พ. ฉบับที ่ 18 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 



กรณี ก.พ.ค. เป�นผู�ถูกฟ อง  

 

ว 9 าด � วยการสอบสวนพ ิ จารณา และเป 6 นเหตุ ให�

กระบวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 

ในประเด็นน้ีไม9ชอบด�วยกฎหมาย แต9ก็มิได�เป6นเหตุให�

การแจ�ง สว. 3 ในส9วนเอกสารการเบิกจ9ายเง ินอีก  

111 ฉบับ ที ่ได�แจ�ง สว. 3 ต�องเสียไปด�วยไม9 การที่ 

นาง ศ. มีหนังสือลงวันที ่ 7 ตุลาคม 2553 แจ�งว9า 

ไม9สามารถเข�าใจข�อกล9าวหาและไม9สามารถชี ้แจง 

ให�ถ�อยคำหรือแก�ข�อกล9าวหาได� จึงรับฟOงได�บางส9วน 

และเมื่อข�อเท็จจริงรับฟOงเป6นที่ยุติแล�วว9า พฤติการณ,

และการกระทำของนาง ศ. มีความผิดตามที่ถูกกล9าวหา 

การที่ผู� ว9 าราชการจังหวัดชัยนาทมีคำสั่ งลงโทษ 

ไล9ผู�ฟ�องคดีออกจากราชการตามมติ อ.ก.พ จังหวัด

ชัยนาท จึงเป6นการลงโทษตามความร�ายแรงแห9งกรณี

และเป6นการใช�ดุลพินิจที ่ชอบด�วยกฎหมายแล�ว คำสั่ง 

ของผู �ว 9าราชการจังหวัดชัยนาทที ่ส ั ่งลงโทษไล9นาง ศ.  

ออกจากราชการเฉพาะในประเด ็นนี้จ ึ งชอบด �วย 

กฎหมายแล�ว การที่นาง ศ. ได�พิจารณาอุทธรณ,ของ 

นาง ศ. ในข�อเท็จจริงเดียวกันแล�วมีคำว ิน ิจฉัยให� 

ยกอุทธรณ,จึงชอบด�วยกฎหมายเช9นกัน และแม�จะฟOง

เป 6นย ุต ิว 9าคำส ั ่ งของผ ู � ว 9าราชการจ ังหว ัดช ัยนาท  

และคำวินิจฉัยอุทธรณ,ของ ก.พ.ค. ชอบด�วยกฎหมาย

บางส 9วนและไม 9ชอบด�วยกฎหมายบางส 9วนก็ตาม  

ก็ไม9เป6นเหตุให�คำสั่งของผู�ว 9าราชการจังหวัดชัยนาท 

และคำว ิน ิจฉ ัยยกอ ุทธรณ ,ของ ก.พ.ค.  ไม 9ชอบ 

ด�วยกฎหมายไปทั้งหมดหาได�ไม9 พิพากษายกฟ�อง 
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