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คำนำ 

 
ห้วงเวลาที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ ก.พ.ค. โดยสำนักพิทักษ์

ระบบคุณธรรมได้ดำเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานของ ก.พ.ค. ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ 

ก.พ.ค. News หรือ http://mspc.ocsc.go.th ซึ่งการเขียนบทความ “ก.พ.ค. ขอบอก” ก็เป็นอีกหนึ่ง

รูปแบบในการนำเสนอเกร็ดความรู ้เกี ่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ 

ตลอดจนการสรุปย่อคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ที่น่าสนใจ เพื่อให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา 

หรือผู ้ที ่สนใจได้มีความรู ้ความเข้าใจงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมมากยิ่งขึ ้น แต่เนื ่องจาก 

“ก.พ.ค. ขอบอก” ได้ปรากฏตัวในหลายๆ ช่องทางประชาสัมพันธ์  สำนักงาน ก.พ. จึงได้รวบรวม

บทความ “ก.พ.ค. ขอบอก” ที่มีการเผยแพร่ในระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2564 

เพ่ือจัดทำเป็น “รวมบทความ ก.พ.ค. ขอบอก เล่ม 7” โดยมีการจัดหมวดหมู่เนื้อหาที่อยู่กลุ่มเดียวกัน

ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาหรือค้นหาแนวทางการพิจารณาในเร่ืองนั้นๆ  

สำนักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “รวมบทความ ก.พ.ค. ขอบอก เล่ม 7” นี้             

จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ในอันที่จะ

รับทราบเกร็ดความรู้ และมุมมองในการพิจารณาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. และสามารถนำไปปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงาน หรือการดำเนินชีวิตข้าราชการได้อย่างปรกติสุข   
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สารบัญ 

ภาค 1 : เรื่องที ่“ก.พ.ค. ขอบอก”  

เกร็ดความรูเ้กี่ยวกับวินัย 

 กรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง 

 ลงโทษไปแล้ว จะลงโทษในกรณีเดียวกันได้อีกหรือไม่ ? 

 วินัยกับ “ข้าราชการที่ถูกจำคุก” เรื่องง่ายๆ ที่ (อาจ) ไม่ง่าย ตอนที่ 1 

 วินัยกับ “ข้าราชการที่ถูกจำคุก” เรื่องง่ายๆ ที่ (อาจ) ไม่ง่าย ตอนที่ 2 

 ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ออกจากราชการไปแล้ว ก็อาจถูกดำเนินการทางวินัย
อย่างร้ายแรงได้ 

 การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ออกจากราชการไปแล้ว 
ภาคต่อ 

 การสอบสวนทางวินัย ไม่ใช่การปฏิบัติราชการโดยทั่วไป 

 อำนาจการตรวจสอบการลงโทษทางวินัย 

 สิทธิโต้แย้งคำสั่งลงโทษ/งดโทษ สิทธิสำคัญที่ต้องรู้ 
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการอุทธรณ์ 

 ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ 

 วันยื่นหนังสืออุทธรณ์ 

 ยื่นอุทธรณ์ช้าเป็นเหตุสังเกตได้ 

 เสียสิทธิในการอุทธรณ์เพราะถูกเพิ่มโทษ 

 การเยียวยาและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับของผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการร้องทุกข์ 

 เงื่อนไขการร้องทุกข์ 

 ถูกพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ก็ร้องทุกข์ได้ 
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ภาค 2 : “ก.พ.ค. ขอบอก” จากคำวินิจฉัย  

ขอบอกว่าอย่างนี้เรียกทุจริต 

 เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยทุจริต 

 ใช้เงินสนับสนุนซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบ เป็นเหตุให้
ถูกไล่ออกจากราชการ 

 
36 

37 

 



 

 

 ผลของผู้เห็นแก่ได้ 

 ไม่ใช่เงินของทางราชการ ก็ผิดทุจริต ? 

 คืนเงินที่ทุจริตไม่เป็นเหตุลดโทษ 

 เอ็นดูเขา เอ็นเราขาด 

 ไตร่ตรองสักนิด... ก่อนคิดรับฝาก... 
ขอบอกว่าไม่ทุจริต ก็ผิดวินัยได้  

 ละทิ้งหน้าที่ราชการเพราะหลบหนีคดีอาญา 

 ผลของการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 

 ความรักที่ขาดศีลธรรม 

 ผลของการกระทำ 

 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

 ไลน์... ก็ช่วยไม่ได้ 

 เรื่อง “เหล้า” กับข้าราชการ 

 เอาครุภัณฑ์เสื่อมสภาพกลับบ้าน ก็มีความผิด !!! 

 ผิด... ที่ไว้ใจ... 

 ตรวจสอบซักนิดนะจ๊ะ... 

 เปล่าเรียกนะ... เค้าให้เอง... 

 อำนาจ... อันตราย ! 

 DO NOT REUSE 

 อยากมีเครดิตกับเขาบ้าง 

 ทำตามหน้าที่ ชีวีเป็นสุข ☺ 
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ภาค 1 
เรื่องที่ “ก.พ.ค. ขอบอก” 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับวินัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

รูปภาพ : https://www.freepik.com 

 

กรณี 
ความผิด  

ที่ปรากฏชัดแจ้ง  

“ก.พ.ค. ขอบอก” วันนี้ ขอพูดถึง “กรณีความผิด 
ทีป่รากฏชัดแจ้ง” ซึ่งเป็นคําที่ปรากฏอยู่ใน กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ว่า มีความสำคัญอย่างไร
ในกระบวนการดำเนินการทางวินัย โดยในหมวด 5 ของ
กฎฉบับดังกล่าว ได้กล่าวถึงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งไว้ 
ดังนี้ 

1. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อ
ผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคํารับสารภาพและได้มีการ
บันทึกถ้อยคํารับสารภาพเป็นหนังสือหรือมีหนังสือ  
รับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยแล้ว ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 
ที่ผู้บังคับบัญชาซึ่ งมีอำนาจสั่ งบรรจุตามมาตรา 57      
จะพิจารณาดำเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวน หรือ   
งดการสอบสวนก็ได้ 

2. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ในกรณีต่อไปนี้ ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏ
ชัดแจ้ง ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 
หรือผู้มีอานาจตามมาตรา 94 จะพิจารณาดำเนินการ
ทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ 

2.1 ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน
เป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่
ราชการอีกเลย และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 57 ได้ดำเนินการหรือสั่งให้ดำเนินการสืบสวน
แล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์
อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

2.2 กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก
หรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดย คําพิพากษาถึงที่สุด 
ให้จําคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2.3 กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพ
เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือได้ให้ถ้อยคํารับสารภาพ
และได้มีการบันทึกถ้อยคํารับสารภาพเป็นหนังสือหรือ      
มีหนังสือรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือ
คณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ. นี้ 

เผยแพร่ใน https://mspc.ocsc.go.th/ เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2561 

3   ก.พ.ค. ขอบอก 
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กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งนี้ ก.พ.ค. เคยพิจารณา
วินิจฉัยอยู่หลายเรื่อง เช่น เรื่องของผู้อุทธรณ์รายหนึ่งที่         
ถูกกล่าวหาว่ารับชําระเงินค่าภาษีรถประจำปี และ
ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทางทะเบียนแล้วไม่ได้
นําส่งให้ทางราชการ แต่ได้เบียดบังเงินดังกล่าวไปใช้เป็น
ประโยชน์ของตนเอง กรณีนี้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจ         
สั่งบรรจุตามมาตรา 57 ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม
ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งปรากฏว่าผู้อุทธรณ์          
รับสารภาพว่าเป็นผู้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหาจริง 
โดยจะทำเฉพาะกับเรื่องของผู้ประกอบการที่คุ้นเคยและ
รู้จักกันและนําเรื่องมาให้ผู้อุทธรณ์ช่วยดำเนินการ ผู้อุทธรณ์
จึงนำเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้มารดาและชําระหนี้
บัตรเครดิตก่อน แต่เมื่อถึงวันที่ต้องชําระภาษี ผู้อุทธรณ์
หมุนเงินมาชดใช้ให้ไม่ทัน ในการนี้ผู้ตรวจราชการกรม 
ได้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบว่า การให้ถ้อยคําของผู้อุทธรณ์
ดังกล่าวเป็นการรับสารภาพว่าผู้ อุทธรณ์กระทำการ
ตามที่ ถูกกล่ าวหาโดยการกระทำดั งกล่าวเข้าข่าย       
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และกระทำการ          
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้อุทธรณ์
ยังคงยืนยันที่จะรับสารภาพ ทั้งนี้ ผู้อุทธรณ์ได้ตรวจสอบ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเข้าใจพยานหลักฐาน 
ทั ้งหมดแล้วมิได้หลงประเด็นในเรื ่องที ่ถ ูกกล่าวหา   
การให้ถ้อยคํารับสารภาพของผู้อุทธรณ์เกิดขึ้นโดยสมัครใจ 
กรณีดังกล่าวถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง          
ซ่ึงผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 จะพิจารณาดำเนินการ
ทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวน หรือหากได้ดำเนินการสอบสวน
ไปแล้ว เมื่อผู้ถูกกล่าวหาสารภาพอาจงดการสอบสวนก็ได้ 
ดังนั้น การที่เรื่องนี้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 
ของผู้อุทธรณ์ ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ 
ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
และกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
ตามมติของ อ.ก.พ. กรม จึงถือเป็นกระบวนการดำเนินการ
ทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว  

 

เรื่องนี้จึงถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่า 
เมื่อมีการรับสารภาพโดยสมัครใจ และมีหลักฐาน        
ในการรับสารภาพนั้นแล้ว ผู้มีอำนาจสามารถพิจารณา
ดำเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวน
ก็ได้นะ..ขอบอก... 

 

นางสาวจุฑาพชิญ์ สถิรวิสาลกจิ : ผู้เขียน 

4   ก.พ.ค. ขอบอก 

รูปภาพ : https://www.freepik.com 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwif0uy44IrXAhWFpo8KHWgbBl0QjRwIBw&url=https://writer.dek-d.com/MBsneak/story/view.php?id%3D1541230&psig=AOvVaw2Nxj7dJszVRDVhNVJyf-aj&ust=1508984961950221
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ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับผู้อุทธรณ์ อธิบดี 

จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยา่ง

ร้ายแรงกับผู ้อุทธรณ์ตามกฎหมาย  คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้รายงานการสอบสวน

ไปยังอธิบดี ซึ่งอธิบดีเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์

เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจึงเสนอเรื่องต่อ 

อ.ก.พ. กรม เพื่อพิจารณา ซึ่ง อ.ก.พ. กรม พิจารณา

เรื ่องนี ้แล ้วเห็นว ่า  พฤติการณ์ของผ ู ้อ ุทธรณ์เป็น

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ

โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 

 

 

 

 

 

 

มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุ

ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อธิบดีโดยมติ 

  

ครั้งนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” มีตัวอย่างคำวินิจฉัย

ของ ก.พ.ค. กรณีท่ีผู้อุทธรณ์ถูกผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ

ทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงไปแล้ว  และต่อมาจะสั่งเพิ่มโทษ

เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีความผิดที ่ได้

กระทำอย่างเดียวกันนี้อีกได้หรือไม่ ซึ่งมีรายละเอียด

และ ก.พ.ค. จะมีคำวินิจฉัยเรื่องนี้อย่างไร นั้น มาลอง

ติดตามกัน 

เรื่องนี้ผู้อุทธรณ์เดิมรับราชการอยู่ที่หน่วยงาน

แห่งหนึ่ง ถูกอธิบดีสั่งลงโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 

3 เดือน ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที ่ราชการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ และฐานไม่รักษา

ชื ่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ ์ของตำแหน่ง

หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทำการใดๆ 

อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง 

และมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 133 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551 ต่อมาได้มีการรายงานการดำเนินการทางวินัย

เรื่องนี้ไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือพิจารณา ซึ่ง อ.ก.พ. 

กระทรวง พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์

ถือเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย และระเบียบของทางราชการ ก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง จึงมีมติให้กรม 

 

 

 ลงโทษไปแล้ว  

 จะลงโทษในกรณีเดียวกัน 

 ได้อีกหรือไม่ 

5   ก.พ.ค. ขอบอก 

เผยแพร่ใน https://mspc.ocsc.go.th/ เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 
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เรื่องนี้ถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้ส่วนราชการ

อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการออก

คำสั่งลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย โดยเฉพาะ 

การออกคำสั่งเพิ่มโทษดังกล่าว ซึ่งต้องพิจารณาให้ดี

เสียก่อนว่าข้าราชการที่จะถูกเพิ่มโทษนั้น มีกรณีที่ถูก

ลงโทษทางวินัยในความผิดอย่างเดียวกันกับความผดิที่

จะถูกเพ่ิมโทษหรือไม่  ถ้ามีก็จะต้องยกเลิกคำสั่งลงโทษ

เดิมเสียก่อน มิฉะนั้นอาจจะขัดกับหลักกฎหมายทั่วไป

ที่ห้ามมิให้ลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้ง

สำหรับความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำเพียงครั้งเดียว 

(Double Jeopardy) ทั้งยังทำให้ต้องเสียเวลาในการ

ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งอีกด้วยนะ...ขอบอก... 

 

อ.ก.พ. กรมดังกล่าว จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออก 

จากราชการ  โดยที่ไม่มีการยกเลิกคำสั่งลงโทษทางวินัย 

อย่างไม่ร้ายแรงแต่อย่างใด ผู ้อุทธรณ์จึงได้อุทธรณ์

คำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อ ก.พ.ค. 

ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามมาตรา 88 

วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 

พลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า ข้าราชการพลเรือน

สามัญผู้ใดกระทำผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย 

เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7 

การดำเนินการทางวิน ัย และวรรคสอง บัญญัติว่า  

โทษทางวิน ัยมี 5 สถาน ดังต่อไปนี ้ (1) ภาคทันฑ์  

(2) ต ัดเง ินเด ือน (3) ลดเง ินเด ือน (4) ปลดออก  

(5) ไล ่ออก  และมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติ 

ฉบับเดียวกัน บัญญัติว่า เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ  

งดโทษหรือยกโทษ ให้ผู ้สั ่งมีคำสั่งใหม่ และในคำสั่ง

ดังกล่าวให้สั ่งยกเลิกคำสั่งลงโทษเดิม พร้อมทั้งระบุ

วิธีการดำเนินการเกี ่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว ทั ้งนี้ 

ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. สำหรับเรื่องนี้เมื่อผู้อุทธรณ์ 

ได้กระทำผิดวินัย และได้รับโทษทางวินัย กล่าวคือ  

ถูกลงโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 เดือน ไปแล้ว 

การที่ต่อมามีคำสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ

ในเรื ่องเดียวกันนี ้อีกโดยไม่ได้ยกเลิกคำสั ่งลงโทษ 

ตัดเงินเดือนผู้อุทธรณ์เสียก่อน จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็น

การพิจารณาเพิ ่มโทษผู ้อุทธรณ์ เพราะถือเป็นการ 

ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 105 กรณีจึงเป็นการลงโทษ 

ผู ้อุทธรณ์สองครั ้ง ในเรื ่องเดียวกัน คำสั ่งลงโทษไล่  

ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์

ออกจากราชการให้เป็นการถูกต้องต่อไป  

 

* หนังสือสำนกังาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2547 เร่ือง  
การลงโทษข้าราชการกรณีถูกศาลพิพากษาจำคุกในเรื่องที่เคยถูกดำเนินการทางวินัยมากอ่น 

 

รูปภาพ : www.freepik.com  นางสาวจุฑาพิชญ์  สถิรวิสาลกิจ : ผู้เขียน 

 

 

6  ก.พ.ค. ขอบอก 
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โดยกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งในเรื่อง 

“ถูกจำคุก” นั ้น มีการกำหนดไว้ในมาตรา 95 วรรคสอง  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ประกอบข้อ 65 (2) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการ

ทางวินัย พ.ศ. 2556 ซึ่งมีเง่ือนไขดังนี้ 

1)  กระทำความผิดอาญาที่มิใช่การกระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2)  ต้องได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักว่าจำคุก 

(โทษประหารชีวิต) โดยไม่ว่าผู้นั้นจะมาฟังคำพิพากษา

และได้รับโทษ หรือหลบหนีคดีก็ตาม แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึง

กรณีท่ีศาลพิจารณาให้รอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ 

3)  โดยคำพิพากษาถึงที่สุด ซึ่งคดีอาจจะถึงที่สุด

โดยคำพิพากษาในชั ้นศาลฎีกา หรือกรณีที ่ไม่มีการ

อุทธรณ์หรือฎีกา ภายในระยะเวลาอุทธรณ์หรือฎีกา 

เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อข้างต้น ท่านก็สามารถ

ดำเนินการทางวินัยในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง

โดยไม่ต้องสอบสวน หรืองดการสอบสวนก็ได้ อย่างไรก็ดี 

อย่าลืมว่าในการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ต้องมี

การส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. สามัญ พิจารณามีมติตามมาตรา 97 

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 เสียก่อน 

ณ จุดนี้ ผู ้เขียนหวังว่าเงื ่อนไขข้างต้น จะเป็น

เหมือน Checklist ให้ท่านได้ใช ้เป็นตัวช ่วยในการ

พิจารณาดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการในกรณีถูก

จำคุกได้อย่างถูกต้อง 

 

หลายท่านที ่เป็นนิติกร หรือผู้ปฏิบัติงานด้าน

วินัย ซึ ่งได้ร ับมอบหมายให้ดำเนินการทางวินัยกับ

ข้าราชการที่ถูกจำคุกในสังกัดของท่าน คงยิ้มกริ่มและ

พร้อมรับดำเนินการให้ ในใจก็พลางคิดว่า “งานกล้วยๆ  

งานหมูๆ” แต่ผู้เขียนขอบอกเลยว่า หากท่านชะล่าใจ 

ก็อาจพลาดพลั้ง จากงานกล้วยเปลือกบาง กลายเป็น

เปลือกหนามทุเรียน หรือกลายเป็นหมูป่าเขี้ยวตันก็ได้ 

อย่ากระนั้นเลย เรามาทบทวนในหลายๆ ประเด็นสำคัญ 

เกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องนี้กันดีกว่า 

ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญถูกคำพิพากษา

ลงโทษให้จำคุก ทุกๆ ท่านก็คงจะนึกถึงการดำเนินการ 

ทางวินัยซึ่งเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง แต่ในความ

เป็นจริงก็มีหลายๆ กรณีที่ไม่ใช่กรณีความผิดที่ปรากฏ 

ชัดแจ้งอย่างที่ท่านๆ คิด ผู้เขียนจึงขอทบทวนเงื่อนไข 

ในกรณีนี้เสียก่อน ก่อนที่เราจะคุยในประเด็นสำคัญ

ต่อไป 

 “เรื่องง่ายๆ ที่ (อาจ) ไม่ง่าย” … ตอนที่ 1 

 

REUSE 

วินัยกับข้าราชการที่ถูกจำคุก 

 

7   ก.พ.ค. ขอบอก 

เผยแพร่ใน https://mspc.ocsc.go.th/ เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2562 

https://mspc.ocsc.go.th/


 

http://mspc.ocsc.go.th 
 

 

 

 

นายศักดริน โตะ๊เฮง : ผู้เขียน 

จบการทบทวนเรื ่องแรกแล้ว ผู ้เขียนขอเข้า

เรื ่องประเด็นสำคัญๆ ที ่อยากหยิบยกมาคุยกับท่าน  

โดยในประเด็นแรก คือ การลงโทษทางวินัยซ้ำกับกรณี

ข้าราชการที่ถูกจำคุก 

เราคงกล่าวได้ว่าพฤติการณ์อันเป็นความผิด

ทางอาญาล้วนเข้าข่ายเป็นความผิดทางวินัยทั ้งสิ้น 

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องปกติที่คดีวินัยกับคดีอาญาจะมีการ

ดำเนินการควบคู่กันไป โดยมีหลายๆ เรื่องที่คดีวินัยได้ 

พิจารณาและสั่งลงโทษเสร็จสิ้นไปก่อนคดีอาญา ซึ่งก็จะ

นำพาปัญหาที่ท่านๆ มักจะได้พบเจอเช่น มีการลงโทษ 

ทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงไปแล้ว แต่ต่อมาในเรื่องเดียวกัน 

 

เรื ่องเดียวกันก็ตาม ก็สามารถลงโทษทางวินัยฐาน

กระทำผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด

ให้จำคุกได้อีก และไม่ถือเป็นการลงโทษทางวินัยซ้ำ 

ทั้งนี้ เพราะเป็นความผิดคนละฐานกับความผิดที่เคย

ถูกดำเนินการทางว ิน ัย และได้ร ับการล ้างมลทิน

ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น ความผิดฐานกระทำความผิดอาญา

จนได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

ภายหลังนี้จึงไม่ได้รับการล้างมลทินแต่อย่างใด* 

จากความเห็นของ ก.พ. ดังกล่าวทุกท่านคงจะ

ได้ความกระจ่างแล้วว่า เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ

ถูกลงโทษจำคุก ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นย่อมสามารถ 

 

 

ดำเนินการทางวินัยได้ แม้ในเรื่องเดียวกันจะเคยพิจารณา
และสั่งลงโทษทางวินัยไปแล้ว โดยถือเป็นคนละฐาน
ความผิด และไม่เป็นการลงโทษทางวินัยซ้ำแต่อย่างใด 

ผู ้เขียนยังคุยประเด็นเกี ่ยวกับ “ถูกจำคุก”  

ไปไม่เท่าไหร่ ก็ดูเหมือนว่าจะยืดยาวเกินกว่าที่ผู้เขียน

จะคุยกับท่าน ๆ ได้จบในคราวเดียว ผู้เขียนคงต้องขอติด

ในประเด็นอื่น ๆ ที่สำคัญไว้ในคราวหน้า แล้วพบกันใหม่

กับ “วินัยกับข้าราชการที่ถูกจำคุก” เรื่องง่ายๆ ที่ (อาจ) 

ไม่ง่าย ตอนที่ 2 นะ...ขอบอก… 

 

ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับโทษ

จำคุก เราจะดำเนินการอย่างไรต่อไปดี 

ในประเด็นนี ้ ก.พ. ได้เคยพิจารณาว่า เมื่อ

ข้าราชการกระทำผิดวินัยและถูกสั่งลงโทษ สั่งงดโทษ 

หรือสั่งยุติเรื่อง และแม้จะมีกฎหมายว่าด้วยการล้างมลทิน

ออกมาใช้บังคับ ทำให้บุคคลดังกล่าวได้รับการล้างมลทิน

แล้วก็ตาม แต่เมื่อบุคคลดังกล่าวถูกศาลพิพากษาจำคุก 

โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในภายหลัง แม้จะเป็น 

 

 

* หนังสือสำนกังาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2547 เร่ือง  
  การลงโทษข้าราชการกรณีถูกศาลพิพากษาจำคุกในเรื่องที่เคยถูกดำเนินการทางวินัยมาก่อน 

 

รูปภาพ : www.freepik.com 
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เกี ่ยวกับอาวุธปืน โดยศาลได้มีคำพิพากษาถึงที ่สุด 

เมื่อ 4 กันยายน 2557 ให้ลงโทษจำคุกเป็นเวลา 21 ปี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชาจึงมีคำสั่ง

ลงโทษไล่ข้าราชการรายนี้ออกจากราชการ ฐานกระทำ

ความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่า

จำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือให้รับโทษ 

ที ่หน ักกว ่าจำคุก ตามมาตรา 98 วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

ข้าราชการรายนี้จึงได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อ ก.พ.ค.   

ก.พ.ค. ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วเห็นว่า จากพฤติการณ์

แห่งการกระทำผิด การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งลงโทษ

ไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการนั้น เหมาะสมแก่กรณีแล้ว 

แต่อย่างไรก็ดี เรื ่องนี้ศาลจังหวัดได้อ่านคำพิพากษา

ของศาลฎีกาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ว่า ผู้อุทธรณ์

มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและในความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง 

โดยพิพากษายืนให้จำคุกผู้อุทธรณ์ รวม 21 ปี ซึ่งในขณะ

ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกผู้อุทธรณ์นั ้น 

 

วันนี้ ก.พ.ค. ขอบอก จะมาพูดคุยกับท่านผู้อ่าน

ต่อในกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญถูกลงโทษจำคุก  

ท่านผู ้อ่านเคยสงสัยหรือไม่ว่า กรณีที ่ข้าราชการได้

กระทำความผิดอาญาเมื่อครั้งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ใช้บังคับ และต่อมา

ได้ร ับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที ่สุด ในขณะที่

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

มีผลใช้บังคับแล้ว การปรับบทความผิดทางวินัยจะต้อง

ใช้กฎหมายฉบับใด ประเด็นปัญหานี้มีคำตอบให้ทุกท่าน

หายสงสัยกันแล้ว ตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ที่ผู้เขียน

จะขอหยิบยกมาบอกเล่าให้รับทราบตามลำดับทั้งข้อเท็จจริง

และข้อกฎหมาย ดังนี้ 

โดยข้อเท็จจริงเรื่องนี้มีอยู่ว่า เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 

2549 ข้าราชการรายหนึ่งได้ใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนบ้าน 

3 นัดซ้อนจนเสียชีวิต เนื่องจากปมปัญหาขัดแย้งใน

เรื่องที่ดินและการรุกล้ำที่ดิน จนเป็นเหตุให้ข้าราชการ

รายนี้ถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาฆ่าผู้อื่น และความผิด 

 

 

 “เรื่องง่ายๆ ที่ (อาจ) ไม่ง่าย” … ตอนที่ 2 

 

REUSE 

วินัยกับข้าราชการที่ถูกจำคุก 

9    ก.พ.ค. ขอบอก 

เผยแพร่ใน https://mspc.ocsc.go.th/ เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2562 
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นายศักดริน โตะ๊เฮง : ผู้เขียน 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ได้มีผลบังคับแล้ว การที ่ผู ้ว ่าราชการจังหวัดมีคำสั่ง

ลงโทษผ ู ้อ ุทธรณ ์โดยปร ับบทความผ ิดทางว ินัย 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน   

พ.ศ. 2535 จึงเป็นการปรับบทความผิดทางวินัยที่ไม่ถูกต้อง 

ก.พ.ค. จึงมีคำวินิจฉัยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ

แก้ไขคำสั่งลงโทษ โดยให้ปรับบทความผิดเป็นความผิด

วินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำความผิดอาญาจนได้รับ

โทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็น

โทษสำหรับความผิดที่ ได ้กระทำโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ ตามมาตรา 85 (6) แห่งพระราชบัญญัติ 

 

 

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ทั้งนี ้ ตาม 

คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. เรื่องดำที่ 5910196 เรื่องแดงที่ 

0009160 

จากคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ดังกล่าว ผู้เขียน 

จึงขอสรุปว่า ในการปรับบทความผิดทางวิน ัยนั้น 

ผู ้บังคับบัญชาต้องสั ่งลงโทษในฐานความผิดตาม

กฎหมายที ่ใช้บังคับอยู่ ในขณะที่ข้าราชการกระทำ

ความผิดวินัยซึ ่งกรณีข้าราชการกระทำผิดวินัยฐาน

ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดนั้น ต้องถือว่า

วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษจำคุก คือวันที่

ได้กระทำความผิดวินัยตามฐานนี้นะ...ขอบอก… 

รูปภาพ : www.freepik.com 

 

10    ก.พ.ค. ขอบอก 
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รู ้หรือไม่ !!! ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด  

แม้จะออกจากราชการไปแล้วก็อาจถูกดำเนินการทางวินัย

และถูกสั่งลงโทษได้เสมือนว่าผู้นั ้นยังไม่ได้ออกจาก

ราชการ แต่ก่อนที่จะกล่าวถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ 

ผู ้ เขียนมีกรณีศึกษาที ่จะถามผู ้อ่านว่าถ้านาย ม.  

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดส่วนราชการ 

แห่งหนึ่ง ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบงาน 

ด้านการเงินของส่วนราชการนั้น เมื่อวันที่ 6 เมษายน 

2562 นาย ม. ได้ทุจริตนำเงินของทางราชการ 

ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ต่อมาวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

นาย ม. ได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ หลังจากนั้น 

มีผู้ทำหนังสือร้องเรียนกล่าวหาว่านาย ม. กระทำทุจริต

ดังกล่าวต่อต้นสังกัดของนาย ม. ท่านคิดว่ากรณีนี้

ผู ้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยกับนาย ม.  

ไดห้รือไม่ ???  

 

 

 

 

 

 

ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (เดิม) นั้น การดำเนินการ

ทางวินัยอย่างร้ายแรงกับข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ที่ออกจากราชการไปแล้ว จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้

มีการกล่าวหาเป็นหนังส ือก่อนที ่ข ้าราชการผ ู ้นั้น 

จะออกจากราชการ ไม่ว่าจะเป็นการออกจากราชการ

เพราะลาออก หร ือเกษียณอายุราชการก็ตาม  

เว้นแต่กรณีท่ีตาย แต่เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  

ซึ่งมีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 6 เมษายน 2562 หลักในการ

ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับข้าราชการพลเรือน

สามัญที่ออกจากราชการไปแล้วได้เปลี่ยนแปลงไป 

กล่าวคือ นอกจากผู้บังคับบัญชาจะมีอำนาจดำเนนิการ

ทางวินัยอย่างร้ายแรงกับข้าราชการที ่ถูกกล่าวหา 

ก ่ อนออกจากราชการตามหล ั กการ เด ิ มแล้ ว  

ยังสามารถที่จะดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับ

ข้าราชการที ่ถูกกล่าวหาภายหลังจากที ่ออกจาก

ราชการไปแล ้วได ้ด ้วย เพ ียงแต ่ในกรณีหล ังนี้   

มีเงื่อนไขว่าต้องเริ่มดำเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปี

นับแต่วันที่ข้าราชการที่ถูกกล่าวหาออกจากราชการ 

 

รูปภาพ : http://www.worldcongressacg2017.org 
รูปภาพ : http://www.freepik.com 
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ทั้งนี้ ทั้งกรณีที่เป็นการกล่าวหาก่อนออกจากราชการ

หร ือภายหล ังออกจากราชการไปแล ้ว จะต ้อง 

สั ่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ข้าราชการผู้นั้น 

ออกจากราชการ 

 ดังนั ้น จากกรณีศึกษาข้างต้นเมื ่อเรื ่องนี้  

นาย ม. ได้กระทำการทุจริตนำเงินของทางราชการ 

ไปใช้ประโยชน ์ส ่วนตนขณะท ี ่มาตรา 100 แห่ง

พระราชบ ัญญ ัติ ระ เบ ี ยบข ้ าร าชการพล เร ื อน  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ แม้ต่อมามีการ

กล่าวหาร้องเรียนว่านาย ม. กระทำผิดวินัยฐานทุจริต 

ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ภายหลัง

จากที่นาย ม. ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ 

ไปแล้ว ผู้บังคับบัญชาก็มีอำนาจดำเนินการทางวินัย 

กับนาย ม. ได้ แต่มีเงื ่อนไขว่าต้องเริ ่มดำเนินการ

สอบสวนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นาย ม. ได้รับอนุญาต

ให้ลาออกจากราชการ และหากผลการสอบสวน

ปรากฏว ่านาย ม. กระทำผิดว ิน ัยอย ่างร ้ายแรง  

ก็สามารถสั ่งลงโทษนาย ม. ได้ โดยต้องสั ่งลงโทษ

ภายในสามปีน ับแต่ว ันที ่นาย ม. ได ้ร ับอนุญาต 

ให้ลาออกจากราชการ 

 

 

 

 

 

 

 จากกรณ ี ศ ึ กษาและหล ั กกฎหมายที่

เปลี ่ยนแปลงไปดังกล่าวข้างต้น คงพอที ่จะทำให้  

ท่านผู้อ่านเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี่ยวกับ

การดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับข้าราชการ 

ที ่ออกจากราชการไปแล้วไม่มากก็น้อย และหวัง 

เป็นอย่างยิ ่งว ่าถ้ามีกรณีเกิดขึ ้นจริง ผู ้ที ่ม ีหน้ าที่

เก ี ่ยวข้องกับเร ื ่องนี ้จะสามารถนำหลักกฎหมาย 

ดังที ่กล ่าวมา ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการ 

ทางวินัยได้อย่างถูกต้องนะ...ขอบอก... 

 

 

  

 

                                              http://mspc.ocsc.go.th รูปภาพ : http://www.uidownload.com 
 

                                      จุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกจิ : ผู้เขยีน 
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โดยกรณีที่ส�วนราชการได�หารือมายังสํานักงาน 

ก.พ. เป�นกรณีที่ได�มีการกล�าวหานาย ก. ข�าราชการ 

พล เร ื อนสาม ัญว � าม ีพฤต ิ การณ % กระท ํ าผ ิ ดว ิ นั ย 

อย�างร�ายแรง และผู�บังคับบัญชาได�แต�งตั้งคณะกรรมการ

สืบสวนข�อเท็จจริง เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2558 

ต�อมานาย ก. ได�ลาออกจากราชการตั้งแต�วันที่ 

16 มิถุนายน 2559 และปรากฏว�าผู�บังคับบัญชาไม�ได� 

ม ีค ําส ั ่ งแต � งต ั ้ งคณะกรรมการสอบสวนทางว ิ นัย 

อย�างร�ายแรงภายใน 180 วันนับแต�นาย ก. ได�ออกจาก

ราชการ  

ต�อมาพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน 

(ฉบ ับท ี ่  3) พ.ศ.  2562 ได �ม ีผลใช �บ ังค ับ เม ื ่อว ันท่ี  

6 เมษายน 2562 โดยกรณีน ี ้หากน ับว ันท ี ่นาย ก.  

ออกจากราชการไปจนถึงวันที่พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผล

ใช�บังคับ ก็ปรากฏว�ายังอยู �ในห�วงเวลาที ่ไม�เกิน 3 ปB 

นับแต�ว ันที ่นาย ก. ออกจากราชการจากข�อเท็จจริง

ดังกล�าว ส�วนราชการจึงหารือว�าจะดําเนินการทางวินัย

แก�นาย ก. ตามมาตรา 100 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ได�หรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวัสดีครับท�านผู�อ�านหากท�านได�ติดตามบทความ 

ก.พ.ค. ขอบอกมาอย �างต �อเน ื ่อง ท �านคงทราบว�า  

การดําเนินการทางวินัยแก�ข�าราชการพลเรือนสามัญ 

ผู �ออกจากราชการไปแล�วได�มีการแก�ไขเพิ ่มเติมตาม 

พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2562 โดยมาตรา 100 ที ่แก�ไขเพิ ่มเติมใหม� น้ัน  

ได �บ ัญญัต ิหล ักเกณฑ%ในกรณีท ี ่ ได �มีการกล�าวหาว�า 

ข�าราชการพลเรือนสามัญกระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง 

อยู�ก�อนออกจากราชการโดยมีเงื่อนไขใหม�คือ“ไม�มีการ 

กําหนดระยะเวลาในการแต�งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ทางวินัยอย�างร�ายแรงเพียงแต�ผู�บังคับบัญชาต�องสั่งลงโทษ

ภายใน 3 ปB นับแต�วันที่ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�นั้นออก

จากราชการ" แต� เน ื ่องจากพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบ

ข�าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ไม�ได�มีการ

กําหนดบทเฉพาะกาลเอาไว� จึงทําให�เกิดประเด็นปFญหา

ในทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการดําเนินการทางวินัยแก�ผ ู �ที่ 

ออกจากราชการไปแล�วท่ีมีการดําเนินการคาบเกี ่ยว

ระหว�างบทบัญญัติตามมาตรา 100 เดิม และมาตรา 100 

ที ่แก�ไขเพิ ่มเติม อันเป�นที ่มาที ่ส �วนราชการได�หารือ  

ซ ึ ่ ง ก.พ.ค. ขอบอกว ันน ี ้ขอหย ิบยกการพิจารณา 

ในประเด็นนี้มาบอกเล�าแก�ท�านผู �อ �านเพื่อประโยชน% 

ในการปฏิบัติราชการต�อไป  

การดำเนินการทางวินัยแก่ขา้ราชการพลเรือนสามัญ  

              ท่ีออกจากราชการไปแล้ว ภาคต่อ     

รูปภาพ : 1. https://www.istockphoto.com/de/vektor/ 
           2. https://letsdraw.it/th/  
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จากการพิจารณาของ ก.พ. ดังกล�าว ท�านผู�อ�าน
คงได�หลักในการตีความกฎหมายแล�วว�าต�องตีความ
ในทางที่เป�นธรรมแก�ข�าราชการและสอดคล�องกับหลัก
ทั่วไปในการบังคับใช�กฎหมาย ดังนั้น เมื ่อข�าราชการ 
ผ ู �ออกจากราชการและได �ร ับประโยชน %ท ี ่จะไม � ถูก
ดําเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ%ของกฎหมายเดิมไป
แล�ว ก็ไม�อาจหยิบยกหลักเกณฑ%ตามกฎหมายที่บัญญัติ
ขึ้นใหม� ซึ่งเป�นโทษกับข�าราชการมาดําเนินการทางวินัย
กับข�าราชการผู�นั้นได�อีก แม�ว�ากฎหมายที ่บัญญัติข้ึน 
ในภายหลังจะไม�มีบทเฉพาะกาลก็ตาม อย�างไรก็ดี แม�ว�า
จะดําเน ินการทางว ิน ัยไม �ได �  แต� เร ื ่องความร ับผิด 
ทางละเมิดของเจ�าหน�าที ่ ความรับผิดทางแพ�ง และ 
ความรับผิดในคดีอาญา ผู �บังคับบัญชาก็ยังมีอำนาจ
หน �าท ี ่ท ี ่ จะต �องพ ิจารณาด ํา เน ินการต �อไปได �อยู�  
นะ…ขอบอก... 

 

                 

 

 

 

รูปภาพ : 3. https://www.freevector.com/vector/business-meeting 
            4. https://www.freepik.com/freevector/attorneypleadingcourt 
            5. https://www.freevectors.net/free-vectors/meeting 
 

นายศักดริน โตfะเฮง: ผู�เขียน 

ก ร ณ ี นี้  ก . พ .  พ ิ จ า ร ณ า แ ล � ว เ ห ็ น ว� า 

เมื่อผู�บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 

ไม�ได�ดําเนินการแต�งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

อย�างร�ายแรงภายใน 180 วันนับแต� วันที่นาย ก. พ�นจาก

ราชการ ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอานาจสั่งบรรจุจึงหมดอํานาจ

ท่ีจะดําเนินการทางวินัยกับนาย ก. ต�อไป เนื่องจากไม�อยู�

ในหลักเกณฑ%ตามมาตรา 100 แห�งพระราชบัญญัติ  

ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป�นกฎหมาย

ท่ีใช�บังคับอยู�ในขณะน้ัน  

 

 

 

 

 

 

แม �ต �อมาจะม ีการแก � ไขมาตรา 100 ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2562 ซึ่งไม�มีหลักเกณฑ%ที่จะต�องตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนทางว ิน ั ยอย � างร � ายแรงภายใน 180 วัน

ผู �บังคับบัญชาก็ไม�อาจนําหลักเกณฑ%ตามที ่แก�ไขใหม�

ดังกล�าวมาใช�พิจารณาย�อนหลังให�เป�นโทษกับผู�ที่พ�นจาก

ราชการไปแล�วได� 
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“เอ่อ......ผมยังไม่ได้รับรายงาน” “รอให้ผม

ได้รับรายงานก่อนนะ”  

สวัสดีครับ ก.พ.ค. ขอบอก ขอเริ่มต้นด้วยวลีฮิต 
ที ่ท ่านม ักได ้ย ิน ได ้ เห ็น จากข ่าวทางส ื ่อต ่างๆ  
อยู ่เป็นประจำ โดยหากมีเรื ่องร้อน ประเด็นฮอท
เกิดขึ้นก่อนที่ผู้มีอำนาจหน้าที่จะให้ข้อมูลหรือชี้แจง
ใดๆ ต่อสื่อมวลชน ก็จะต้องรอข้อเท็จจริงและความเห็น
ที่ได้รับจากรายงานเสียก่อน จึงแสดงให้เห็นได้ว่าการ 
“รายงาน” นั้น เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ผู้เขียนจึงขอหยิบยก
ประเด็นเก่ียวกับการ “รายงาน” ในการปฏิบัติราชการ
มาเล่าสู่กันฟัง 

“รายงาน” หมายถึง เรื ่องราวที่ได้ดำเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริงและศึกษาค้นคว้า จากนั ้นจึงสรุป
นำเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป 
การรายงานที่ถูกต้องตามหลักการทางวินัยข้าราชการนั้น 
โดยปกติจะมีอยู่ 2 กรณีหลักๆ คือ การรายงานที่ต้อง
นำเสนอข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง แต่หากเป็นการรายงานเท็จ 
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้ง ก็ย่อมเป็น
ความผิดวิน ัยอย่างไม่ร ้ายแรงตามมาตรา 83 (1)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 และอีกกรณีหนึ่งคือการรายงานอันเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งต้องรายงานตามลำดับชั้น 
ของการบังคับบัญชา หากฝ่าฝืนโดยกระทำการข้าม
ผู้บังคับบัญชาก็ย่อมเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

 
ตามมาตรา 83 (2) แห่งพระราชบัญญัติด ังกล่าว  
แต่ในที ่นี ้ผู ้เขียนอยากจะกล่าวถึงการ “รายงาน”  
ที ่ไม่ใช ่การปฏิบัต ิราชการโดยปกติทั ่วไป นั ่นคือ  
“การรายงานการสอบสวน” 

 “รายงานการสอบสวน” คือ บันทึกสรุป
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวน 
และเสนอความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัย
ตามมาตราใด อย่างไร หรือไม่ โดยอาศัยพยานหลักฐาน
และเหตุผลว่าเป็นอย่างไร ในกรณีที ่ผู ้ถูกกล่าวหา 
ได ้กระทำผ ิดว ิน ัยควรได ้ร ับโทษสถานใด ท ั ้ งนี้   
เพื ่อประกอบ การพิจารณาสั ่งการของผู ้สั ่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ซึ่งการทำรายงานดังกล่าว
เป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการสอบสวน 
โดยข้อมูลต ่างๆ ในการสอบสวนทางว ิน ัยถ ือเป็น
ความลับของทางราชการ ผู้ที ่ไม่ได้มีหน้าที่เกี ่ยวข้อง 
กับการดำเนินการทางว ิน ัยในเร ื ่องนั ้นๆ ไม่อาจ 
เข้ามาร่วมรับรู้ข้อมูลหรือเสนอความเห็นได้ จากที่
ผู้เขียนได้เกริ่นมาข้างต้น ท่านๆ เคยคิดสงสัยหรือไม่ว่า 
การส ่ งรายงานการสอบสวนไปย ัง ผ ู ้ส ั ่ งแต ่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนต ้องผ ่านผ ู ้บ ั งค ับบ ัญชา
ตามลำดับชั้นด้วยหรือไม่ 

ในข้อสงสัยนี ้ผ ู ้ เขียนขอเรียนว่า ก.พ.ค.  
ได้พิจารณาและมีคำวินิจฉัยให้ความกระจ่างแล้ว ผู้เขียน
จึงขอหยิบยกคำวินิจฉัยมาบอกกล่าวโดยสังเขป ดังนี้ 

รูปภาพ : http://www.matichon.co.th 
รูปภาพ : http://www.freepik.com 

                                              http://mspc.ocsc.go.th 
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เรื่องมีอยู่ว่า ผู้อุทธรณ์ได้โพสต์ข้อความ และ
รูปภาพเอกสารราชการเกี ่ยวกับการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการ ลงใน Facebook โดยไม่ได้รับอนุญาต 
นางสาวน้อย (นามสมมติ) ผู ้บังคับบัญชาเห็นโพสต์
ดังกล่าวของผู้อุทธรณ์ จึงรายงานไปยังคู่กรณีในอุทธรณ์ 
(ผู ้บังคับบัญชาและผู ้สั ่งลงโทษ) เพื ่อให้ดำเนินการ 
ทางวินัยแก่ผู ้อุทธรณ์ จนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงขึ้น ซึ่งผลจากการ
สอบสวนปรากฏว่าผู้อุทธรณ์กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
โดยคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็นความผิดเล็กน้อย 
ประกอบกับมีเหตุอันควรงดโทษ จึงเสนอความเห็นไว้ใน
รายงานการสอบสวนว่าสมควรงดโทษแก่ผู้อุทธรณ์ และ
รายงานผลการสอบสวนทางวินัยไปยังคู่กรณีในอุทธรณ์ 
ซึ่งเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยเสนอผ่าน
นางสาวน้อย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้อุทธรณ์ และเป็น
ผู้บังคับบัญชาของคณะกรรมการสอบสวน 2 ใน 3 คน 
ต่อมาปรากฏว่า คณะกรรมการสอบสวนได้ทำการแก้ไข
ความเห็นในรายงานการสอบสวนจากที่เคยเสนอให้  
งดโทษผู้อุทธรณ์ เปลี่ยนเป็นสมควรลงโทษภาคทัณฑ์  
ซึ่งคู่กรณีในอุทธรณ์พิจารณารายงานการสอบสวนฉบับที่
มีการแก้ไขแล้วเห็นชอบด้วย จึงมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ 
จากนั้นจึงมีการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษมายัง ก.พ.ค. 

ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย
การดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ข้อ 53 กำหนดให้
คณะกรรมการสอบสวนจัดทำรายงานการสอบสวน
เสนอต ่อผ ู ้ ส ั ่ งแต ่ งต ั ้ งคณะกรรมการสอบสวน  

ซึ่งการดำเนินการทางวินัยมิใช่เป็นการปฏิบัติราชการ
ทั่วไป และนางสาวน้อย ไม่ได้เป็นกรรมการสอบสวน
จึงไม่มีหน้าที่เสนอความเห็น แต่เป็นเรื่องที่คณะกรรมการ
สอบสวนจะต้องรายงานการสอบสวนไปยังผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนโดยตรง เมื ่อข้อเท ็จจริง 
รับฟังได้ว ่านางสาวน้อย ได้เอาตัวสอดเข้าผูกพัน 
เสนอความเห็น อันเป็นการแทรกแซงและมีผลต่อ
ความเห ็นของคณะกรรมการสอบสวน ทำให้
คณะกรรมการสอบสวนเปล ี ่ยนแปลงความเห็น 
ในรายงานการสอบสวน การดำเนินการทางวินัย 
ของคณะกรรมการสอบสวนจึงไม่ถูกต้องตามขั้นตอน
และว ิ ธ ี ก ารท ี ่ ก ำหนดไว ้ ในกฎ  ก .พ .  ว ่ าด ้ วย 
การดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 

จากคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ข้างต้น รายงาน 
การสอบสวนไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนทางวินัย 
อย่างร้ายแรงหรือการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
ไม่ใช่การรายงานการปฏิบัติราชการในทางปกติทั่วไป 
ท ี ่จะต ้องรายงานผ ู ้บ ั งค ับบ ัญชาตามลำด ับชั้น  
แต่รายงานการสอบสวนถือเป ็นการรายงานที ่มี
ลักษณะพิเศษท่ีกฎหมายกำหนดให้ต้องรายงานไปยัง
ผู ้บังคับบัญชาผู้สั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวน
โดยตรง มิฉะนั ้นแล ้วก็อาจเกิดกรณีแปลงสาส์น 
ให้ข้อเท็จจริงหรือความเห็นผิดเพ้ียนไปได้นะ...ขอบอก... 

 

     

                                              http://mspc.ocsc.go.th รูปภาพ : http://www.uidownload.com 
รูปภาพ : http://www.freepik.com 
 

                                              ศักดริน โต๊ะเฮง : ผู้เขียน 
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 อย�างไรก็ดี ยังมีองค�กรที่สําคัญอีกองค�กรหนึ่ง 
ซึ่งถูกกําหนดไว�ตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ที ่ทําหน�าที ่ในลักษณะคล�ายกัน 
กับ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. นั้นก็คือ คณะกรรมการ
พิทักษ�ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) โดย ก.พ.ค. เป7นองค�กร 
ที่ทําหน�าท่ีพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่ผู�ถูกสั่งลงโทษได�ยื่น
อุทธรณ�คําสั่งลงโทษตามมาตรา 114 แห�งพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล�าว และในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ�นั้น 
นอกจาก ก.พ.ค. จะพิจารณาประเด็นอุทธรณ�และคําขอ
ของผู �อ ุทธรณ�แล�ว ก.พ.ค. ก็จะพิจารณาตรวจสอบ 
ในบริบท เดียวกันกับ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ.  
ด�วยว�าการดําเนินการทางวินัยและการสั ่งลงโทษของ
ผู �บ ังค ับบัญชาเป7นไปโดยถูกต�องตามกฎหมายและ
เหมาะสมแก�กรณีความผิดหรือไม�  

จากที ่ผ ู � เขียนได�เกริ ่นนํามาข�างต�น ท�านผู �อ �าน 
คงจะเห็นแล�วว�า เม่ือผู�บังคับบัญชาได�พิจารณาสั่งลงโทษ
ทางวินัยข�าราชการรายใดไปแล�ว ก็จะมีกระบวนการ
ตรวจสอบการลงโทษเกิดข้ึน  
 

 

 

 

อำนาจการตรวจสอบ 

  การลงโทษทางวินัย 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

สวัสดีครับท�านผู�อ�าน วันน้ี ก.พ.ค. ขอบอก จะขอหยิบ
เอาประเด็นข�อกฎหมายที่น�าสนใจและน�าจะเป7นประโยชน�
ต�อการปฏิบัติงานด�านวินัยและอุทธรณ�ของท�านผู �อ �าน 
นั่นก็คือเรื่อง“อํานาจการตรวจสอบการลงโทษทางวินัย” 
โดยเม ื ่อกล �าวถึงกระบวนการในการลงโทษทางว ิ นัย  
หลายท�านอาจเข�าใจว�ากระบวนการนี้เร ิ ่มต�นตั้งแต�เม่ือ 
มีการกล�าวหา มีการสืบสวน จนกระทั่งมีการสอบสวนทาง
วินัย และสิ้นสุดเมื่อมีการพิจารณาลงโทษ แต�แท�จริงแล�ว
การดําเนินการทางวินัยไม�ได�สิ้นสุดเพียงเมื่อผู�บังคับบัญชา
ได�พิจารณาสั่งลงโทษเท�านั้น โดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 103 ได�บัญญัติให� 
อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. เป7นองค�กรตรวจสอบหรือ
เปรียบได�ว�าเป7นด�านสุดท�ายของการดําเนินการทางวินัย 
เพื่อทําหน�าที่พิจารณาว�าการที่ผู�บังคับบัญชาได�พิจารณา 
สั่งลงโทษเป7นไปโดยถูกต�องตามกฎหมายและเหมาะสม 
แก�กรณีความผิดหรือไม� และในกรณีที ่การลงโทษนั้น 
ไม�ถูกต�องหรือไม�เหมาะสม อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ.  
ก็มีอํานาจที่จะมีมติให�เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ
ได �ตามควรแก �กรณีความผ ิดต �อไป รวมถึงม ีอ ํานาจ 
ให�ดําเนินการสอบสวนใหม�หรือสอบสวนเพ่ิม เต็มได�ด�วย 

 

 

 

 

 

 

17    ก.พ.ค. ขอบอก 

เผยแพร�ใน https://mspc.ocsc.go.th/ เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2562 



http://mspc.ocsc.go.th 

 

 

 

 

รูปภาพ : 1. – 4. www.freepik.com 
 

ทั้งในการตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยโดย อ.ก.พ. 
กระทรวง หรือ ก.พ. และหากเรื่องนั้นมีการอุทธรณ�คําส่ัง
ลงโทษ ก.พ.ค. ก็จะทําหน�าที่ตรวจสอบความถูกต�องและ
เหมาะสมของค ําส ั ่ งลงโทษด ังกล �าวด � วยเช �นกัน  
โดยทั้ง 2 องค�กรอาจพิจารณาเรื่องในเวลาเดียวกัน แล�ว
ท�านผู �อ �านสงสัยหร ือไม �คร ับว �า ในกรณี ท่ี ก.พ.ค. 
พิจารณาอุทธรณ�ของ ผู�ถูกสั ่งลงโทษทางวินัยแล�วมีคํา
วินิจฉัยให�ยกอุทธรณ�โดยพิจารณาแล�วว�าการดําเนินการ
ทางวินัยแก�ผู�นั้นถูกต�องและเหมาะสมแล�ว 

 

 

 

 

 

 

แต�เป7นการพิจารณาและมีคําวิน ิจฉัยก�อนท่ี 
อ.ก.พ. กระทรวงจะพิจารณาม ีมต ิ เช �นน ี ้  อ.ก.พ. 
กระทรวงจะยังคงมีอํานาจในการตรวจสอบกาดําเนินการ
ทางวินัยในเร่ืองเดียวกันนั้นอีกต�อไปหรือไม� อย�างไร ? 

 

 นายศักดริน โตQะเฮง: ผู�เขียน 

ผ ู � เข ียนขอเร ียนว �า ในกรณีท ํานองน ี ้  ก.พ.  
ได�พิจารณาและมีมติวางแนวทางไว�แล�วว�า ในกรณีที่ผู�ถูกสั่ง
ลงโทษทางวินัยอทธรณ�คําสั่งลงโทษต�อ ก.พ.ค. และ ก.พ.ค. 
ได �พิจารณาวินิจฉ ัยเร ื ่องน ั ้นเสร ็จส ิ ้นไปแล �ว อ.ก.พ. 
กระทรวง ที่ทําหน�าที่ตรวจสอบการดําเนินการทางวินัย 
ในเรื่องเดียวกันก็ไม�อาจพิจารณามีมติให�เพิ่มโทษ ลดโทษ 
งดโทษ ยกโทษ หรือให�ดําเนินการอย�างใด อันเป7นการ 
ลบล�างคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได� แม�ประเด็นข�อกฎหมายนี้ 
ก.พ. จะได�พิจารณาตีความให�คลายข�อสงสัยแล�ว แต�ผู�เขียน
ก็ขอเสนอแนวทางปSองกันเพื ่อไม�ให�เกิดปTญหาเกี ่ยวกับ 
การใช�อํานาจของ อ.ก.พ. กระทรวง ข�างต�นข้ึน  

โดยผู�เขียนเห็นว�าเม่ือมีการสั่งลงโทษทางวินัยแล�ว 
ผ ู �บ ังคับบัญชาผู �ส ั ่งลงโทษควรรีบรายงานการลงโทษ
ดังกล�าวไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง ภายในสิบห�าวันนับแต�วันที่
มีคําสั่ง ทั้งนี้ เป7นไปตามข�อ 3 ของระเบียบ ก.พ. ว�าด�วย
การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการสั่งให�ออกจาก
ราชการ พ.ศ. 2556 และ อ.ก.พ. กระทรวง ก็ควรรับ
พ ิจารณาม ีมต ิ ในเร ื ่ องน ั ้ นให � เสร ็ จก �อนท ี ่  ก.พ.ค.  
จะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ� เพียงเท�านี้ก็จะไม�มีปTญหาเกี่ยวกับ
การใช�อํานาจของ อ.ก.พ. กระทรวง ในการตรวจสอบ 
การลงโทษทางวินัยแล�วนะ...ขอบอก… 
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ก.พ.ค. ขอบอกครั้งนี้ ขอเริ่มด้วยความหมาย
ของคำว่า “สิทธิ” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 ที่หมายถึง อำนาจอันชอบธรรม อำนาจที่
กฎหมายรับรองให้กระทำการใดๆ โดยสุจริตได้อย่าง
อิสระ แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของคนอ่ืน 
จากความหมายดังกล่าว สิทธิ คือ อำนาจพื้นฐานของ
ประชาชน แต่สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญก็ยังมี
สิทธิอีกหลายๆ เรื่องที่กฎหมายได้รับรองเพิ่มเติมไว้ 
โดยเฉพาะสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย 
ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าสิทธิดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรู้  
จึงขอหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 ประกอบกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. 2556 นั้น ได้มีการกำหนดสิทธิของ 
ผู้ถูกกล่าวหาไว้หลายประการด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ (1) 
ส ิทธ ิในการรับทราบคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการ
สอบสวน ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาจะได้ทราบสถานะของตน 
ที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา และได้ทราบเรื่องที่กล่าวหา 
ว่ากระทำผิดวินัย ตลอดจนได้ทราบบุคคลที่ทำหน้าที่
คณะกรรมการสอบสวน และ (2) ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหา
เห็นว่าบุคคลที่ทำหน้าที่คณะกรรมการสอบสวนมีเหตุ 

 

คัดค้านตามที่กฎหมายกำหนด อันอาจทำให้การสอบสวน
ไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม ผู ้ถูกกล่าวหา 
ก็มีสิทธิในการคัดค้านบุคคลดังกล่าวเพื่อให้พ้นจาก
หน้าที่คณะกรรมการสอบสวนได้ สิทธิต่อมาคือ (3) 
สิทธิในการรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยผู ้ถูกกล่าวหาสามารถ
ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและนำสืบหรืออ้างถึงพยานหลักฐาน
เพื ่อหักล้างพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
และ (4) สิทธิในการนำทนายหรือที่ปรึกษาเข้าพบกับ
คณะกรรมการสอบสวนตามที่มีการนัดหมาย รวมถึง  
(5) สิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จำเป็นต้องรู้เพ่ือการโต้แย้ง
หรือชี ้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วย โดยสิทธิทั ้งหมดนี้  
เป็นสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในกระบวนการสอบสวน
ทางวินัย 

ต่อมาเมื ่อการพิจารณาผลการสอบสวน 
ทางวินัยแล้วปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย  
และมีการสั่งลงโทษ หรือสั ่งงดโทษ แล้วแต่กรณี   
ผู้ถูกลงโทษหรืองดโทษดังกล่าวก็ย่อมมีสิทธิโต้แย้ง
คำสั่งดังกล่าวได้เช่นกัน ซึ่งสิทธินี้ผู้เขียนอยากจะขอ
เน้นย้ำในรายละเอียดให้ท่านผู้อ่านได้ทราบเป็นลำดับ 
ดังนี้ 

 
รูปภาพ : http://www.uidownload.com 
รูปภาพ : http://www.freepik.com 
รูปภาพ : http://www.istockphoto.com 
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ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 มาตรา 89 ประกอบกฎ ก.พ. ว่าด้วย 
การดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ข้อ 69 กำหนดให้
การลงโทษต้องทำเป็นคำสั่ง และให้แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์และระยะเวลาในการอุทธรณ์ตามมาตรา 114 
ไว้ในคำสั่งด้วย ดังนั้น ในกรณีปกติคำสั่งลงโทษต้อง
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์และระยะเวลาในการอุทธรณ์ 
ให ้ผ ู ้ถ ูกลงโทษทราบ โดยอย่างน ้อยต้องระบุว่า  
“ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายในสามสิบวันนับแต่
วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่งลงโทษ” 

 

 

 

แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล
ความผิดทางวินัย และส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
สั่งลงโทษนั้น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
มาตรา 101 ได้บัญญัติไว ้ว่าผู ้ซ ึ ่งถูกลงโทษมีสิทธิ  
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่  
ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ หรือจะดำเนินการอุทธรณ์
ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู ้บังคับบัญชาก็ได้ 
ดังนั ้น กรณีที ่เป็นการสั ่งลงโทษตามมติ ป.ป.ช.  
การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อ ก.พ.ค. 

 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบ
คำสั ่งลงโทษแล้ว ยังต้องแจ้งสิทธิในการฟ้องคดี 
ต่อศาลปกครองไว้ด้วย 

สำหรับในกรณีการสั่งงดโทษ ตามกฎ ก.พ.  
ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ข้อ 71  
ได้กำหนดให้ทำเป็นคำสั่งด้วย โดยหากผู้ถูกงดโทษ
ประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งดังกล่าว ก็สามารถร้องทุกข์ได้
ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบ ียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนั้น การแจ้งสิทธิ 
ในการโต้แย้งคำสั่งงดโทษควรระบุ “ให้ยื่นร้องทุกข์ 
ต่อผู้มีอำนาจพิจารณาคำร้องทุกข์ หรือต่อ ก.พ.ค. 
แล้วแต่กรณีภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือ 
ถือว่าทราบคำสั่ง” 

อย่างไรก็ดี การที ่คำสั ่งลงโทษหรืองดโทษ 
ไม่ได้มีการแจ้งสิทธิในการโต้แย้งคำสั ่งดังกล่าวไว้  
ก็ไม่ได้มีผลทำให้คำสั่งนั้นเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แต่อย่างใด เพียงแต่ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 40 วรรคสอง 
ซึ่งเป็นกฎหมายกลาง ได้กำหนดให้ระยะเวลาสำหรับ
การอุทธรณ์หรือร้องทุกข์แล้วแต่กรณี เริ ่มนับใหม่
ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่ง 
แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวสั้นกว่า
หนึ่งปี กฎหมายก็ให้ขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์
โต้แย้งคำสั่งออกไปเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับทราบ
คำสั่งลงโทษหรืองดโทษเท่านั้นนะ...ขอบอก... 
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เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการอุทธรณ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ครั้งนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอกล่าวถึงเรื่อง 
“ระยะเวลาอุทธรณ์” เนื ่องจากยังมีหลายท่าน     
ที ่ย ังมีความเข้าใจคลาดเคลื ่อนในข้อกฎหมาย
ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณา
วินิจฉัยเรื ่องทํานองนี ้ไว้เสร็จสิ ้นแล้ว จึงคิดว่า
บทความนี้น่าจะมีประโยชน์กับทุกท่าน 

 
 

ก่อนอ ื ่นต ้องขอกล ่าวถ ึงข ้อกฎหมาย       
ในเร ื ่องน ี ้ก ่อนว ่า พระราชบ ัญญ ัต ิระเบ ียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 114 ได้
บ ัญญัติสาระสําคัญไว้ว ่ า  ผ ู ้ ใดถูกสั ่ งลงโทษ     
ตามพระราชบ ัญญ ัต ิ น ี ้ ห ร ื อถ ู กส ั ่ ง ให ้ อ อก                    
ตามมาตรา 110 (1) (3) (5) (6) (7) และ (8) ผู ้นั้น 
 

 

 

มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายในสามสิบวันนับแต่
วันทราบหรือถือว่าทราบคําสั ่งลงโทษ โดยการ
อุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค. ซึ่งกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วย
การอุทธรณ์และการพิจารณาวิน ิจฉัยอุทธรณ์     
พ.ศ.  2551 ข้อ 29 (1)  ก็ ได ้ก ําหนดเกี ่ยวกับ
ระยะเวลาการยื ่นอุทธรณ์  มีสาระสําคัญว่า        
การอุทธรณ์ต้องย ื ่นภายในกําหนดระยะเวลา
สามสิบวันนับ แต่วันทราบหรือถือว่าทราบคําสั่ง    
ที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ ดังนั้น ผู้ที่ถูกสั่งลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ฉบับนี ้  หร ือถ ูกส ั ่งให ้ออกจากราชการตามที่
กฎหมายกําหนด หากประสงค์ที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อ 
ก.พ.ค. ก็จะต้องยื่นภายในระยะเวลาสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้ทราบหรือถือว่าทราบคําสั่งที่เป็นเหตุ 

ตัวอย่างเช่น นางสาวสมศรี ถูกสั่งลงโทษ
ปลดออกจากราชการเมื่อวันที่ 2 มกราคม  2562 
และร ับทราบคําส ั ่ งลงโทษด ังกล ่าวเม ื ่อว ันที่            
7 มกราคม 2562 หากนางสาวสมศรี ประสงค์     
ที่จะอุทธรณ์คําสั่งลงโทษต่อ ก.พ.ค. ก็จะต้องยื่น
หนังสืออุทธรณ์ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วย
การอุทธรณ์และการพิจารณาวิน ิจฉัยอุทธรณ์     
พ.ศ. 2551 ข้อ 6 กําหนดว่า ระยะเวลาตามที่
กําหนดไว้ในกฎ ก.พ.ค. นี้หรือตามที่ประธาน ก.พ.ค. 
เห็นสมควร หรือ หากคู่กรณีมีคําขอ ประธาน ก.พ.ค. 
ม ีอ ํ านาจย ่นหร ือขยายได ้ตามความจ ําเป็น          
เพื ่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ดังนั ้น จ ึงมี
ประเด็นแห่งความสงสัยเก ิดขึ ้นว ่าระยะเวลา
อุทธรณ์สามสิบวันที ่ได้กําหนดไว้ใน ข้อ 29 (1) 
ประธาน ก.พ.ค.  สามารถย ่นหร ือขยายเ พ่ือ
ประโยชน ์แห ่งความย ุต ิธรรมตามข ้อ 6 ของ               
กฎ ก.พ.ค. ฉบับเดียวกัน ได้หรือไม่ 

 

 
 

 

 

 

เร ื ่องน ี ้  ศาลปกครองส ูงส ุดได ้ว ิน ิจฉ ัยไว้             
เป็นประเด็นหนึ่งในคําพิพากษาคดีหมายเลขแดงท่ี 
อบ. 45/2561 โดยเห ็นว ่าแม ้ข ้อ 29 (1)  ของ         
กฎ ก.พ.ค. ดังกล่าว จะได้กําหนดระยะเวลาการ
อุทธรณ์ไว้ด้วยก็ตาม แต่การกําหนดระยะเวลาไว้
เช่นนี้เป็นเพียงการนําระยะเวลาตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 114 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มากําหนดไว้ เป็น
ระยะเวลาการดําเนินการยื่นอุทธรณ์เท่านั้น หาใช่
ระยะเวลาตามที่กําหนดในข้อ 6 ของ กฎ ก.พ.ค. 
ดังกล่าว ที ่ให้ประธานมีอํานาจย่นหรือขยายได้    
ตามความจําเป็น ประกอบกับข้อ 49 วรรคหนึ่ง (3) 
ของกฎ ก.พ.ค. ฉบับเดียวกันนี้  ได้ก ําหนดให้
อุทธรณ์ที ่ย ื ่นเมื ่อพ้นกําหนดเวลาเป็นอุทธรณ์         
ที่ต้องห้ามรับไว้พิจารณา ดังนั้น เมื่อไม่มีบทบัญญัติใด
ในพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 บัญญัติให้มีการย่นหรือขยายระยะเวลา
ในการยื่นอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยไว้ ประธาน 
ก.พ.ค. จึงไม่มีอํานาจที่จะขยายระยะเวลาการยื่น
อุทธรณ์ได้ 

จากคําว ิน ิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ข ้างต ้น คงทําให ้ระยะเวลาการย ื ่นอุทธรณ์นี้            
เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า การยื่นอุทธรณ์ต้องยื่น
ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบ
คําสั่ง โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาดังกล่าวได้  

ดังนั้น หากผู้มีสิทธิประสงค์จะยื่นอุทธรณ์
ต่อ ก.พ.ค. ก็ต้องปฏิบัติตามระยะเวลาที่กําหนดไว้    
โดยเคร่งครัด มิเช่นนั ้นท่านจะเสียสิทธิในการ     
ยื่นอุทธรณ์ได ้นะ...ขอบอก... 
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 “ก.พ.ค. ขอบอก” ครั้งนี้ ขอบอกกล่าว
เรื่อง “วันยื่นหนังสืออุทธรณ์” ซึ่งกฎหมาย
กําหนดให้มีการยื่น ได้หลายกรณี และบางกรณี 
เช่น การส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ก็อาจมี
ประเด็นข้อสงสัยว่าจะถือว่าวันใด เป็นวันยื่น
หนังสืออุทธรณ์ ก.พ.ค. ขอบอก จึงขอสรุป
หลักการยื่นหนังสืออุทธรณ์ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ    
พลเร ือน พ.ศ.  2551 มาตรา 114 วรรคหนึ่ ง 
กําหนดว่า ผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้
หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 110 (1) 
(3)  (5)  (6)  (7) และ (8)  ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ 
ก.พ.ค. ภายในสามสิบวันนับแต่ว ันทราบหรือ      
ถือว่าทราบคําสั่ง ทั้งนี้ ให้นับวันเริ่มต้น ในวันถัดจาก
วันรับทราบคําสั่ง เช่น นาย ก รับทราบคําสั่งลงโทษ
ตนเองเมื ่อวันที ่ 1 ตุลาคม 2561 สิทธิอุทธรณ์       
จะเริ ่มนับในวันถัดไป คือวันที ่ 2 ตุลาคม 2561 
และนาย ก จะมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในวันที ่ 31 
ตุลาคม 2561 

2.  มาตรา 14 วรรคสอง ก ํ าหนดว่า       
การอุทธรณ์และการพิจารณาวิน ิจฉัยอุทธรณ์      
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค. 
ซึ่งข้อ 30 ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และ 
 

 
 
การพิจารณาวิน ิจฉัย อุทธรณ์ พ.ศ. 2551 ได้
กําหนดวิธีการยื่นอุทธรณ์ไว้ 2 ทาง คือ 

- ยื่นอุทธรณ์ต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ที่
สํานักงาน ก.พ. ด้วยตนเอง หรือ 

- ส ่งหนังส ืออุทธรณ์โดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน  

และเพื ่อประโยชน์ในการนับระยะเวลา
อุทธรณ์กรณียื่นอุทธรณ์ต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ 
กฎหมายจึงกําหนดให้ถือวันที่ที่ปรากฏในหลักฐาน
การลงทะเบียนรับหนังสือของสํานักงาน ก.พ. เป็นวัน
ยื่นหนังสืออุทธรณ์ ส่วนกรณีส่งหนังสืออุทธรณ์ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน นั้น ให้ถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์
ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสืออุทธรณ์เปน็วัน
ยื่นหนังสืออุทธรณ์ 

 

 
 
อย่างไรก็ตามเพื ่อความสะดวกรวดเร็ว    

ในปัจจุบันเรามักจะเห็นที่ทําการไปรษณีย์เอกชน
ตั้งอยู่ตามที่ต่างๆ เช่น ในห้างสรรพสินค้า หรือตึก
ชั้นนําทั่วไป เป็นผู้ให้บริการรับฝากไปรษณียภัณฑ์ 
จ ึงม ีข ้อสงส ัย ว ่าในการส ่งหนังส ืออุทธรณ์ที่           
ที่ทําการไปรษณีย์เอกชนจะถือว่าวันใดเป็นวันยื่น
หนังสืออุทธรณ์ จะมีความเหมือนหรือแตกต่างกัน 
 

วันยืน่หนงัสืออุทธรณ์ 
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กับกรณีส่งหนังสืออุทธรณ์ที ่ที ่ทําการไปรษณีย์
ทั่วไปหรือไม่ โดยเฉพาะหากการยื่นหนังสืออุทธรณ์
ทางไปรษณีย์นั ้น ผู ้อุทธรณ์ยื ่นทางไปรษณีย์ ณ      
ท ี ่ท ํ าการไปรษณีย ์ เอกชนในว ันส ุดท ้ายของ
ระยะเวลาอ ุทธรณ ์  จะสามารถน ับว ันท ี ่ ได้
ประท ับตราประจ ําว ันของท ี ่ท ําการร ับฝาก
ไปรษณียภัณฑ์ นั้น ได้หรือไม่ ?? 

 
 

 
เรื่องนี้มีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย

ไว้ว่า การดําเนินการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด    
ได้จ ัดตั ้งไว ้หลายประเภท เช ่น ศูนย์ไปรษณีย์    
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์ ที่ทําการไปรษณีย์รับจ่าย     
ที่ทําการไปรษณีย์รับฝาก ที่ทําการไปรษณีย์สาขา  
 

 

 
และที่ทําการไปรษณีย์อนุญาต ซึ่งที่ทําการไปรษณีย์
อนุญาตนี้อาจบริหารงานโดยหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือเอกชน หากเป็นที ่ทําการไปรษณีย์อนุญาต
ประเภทรับจ่ายจะมีรหัสไปรษณีย ์ของตนเอง      
แต่ถ้าเป็นที่ทําการไปรษณีย์อนุญาตประเภทรับฝาก
จะไม่มีรหัสไปรษณีย์ของตนเอง แต่จะใช้รหัสของ  
ที ่ทําการไปรษณีย์ร ับจ่ายที ่ร ับผิดชอบ ซึ ่งหาก
สถานที่รับฝากนั้น เป็นการดําเนินการของเอกชน 
ที่ไม่ได้จัดตั้งขึ ้นโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
หรือไม่ใช่ที ่ทําการไปรษณีย์อนุญาต สถานที่นั้น     
ก็จะเป็นเพียงผู ้รับและรวบรวมไปรษณียภัณฑ์    
เพ ื ่อน ําส ่งท ี ่ท ําการไปรษณีย ์ประท ับตรารับ        
ตามกฎหมายและระเบียบของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จํากัด ต่อไปเท่านั้น การส่งไปรษณีย์เอกชนดังกล่าว
จึงยังไม่ถือว่าเป็นการส่ง ณ ที่ทําการไปรษณีย์ 

ด้วยเหตุนี ้ ผู ้อุทธรณ์จึงจําเป็นจะต้อง
ตรวจสอบว่าวันที ่ได้ประทับตราประจําวันของ      
ที ่ทําการรับฝากนั้นเป็นวันที ่มีตราประทับของ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด หรือที่ทําการไปรษณยี์
เอกชนที ่ได ้ร ับอนุญาต หรือไม่ เพราะหากส่ง
ไปรษณีย์ ณ ที ่ทําการเอกชนที่ไม่ได้รับอนุญาต    
ในวันสุดท้ายของกําหนดระยะเวลาอุทธรณ์ อาจทําให้
ยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นระยะเวลา ซึ่งผู้อุทธรณ์จะเสีย
สิทธิในการได้รับพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายได้   
นะ...ขอบอก... 
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ในปัจจุบันแม้จะเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 แต่ยังมีข้าราชการที่ถูกลงโทษ
ทางวินัยและถูกด าเนินคดีอาญาเป็นจ านวนมาก 
หากข้าราชการดังกล่าวเห็นว่าตนเองไม่ได้กระท า
ความผิดหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ข้าราชการ
ดังกล่าวก็ยังคงต้องอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด “ก.พ.ค. ขอบอก” จึงอยาก
จะขอบอกว่าระยะเวลาในการอุทธรณ์ขยายไม่ได้นะ 
เร่ืองราวนี้ เป็นของผู้อุทธรณ์รายหนึ่งซึ่งถูกลงโทษ
ทางวินัยในระหว่างถูกด า เนินคดีอาญาและ
ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. เกินก าหนดเวลา 
ก.พ.ค. จึงไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา

เรื่องนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ก .  
ข้าราชการในหน่วยงานหนึ่งถูกลงโทษทางวินัย                     
ในระหว่างที่ถูกด าเนินคดีอาญาและถูกคุมขัง
อยู่ในเรือนจ า ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดได้แจ้งค าสั่ง
ลงโทษให้นาย ก. ทราบ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับไปยังที่อยู่ของนาย ก. ที่ปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการ โดยปรากฏในใบตอบรับ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่ามีญาติของนาย ก. 
รับไว้  ต่อมา นาย ก. ได้มีหนังสือถึงหน่วยงาน
ต้นสังกัดแจ้งว่า ได้ทราบจากญาติว่าหน่วยงาน
ต้นสังกัดได้ส่งค าสั่งลงโทษไปยังที่อยู่ของนาย ก. 
แต่เนื่องจากนาย ก. อยู่ ในเรือนจ า จึงขอให้
ส่งค าสั่งลงโทษดังกล่าวไปที่เรือนจ าที่นาย ก. 
ถูกคุมขังอยู่ หน่วยงานต้นสังกัดจึงส่งค าสั่งลงโทษ
ให้นาย ก. อีกครั้งหนึ่ง และนาย ก. ได้ยื่นหนังสือ
อุทธรณ์ ต่อ ก.พ.ค. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับค าสั่งที่ส่งให้ใหม่ ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจาก
ที่มีการแจ้งค าสั่งคร้ังแรกหลายเดือน

ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องนี้หน่วยงานต้นสังกัด
ได้แจ้งค าสั่งลงโทษให้นาย ก. ทราบ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง
ที่อยู่ของนาย ก. ที่ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ และมีญาติ
ของนาย ก. รับไว้ จึงต้องถือว่านาย ก. ได้รับทราบค าสั่งลงโทษ
เมื่อล่วงพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนว่ามีผู้รับแทนแล้ว ตามนัยข้อ 31 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม
ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ พ.ศ. 2551 และจะต้องยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่งตามมาตรา 114 วรรคหนึ่ง                     
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2551 
แต่นาย ก. ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ ต่อ ก.พ.ค. เกินก าหนดเวลา
ดังกล่าว ส่วนที่นาย ก. ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์นั้น มาตรา 31                    
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2551 
ประกอบ กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ พ.ศ. 2551 ไม่ได้ให้อ านาจ ก.พ.ค. ที่จะขยายระยะเวลา
อุทธรณ์ได้  ก.พ.ค. จึงมีค าวินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณาและสั่ง
จ าหน่ายอุทธรณ์ออกจากสารบบ
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เรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์ว่าการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดหรือมีเหตุการณ์ใด
เกิดขึ้นก็ตามไม่เช่นนั้นจะใช้สิทธิไม่ได้นะ...ขอบอก…

รบียืน่ภายในก าหนดเวลา จะไดไ้มเ่สยีสทิธโิดยใชเ่หตุ

เป็นเหตุ สงัเกตได้
รู้งี้!! 

น่าย่ืนให้เรว็กว่าน้ี

เลยก าหนด
ย่ืนอทุธรณ์แล้ว!!

26 ก.พ.ค. ขอบอก

เผยแพร่ใน ก.พ.ค. News ปีท่ี 4 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 - พฤษภาคม 2564
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รูปภาพ : https://www.thairath.co.th/content/1425570 

“ก.พ.ค. ขอบอก” วันนี้ ขอพูดถึงเรื่องราว
ของข้าราชการรายหนึ่งท่ีถูกสั่งเพิ่มโทษ แต่ ก.พ.ค. 
กลับไม่พิจารณาอุทธรณ์ให้ เพราะเหตุใด และเรื่องราวน้ี
มีความเป็นมาอย่างไรนั้น ลองติดตามอ่านกันดูต่อไป 

นาง ส. ข้าราชการระดับชำนาญการ ได้ถูก
อธิบดีสั่งลงโทษตัดเงินเดือนร้อยละ 4 เป็นเวลา 3 เดือน 
ฐานอาศัยหรือยอมให้ผู้อื ่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่
ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
ตามมาตรา 83 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 กรณีเมื่อครั้ง นาง ส. ปฏิบัติงานท่ี
สำนักงานจัดหางานจังหวัด ก. ได้บอกกล่าวกับนายจ้าง
หรือสถานประกอบการว่าญาติของตนรับดำเนินการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นท่ีสำนักงาน
จัดหางานจังหวัด ก. และมีพฤติการณ์จดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ
แทนญาติ ซึ่งรวมถึงยอมให้นายจ้างที่ประสงค์จะ
ขอจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นท่ี สำนักงาน
จัดหางานจังหวัด ก. แต่ไม่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นท่ี
จังหวัด ก. มาใช้ทะเบียนบ้านของตนเอง เพื่อดำเนินการ
ขึ้นทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวในเขตพื้นท่ีด้วย    
ซึ่งนาง ส. ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. โดยขอให้ยกเลิก
คำสั่งตัดเงินเดือนดังกล่าว 

ซึ่งในขณะท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.ค. 
ส่วนราชการต้นสังกัดได้รายงานเรื่องการดำเนินการ
ทางวินัยไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อพิจารณาตามหน้าท่ี 
สสสสส 

นัยมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 ผลปรากฏว่า อ.ก.พ. กระทรวง เห็นว่าพฤติการณ์
ของนาง ส. เป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงมีมติ
เพิ่มโทษจากตัดเงินเดือนเป็นปลดออกจากราชการ ต้นสังกัด
จึงยกเลิกคำสั่งตัดเงินเดือนเดิมแล้วเพิ่มโทษเป็นปลดออกจาก
ราชการ พร้อมท้ังแจ้งสิทธิให้นาง ส. ทราบว่า หากไม่เห็นด้วยกับ
คำสั่งฉบับใหม่นี้ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายใน 30 วัน นับแต่
วันท่ีได้รับทราบคำสั่งฉบับใหม่ แต่ปรากฏว่าหลังจากนาง ส.            
ได้ลงนามรับทราบคำสั่งลงโทษฉบับใหม่แล้ว ก็มิได้ยื่นอุทธรณ์
ต่อ ก.พ.ค. แต่อย่างใด 

ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อ ต้นสังกัดได้มีคำสั่ง 
เพิ่มโทษผู้อุทธรณ์ (นาง ส.) เป็นปลดออกจากราชการแล้ว 
ย่อมมีผลให้คำสั่ งลงโทษ เดิม ท่ีสั่ งลงโทษ ตัดเงิน เดือน               
เป็นอันถูกยกเลิกไป เท่ากับไม่มีคำสั่งท่ีเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ 
อันเป็นสาระสำคัญของการวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามข้อ 27 (2) 
ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ พ.ศ. 2551 ก.พ.ค. จึงไม่อาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
ของผู้อุทธรณ์ต่อไปได้ ก.พ.ค. จึงจำหน่ายอุทธรณ์ของนาง ส. 
ท่ีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนออกจากสารบบ  

เรื่องนี้จึงเป็นตัวอย่างท่ีจะให้ผู้อุทธรณ์พึงตระหนักด้วยว่า 
ถ้าตนเองถูกเพิ่มโทษในเรื่องเดียวกันแล้ว ไม่พอใจคำสั่งเพิ่มโทษ
ก็จะต้องใช้สิทธิอุทธรณ์เข้ามาใหม่ จะนิ่งเฉยเสียเพราะคิดว่า
ตนเคยยื่นอุทธรณ์เรื่องนี้แล้วมิได้ มิฉะนั้นท่านอาจเสียสิทธิ 
ในการอุทธรณ์เช่นเดียวกับกรณีนี้นะ... ขอบอก 

27    ก.พ.ค. ขอบอก 

เผยแพร่ใน https://mspc.ocsc.go.th/ เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2561 
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โดยท ี ่ เน ื ้อหาใน “ก.พ.ค. ขอบอก” ท ี ่ ผ � านมา 
ส �วนใหญ�จะกล �าวถ ึงม ุมมองของการกระทําผิด หรือ 
การลงโทษ แต�ในครั้งนี้จะขอเปลี่ยนมานําเสนอในมุมมอง
ของการเยียวยาและสิทธิประโยชน/ของผู1ที่เคยถูกลงโทษ 
ทางวินัยกันบ1าง ทั้งนี้เนื่องจากมีกรณีที่ส�วนราชการหารือ 
เรื่องดังกล�าวมายังสํานักงาน ก.พ. จากการที่ศาลปกครอง
สูงส ุดได 1ม ีค ําพิพากษาให1เพิกถอนคําสั ่งลงโทษ และ 
ให1ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน/ต�าง ๆ ให1แก�ข1าราชการ 
ผู1ที่ถูกเพิกถอนคําสั่งด1วย ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ได1ตอบข1อหารือ
ส �วนราชการโดยมีประเด ็นท ี ่น �าสนใจหลายประการ  
จึงเห็นว�าน�าที่จะหยิบยกมาเล�าสู�กันฟ9งเพื่อเป:นประโยชน/ 
ในการพิจารณาเร่ืองทํานองนี้ต�อไป 

 กรณ ีน ี ้ เป :นเร ื ่ องท ี ่ส �วนราชการแห �งหน่ึง  
(กรม ก.) ได1หารือมายังสํานักงาน ก.พ. โดยแจ1งว�า  
เมื่อประมาณป= พ.ศ. 2547 กรม ก. ได1มีคําสั่งลงโทษ 
ไล�ข1าราชการสองรายออกจากราชการ ต�อมาปรากฏ
ข1อเท็จจริงว �าศาลปกครองสูงสุดได1มีคําพิพากษา 
ให1เพิกถอนคําสั ่งลงโทษที่ไล�ข1าราชการดังกล�าวออก
จากราชการ นับแต�วันที่คำสั่งลงโทษดังกล�าวมีผลใช1
บังคับ และมีข1อสังเกตให1หัวหน1าส�วนราชการแห�งน้ัน
ดําเนินการคืนสิทธิประโยชน/ต�าง ๆ อันพึงมีพึงได1 
แก�ข1าราชการผู 1ฟDองคดีตามหลักเกณฑ/และเงื ่อนไข 
ที่กฎหมายกําหนด 

 

 

กรม ก.  จ ึงขอหาร ือ กรณ ีด ังกล � าวมายั ง
สํานักงาน ก.พ. ดังน้ี 

1. การท ี ่ศาลปกครองส ูงส ุดม ีค ําพ ิพากษา 
เพิกถอนคําสั ่งลงโทษทางวินัยดังกล�าว นั ้น กรม ก. 
ต1องดําเนินการตามกฎหมายใด อย�างไร 

2. การสั่งให1ข1าราชการทั้งสองรายกลับไปดํารง
ตําแหน�งเดิมหรือดํารงตําแหน�งอื ่นในประเภทหรือ
ระดับเทียบเท�าตําแหน�งเดิม นั ้น ต1องดําเนินการ 
ตามกฎหมายใด อย�างไร 

3. การคืนสิทธิประโยชน/ต�าง ๆ อันพึงมีพึงได1 
แก�ข1าราชการทั้งสองรายดังกล�าวมีอะไรบ1างและอาศัย
บทบัญญัติใด 

สํานักงาน ก.พ. ได1พิจารณาและตอบข1อหารือ
ดังกล�าวแล1วสรุปได1ว �า ตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง  
แห�งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 กําหนดให1คู �กรณีต1องผูกพัน 
ท ี ่จะต 1องปฏ ิบ ัต ิตามค ําบ ังค ับตามค ําพ ิพากษา 
ศาลปกครอง นับแต�วันที่กําหนดในคําพิพากษาจนถึง
วันที่คําพิพากษานั้นถูกเปลี ่ยนแปลงแก1ไขกลับหรือ 
งดเสีย ดังนั ้น กรม ก. ในฐานะคู �กรณีจึงต1องผูกพัน 
ที ่จะต1องปฏิบัติตามคําพิพากษาศาลปกครองที ่ให1 
เพิกถอนคําสั่งที่สั่งลงโทษข1าราชการท้ังสองราย 

รวมทั ้งให1คืนสิทธิประโยชน/ต�าง ๆ อันพึงมี 
พึงได1แก�ข1าราชการดังกล�าว 

การเยียวยาและสิทธิประโยชนที์�พึงไดร้ับ 

      ของผูท้ี�เคยถกูลงโทษทางวินยั 

28    ก.พ.ค. ขอบอก 

เผยแพร�ใน https://mspc.ocsc.go.th/ เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2563 
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สําหรับการสั่งให1ข1าราชการทั้งสองรายกลับไป
ดํารงตําแหน�งเดิมหรือดํารงตําแหน�งอ่ืนในประเภทหรือ
ระดับเทียบเท�าตําแหน�งเดิม นั้น เป:นอํานาจหน1าที่ของ
ผู1มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข1าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กล�าวคือ  
หากข1าราชการนั้นยังไม�เกษียณอายุราชการ เมื่อเพิกถอน
คําสั ่งลงโทษแล1วก็ต1องสั่งให1บุคคลดังกล�าว กลับไป
ดํารงตําแหน�งเดิมก�อนที ่จะมีคําสั ่งลงโทษ แต�หาก 
ไม�สามารถแต�งตั้งให1กลับไปดํารงตําแหน�งเดิมได1 ก็อาจ
แต�งตั ้งให1ดํารงตําแหน�งอื ่นในประเภทและระดับ
เดียวกันกับตําแหน�งเดิม ซึ ่งข1าราชการทั้งสองราย 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง
นั ้น หากมีเหตุผลความจําเป:นที ่ไม�อาจปฏิบัติตาม
แนวทางนี้ได1 ให1เสนอ ก.พ. พิจารณาเป:นราย ๆ ไป  
แต�ถ1าหากข1าราชการนั ้นเกษียณอายุราชการไปแล1ว  
ก็ไม�จําเป:นต1องออกคําสั ่งแต�งตั ้งบุคคลดังกล�าวกลับ 
เข1ารับราชการ อย�างไรก็ตาม ต1องเพิ่มชื ่อบุคคลนั้น 
ในบัญชีรายชื ่อข1าราชการพลเรือนสามัญที ่จะได1รับ
บําเหน็จบํานาญในป=งบประมาณที่ผู 1นั ้นเกษียณอายุ
ราชการด1วย 

สําหรับสิทธ ิประโยชน/ต �าง ๆ ที ่ข 1าราชการ 
ทั้งสองรายควรได1รับเมื่อมีการสั่งเพิกถอนคําสั่งลงโทษ
แก�บุคคลทั ้งสองแล1วนั ้น ก.พ. เคยวางแนวปฏิบัติ 
ในเร่ืองนี้ ดังนี้ 

1) การเลื่อนเงินเดือน ให1ส�วนราชการพิจารณา
ให1บุคคลทั้งสองได1รับการเลื่อนเงินเดือนตามผลงาน 
ท ี ่ ได 1ม ีการพ ิจารณาไว 1 ในแต �ละรอบการประเมิน  
หากปรากฏว�าบุคคลทั้งสองมีผลการปฏิบัติงานไม�เต็มรอบ
การประเมินให1ผู1บังคับบัญชาผู1มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
นําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือพิจารณาเป:นการเฉพาะราย 

แต�หากบุคคลทั้งสองไม�มีผลการปฏิบัติงานทั้งรอบการ
ประเมินเลย ให1ผู1บังคับบัญชาผู1มีอํานาจสั่งเลื่อนเงนิเดือน
นําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง และ ก.พ. เพื่อพิจารณาเป:น
การเฉพาะราย ทั ้งนี ้ตามกฎ ก.พ. ว �าด 1วยการเล ื ่อน
เงินเดือน พ.ศ. 2552 และที่แก1ไขเพิ่มเติม 

2) เงินประจําตําแหน�ง หากบุคคลทั้งสองมีสิทธิ
ได1รับก็ให1ส�วนราชการนําส�งคําขอให1 ก.พ. พิจารณา
อนุมัติให1ได1รับเงินประจําตําแหน�งในระหว�างท่ีออกจาก
ราชการเป:นการเฉพาะราย ตามข1อ 5 ของกฎ ก.พ.  
ว �าด1วยการให1ข 1าราชการพลเรือนสามัญได1ร ับเงิน
ประจําตําแหน�ง พ.ศ. 2551 

3) เง ินเด ือนในระหว �างที ่ออกจากราชการ  
ส�วนราชการต1องดําเนินการตามระเบียกรมบัญชีกลาง
ว�าด1วยการจ�ายเงินเดือนให1แก�ข1าราชการซึ่งออกจาก
ราชการโดยคําสั่ง ลงโทษทางวินัยหรือคําสั่งให1ออกจาก
ราชการแล1วได1รับการพิจารณายกเลิก เพิกถอน หรือ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งเป:นอย�างอ่ืน พ.ศ. 2551 

จากการพิจารณาของ ก.พ. ตามข1อหารือ 
ของส�วนราชการข1างต1น หวังเป:นอย�างยิ่งว�าผู 1อ�าน 
จะพอทราบและเข1าใจในเบื้องต1นเกี่ยวกับการเยียวยา
ห รือสิทธ ิ ป ระ โยน /ท ี ่ พ ึ ง ได 1 ร ั บของข 1 า ราชการ 
ที ่เคยถูกลงโทษปลดออกหรือไล�ออกจากราชการ  
แล1วต�อมามีคำสั่งยกเลิกคำสั่งลงโทษนั้น อย�างไรก็ตาม
หากมีข 1อเท ็จจร ิงที่ต �างจากนี ้  เพ ื ่อความช ัดเจน 
ในเรื ่องดังกล�าว อาจต1องมีการหารือไปยังหน�วยงาน 
ที่เกี่ยวข1อง เช�น กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ เพื่อให1ได1ข1อยุติ 
ที่ชัดเจนมากข้ึนนะ…ขอบอก... 

 

นางสาวจุฑาพิชญ/  สถิรวิสาลกิจ: ผู1เขียน 

รูปภาพ : 1. https://www.lewislawcarolinas.com/punitive-damages/ 
            2. https://www.coloradolaw.net/blog/  
            3. https://www.hugo.team/blog/ 
            4. https://www.freepik.com/free-vector/youth-day-event-with-jumping-
people_9157912.htm#query=happy&position=41&from_view=search">Freepik</a> 
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1. ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  

2. มคีวามคับข้องใจจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตน
ของผู้บังคับบัญชา กล่าวคือ ไม่สามารถจะร้องทุกข์แทนใครได้ 

3. เหตุแห่งการร้องทุกข์มีลักษณะตามที่กำหนด 
(ข้อ 7 ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์ฯ) และเหตุ
ดังกล่าวจะต้องเกิดจากผู้บังคับบัญชาเท่านั้น 

4. เป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ได้ 
 อดีตข้าราชการพลเรือนสามัญผู้หนึ่งที่ได้ 

ลาออกจากราชการไปแล้วแต่ภายหลัง 
คิดจะกลับเข้ามารับราชการใหม่ จึงยื่น  
หนังสือถึงกรมต้นสังกัดเดิมเพ่ือขอให้พิจารณา 
รับตนกลับเข้ารับราชการ แต่กรมก็นิ่งเฉย แม้จะมี    ได้มี
หนังสือทวงถามถึงผลการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 
ก็ตาม อดีตข้าราชการผู้นี้จึงได้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.  
ซ่ึง ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องทุกข์รายนี้มิได้เป็น 

เงือ่นไขการรอ้งทุกข์ตอ่ ก.พ.ค. 
 
 

“ก.พ.ค. ขอบอก” ฉบับนี้  ขอนำเสนอเรื่องราว
ความคับข้องใจที่ร้องมายัง ก.พ.ค. เพ่ือขอให้พิจารณาวินิจฉัย 
แต่ปรากฏว่าบางเรื่องไม่ใช่เรื่องร้องทุกข์ตามความหมายของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ
หลายเรื่องไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของ ก.พ.ค. ทำให้ ก.พ.ค. 
ต้องจำหน่ายเรื่องดังกล่าวออกจากสารบบ เช่น เรื่องของ 

 

ข้าราชการพลเรือนสามัญอยู่ในขณะที่ร้องทุกข์ ดังนั้น จึงไม่มี
สิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

รายที่สองเป็นเรื่องของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มี
ความคับข้องใจจากการที่อธิบดีกรมเจ้าสังกัดไม่มีคำสั่งโยกย้าย
ให้ไปดำรงตำแหน่งตามความประสงค์ อีกทั้งยังเคลือบแคลง
สงสัยว่าการที่ตนไม่ได้โยกย้ายไปนั้น เกิดจากผู้อำนวยการ   
กองการเจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลเท็จต่อคณะกรรมการผู้พิจารณา
เรื่องการโยกย้ายข้าราชการ จึงได้ร้องทุกข์มายัง ก.พ.ค.  ซึ่ง ก.พ.ค. 
พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องนี้เป็นกรณีที่เหตุแห่งความคับข้องใจ
เกิดจากอธิบดีจึงต้องร้องทุกข์ไปยังปลัดกระทรวงซึ่งเป็น
ผู ้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยเรื ่องร้องทุกข์ดังกล่าว ส่วน
ความเคลือบแคลงสงสัยของผู้ร้องต่อการกระทำของผู้อำนวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ มิได้เกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตน
ของผู้บังคับบัญชา ในส่วนนี้ผู้ร้องจึงไม่อาจร้องทุกข์ได้ 

จากตัวอย่างดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีผู้ เข้าใจผิดเรื่อง
ร้องทุกข์อยู่พอสมควร จนทำให้เสียสิทธิในการร้องทุกข์ไปยัง
ผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าว
ขึ้นอีก จึงขอสรุปเงื่อนไขของการร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎ ก.พ.ค.        
ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 
พ.ศ. 2551 ที่กำหนดว่า ผู้ที่จะร้องทุกข์ได้ 
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รูปภาพ : 1. https://save.btsa.co/paper-and-pencil/ 
  2. https://www.shareicon.net/paper-list-check-mark-interface-checklist-

checking-business-and-finance-820082 

เผยแพร่ใน ก.พ.ค. News ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 3 เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561 

 

นางสาวกรกนก ตรีรัตนพันธ์ : ผู้เขียน 

5. ต้องยื่นคำร้องทุกข์ต่อผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์ 
โดยถ้าเป็นกรณีการร้องทุกข์มายัง ก.พ.ค. ผู้ที่เป็นเหตุแห่งทุกข์
จะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาผู้หนึ่งผู้ใด ดังต่อไปนี้ 

- หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชา
หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี
หรือต่อรัฐมนตรี 

- ปลัดกระทรวง 
- รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
- นายกรัฐมนตรี 

6. ได้ยื่นร้องทุกข์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบ
หรือถือว่าทราบเหตุแห่งทุกข์ 

ดังนั้น หากผู้ใดที่มีความคับข้องใจจากการปฏิบัติ
หรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชาแล้วประสงค์จะ
ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ก็ต้องพิจารณาดูให้ดีก่อนว่า เป็นเรื่องที่
เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายหรือไม่ เพ่ือมิให้เป็นการ
เสียเวลาหรือเสียสิทธิในการร้องทุกข์นะ..ขอบอก… 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwif0uy44IrXAhWFpo8KHWgbBl0QjRwIBw&url=https://writer.dek-d.com/MBsneak/story/view.php?id%3D1541230&psig=AOvVaw2Nxj7dJszVRDVhNVJyf-aj&ust=1508984961950221


 

 

 

หลายครั ้งที ่ ก.พ.ค. ขอบอก เคยยกตัวอย่าง 
คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ในหลายๆ กรณี
มาให้ท่านได้ทราบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้ง การย้าย 
หรือการเลื่อนเงินเดือน เป็นต้น แต่หลายท่านอาจจะ 
ยังไม่ทราบว่านอกเหนือจากการร้องทุกข์ตามที่บัญญัติไว้
ในหมวด 10 การร้องทุกข์ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แล้ว การร้องทุกข์
ดังกล่าวยังปรากฏในหมวดอ่ืนด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในครั้ง
นี้ ก.พ.ค. ขอบอก จึงขอนำเสนอเรื่องดังกล่าว เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้กับท่านผู้อ่านทุกท่าน... 

ก่อนอ่ืนขอท่านทำความเข้าใจก่อนว่าการร้องทุกข์
ตามหมวด 10 การร้องทุกข์ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นั ้น มีหลักสำคัญ 
อยู่หลายประการที่ต้องคำนึง คือ 

1. ผู้ที่จะใช้สิทธิร้องทุกข์ได้ต้องเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญ 

2. เหตุแห่งการร้องทุกข์ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 วรรคสอง ของกฎ ก.พ.ค. 
ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์  

     

  

พ.ศ. 2551 กล่าวคือ ต้องเป็นการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ
ของผู้บังคับบัญชาโดย 

1) ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ 
คำสั่ง หรือปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอื ่นใด โดยไม่มีอำนาจ
หรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั ้นตอน หรือวิธ ีการ 
อันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น 
หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ  
ที ่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั ้นตอน 
โดยไม่จำเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดขึ ้นเกินสมควร  
หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 

      2) ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 

      3) ประว ิงเวลา หร ือหน ่วงเหน ี ่ยวการ
ดำเนินการบางเรื่องอันเป็นเหตุให้เสียสิทธิหรือไม่ได้รับ
สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร 

      4 )  ไม ่ เป ็นไปตาม หร ือข ัดก ับระบบ
คุณธรรม ตามมาตรา 42 

3. เป็นเรื่องที่ไม่อาจใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ 

 
รูปภาพ : http://www.freepik.com                                               http://mspc.ocsc.go.th 
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เผยแพร่ใน https://mspc.ocsc.go.th/ เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2562 
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ถ้าเข้าลักษณะตามข้อ 1 - 3 ข้างต้นแล้ว สิ่งที่
ต้องพิจารณาต่อไปคือ เหตุแห่งการร้องทุกข์นั้น เกิดจาก
ผ ู ้บ ังค ับบัญชาระด ับใด ซ ึ ่ งตามมาตรา 123 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ได้กำหนดสาระสำคัญ
เกี่ยวกับผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ไว้ว่า 
หากเหตุเกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ใน
บังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อ
นายกร ัฐมนตร ีหรือต ่อร ัฐมนตร ี หร ือเหตุเก ิดจาก
ปลัดกระทรวง หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี 
ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. แต่ถ้าเหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา
ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ต่ำกว่าผู้ว่าราชการจังหวัด 
ให้ร ้องทุกข์ต่อผู ้ว ่าราชการจังหวัด ถ้าเหตุแห่งการ 
ร้องทุกข์เกิดจากผู ้บ ังคับบัญชาในราชการบร ิหาร
ส่วนกลางที่ต่ำกว่าอธิบดี ให้ร้องทุกข์ต่ออธิบดี และถ้า
เหตุแห ่งการร้องทุกข ์เกิดจากผู ้ว ่าราชการจ ังหวัด 
หรืออธิบดี ให้ร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวง 

ดังนั้น หากนาย ก. ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญมีความคับข้องใจจากการที ่อธิบดีประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ โดยไม่เป็นธรรม กรณีนี้จึงถือว่าเหตุ
แห่งการร้องทุกข์เกิดจากอธิบดี และเข้าลักษณะตามที่
กำหนดไว้ในข้อ 7 นาย ก. จึงต้องร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวง 
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป หรือกรณี นาง ข.  
ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคับข้องใจจาก
การที ่ปลัดกระทรวงมีคำสั ่งแต่งตั ้งโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย กรณีนี ้ถือว่าเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจาก
ปลัดกระทรวง และเข้าลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 
นาง ข. จึงต้องร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. 

 

อย่างไรก็ตามความคับข้องใจอันเกิดจากการ
ปฏิบัติของผู ้บ ังคับบัญชา ซึ ่งก่อให้เกิดสิทธิในการ 
ร้องทุกข์ นอกจากจะกำหนดไว้ในหมวด 10 เร ื ่อง 
การร้องทุกข์แล้ว ยังปรากฏอยู่ในหมวด 7 การดำเนินการ
ทางวิน ัยด้วย โดยมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติ
เด ียวก ัน ได ้บ ัญญัต ิ ให้ข ้าราชการพลเร ือนสามัญ 
ที่ถูกผู ้บังคับบัญชาสั่งพักราชการหรือสั ่งให้ออกจาก
ราชการไว ้ก ่อนมีส ิทธ ิร ้องทุกข ์ขอให้ยกเล ิกคำสั่ ง 
ดังกล่าวได ้

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหากข้อเท็จจริงปรากฏว่า
นางสาว ว. ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ฐานทุจริตต่อหน้าที ่ราชการ จนถูกตั ้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจ
สั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่า ถ้านางสาว ว. ปฏิบัติหน้าที่
ราชการต่อไปจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน และมีคำสั่ง
ให้นางสาว ว. ออกจากราชการไว้ก่อน กรณีนี้ นางสาว ว. 
สามารถใช้สิทธิร้องทุกข์ตามมาตรา 122 ได้ อย่างไรก็ตาม 
ในกรณีนี้นางสาว ว. จะใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อใครนั้น ก็ต้อง
เป ็นไปตามหลักเกณฑ์ท ี ่กำหนดไว ้ในมาตรา 123 
เช่นเดียวกันกับการร้องทุกข์ในกรณีอื่นๆ เช่น ถ้าผู้ที่มี
คำสั่งให้นางสาว ว. ออกจากราชการไว้ก่อนเป็นอธิบดี 
นางสาว ว. ก็ต้องใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวง เป็นต้น 

จากข้อมูลข้างต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่าน
จะสามารถเข้าใจสิทธิในเรื ่อง “การร้องทุกข์” ได้ไม่มาก   
ก็น้อย เพื่อที ่จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดในการใช้สิทธิ  
ทางกฎหมายที่ทุกท่านพึงทราบนะ...ขอบอก...  

 

 

                                              http://mspc.ocsc.go.th รูปภาพ : http://www.freepik.com 

                                      จุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกจิ : ผู้เขยีน 
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ภาค 2 
“ก.พ.ค. ขอบอก” จากคำวินิจฉัย 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

ขอบอกว่าอย่างนี้เรียกทุจริต 
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รูปภาพ : 1. https://www.dreamstime.com/stock-illustration-corrupt-red-
stamp-text-white-image43173641 

 2. https://www.flickr.com/photos/pictures-of-money/17123233449 

ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ได้ขออนุมัติต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเดินทางไปราชการที่กรมต้นสังกัดในวันที่ 
30 ธ.ค. 53 - 5 ม.ค. 54 รวม 7 วัน ซึ่งอยู่ในช่วงวันหยุดราชการ
หลายวันติดต่อกันโดยไม่มีหลักฐานหรือรายละเอียดว่าเดินทาง
ไปราชการด้วยภารกิจใด แต่ได้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก 
ค่าพาหนะ รวมเป็นเงิน 10,518 บาท  โดยอ้างว่าได้ไปราชการ
ที่กรมเพียง 2 วัน คือ วันที่ 30 ธ.ค. 53 ไปสหกรณ์ออมทรัพย์
ของกรมเพ่ือติดต่อเกี่ยวกับเรื่องค้ำประกันหนี้ให้กับเพ่ือนข้าราชการ 
และวันที่ 4 ม.ค. 54 ได้เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ผู้บริหารของกรม 
ซึ่ง ก.พ.ค. เห็นว่า การเดินทางในลักษณะนี้ไม่ใช่การเดินทางไป
ปฏิบัติราชการชั่วคราว ตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และ
ในช่วงเวลาดังกล่าวก็เป็นวันหยุดราชการที่ปรากฏหลักฐาน
ภาพถ่ายของผู้อุทธรณ์ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วย 

นอกจากนี้ ผู้อุทธรณ์ยังได้ขออนุมัติเดินทางไปราชการที่
สำนักกษาปณ์ รังสิต ในวันที่ 16 – 17 มี.ค. 54 เพื่อตรวจนับ
เหรียญกษาปณ์ของสำนักงานคลังจังหวัด โดยมีกำหนดเดินทาง
ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 มี.ค. 54 และได้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก 
ค่าพาหนะ รวมเป็นเงิน 5,618 บาท แต่ปรากฏหลักฐานว่าวันที่ 
13 – 18 มี.ค. 54 ผู้อุทธรณ์ได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ โดย
ไม่ได้ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้อุทธรณ์ย่อมทราบดีว่า
ตนไม่ได้เดินทางไปราชการในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ได้ขออนุมัติ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นเท็จด้วยเจตนาทุจริต 
ดังนั้น การที่ผู้อุทธรณ์ซึ่งขณะนั้นรักษาราชการแทนคลังจังหวัด 
มีหน้าที่ในการอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ
ได้อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับตนเองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
เป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ จึงเป็นความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ราชการและประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง การที่ อ.ก.พ. 
กระทรวงมีมติให้เพิ่มโทษจากปลดออกเป็นไล่ออกจากราชการ นั้น
ชอบด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 

เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า หากข้าราชการผู้นี้ได้ตระหนักถึง 
“คำสอนของพ่อ” ที่ทรงเน้นหนักให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 
ซื่อสัตย์ สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตนแล้ว คงจะไม่สูญเสียทั้งตำแหน่งหน้าที่ และชื่อเสียง
เกียรติยศเช่นนี้ 

 

เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

โดยทุจริต 

 
 

วันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอถือโอกาสอันดีสวัสดีแฟนพันธุ์แท้
ทุกท่าน นับแต่นี้ท่านสามารถติดตามเรื่องราวความรู้ดี  ๆ       
จากคอลัมน์ “ก.พ.ค. ขอบอก” ได้ในจุลสาร “ก.พ.ค. News” ซึ่ง
จะตีพิมพ์รายไตรมาสเพื่อแจกจ่ายให้แก่ส่วนราชการทั้งหลาย  
หรือทางเว็บไซต์ http://mspc.ocsc.go.th   

สำหรับวันนี้ ขอเสนอเรื่องราวของอดีตนักวิชาการคลัง
ชำนาญการ สังกัดสำนักงานคลังจังหวัดรายหนึ่งที่อุทธรณ์คำสั่ง
เพิ่มโทษจากปลดออกเป็นไล่ออกจากราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยทุจริต และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) 
และ (4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
กรณีเมื่อครั้งที่ผู้นี้รักษาราชการแทนคลังจังหวัด ได้ขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ และเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เป็นเท็จ ผู้นี้ได้อุทธรณ์อ้างว่า ตนเข้าใจว่าตนมีสิทธิที่จะเบิกได้ 
มิได้มีเจตนาทุจริต และเม่ือทราบว่าตนไม่มีสิทธิเบิกก็ได้คืนเงิน
แล้ว จึงขอให้ ก.พ.ค. ลดหย่อนโทษ  

 

นางสาวสุขุมาล ตรีขจรเกียรติ : ผู้เขียน 
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ใช้เงินสนับสนุนซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ 
จัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบฯ  

เป็นเหตุให้ถูกไล่ออกจากราชการ??? 

วันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอบอกเรื่องราวของอดีต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแห่งหนึ่ง ซึ่งได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษ
ไล่ออกจากราชการมายัง ก.พ.ค. กรณีดำเนินการจัดซื้อรถยนต์
นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อ VOLKSWAGEN รุ่น CARAVELLE 3.2v6 
BUSSINESS LINE ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยเป็น
การวางแผนท่ีจะแสวงหาผลประโยชน์นำเงินส่วนเกิน
จำนวน 500,000 บาท ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว 

เรื่องนี้ ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ในฐานะ
ผู้ตรวจราชการฯ ได้ขอรับเงินสนับสนุนจากโรงพยาบาล        
ในเขตตรวจราชการท่ี 6 รวม 5 แห่ง รวมเป็นเงินจำนวน 
3,600,000 บาท เพื่อนําไปจัดซื้อรถยนต์ตู้ไว้ใช้ในราชการ
ของเขต 6 ซึ่งเงินดังกล่าวแม้จะเป็นเงินนอกงบประมาณ     
แต่ถือว่าเป็นเงินของทางราชการ เมื่อกรณีนี้ค่ารถยนต์ตู้           
มีราคาเพียง 3,100,000 บาท จึงมีเงินส่วนเกิน จำนวน 
500,000 บาท ซึ่งผู้อุทธรณ์อ้างว่าได้นําเงินส่วนเกินไปติดต้ัง
จานดาวเทียมบนรถยนต์ และนําส่วนท่ีเหลือไปใช้ในกิจกรรม
ท่ีผู้อุทธรณ์ได้ดำเนินกิจกรรมท้ัง ๆ  ท่ีมิได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด 
โดยอ้างว่าใช้จ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม 300,000 บาท 
ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ หากผู้อุทธรณ์ขออนุมัติย่อมสามารถ
นำเงินของทางราชการมาใช้จ่ายได้ ส่วนท่ีอ้างว่าได้ใช้จ่าย 
ไปในการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ อีกหลายประการ รวม 
200,000 บาท นั ้น  ก ็ม ิอาจหาหลักฐานมาหักล้างได้            
เมื ่อพิจารณาประกอบกับการจัดซื้อรถยนต์ตู้คันดังกล่าว          
ผู้อุทธรณ์เป็นผู ้ดำเนินการเองโดยตกลงราคากับผู้ขาย  
สั่งจ่ายเงิน และเป็นผู้รับรถจากผู้ขายด้วยตนเอง การจัดซื้อ
ในครั้งนี้จึงเป็นการดำเนินการท่ีมิชอบตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
อีกด้วย 

จากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
จึงฟังได้ว่า ผู ้อ ุทธรณ์เป็นผู ้ได ้
ประโยชน์บางส่วนจากเงินส่วนเกิน 
พฤติการณ์จึงถือเป็นการอาศัย
ตำแหน่งหน้าท่ีราชการของตน
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
และเป็นการแสวงหาประโยชน์ 
ท่ีมิควรได้โดยชอบ ด้วยกฎหมาย 
กรณีจึงเป็นการกระทําความผิด
วินัยอย่าง ร้ายแรง 

ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นความผิดวินัย       
อย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85 (1) แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551 คำสั่งลงโทษ      
ไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการชอบด้วยกฎหมาย และ        
ผู้อุทธรณ์ได้รับโทษเหมาะสมกับกรณีกระทำผิดแล้ว
อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ก.พ.ค. จึงวินิจฉัยยกอุทธรณ์  

 

 

 

 

 

เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า แม้เงินท่ีนํามาจัดซื้อรถยนต์
ของราชการจะได้มาจากการขอรับเงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานราชการ เงินดังกล่าวก็เป็นเงินของราชการ     
ท่ีการดำเนินการจะต้องจัดทำให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
ของราชการเช่นเดียวกัน หากนําเงินดังกล่าวไปใช้
ในทางที่ผิด หรือหาประโยชน์โดยมิชอบจากเงินจำนวนนี้ 
ก็อาจได้รับผลเช่นเดียวกับข้าราชการรายนี้ ได้นะ ...         
ขอบอก 

 

รูปภาพ : https://www.thairath.co.th/content/1425570 
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ก.พ.ค. พิจารณาในประเด็นข้อกฎหมายแล้วเห็นว่า 
การสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นการสืบหาและ รวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบ  
การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาว่ากรณีที่มีการกล่าวหานั้น
มีมูลที่ควรกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร โดยบทบัญญัติของ
กฎหมายไม่ได้กําหนดให้ในชั้นสืบสวนข้อเท็จจริงจะต้อง
มีการแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
ให้ข้าราชการที่ถูกร้องเรียนทราบ ดังนั้น แม้ไม่มีการแจ้ง
คำสั่งดังกล่าวให้ผู้ อุทธรณ์ทราบ กรณีก็ไม่ได้ทำให้       
ผลการสืบสวนเสียไป ข้ออุทธรณ์นี้จึงฟังไม่ข้ึน 

ส่วนประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงนั้น จากพยานหลักฐาน
พบว่าผู้อุทธรณ์ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการ สำนักงาน
คุมประพฤติจังหวัดและยังเป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัด 
อีกด้วย ซึ่งหน้าที่ในฐานะดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกระบวน 
การพิจารณาตัดสินใจปล่อยชั่วคราวผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์ในคดียาเสพติด ซึ ่งผู ้อ ุทธรณ์มีพฤติการณ์      
เ อื ้อ ประโยชน์ กับนายประกันอาชีพจนปรากฏ
ข้อเท็จจริง ว่า มีจํานวนคดีที่นายประกันเป็นผู้ขอ
ประกันได้รับอนุญาตให้ประกันปล่อย 

“ก.พ.ค. ขอบอก” วันนี้ ขอเสนอกรณีตัวอย่าง  
อุทธรณ์เรื่องหนึ่ง โดยเรื่องมีอยู่ว่า เดิมผู้อุทธรณ์ดำรง
ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อํานวยการสำนักงานคุมประพฤติในจังหวัดแห่งหนึ่ง 
แต่ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ เพราะเรียกรับเงินหรือ
ประโยชน์จากนายประกันในการดำเนินการปล่อยชั่วคราว
ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในคดียาเสพติดให้โทษ จึงได้มา 
อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. โดยมีข้ออุทธรณ์ทั้งข้อกฎหมายและ
ข้อเท็จจริง ในส่วนข้อกฎหมายนั้น อ้างว่าไม่เคยได้รับแจ้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง สำหรับ
คำอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ผู้อุทธรณ์ได้อ้างว่าตนไม่ได้ 
เรียกรับเงินหรือประโยชน์จากนายประกัน เพราะ
นายประกันหาคดีมาได้เองตั้งแต่แรก ตนและเจ้าหน้าที่
คนอื่นๆ ไม่สามารถช่วยเหลือในการหาคดีให้แก่  
นายประกันได้ การพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
เป็นอำนาจของคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ           
ผู้ติดยาเสพติดของจังหวัด ตนไม่มีทางทราบว่าผู้ต้องหา
รายใดบ้างที่ขอปล่อยชั่วคราว รวมทั้งไม่เคยรับประทาน
อาหารกับนายประกันด้วย จึงขอให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษ 

 
 

 

 

ผลของ 

ผูเ้ห็นแกไ่ด้ !! 
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เอ้ือประโยชน์กับนายประกันอาชีพ จนปรากฏข้อเท็จจริง 
ว่า จำนวนคดีที่นายประกันเป็นผู้ขอประกันได้รับอนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราวมากกว่าคดีที่ญาติเป็นผู้ขอประกัน 
ซึ่งในช่วงดังกล่าวพบว่านายประกันได้พาผู้อุทธรณ์และ
เจ้าหน้าที่สำนักงานไปรับประทานอาหารและไปเที่ยว
ด้วยกันบ่อยครั้งโดยนายประกันเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 
และนายประกันบางรายก็มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับ          
ผู้อุทธรณ์ท้ังๆ ที่ผู้อุทธรณ์มีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย  

นอกจากนี้ผู้อุทธรณ์ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ภายหลังจากที่มีการถอนประกันในคดีที่ 
นายประกันซึ่งตนมีความสัมพันธ์ด้วยนั้นเป็นนายประกัน 
รวมทั้งยังอนุญาตให้นายประกันคนดังกล่าวใช้โฉนดที่ดิน
เป็นหลักทรัพย์ประกันจนวงเงินประกันเกินกว่าราคา
ประเมินของหลักทรัพย์ซึ ่งไม่อาจจะอนุญาตให้ได้ 
โดยผู้อุทธรณ์ไม่แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการ 
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดทราบ 
 

 

 

 

จึงทำให้เชื่อว่าพฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์และนายประกัน
เป็นการต่างตอบแทนผลประโยชน์จากกระบวนการ
ปล่อยชั่วคราว ซึ่งเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ 
หน้าที่โดยมิชอบ ข้ออ้างต่างๆ ของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น 
การสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ ฐานทุจริต
ต่อหน้าที ่ราชการ ฐานประพฤติชั ่วอย่างร้ายแรง 
ฐานอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนแสวงหาประโยชน์
ให้แก่ตนเอง ฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ จึงเหมาะสมแล้ว ก.พ.ค. 
มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ 

เรื่องนี้จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการทุจริตประพฤติ
มิชอบของข้าราชการที่เห็นแก่ได้โดยไม่คำนึงถึงเกียรติศักดิ์
ตำแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่คำนึงถึงความถูกต้องและ
ศีลธรรม ผลที่ได้รับจึงหนีไม่พ้นความเสื่อมที่นําพามาซึ่ง
ความทุกข์ระทมใจในที่สุดนะ..ขอบอก 
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ไม่ใช่เงินของทางราชการ 
ก็ผิดทุจริต !!! 
“ก.พ.ค. ขอบอก” วันนี้ ขอพูดถึงพฤติการณ์         

ที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดวินัย “ฐานทุจริต” อีกครั้ง 
เนื่องจากมีอีกหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจว่าพฤติกรรม
แบบใดที่จะถือว่าเข้าข่ายเป็นความผิดฐานทุจริต 
โดยในวันนี้ได้ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่ เกี่ยวกับเงิน         
แต่เงินนั้นไม่ใช่เป็นของราชการ (เงินงบประมาณ) 
โดยตรง แบบนี้ ถ้าบุคคลที่มีหน้าที่ดูแลเก็บรักษา 
เอาเงินดังกล่าวไปเป็นของตัวเอง จะผิดฐานทุจริต
หรือไม ่มาติดตามอ่านกัน 
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นาง อ. ข้าราชการของหน่วยงานในจังหวัดแห่งหนึ่ง 
ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ฐานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต กรณีดำรงตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง 
มีหน้าที่รับผิดชอบงานการเงินของโรงพยาบาลได้รับ
เงินประกันสัญญาลูกจ้างชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว
แล้วไม่นําเงินนั้นนําฝากเข้าบัญชีเงินป่ารุงของโรงพยาบาล
หรือนําฝากคลังจังหวัด แต่กลับนําฝากเข้าบัญชีเงินฝาก
ของตนเอง โดยมีเจตนาเพ่ือให้ตนเองได้รับประโยชน์ ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 

 

 

 

 

นาง อ. ได้มายื่นอุทธรณ์
คำสั่งลงโทษเรื่องนี้ต่อ ก.พ.ค. 
โด ย อ ้า ง ว ่าที ่ป ร ะ ช ุม ข อ ง
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
มีมติว่า ในการรับลูกจ้างชั่วคราว
เข้าทำงานนั้น ให้มีเงินประกัน
สัญญาจ้าง 3,500 บาทต่อราย 
สสส 

 

 

 

 

หากไม่มีเงินชําระทั้งจำนวนในคราวเดียวกันก็ให้หักจาก
ค่าจ้างรายเดือนในอัตราเดือนละ 500 บาท จนกว่าจะ
ครบจำนวน 3,500 บาท หากลูกจ้างชั่วคราวรายใดลาออก
จากงานตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาก็ให้คืนเงิน แต่หาก
รายใดออกจากงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขก็ให้ยึดเงินประกัน
สัญญา โดยที่ประชุมมอบหมายให้ผู้อุทธรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการนําเงินที่ลูกจ้างชั่วคราวชำระครบ 3,500 บาท 
ในคราวเดียวไปฝากคลังจังหวัด แต่ไม่ได้กำหนดวิธีการ
กรณีลูกจ้างชั่วคราวยังชําระไม่ครบว่าหลังจากหักเงินค่าจ้าง
รายเดือนแล้ว ระหว่างที่ยังเก็บไม่ครบ จะเก็บรักษาเงิน
ไว้ที่ใด ตนจึงแก้ไขด้วยการนําเงินดังกล่าวฝากไว้ใน
บัญชีส่วนตัวของตนเองก่อน โดยเปิดเผยให้ผู้ร่วมงาน 
ทีเ่กี่ยวข้องรับทราบ นอกจากนี้เมื่อลูกจ้างชั่วคราวลาออก
ซึ่งจะต้องมีการคืนเงินประกัน ตนได้ชี้แจงให้ผู้ร่วมงาน
ทราบว่าจะต้องดำเนินการตามระบบและระเบียบของ
การสั่งจ่าย กระบวนการดังกล่าวมีหลักฐานการรับเงิน
อย่างถูกต้อง ตนไม่ได้เก็บเงินหรือซุกซ่อนเงินค่าประกัน
ไว้ใช้เป็นการส่วนตัวแต่อย่างใด อีกทั้งตนได้น่าเงิน
ประกันทั้ งหมด ในบัญชี เงินฝากส่วนตัวคืนให้แก่
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแล้ว 

อย่างถูกต้อง ตนไม่ได้เก็บเงินหรือซุกซ่อนเงินค่าประกัน
สัญญาไว้ใช้เป็นการส่วนตัวแต่อย่างใด อีกทั้งตนได้นำ
เงินประกันสัญญาทั้งหมดในบัญชีเงินฝากส่วนตัวคืนให้แก่
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแล้ว 

ก.พ.ค. พิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้อุทธรณ์มีหน้าที่
รับผิดชอบงานการเงินของโรงพยาบาล และมีหน้าที่          
ในการจ่ายเงินคืนให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว กรณีที่ลูกจ้าง
ชั่วคราวออกจากงานตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้อุทธรณ์ 
จึงเป็นผู้มีหน้าที่ราชการในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
เมื่อผู้อุทธรณ์ได้รับโอนหรือนําเข้าเงินประกันสัญญาจ้าง  
สสสส 

 

 

 

กรณีหักจากค่าจ้างรายเดือน 
เดือนละ 500 บาท จนกว่าจะ
ครบ 3,500 บาท เข้าบัญชี 
ของตนเองซึ่งเป็นบัญชีที่ ใช้          
กู้เงินธนาคาร โดยไม่ฝากเข้า
บัญชีเงินบำรุงของโรงพยาบาล 
หรือเก็บเข้าตู้นิรภัย สำหรับ
เก็บรักษาเงินของทางราชการ 

 

 

 

การเก็บรักษาเงินของทางราชการ หรือการแต่งตั้งกรรมการ
เก็บรักษาเงินตามระเบียบการเก็บเงินและนําเงินส่งคลัง
ของส่วนราชการ ทั้งที่รู้ว่าการนําเงินเข้าบัญชีดังกล่าว
ย่อมมีดอกผลเกิดขึ้นหรือทำให้จำนวนหนี้ที่ตนเป็นลูกหนี้
เงินกู้ธนาคารลดลงหรือเสียดอกเบี้ยน้อยลง และเมื่อ 
หักเงินประกันสัญญาจ้างรายเดือนจากลูกจ้างชั่วคราว
จนครบจำนวน 3,500 บาท แล้ว ก็ไม่นำส่งคลังจังหวัด 
นอกจากนี้ในการจ่ายเงินคืนให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวกรณี  
ที่ลูกจ้างชั่วคราวออกจากงานตามเงื่อนไขที่กำหนด           
ก็ไม่มีการดำเนินการตามขั้นตอนการเบิกถอนเงินคืน
จากคลังจังหวัดตามระเบียบ และกรณีลูกจ้างออกจากงาน
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งจะต้องริบเงินประกันสัญญา 
โดยการเก็บและรักษาเงินดังกล่าวให้นําเงินสดฝากคลัง
ตามระเบียบการเก็บเงินและนําเงินส่งคลังของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่า
ผู้อุทธรณ์ได้นําเงินประกันสัญญาจ้างที่จะต้องริบดังกล่าว
ไปฝากไว้ที่คลังจังหวัดหรือไม่ เนื่องจากเป็นเงินที่
รวมอยู่ในเงินประกันสัญญา 

 

 

รูปภาพ : https://moneyhub.in.th/ 
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เรื่องนี้ถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นชัดว่า        
ในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการนั้น เมื่อมีหน้าที่ 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินแล้ว หากเจตนาปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที ่ราชการโดยไม่ชอบ เพื่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือเพ่ือ
ประโยชน์อันมิควรได้โดยทุจริต ยังไงก็มีความผิดอยู่ดี  
นะ..ขอบอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ : ผู้เขียน 

 

ไปฝากไว้ที่คลังจังหวัดหรือไม่ เนื่องจากเป็นเงินที่รวมอยู่
ในเงินประกันสัญญาจ้างกรณีหักจากค่าจ้างรายเดือน
ของลูกจ้างชั ่วคราวที่อยู่ในบัญชีส่วนตัวของผู้อุทธรณ์
ทั ้งหมด พฤติการณ์ของผู ้อุทธรณ์จึงเป็นการแสดงถึง
เจตนาปฏิบัติหน้าที ่ราชการโดยไม่ชอบ เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ให้ตนเองและเป็นประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย อันเป็นความผิดวินัยฐานปฏิบัติหรือ      
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตแล้ว โดยไม่จําต้อง
พิจารณาว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินของทางราชการหรือไม่ 
เนื ่องจากกรณีนี ้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย 
เงินบํารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2536 ให้ถือว่าเงินที่ได้จากการริบเงินประกันสัญญาจ้าง
ลูกจ้างชั ่วคราวดังกล่าวเป็น “เงินบำรุง" ชนิดหนึ ่ง  
ซึ่งถือเป็นเงินที่หน่วยบริการ (ในที่นี ้คือ โรงพยาบาล) 
ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ เนื่องจากการดําเนินงานนอกเหนือ 
จากเงินงบประมาณ อย่างไรก็ตาม เงินดังกล่าวยังถูก
กําหนดให้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการเก็บเงิน
และนําเงินส่งคลังของส่วนราชการด้วยอยู ่แล้ว ดังนั้น 
จึงวินิจฉัยว่าการท่ีสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ 
ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 
ตามมาตรา 85 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 เป็นการดำเนินการโดยถูกต้อง
เหมาะสมแก่กรณีความผิดแล้ว อุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ 
ฟังไม่ขึ้น วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 
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หลายครั ้งที ่ “ก.พ.ค. ขอบอก” ได้เคย
นําเสนอเรื่องเกี่ยวกับโทษทางวินัยของความผิด
ฐานทุจริตต่อหน้าที ่ราชการว่ามีความร้ายแรง
เพียงใด ครั้งนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้เห็นว่า
ความผิดฐานทุจริตนั้น แม้ผู้ที่กระทําจะสํานึกหรือ
ยอมรับผิดก็ตาม ก็ไม่ได้ทําให้ผู้นั้นได้รับการลดโทษ
แต่อย่างใด 

 
นาง ส. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชํานาญงาน สังกัดโรงพยาบาลแห่งหนึ่งถูกลงโทษ
ไล ่ออกจากราชการ ฐานปฏิบ ัต ิหร ือละเว ้น        
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ฐานไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม 
ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบของทาง ราชการ มติของรัฐมนตรี 
นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ กรณีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 

 

 

 
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ (เบี ้ยขยัน)         
ของลูกจ้างชั่วคราว ได้รวบรวมเอกสารหลักฐาน          
ส่งเบิกเงินค่าตอบแทนพิเศษเกินกว่าระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานและจํานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง เสนอ
หัวหน้าฝ่ายการเงินเพื ่อเบิกจ่าย แล้วเก็บเงิน        
ที่เหลือจ่ายในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 
ถ ึงเด ือน ส ิงหาคม 2555 รวมเป็นเง ินจ ํานวน 
20,850 บาท ไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่นําเงิน
ส่งคืนโรงพยาบาลในทันที แต่ได้นํามาส่งคืนในภายหลัง 

นาง ส. ได้มายื ่นอุทธรณ์คําส ั ่งลงโทษ  
เรื่องนี้ ต่อ ก.พ.ค. โดยอ้างว่าตนมีภาระงานจํานวนมาก 
และเพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลา
และค่าตอบแทนบ่าย-ดึก ให้ลูกจ้างชั่วคราวได้ทัน
ภายในวัน ที่ 15 ของเดือน ตนจึงรวบรวมเอกสาร
การขอเบิกเงินที่แต่ละหน่วยงานส่งมาเพื่อทําเรื่อง
ขออนุมัติเบิกเงินไปก่อนโดยยังไม่ได้ตรวจสอบวันลา 
เมื่อมีเงินเหลือหลังจากจ่ายให้กับลูกจ้างชั่วคราวแล้ว 
ตนได้เก็บเงินสดดังกล่าวไว้กับตัว ตั ้งแต่เดือน
ตุลาคม 2554 ถึงเดือนสิงหาคม 2555 เนื่องจากที่
บ้านตนมีน้ำาท่วมขังเกือบ 2 เมตร จึงมีความ
ลําบากในการเดินทางมาปฏิบัติงาน ประกอบกับ
บิดาป่วยทําให้ต้องเดินทางไปกลับระหว่างบ้านพัก 
กับบ้านพ่อทําให้ตนเกิดภาวะเครียด ประกอบกับ
ตนเข้าใจว่าสามารถคืนเงินได้หลังสิ้นปีงบประมาณ 
จึงหลงลืมที่จะส่งเงินจํานวน 20,850 บาท คืนให้
ทางโรงพยาบาล แต่ตนก็ไม่ได้นําเงินดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใด เพราะได้เก็บไว้ใน
ลิ ้นชักโต๊ะทํางานตลอดเวลา และตนได้แจ้งให้
หัวหน้าการเงินรับทราบทุกเดือนตามเอกสารสรุป
ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวแล้ว 
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ก.พ.ค. พิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า 

ผู ้อุทธรณ์มีหน้าที ่ราชการที ่ต ้องปฏิบัติทั ้งโดย 
ตําแหน่งและจากคําสั่งมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (เบี้ยขยัน) 
ให้กับลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาล ได้ดําเนินการ
แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล ส่งเอกสาร
คําขอเบิกตามแบบการเพิ ่มค่าตอบแทนลูกจ้าง
ชั ่วคราวมาที่ตนเอง เพื ่อรวบรวมคําขอเบิกรวม
ยอดเง ินและจ ัดท ําบ ันท ึกขออน ุม ัต ิ เบ ิกจ ่าย       
ตามยอดเงินที่หน่วยงานต่างๆ ขอเบิก และส่งให้
กล ุ ่ ม งานบ ุคลากรตรวจสอบและห ักว ันลา              
ของลูกจ้างชั่วคราวภายหลัง เมื่อถึงเวลาจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ (เบี้ยขยัน) ให้ลูกจ้างชั่วคราว     
ผู ้อุทธรณ์ ได้จ่ายเงินให้ตามยอดเงินที ่กลุ ่มงาน
บ ุคลากรตรวจสอบ ห ักว ันลา และห ัก เ งิน
ค่าตอบแทนสําหรับวันลาแล้ว ทําให้เงินที่ขออนุมัติ
จ่ายกับเงินที่จ่ายจริงมีส่วนต่างเหลือจ่ายในแต่ละเดือน 
รวมจํานวน 20,850 บาท ซึ่งผู้อุทธรณ์ในฐานะที่เป็น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและปฏิบัติหน้าที่
ด ้านการเง ินมาแล ้ว  18 ปี และร ับราชการที่
โรงพยาบาลแห่งนี ้มา 7 ปี ย่อมต้องทราบการ
ปฏิบัติงานทางด้านการเงินตามระเบียบของทาง
ราชการและแบบแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาลเป็นอย่างดี ว่ากรณีมีเงินเหลือจ่าย 
จะต้องนําเงินส่งคืนโดยเร็ว ตามข้อ 95 วรรคหนึ่ง 
ของระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 แต่
ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่าผู้อุทธรณ์ไม่ได้นําเงิน
ดังกล่าวส่งคืนคลังแต่อย่างใด อีกทั้งเมื่อฝ่ายการเงิน 
 

 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่ายอดเงิน   
ที่ขออนุมัติเบิกจ่ายกับยอดเงินที่จ่ายจริงไม่ตรงกัน  
ผู้อุทธรณ์ ก็ได้จัดทําหลักฐานขึ้นใหม่โดยให้ยอดเงิน
ที่จ่ายตรงกับยอดเงินที่ขออนุมัติเบิกจ่าย ทําให้  
เห็นเจตนาของผู ้อุทธรณ์ว่าต้องการที ่จะปกปิด    
การกระทําผิดของตนเอง ส่วนการที ่ผ ู ้อุทธรณ์    
อ้างว่าไม่ได้นําเงินที่เหลือจ่ายไปใช้เป็นประโยชน์
เพื่อตัวเองหรือผู้อื่น แต่เก็บเงินดังกล่าวไว้ในลิ้นชัก
โต๊ะทํางานตลอดเวลานั ้น เห็นว ่า ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าผู้อุทธรณ์ทราบเรื่องท่ีมีการตรวจสอบพบ
ความผิดปกติจากการที่หัวหน้างานการเงินและ
บัญชีได้สั ่งการให้ตรวจสอบและได้ให้ผู ้อุทธรณ์
ชี ้แจง ซึ ่งหากผู ้อุทธรณ์เก็บเงินจํานวนดังกล่าว     
ในลิ้นชักโต๊ะจริง ก็ควรที่จะสามารถคืนเงินได้ทนัที
ตั้งแต่หัวหน้างานการเงินเรียกให้ผู้อุทธรณ์ชี ้แจง 
หรือตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูล หรือเมื่อผู้อุทธรณ์มาให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่ผู้อุทธรณ์กลับไม่สามารถ
ส่งเงินจํานวนดังกล่าวคืนได้ทันที แต่ได้นําเงิน     
มาคืนในภายหลัง ส่อให้เห็นเจตนาว่าเก็บเงินไว้ 
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น พฤติการณ์ของ
ผู ้อุทธรณ์เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง    
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ดังนั้น คําสั่งลงโทษ    
ไล่นาง ส. ออกจากราชการ ในกรณีดังกล่าวจึงชอบ
ด้วยกฎหมายแล้ว 

เรื ่องนี้ถือเป็นอีกตัวอย่างที่ทําให้เห็นว่า
หากข้าราชการผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน ้าท ี ่ โดยม ิชอบเพ ื ่อให ้ตนเองหร ือผ ู ้อ ื ่นได้
ประโยชน์ที่มิควรได้แล้ว แม้ข้าราชการผู้นั้นจะนํา
ประโยชน์ต่างๆ เหล่านั้นมาคืน ก็ไม่ได้ทําให้โทษ    
ที ่ตนจะได้ร ับลดจากไล่ออกเป็นปลดออกจาก
ราชการได้ นะ...ขอบอก.... 

จุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ : ผู้เขียน 

 
รูปภาพ : https://www.freepik.com 
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มีเจตนาเพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้ด้วย

ดังนั้น หากผู้นั้นมีหน้าที่ราชการ แต่จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่

ราชการดังกล่าว โดยมีเจตนาเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้

ประโยชน์ที่มิควรได้ ก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นความผิดวินัย

ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการแล้ว 

จากคำอธิบายข้างต้น ก.พ.ค. ขอบอก จึงขอ

นำเสนอตัวอย่างการวินิจฉัยของ ก.พ.ค. เรื่องหนึ่ง ที่เป็น

เรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ซึ่งแม้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าตนเองจะไม่ได้

รับประโยชน์อันใดจากการกระทำนั้นก็ตาม ก็อาจเข้าข่าย

เป็นความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการได้  

เร ื ่องนี ้ เป ็นกรณีที ่ผ ู ้อ ุทธรณ์ เป ็นเจ ้าพนักงาน

ราชทัณฑ์ชำนาญงาน สังกัดเรือนจำแห่งหนึ่ง ถูกลงโทษ 

ไล่ออกจากราชการ ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที ่ราชการให้เป็น 

ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ

คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และไม่ปฏิบัต ิตาม

ระเบียบแบบแผนของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหาย 

แก่ราชการอย่างร้ายแรง  ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่าง

ร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการโดยทุจริต และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่า 

 

ครั้งนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ

การกระทำผิดวินัยที่ปรากฏในมาตรา 85 (1) แห่ง 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

อีกครั้ง เนื่องจากเป็นฐานความผิดที่แม้จะถือเป็นความผิด

วินัยอย่างร้ายแรง แต่ก็ยังปรากฏว่ามีผู้กระทำผิดในเรื่องนี้

อยู ่มากพอสมควร ซึ ่งความผิดในมาตราดังกล่าวจะ

ปรากฏอยู่สองส่วน คือ ส่วนที่ 1 การปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความ

เสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือ ส่วนที่ 2 การปฏิบัติ

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 

โดยใน ก.พ.ค. ขอบอกครั้งนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะ

ส่วนที ่ 2 ซึ ่งเป็นส่วนที ่มีผู ้กระทำผิดมากที ่สุด นั ่นคือ  

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต

สำหรับความผิดในส่วนที่ 2 นี้ หมายถึง การที่ผู้นั้นมีหน้าที่

ราชการที ่จะต้องปฏิบัติ และได้ปฏิบัติหน้าที ่ราชการ

ดังกล่าวโดยมิชอบ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว

โดยจงใจหรือเจตนาไม่ปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นเรื ่องพลั้งเผลอ 

หรือเข้าใจผิด ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มิชอบดังกล่าว ต้องเป็นกรณีที่ไม่เป็น 

ไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ แบบธรรมเนียม 

ของทางราชการ และที่สำคัญที่ทำให้มาตรานี้พิเศษ 

กว่ามาตราอื่น ๆ คือ จะต้องมีเจตนาพิเศษ กล่าวคือ  

 

 

เอ็นดูเขา เอ็นเราขาด 
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เป็นผู ้ประพฤติช ั ่วอย่างร ้ายแรง กรณีได้นำรองเท้า 

จำนวน 300 คู่ ของบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ได้เป็นคู่สัญญา

จ้างแรงงานเข้าไปให้ผู้ต้องขังเย็บภายในเรือนจำ โดยไม่ถูกต้อง

ตามระเบียบของทางราชการ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าว

ได้รับประโยชน์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

ผู้อุทธรณ์จึงได้มายื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษเรื่องนี้ 

ต่อ ก.พ.ค. โดยยอมรับว่าตนไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของ

ทางราชการ เนื่องจากในคืนก่อนวันเกิดเหตุ คนรู้จักคนหนึ่ง 

 

 

 

 

 

ได้โทรศัพท์มาหาว่ามีเพื่อนชื่อนาย ว. ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง

ของเรือนจำให้เย็บรองเท้าอยู่แล้ว ประสบปัญหาผลิต

รองเท้าไม่เสร็จตามกำหนด จึงขอให้ตนช่วยเหลือด้วยการ

นำรองเท้าจำนวน 300 คู่เข้าไปให้ผู้ต้องขังเย็บเพื่อให้ทัน

กำหนดเวลา โดยคนรู้จักบอกกับตนว่า นาย ว. จะดำเนินการ

ทางเอกสารกับฝ่ายฝึกวิชาชีพของเรือนจำในภายหลังเอง 

ตนไม่ได้ร ู ้จ ักนาย ว. มาก่อน รวมทั ้งไม่ได้ร ับเงินหรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนจากทั้งคนรู้จักหรือนาย ว. แต่อย่างใด 

 

 

 

 

ก.พ.ค. พิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า  

ผู้อุทธรณ์ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง

ทำงานเย็บรองเท้า ตลอดจนดูแลความสงบเรียบร้อย

ภายในกองงานไม่ให้ผู้ต้องขังกระทำผิดวินัย และขับรถ

รับส่งวัสดุสินค้าแรงงานจ้าง รวมทั้งตรวจสอบเอกสารของ 

ผู้ว่าจ้างและเรือนจำให้ถูกต้อง ก่อนการนำรองเท้าเข้าไปเย็บ 

ในเรือนจำ ซึ่งกรณีนี้ผู้อุทธรณ์ยอมรับผิดว่าไม่ได้ปฏิบัติ

ตามระเบียบของทางราชการ และในชั้นการสอบสวนทางวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

ก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้อุทธรณ์ได้ออกไปดูรถยนต์ของ

นาย ว. ตามที่นัดไว้ว่าจะนำรองเท้าจำนวน 300 คู่ เข้ามาเย็บ

ในเรือนจำ จากนั้นได้ขับรถยนต์ดังกล่าวด้วยตัวเอง เพื่อนำ

รองเท้าเข้าไปเย็บในเรือนจำ โดยไม่ดำเนินการตรวจสอบ  

ดังนี้ 1. ไม่ตรวจสอบว่านาย ว. มีเอกสารใบส่งวัสดุเข้า

สำหรับจ้างแรงงานผู ้ต้องขังที่ทางฝ่ายฝึกวิชาชีพฯ ของ

เรือนจำเป็นผู ้ออกให้ เพื ่อให้ผู ้ว ่าจ้างที ่ทำสัญญาจ้าง

แรงงานผู้ต้องขังกับทางเรือนจำนำวัสดุเข้ามาในเรือนจำได้ 
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 นางสาวจุฑาพิชญ์  สถิรวิสาลกิจ : ผู้เขียน 

 

เย็บจนสำเร็จเพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตรองเท้าไม่เสร็จตาม

กำหนด ก็ถือว่ามีเจตนาเพื่อให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้

แล้วจึงเข้าองค์ประกอบความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85 (1) 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ดังนั้น คำสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ ในกรณี

ดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

เรื่องนี้ถือเป็นอีกตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าหาก

ข้าราชการผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

แม้ตนเองจะไม่ได้รับประโยชน์จากการกระทำนั้นก็ตาม 

แต่หากกระทำเพื่อให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้แล้ว  

ก็ยังคงมีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที ่ราชการ ซึ ่งเป็น

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่ต้องลงโทษไล่ออกจากราชการ

สถานเดียว!!! นะ...ขอบอก... 

 

 

2. ไม่ตรวจสอบว่ามีใบส่งวัสดุสำเร็จออกสำหรับจ้างแรงงาน

ผู้ต้องขังที่เจ้าหน้าทีโ่รงงานหรือกองงานเป็นผู้ออกให้เมื่อมี

การตรวจนับจำนวนวัสดุที่จัดทำเรียบร้อยแล้วตามสัญญาจ้าง 

ก่อนที่จะขับรถยนต์นำรองเท้าที่เย็บเสร็จแล้วออกนอก

เรือนจำ ซึ่งเอกสารทั้งสองอย่างดังกล่าวข้างต้นเป็นเอกสาร 

ที่ทางเรือนจำกำหนดไว้ว่าจะต้องมีในการตรวจสอบวัสดุ 

ที่นำเข้าออกเรือนจำสำหรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง นอกจากนี้ 

ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าไม่มีการชำระค่าเย็บรองเท้าให้กับ

ทางเรือนจำ และผู้อุทธรณ์ก็ยอมรับว่าเป็นการช่วยนาย ว. 

ที่ประสบปัญหาผลิตรองเท้าไม่เสร็จตามกำหนดอีกด้วย 

ดังนั้น จึงรับฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์ทราบอยู่แล้วว่ารองเท้า

ดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาจ้าง

กับเรือนจำ แม้จะไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่า ผู ้อุทธรณ์ 

ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ แต่การที่ผู้อุทธรณ์ 

มีเจตนาที่นำรองเท้าของบุคคลภายนอกเข้ามาให้ผู้ต้องขัง 

 
 นางสาวจุฑาพิชญ ์ สถิรวิสาลกิจ : ผู้เขยีน 
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นางจิรัตติ ศรีสวรรค์ : ผู้เขียน 

 

ให้ดำเนินการทางวินัยต่อไป ในที่สุด ศาลมีคำพิพากษาว่า
ผู้อุทธรณ ์มีความผิดฐานเป็นข้าราชการมีเมทแอมเฟตามีน
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและนำเข้าไปในเรือนจำ 
จึงพิพากษาให้จำคุกผู้อุทธรณ์ 33 ปี และปรับ เงิน
1,800,000 บาท ส่วนเรื่องวินัยนั้น ต้นสังกัดได้มีคำสั่ง
ลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ 

ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์มีหน้าที่
ต้องตรวจค้นสิ่งของที่จะนำเข้าไปในเรือนจำอย่างละเอียด
ถี่ถ้วน เพื่อป้องกันการซุกซ่อนสิ่งของต้องห้ามเข้าไป   
ในเรือนจำ แต่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้อุทธรณ์กลับรับฝาก
สิ่งของโดยไม่ตรวจสอบ และไม่สอบถามรายละเอียด   
ผู้ฝากสิ่งของว่าเป็นใคร อยู่ที่ไหน มีความเกี่ยวข้องกับ
ผู้ต้องขังที่จะฝากสิ่งของไปให้อย่างไร กับท้ังไม่ตรวจค้น
สิ่งของให้ถี่ถ้วน และหากตรวจอย่างละเอียดจะพบว่า
พื้นรองเท้าผ้าใบนั้นหนาและช่องว่างสำหรับสอดเท้า
เข้าไปในรองเท้ามีขนาดเล็กผิดปกติกว่ารองเท้าผ้าใบ
ทั่วไป การกระทำของผู้อุทธรณ์จึงเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และ
ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
การที่ต้นสังกัดสั่งไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ จึงถูกต้อง
และเหมาะสมแล้ว วินิจฉัยยกอุทธรณ์ 

เรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์ว่า ข้าราชการต้องปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ และสุจริต ไม่เห็นแก่ได้ 
จากสินบนต่างๆ เพราะมิเช่นนั้นจะเป็นความผิดวินัย 
และเป็นความผิดต่อคดีอาญาได้ นะ..ขอบอก... 

วันนี้  “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอเสนอเรื่องราวของ   
ผู้อุทธรณ์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาการณ์
ประตู 1–2 ของเรือนจำแต่ได้รับฝากรองเท้าผ้าใบจาก
ญาติผู ้ต ้องขังเพื ่อนำไปให้ผู ้ต ้องขังในเรือนจำ ต่อมา
เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ประตู 3–4 ได้ตรวจค้นรองเท้า
ดังกล่าว พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในพื้นรองเท้า ผู้อุทธรณ์
รายนี้จึงถูกไล่ออกจากราชการ และได้มายื่นอุทธรณ์
ต่อ ก.พ.ค. 

 

 

 

เรื่องนี้ ผู้อุทธรณ์ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรรักษาการณ์
ประตู 1–2 ของเรือนจำจึงมีหน้าที่ตรวจค้นตัวบุคคล
และสิ่งของ ขณะปฏิบัติหน้าที่ ได้มีญาติผู ้ต้องขังนำ
ถุงพลาสติกซึ่งภายในมีเสื้อ กางเกง และรองเท้าผ้าใบ 1 คู่ 
ฝากให้ผู้อุทธรณ์นำไปให้ผู้ต้องขังภายในเรือนจำ ผู้อุทธรณ์
ได้รับฝากและนำถุงนั้นมอบให้ผู้ต้องขังช่วยงานซึ่งอยู่บริเวณ
ประตู 2 ให้นำเข้าไปในเรือนจำ ผู้ต้องขังรายนี้จึงนำ
ถุงดังกล่าวไปให้เจ้าหน้าที ่ประตู 3–4 เพื ่อตรวจสอบ 
ก่อนเอาเข้าไปในเรือนจำ จากการตรวจสอบพบพิรุธ
ความหนาของพื้นรองเท้า เจ้าหน้าที่จึงใช้มีดกรีดพบ   
ห่อสีฟ้าอยู ่ในพื ้นรองเท้าข้างละ 2 ห่อ เมื ่อแกะห่อ    
พบยาบ้า รวม 695 เม็ด เมื่อซักถาม ผู้อุทธรณ์ก็ให้การ
ไม่ชัดเจน จึงนำตัวผู้อุทธรณ์ส่งให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และรายงานผู ้บังคับบัญชา   
ให ้เน ินการดำเน ินคดีตามกฎหมาย และรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

 

 

ไตรต่รองสกันดิ..... 
    กอ่นคดิรบัฝาก..... 
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ได้ยื่นฎีกา แต่ศาลไม่รับฎีกาและแจ้งไปยังนายประกัน
เพ่ือให้นําตัวนาง ก. ไปยังศาล เพ่ือบังคับคดี นาง ก. 
ตกใจกลัวที่จะต้องถูกจําคุกในเรือนจำและรู้สึกอับอาย
เพ่ือนร่วมงาน ทั้งยังมีบุตรที่จะต้องดูแล จึงไม่ไปแสดงตัว
ต่อศาล จึงเป็นเหตุให้นาง ก. ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้ เพราะกลัวว่าจะถูกจับไปคุมขัง นาง ก. จึงอ้างว่า
ตนไม่มีเจตนาละทิ้งหน้าที่ราชการ ทั้งในช่วงเวลาที่ นาง ก. 
ไมไ่ด้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น งานในหน้าที่รับผิดชอบ
ก็ไม่เสียหาย เพราะนาง ก. ได้แจ้งให้เพื่อนร่วมงาน
รับทราบด้วยวาจาแล้วว่า นาง ก. มีงานอะไรบ้างและ
ให้ช่วยดำเนินการต่อไป 

ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า นาง ก. ละทิ้งหน้าที่
ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วันจริง 
ส่วนที่อ้างว่าไม่มาปฏิบัติราชการเพราะหลบหนีการจับกุม
เพ่ือบังคับคดีตามผลของคำพิพากษาคดีอาญา นั้น 
ก.พ.ค. เห็นว่า เหตุดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าเป็นเหตุผล 
อันสมควรที่จะไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่อาจยกข้ึน
มาอ้างว่า นาง ก. ไม่มีเจตนาในการละทิ้งหน้าที่ราชการได้  
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาประกอบกับการที่นาง ก. 
รับราชการมาเป็นเวลานาน โดยขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่ง
เจ้าพนักงานที่ดินชํานาญงานซึ่งเป็นตำแหน่งที ่สูง 
จึงย่อมต้องทราบว่าข้าราชการมีหน้าที ่ส ำคัญคือ
การมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการขาดราชการ     
โดยไม่ได้ขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาหรือโดยไม่แจ้ง
เหตุให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นการไม่ถูกต้อง อันจะ
เข้าลักษณะเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการ และหากละทิ้ง
หน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน 
โดยไม่มีเหตุ อันสมควร ก็อาจเป็นความผิดวินัยได้ 

ครั้งนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอเสนอเรื่องราวความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการเกินสิบห้าวัน 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร โดยองค์ประกอบในการพิจารณา
วินิจฉัยที่สำคัญสำหรับความผิดฐานนี้ ประการหนึ่งคือ 
การขาดราชการติดต่อเกิน 15 วันนั้นมีเหตุอันสมควร
หรือไม่ ซึ่งท่านผู้อ่านที่คงเคยได้รับทราบอุทาหรณ์เกี่ยวกับ
ความผิดฐานนี้มาหลายกรณีแล้ว โดยเหตุผลที่ผู้อุทธรณ์
มักจะหยิบยกขึ้นเป็นข้ออ้างก็มีหลายประการ เช่น เจ็บป่วย 
หรือเหตุผลส่วนตัวอื่น ๆ ซึ่ง ก.พ.ค. ก็ได้พิจารณา 
ในแต่ละกรณวี่ามีน้ำหนักเป็นเหตุผลอันสมควรหรือไม่ 

 

 

 

 
เรื่องที่ยกมาเล่านี้ ก.พ.ค. ได้วินิจฉัยไว้อย่างน่าสนใจ

เรื่องมีอยู่ว่า นาง ก. เป็นเจ้าพนักงานที่ดินชํานาญงาน 
ไม่มาปฏิบัติราชการเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่ยื่น
ใบลาและไม่แจ้งเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หน่วยงาน
ต้นสังกัดจึงได้มีคำสั่งลงโทษไล่นาง ก. ออกจากราชการ 
ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา
เกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร นาง ก. จึงยื่น
อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. โดยยอมรับว่าไม่มาปฏิบัติราชการจริง
แต่อ้างว่าเหตุที ่ไม่มาปฏิบัติราชการเป็นเพราะถูก
ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจําคุก 2 เดือน ซึ่งนาง ก. 
สสส 
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ละทิ้ งหน้าที่ ราชการ 
เพราะหลบหนีคดี 
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ซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้ความจากถ้อยคําของนาง ก. ที่ได้ให้ไว้
ในชั้นสืบสวนข้อเท็จจริงว่า นาง ก. ทราบว่าการขาดราชการ
เกินกว่า 15 วัน ถือเป็นความผิดวินัย จึงถือได้ว่านาง ก. 
จงใจละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา
เกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร ส่วนที่นาง ก. 
กล่าวอ้างว่า งานในหน้าที่ความรับผิดชอบมิได้เสียหาย
แต่อย่างใด นั้น ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุที่
งานในหน้าที่รับผิดชอบของนาง ก. ไม่เสียหาย เป็นเพราะ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนาง ก. ได้จัดการแบ่งมอบงาน
ให้เจ้าหน้าที่ผู้อ่ืนทำแทนแล้ว มิใช่เกิดจากการที่นาง ก. 
ได้แจ้งรายละเอียดงานในความรับผิดชอบของตน      
ให้เพ่ือนร่วมงานรับทราบและให้ดำเนินการแต่อย่างใด  
 
 

 

 

 

 
 

ดังนั้น พฤติการณ์ของนาง ก. จึงเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน
เป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร อุทธรณ์
ของนาง ก. ฟังไม่ข้ึน ก.พ.ค. วินิจฉัยยกอุทธรณ์  

หวังว่าเรื่องที่หยิบยกมานี้ คงเป็นอุทาหรณ์ให้
เพ่ือนข้าราชการเข้าใจว่า ข้าราชการมีหน้าที่ต้องมา
ปฏิบัติราชการ หากมีความจําเป็นที่จะไม่มาปฏิบัติราชการ
ในคราใดก็ต้องขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาให้ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ มิเช่นนั้นก็อาจกลายเป็น
ผู้กระทำความผิดวินัยเหมือนอย่างผู้อุทธรณ์ในกรณีนี้  
นะ..ขอบอก  
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ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ ยังปรากฏว่าผู้อุทธรณ์ได้ร้องเรียน
กรณีนี้ไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงาน ป.ป.ช. 
และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งสอบถามศาลปกครอง
ตามที่ผู้อุทธรณ์เห็นว่าจะสามารถให้ความกระจ่างได้  
แต่ผู้อุทธรณ์กลับถูกลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ 2 
เป็นเวลา 1 เดือน 

 

 

 

 

 

ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่าการร้องเรียนของผู้อุทธรณ์
เป็นการใช้สิทธิทั้งในฐานะกรรมการตรวจการจ้าง
และในฐานะประชาชนที่ เป็นพลเมืองดีซึ่งสามารถ
กระทำได้ ไม่ถือเป็นการกระทำข้ามผู้บังคับบัญชา 
เหนือตนขึ้นไปแต่อย่างใด นอกจากนี้ เมื่อข้อเท็จจริง
รับฟังเป็นยุติว่า ผู ้อุทธรณ์ได้ลงพื้นที ่ตรวจงานจ้าง
ด้วยตนเอง โดยไม่ได้รับรายงานจากช่างผู้ควบคุมงาน 
แล้วพบว่ามีการใช้เหล็กเส้นไม่ตรงตามข้อกําหนดในสัญญา  
จึงได้สั่งให้เปลี่ยนเหล็กเส้นให้ถูกต้องตามสัญญาจ้าง 
และรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบแล้ว การกระทําของผู้ 
อุทธรณ์จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ และรักษา 

“ก.พ.ค. ขอบอก” วันนี้ ขอเสนอกรณีตัวอย่างเรื่องอุทธรณ์ที่ผู้อุทธรณ์ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ 
ตรวจการจ้างแต่ปฏิเสธการตรวจรับเพราะเห็นว่าใช้วัสดุไม่ตรงตามบัญชีรายการ รวมทั้งได้ร้องเรียนเรื่องราวนี้ไปยัง
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เข้ามาทำการตรวจสอบ และมีหนังสือโต้ตอบหน่วยงานต่างๆ โดยไม่ผ่านผู้บังคับบัญชาหรือ
หัวหน้าหน่วยงาน จนถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ 2 เป็นเวลา 1 เดือน 

 
 

 

ผลของการยึดมั่น 

ในสิ่ งที่ ถูกต้อง 

รูปภาพ :  1. https://money.kapook.com/view237330.html 
2-3. https://www.freepik.com 

เรื่องนี้ ผู้อุทธรณ์ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชํานาญงาน สังกัดโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง  
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างเหมา
ปรับปรุงพ้ืนที่ให้บริการของโรงพยาบาล โดยในการ
ตรวจการจ้าง ผู้อุทธรณ์ได้เข้าไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
และพบว่ามีการใช้เหล็กเส้นไม่เป็นไปตามข้อกําหนด 
ในสัญญา จึงทักท้วง โดยแจ้งช่างผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง
ให้เปลี่ยนเหล็กเส้นให้ถูกต้องก่อนที่จะทำการก่อสร้าง 
และรายงานผู้อํานวยการโรงพยาบาลซึ่งปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้ว่าจ้าง แต่ปรากฏว่าผู้รับจ้าง
ยังคงใช้เหล็กเส้นที่ไม่ตรงตามที่กำหนดในสัญญา ผู้อุทธรณ์
จึงไม่ตรวจรับงานจ้าง ในขณะที่กรรมการตรวจการจ้าง
รายอ่ืนเห็นว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามรายละเอียดในสัญญา
ครบถ้วนถูก ต้องแล้ว จึงมีมติรับมอบงาน ในการนี้  
ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบให้ตรวจรับงานจ้างได้ 

เผยแพร่ใน https://mspc.ocsc.go.th/ เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 
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และรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบแล้ว การกระทำของผู้อุทธรณ์
จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้า
แก่ราชการ และรักษาประโยชน์ของทางราชการแล้ว 
และเมื่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยรับฟังข้อเท็จจริง
ที่เป็นผลร้ายต่อผู้อุทธรณ์จากช่างของผู้รับเหมาก่อสร้าง
เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ได้รับฟังเรื่องทั้งหมดว่ามีการ
โต้เถียงกันอย่างไร เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏด้วยว่าช่าง
ผู้รับเหมางานเองก็มีพฤติกรรมไม่เชื่อฟังผู้ตรวจงาน 
และใช้กิริยาวาจาไม่เหมาะสม จึงเป็นการพูดจากันใน
เรื่องเกี่ยวกับงาน ย่อมอาจมีถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมของ
ทั้งสองฝ่ายอยู่บ้าง มิใช่ผู้อุทธรณ์กล่าวเพียงฝ่ายเดียว 
การกระทของผู้ อุทธรณ์จึงยังไม่ถึงกับเป็นการกลั่น
แกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการ ปฏิบัติราชการ ดังนั้น 
จึงเห็นว่า คําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้อุทธรณ์ ร้อยละ 2 
เป็นเวลา 1 เดือน ฐานไม่ปฏิบัติ หน้าที่ราชการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ฐาน
ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย ฐานปฏิบัติราชการอัน
เป็นการกระทําข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 

 

 

 

 
 

 

การกระทำของผู้อุทธรณ์จึงยังไม่ถึงกับเป็นการกลั่นแกล้ง 
กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ ดังนั้น จึงเห็นว่า 
คำสั่งที่ลงโทษตัดเงินเดือนผู้อุทธรณ์ในร้อยละ 2 เป็น
เวลา 1 เดือน ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ฐานไม่ปฏิบัติ
ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ         
โดยชอบด้วยกฎหมาย ฐานปฏิบัติราชการอันเป็นการ
กระทำข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ
ด้วยความตั้งใจอุตสาหะ เอาใจใส่ และระมัดระวังรักษา
ประโยชน์ของทางราชการ และฐานกระทำการใดที่เป็น
การกลั่นแกล้ง กดข่ี หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติ  
ตชดานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 

 

ประโยชน์ของทางราชการ และฐานกระทำการใดที่เป็น
การกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 
นั้น เป็นคำสั่งลงโทษที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คําอุทธรณ์
ของผู้อุทธรณ์ฟังขึ้น ก.พ.ค. จึงวินิจฉัยให้ยกโทษแก่          
ผู้ อุทธรณ์  โดยให้ยกเลิกคำสั่ งลงโทษ รวมทั้ งคืน           
สิทธิประโยชน์ทั้งหมดให้แก่ผู้อทธรณ์ด้วย 

เรื่องนี้จึงเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติหน้าที่
ราชการที่ควรยึดมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้อง มิเช่นนั้นแล้ว 
หากเกิดเหตุการร้องเรียนขึ้นมาคราใดเราก็อาจทุกข์ใจ
ไดจ้ากการกระทำที่ไม่ชอบนั้น เพราะไม่ว่าจะนานเพียงไหน 
ความผิดวินัย ก็ไม่มีอายุความนะ...ขอบอก 
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สำหรับเรื่องราวของผู้อุทธรณ์รายนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย
ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอที่ลูกจ้างสาว
รายนี้ปฏิบัติราชการอยู่ เพราะหลังจากผู้อุทธรณ์ย้ายไม่นาน   
ผู้อุทธรณ์ก็สั่งให้ฝ่ายหญิงมาปฏิบัติหน้าที่เลขานุการหน้าห้อง 
โดยย้ายผู้ที่ทำหน้าที่เดิมไปปฏิบัติงานที่ฝ่ายทะเบียนแทน 
หลังจากนั้น ก็หาโอกาสสอบถามถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวของ
ลูกจ้างกับคู่รัก  ในขณะเดียวกันก็มีพฤติการณ์คุกคามทางเพศ
ทั้งด้วยวาจาและลวนลามเนื้อตัวร่างกายที่หนักข้อขึ้นตามลำดับ   
นอกจากนี้ยังบอกให้ลูกจ้างสาวมาพบตนที่บ้านพักโดยมี
ข้ออ้างต่างๆ แต่ฝ่ายหญิงก็บ่ายเบี่ยงและเลี่ยงที่จะไม่ไปพบ
ตลอดมา จนกระทั่งผู้อุทธรณ์ได้โทรศัพท์ไปข่มขู่ว่าจะเลิกจ้าง
และให้ลูกจ้างสาวมาพบที่บ้านพักเพ่ือให้มาช่วยจัดของไหว้
ศาลพระภูมิ ฝ่ายหญิงกลัวตกงานและเห็นว่าบริเวณศาลพระภูมิ
เป็นที่โล่งแจ้งติดถนนห่างจากบ้านพักพอสมควรจึงได้ตกลงไป 
แต่สุดท้ายกลับถูกหลอกล่อให้เข้าไปในบ้านพักและถูกผู้อุทธรณ์
ใช้กำลังลากตัวขึ้นไปชั้น 2 และข่มขืนจนสำเร็จความใคร่  
เรื่องยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะอีกไม่ก่ีวันต่อมาผู้อุทธรณ์ได้เรียก
หญิงสาวเข้าไปพบในห้องทำงานของตนและแสดงความหึงหวง
หญิงสาวที่ผู้อุทธรณ์คิดว่าได้เดินทางไปหาแฟนโดยต่อว่าและ
ด่าทอที่ไม่ยอมมาพบตนที่บ้านพักอีก รวมทั้งได้เข้าไปตบหน้า 
และทำร้ายร่างกายอีกด้วย 

 

รูปภาพ : 1. https://www.posttoday.com/social/general/510665 
 2. http://www.savvy.co.in/article/features/are-you-

being-sexually-harassed-at-work/3051 

กรณีนี้ ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกจ้างสาวรายนี้      
ให้การว่าตนถูกข่มขืนทั้งที่ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์  
และไม่มีเหตุผลที่จะให้ร้ายผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา 
อีกทั้งการให้การดังกล่าวอาจทำให้เกิดปัญหากับคนรัก
ของตนที่กำลังจะหมั้นและแต่งงานกันได้  ประกอบกับ 
เพ่ือนร่วมงานได้ให้ถ้อยคำว่า ลูกจ้างสาวรายนี้เป็นคนเรียบร้อย  
ขยันทำงาน และพูดน้อย และมีผู้รู้เห็นหลังจากที่ลูกจ้างสาว
ถูกทำร้ายร่างกายและวิ่งร้องไห้ออกมาจากห้องทำงาน
ของผู้อุทธรณ์อีกด้วย ดังนั้น เมื่อพิจารณาการกระทำของ    
ผู้อุทธรณ์แล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์เป็นข้าราชการชั้นผู ้ใหญ่  
เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอำเภอ
และรับผิดชอบบริหารราชการของอำเภอเป็นตำแหน่ง     
ที ่มีเกียรติและได้รับความเชื่อถือจากประชาชน การที่        
ผู้อุทธรณ์กระทำเช่นนี้ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งที่ทราบว่า   
เขามีคนรักอยู่แล้ว การกระทำของผู้อุทธรณ์จึงเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง การที่   
ต้นสังกัดมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนั้นจึงชอบ
ด้วยกฎหมายแล้วอุทธรณ์ฟังไม่ข้ึน จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 

เรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์แสดงให้เห็นถึงแง่มุมความรัก       
ที่หากขาดซึ่งศีลธรรม ขาดความยับยั้งชั่งใจ ขาดความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดี สุดท้าย ผลลัพธ์ของความรักเช่นนี้ย่อมพบเจอกับ
หายนะได้อย่างแน่นอน  ไม่วันใดก็วันหนึ่ง นะ..ขอบอก... 

 

นางจารุวรรณ  คุณธรณ์ : ผู้เขียน 

 

ความรกัทีข่าดศีลธรรม 
 
 

วันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอเสนอเรื่องราวความรักของ  
ผู้อุทธรณ์รายหนึ่งที่มีต่อลูกจ้างสาวซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา  
แต่ความรักของผู้อุทธรณ์รายนี้กลับไร้ซึ่งศีลธรรมจรรยา และ
ความเมตตาต่อหญิงสาว บทสรุปของความรักจึงจบลงด้วย
คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ !!   
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ประกอบกับจากการแสวงหารวบรวมพยานหลักฐาน พบว่าสอดคล้อง
ตรงกันกับข้อเท็จจริงในการพิจารณาของศาล พยานที่ให้ถ้อยคํา      
ไม่มีเหตุใดที่จะปรักปรำหรือกลั่นแกล้งนาย ก. และนาย ก. ไม่มี
พยานหลักฐานมาสืบหักล้างแก้ข้อกล่าวหา จึงฟังว่านาย ก. มีพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสม เป็นความผิดวินัย ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
ผู้บังคับบัญชาโดยมติ อ.ก.พ. กรม พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็น
ของคณะกรรมการสอบสวน จึงมีคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ 

 

“ก.พ.ค. ขอบอก” วันนี้ ขอพูดถึงเรื่อง
ข้าราชการรายหนึ่งที่เคยสารภาพในชั้นศาล 
จนกระทั่งทำให้ตนเองถูกลงโทษปลดออก
จากราชการ ต่อมาในชั้นอุทธรณ์กลับอ้างว่า
ตนเองไม่ได้ตั ้งใจสารภาพและไม่ได้ทำผิด 
เพ่ือขอให้  ก.พ.ค. เพิกถอนคำสั่ งลงโทษ        
ผลจะเป็นเช่นไรนั้น ลองมาติดตามอ่านกัน 

นาย ก. ข้าราชการของหน่วยงานแห่งหนึ่ง
ถูกเพ่ือนร่วมงานควบคุมตัวส่งตำรวจ เนื่องจาก
เข้าไปทำร้ายร่างกายผู้บังคับบัญชาในห้องทำงาน 
เพราะคิดว่าเป็นผู้มีส่วนรู้เห็นกับการประเมิน
เลื่อนเงินเดือนด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่ง
ตรวจหาสารเสพติดและพบว่ามีสารเสพติด
ในปัสสาวะของ นาย ก. จึงได้ดำเนินคดีและ
ส่งฟ้องศาลในกรณีความผิดฐานเสพยาเสพติด 
(ยาบ้า) และทำร้ายร่างกายผู้อื่น ซึ่งศาลได้ 
พิพากษาให้ลงโทษจําคุก 8 เดือน ปรับ 
12,000 บาท แต่เนื่องจากนาย ก. รับสารภาพ
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ศาลจึง 
ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงเหลือโทษจําคุก 4 เดือน 
ปรับ 6,000 บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้
มีกำหนด 2 ปี จากผลการพิจารณาของศาล 
ทำให้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยที่
หน่วยงานตั้งขึ้น เห็นว่านาย ก. ถูกตรวจพิสูจน์ 
มาตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนจนถึงชั้นศาล  
สสส 
 

 

นาย ก. ได้มายื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อ ก.พ.ค. โดยอ้างว่า
เหตุที่รับสารภาพในชั้นศาล เพราะได้รับคำแนะนําจากผู้พิพากษา
ว่าจะได้ไม่กระทบต่อหน้าที่การงาน และโทษหนักจะได้เป็นเบา  
แต่จริงๆ แล้วตนไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา ตนไม่ได้เสพยาบ้า 
เหตุที่ปัสสาวะเป็นสีม่วงเพราะรับประทานยาแก้อักเสบหลายขนาน
และยาพาราเซตามอล เนื่องจากเป็นไข้หวัดทะลุหู 

ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อกล่าวอ้างของนาย ก. ไม่อาจ
หักล้างข้อเท็จจริงที่ว่า นาย ก. กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาได้ 
เพราะก่อนที ่จะรับสารภาพนั ้น  นาย ก. ต้องคิดทบทวนถึง
พยานหลักฐาน ช่องทางในการต่อสู้คดี และโอกาสที่จะแพ้หรือชนะคดี  
สสส  

 

ผลของ 
การกระทำ 
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ตลอดจนต้องคำนึงถึงผลได้เสียทุกทางแล้ว ประกอบกับ
เมื่อได้ พิจารณาพยานหลักฐานในสํานวนอุทธรณ์           
ทั้งรายงานผลการตรวจปัสสาวะ ผลการตรวจซันสูตร
บาดแผลของผู้บังคับบัญชา บันทึกถ้อยคำของพยาน
บุคคลจำนวน 15 ปาก รวมทั้ งบันทึกถ้อยคําของ           
นาย ก. ซึ่งให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนและ          
กล่ าวอ้างในคําอุทธรณ์ ด้ วยว่า  นาย ก. ได้ชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้บั งคับบัญชาในชั้นศาลเป็นเงิน
จำนวน 5,000 บาท จึงเชื่อว่า นาย ก. กระทำผิดจริง 
การที่รับสารภาพต่อศาลเป็นเพราะจำนนต่อหลักฐาน
และหวังผลให้ได้รับโทษเบาลง 

ส่วนการที่กล่าวอ้างว่าตนไม่ได้เสพยาบ้า แต่เป็น
เพราะตนรับประทานยาแก้อักเสบหลายขนานและ         
ยาพาราเซตามอล ปัสสาวะจึงเป็นสีม่วง นั้น เป็นการ
อ้างข้อเท็จจริงใหม่ ในชั้น อุทธรณ์ที่ แตกต่างจาก        
คํารับสารภาพ อีกทั้งข้อเท็จจริงนี้ยังไม่มีข้อพิสูจน์             
ทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่าการรับประทานยาดังกล่าว
จะทำให้มีปัสสาวะเป็นสีม่วง  

พฤติกรรมของผู้ อุทธรณ์จึงถือเป็นการไม่รักษา
ชื่อเสียงของตน ไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่
ราชการ เป็นความผิด วินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติ
ชั่วอย่างร้ายแรง ดังนั้นค่าสั่งลงโทษปลดผู้อุทธรณ์ออก
จากราชการในกรณีดัง กล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
 

 

 

 

 
 

 
พฤติกรรมของนาย ก. จึ งเป็นความผิดวินั ย           

อย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ดังนั้น 
คำสั่ งลงโทษปลดออกจากราชการ จึ งชอบด้วย
กฎหมายแล้ว 

เรื่องนี้ถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า  
ไม่ว่าจะมีการรับสารภาพหรือไม่ ก.พ.ค. ก็จะตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงทั้งหมดประกอบพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ว่า 
ผู้อุทธรณ์กระทำความผิดจริงหรือไม่..นะ..ขอบอก 
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การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ?? 

“ก.พ.ค. ขอบอก” วันนี้ ขอพูดถึงเรื่องหนึ่งที่แม้จะมีคําวินิจฉัย
มานานแล้ว แต่เนื้อหายังเป็นที่น่าสนใจมาบอกเล่าให้ผู้อ่านได้ทราบกัน 
ซึ่งเรื่องนี้เป็นกรณีที่ข้าราชการรายหนึ่งถูกสั่งลงโทษ จึงยื่นอุทธรณ์ 
ต่อ ก.พ.ค. โดยอ้างว่าต้นสังกัดเลือกปฏิบัติต่อตนโดยไม่เป็นธรรม 
เพราะมีตนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ถูกลงโทษ แต่คนอ่ืนไม่ถูกลงโทษ 
รายละเอียดจะเป็นอย่างไร และ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอย่างไร นั ้น 
ลองมาติดตามอ่านกัน 

นางสาว อ. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน สังกัด
หน่วยงานแห่งหนึ่งถูกลงโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน  
ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีแก่ทางราชการด้วยความเอาใจใส่ 
และไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ และฐานประมาทเลินเล่อ        
ในหน้าที่ราชการ กรณีที่นางสาว อ. มีหน้าที่รับผิดชอบในการ         
เก็บสมุดบัญชี รับเงินสดและเช็คประจำวันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ            
จากหน่วยงานในสังกัด และรวบรวมนําไปฝากกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
ที่จะมารับด้วยตนเองที่ฝ่ายคลังของหน่วยงาน เพ่ือนําเงินดังกล่าว 
เข้าบัญชีธนาคารก่อนที่นางสาว อ. จะนำหลักฐานสำเนาใบนําฝาก
และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปให้งานบัญชีเพ่ือบันทึกตามระบบ
บัญชีต่อไป แต่ในช่วงที่เกิดเหตุนางสาว อ. ได้ให้นาย ส. เป็นผู้นําเงินสด 
และเช็คไปฝากเข้าบัญชีธนาคารและไม่ตรวจสอบสมุดบัญชีเงินฝาก
และสำเนาใบนําฝากก่อนที่จะส่งมอบให้งานบัญชี ทำให้นาย ส.              
ไม่นําเงินไปเข้าบัญชีธนาคาร ทางราชการจึงได้รับความเสียหาย 
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นางสาว อ. ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ
ต่อ ก.พ.ค. โดยอ้างว่าในวัน เกิดเหตุ 
เจ้าหน้าที่ธนาคารไม่มารับเงินที่ฝ่ายคลัง
ตามปกติ ซึ่งในทางปฏิบัติของหน่วยงาน 
หัวหน้าฝ่ายคลังได้มอบหมายให้นาย ส. 
ลูกจ้างประจำ เป็นผู้นําเงินสดและเช็ค 
ไปฝากเข้าบัญชีธนาคาร โดยตนจะเป็น 
ผู้รวบรวมยอดเงินที่ ได้รับมาในวันนั้น 
บันทึกลงในระบบแล้วเขียนใบนําฝาก
พร้อมทั้งจัดทำใบสรุปการรับ-จ่ายเงิน 
มอบให้กับฝ่ายบัญชี และจะนําเงินสด 
เช็ค สมุดบัญชี ใส่ซองพร้อมใบนําฝาก
เงินมอบให้นาย ส. เป็นผู้นําไปฝากธนาคาร 
เมื่อนาย ส. นำไปฝากแล้วก็จะมอบสำเนา
ใบนําฝากเงินสดและสำเนาใบนําฝากเช็ค
ให้กับงานบัญชีโดยตรง มีเพียงสมุดเงินฝาก
เท่านั้นที่กลับมาอยู่กับตน หากงานบัญชี
ตรวจสอบก็ย่อมต้องพบความผิดปกติ 
ของการนําเงินฝากเข้าธนาคารแน่นอน 
และการที่ตนถูกลงโทษในกรณีนี้ ทั้ง ๆ ที่
เวลาที่ตนไม่มาปฏิบัติราชการ แล้วมี
เจ้าหน้าที่คนอ่ืนทําแทนก็ปฏิบัติเช่นนี้
เหมือนกัน ทําไมถึงไม่ถูกลงโทษ ถือเป็น
การเลือกปฏิบัติต่อตน อย่างไม่เป็นธรรม 

 

เวลาที่ตนไม่มาปฏิบัติ
ร า ช ก า ร แ ล้ ว มี
เ จ้ า ห น้ า ที่ ค น อ่ื น        
ม า ท ำ ง า น แ ท น ต น           
ผู้นั้นก็จะปฏิบัติเช่นนี้
เหมื อนกัน  แต่ ทํ าไม           
ถึ ง ไ ม่ ถู ก ล ง โ ท ษ              
ตนจึงเห็นว่าเป็นการ
เลื อ ก ป ฏิ บั ติ ต่ อ ต น
อย่างไม่เป็นธรรม 
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ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาว อ. มีหน้าที ่

รับผิดชอบในการตรวจสอบเงินที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ 

ในสังกัด สรุปยอดเงินประจำวัน เขียนใบนําฝาก นําเงินสด

และเช็คที่ได้รับไปฝากเข้าบัญชีธนาคาร เก็บสมุดบัญชี

เงินฝาก พร้อมทั้งจัดทำใบสรุปการรับ-จ่ายเงินมอบให้กับ

ฝ่ายบัญชี แม้ว่ากรณีนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารจะไม่มารับเงิน

ที่ฝ่ายคลังตามปกติ อีกทั้งหัวหน้าฝ่ายคลังจะได้มอบหมาย

ด้วยวาจาให้นาย ส. เป็นผู้นําเงินสดและเช็คไปฝาก

เข้าบัญชีธนาคารแทนผู ้อุทธรณ์ก็ตาม แต่ผู ้อุทธรณ์         

ในฐานะเจ้าหน้าที ่การเงินก็ยังคงมีหน้าที ่ดังกล่าวอยู ่  

จะอ้างว่าตนเองมอบเงินให้นาย ส. แล้ว หน้าที่ของตน

สิ ้นสุดลงไม่ได้ ด้วยเหตุนี ้ ผู ้อุทธรณ์จึงยังคงมีหน้าที ่

ตรวจสอบว่าได้มีการนําเงินฝากธนาคารถูกต้องครบถ้วน

ตามจำนวนแล้วหรือไม่ และไม่ว่างานบัญชีจะตรวจสอบ

หรือไม่ หรือมีส่วนผิดพลาดด้วยหรือไม่ก็ตาม ก็ไม่ทำให้

ผู้อุทธรณ์พ้นความรับผิดไปได้ สำหรับเจ้าหน้าที่คนอื่น 

ทั้งเจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่ในงานบัญชี รวมทั้ง

เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อุทธรณ์ในวันที่ผู้อุทธรณ์

ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ จะถูกลงโทษหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับว่า

เจ้าหน้าที ่คนนั ้นได้กระทำผิดวินัยหรือไม่ และถึงแม้

เจ้าหน้าที่ในงานการเงินและงานบัญชีจะมีส่วนในการ

กระทำผิดวินัยอยู่บ้างก็ตาม แต่เจ้าหน้าที่คนอ่ืนๆ เหล่านั้น

จะถูกลงโทษหรือไม่ก็ไม่มีผลต่อความชอบด้วยกฎหมาย

ของคำสั ่งลงโทษผู ้อ ุทธรณ์ กรณีจึงไม่ได้เป็นการ

เลือกปฏิบัต ิแต่อย่างใด อีกทั ้งปรากฏว่า ในเรื ่องนี ้        

มีความเสียหายเกิดขึ้นกับทางราชการกว่า 2 ล้านบาท 

ผู ้อ ุทธรณ ์ในฐานะเจ ้าพน ักงานการเง ินและบ ัญช ี         

จึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิด ทั ้งอ้างว่าผู ้อื ่นก็ปฏิบัติ

แบบนี้เหมือนกัน เพื่อให้พ้นจากความรับผิดได้ อุทธรณ์

ของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 

 

เรื่องนี้จึงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าไม่สามารถ

เอาการกระทำของคนอื่นมาเปรียบเทียบ เพื่อบอกว่า 

ตนไม่ได้กระทำผิดไม่ได้ เพราะหากผู้ใดกระทำความผิด

ก็ย่อมได้รับผลของการกระทำอยู่แล้วนะ..ขอบอก... 

 

รูปภาพ : https://www.thairath.co.th 
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รูปภาพ 1 - 2 : https://pantip.com 
รูปภาพ 3 : www.freepik.com 
 

“ก.พ.ค. ขอบอก” วันนี้ ขออินเทรนด์กับ “ไลน์” 

แอพลิเคชั่นที่นิยมกันอยู่ตอนนี้  เพราะเป็นช่องทาง        

ที่สามารถทำให้เราติดต่อพูดคุยกับคนอ่ืนได้สะดวกและ

รวดเร็วขึ้น แต่สำหรับสถานการณ์บางอย่างการใช้ไลน์ 

ในการสื่อสารก็ไม่สามารถทำให้เราพ้นหน้าที่ความรับผิดชอบ

ไปได้ เรื่องราวจะเป็นเช่นไรนั้น ลองมาติดตามอ่านกัน 

 

นาย ร. ข้าราชการของหน่วยงานในจังหวัดแห่งหนึ่ง 
ถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี
หรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ 
เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ และฐาน
ไมสุ่ภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกัน
ในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและ         
ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ กรณีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 
เกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ อาคารที่ทำการสำนักงานจังหวัด 
นาย ร. ในฐานะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดดังกล่าว
ทราบเหตุการณ์แล้วแต่ไม่ไปร่วมตรวจสอบในบริเวณ 
เกิดเหตุ ตลอดจนไม่ได้สั่งการหรือมอบหมายแนวทาง        
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งยังส่งข้อความ
ผ่านทางระบบไลน ์กลุ ่มว ่า  “พวกจ ังหวัดมาแล ้ว           
ทำอะไรได้ ??? ใครรู้ช่วยตอบที”  ซึ่งนับเป็นการบั่นทอน
กําลังใจและสร้างความแตกสามัคคี 

นาย ร. ได้มายื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อ ก.พ.ค. 
โดยอ้างว่าไม่ได้รับแจ้งเหตุการณ์ทางโทรศัพท์ตั้งแต่เกิดเหตุ
จนเหตุการณ์สงบ แต่ตนได้โทรศัพท์มอบหมายให้นาย ณ. 
ที่รักษาการแทนตน เป็นผู้ตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ตนจึงไม่จำเป็นต้องสั่งการอะไรอีก ประกอบกับในวันเกิดเหตุ 
ตนเจ็บป่วยไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล หลังจากกลับจาก
โรงพยาบาลตนได้เรียกแท็กซี่เพ่ือเดินทางไปที่สำนักงาน 
แต่ระหว่างทางตนมีอาการป่วยด้วยโรคต้อหินเฉียบพลัน 
จึงให้แท็กซี่พากลับไปส่งที่บ้าน 
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รูปภาพ  : https://www.pinterest.com 

 

รูปภาพ : https://www.freepik.com 

 

ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า จากพยานหลักฐานต่าง ๆ 
ประกอบคำให้การในชั้นอุทธรณ์ที่ นาย ร. รับว่าทราบ
เหตุเพลิงไหม้ทางระบบไลน์กลุ่มหลังจากเกิดเหตุ 10 นาที 
จึงฟังได้ว่า นาย ร. ทราบเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว แต่การที่นาย ร. 
ได้มอบหมายให้นาย ณ. ดำเนินการแก้ปัญหาแทน โดยไม่ได้
สั่งการว่าต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งในฐานะที่นาย ร. เป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงาน ต้องแสดงภาวะผู้นํา
โดยการสั่ งให้ แก้ ไขสถานการณ์ ที่ เกิ ดขึ้นมากกว่ า          
จะติดตามสถานการณ์ทางโทรศัพท์และทางระบบไลน์ 
และการที่นาย ร. ส่งข้อความผ่านทางระบบไลน์กลุ่มว่า 
“พวกจังหวัดมาแล้วทำอะไรได้ ??? ใครรู้ช่วยตอบที” 
นอกจากจะไม่เป็นการให้แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
แล้ว ยังนับเป็นการบั่นทอนกําลังใจ และสร้างความแตก 
สามัคคี ประกอบกับจากพยานหลักฐานปรากฏว่า          
ในวันเกิดเหตุ นาย ร. ไม่ได้เข้ารับการตรวจรักษาที่          
โรงพยาบาลตามที่กล่าวอ้างจริง พฤติกรรมของนาย ร. 
จึงถือเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ 
และรักษาประโยชน์ของทางราชการ และฐานไม่สุภาพ 
เรียบร้อย รักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันใน
การปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วม 
ปฏิบัติราชการ ดังนั้นคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ์นาย ร. ใน

และรักษาประโยชน์ของทางราชการ และฐานไม่สุภาพ 
เรียบร้อย รักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกัน        
ในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วม 
ปฏิบัติราชการ ดังนั้น คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์นาย ร.          
ในกรณีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

เรื่องนี้ถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าหน้าที่  
ก็คือหน้าที่ แม้จะมีเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถติดต่อสื่อสาร
ได้รวดเร็วขนาดไหนก็ตาม แต่สถานการณ์บางอย่าง     
ก็ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีนั้นแทนการลงไปปฏิบัติหน้าที่
ด้วยตนเองได้นะ..ขอบอก.. 

 

นางสาวจุฑาพชิญ์ สถิรวิสาลกจิ : ผู้เขียน 
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รูปภาพ : 1. www.incirlik.af.mil/News/Commentaries/Display/Article/303096/ 
beware-of-the-binge/ 

  2. https://www.honestdocs.co/stop-alcohol-addiction-tips  

ส่วนอีกเรื่องเป็นเรื่องของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชนชำนาญการ ได้บุกรุกเข้าไปในบ้านพักของทันตแพทย์หญิง  
ซึ่งต่อมาถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกและศาลพิพากษาว่า
กระทำผิดจริง ให้ลงโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 2,000 บาท 
แต่รับสารภาพจึงให้ลดโทษกึ่งหนึ่ง โดยโทษจำคุก ให้
รอการลงโทษไว้ 2 ปี  ประกอบกับผู้นี้ได้ถูกลงโทษทางวินัย
อยู่เนืองๆ ซึ่งส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากดื่มสุราเป็นอาจิณ  
มีอาการมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ ซึ่งการเสพติด
สุราและบุหรี่นั้น เจ้าหน้าที่ผู้นี้เคยเข้ารับการบำบัดรักษา
แบบผู้ป่วยใน ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แต่กลับ  
ไม่สมัครเข้ารับการบำบัดรักษา ศูนย์ฯ จึงจำหน่ายออกจาก
บัญชีผู้ป่วย 
 

 

 

นางจารุวรรณ คุณธรณ์ : ผู้เขียน 

เรือ่ง “เหลา้” กับขา้ราชการ 
 
 

เนื่องด้วยช่วงนี้อยู่ในระหว่างการรณรงค์ “งดเหล้า
เข้าพรรษา” วันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” จึงขอเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับการดื่มสุราของข้าราชการในแง่มุมที่ส่งผลกระทบถึง
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เอาใจใส่ระมัดระวังรักษา
ประโยชน์ของทางราชการทำให้เกิดผลเสียหายในหน้าที่
ราชการที่ตนรับผิดชอบ หรือมีพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่ยังไม่ถึงขนาดที่จะเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงอันจะต้องถึงกับปลดหรือไล่ผู้นั้นออกจาก
ราชการ หากข้าราชการผู้ใดมีพฤติการณ์เช่นที่กล่าวมานี้  
ผู้บั งคับบัญชาผู้มีอำนาจจะมีมาตรการในการรับมือกับ
ข้าราชการเหล่านี้ อย่างไร 

เรื่องราวในลักษณะข้างต้นที่เคยปรากฏมามีทั้งนายช่าง
ไฟฟ้าชำนาญการ สังกัดกรมแห่งหนึ่ง ชื่นชอบการดื่มสุราเป็น
ชีวิตจิตใจ แม้ต่อมาความชอบของเขาจะส่งผลต่อสุขภาพ
และการปฏิบัติราชการ  ข้าราชการรายนี้ก็ยังไม่สามารถเลิก
ดื่มสุราได้ กล่าวคือ นายช่างผู้นี้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ และธุรการ รวมทั้งรับผิดชอบ  
งานตรวจสอบวิทยุอีกด้วย แต่ข้าราชการรายนี้กลับจัดทำ
บัญชีไม่ถูกต้อง ทำเพียงบางประเภทและบางรายการ 
ปฏิบัติงานล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน  อีกทั้งไม่สามารถทดสอบ
เบื ้องต้นกับการใช้เครื ่องตรวจสอบวิทยุอย่างง่ายๆ  ได้   
ไม่เข้าใจวิธีการใช้ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีพฤติการณ์ที่    
ดื ่มสุรา เป ็นอาจิณ  เมื ่อ เข้า ใกล้จะได้กลิ ่นสุรา มือสั ่น      
แม้เจ้าตัวจะเคยทำหนังสือให้ผู้ตรวจสอบภายในของกรม     
โดยสัญญาว่าจะเลิกดื่มสุราภายใน 1 ปี แต่ก็ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาได้ อีกทั้งผู้นี้ยังเคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์กรณีดื่มสุรา
จนครองสติไม่ได้อีกด้วย 
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ข้าราชการทั้งสองรายที่ยกตัวอย่างข้างต้นนี้ แม้มี
พฤติการณ์ที่ยังไม่ถึงกับเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง        
แต่ผู ้บังคับบัญชาก็ได้ใช้มาตรการตามมาตรา 110 (6) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ดำเนินการเพื่อสั ่งให้ทั้งคู่ออกจากราชการ กรณีเป็น      
ผู้หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 
โดยการสั่งให้ออกจากราชการในกรณีนี้ไม่ได้พิจารณาจาก
แค่พฤติการณ์ดื่มสุราเป็นอาจิณจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
การปฏิบัติราชการ หรือความประพฤติเหมือนอย่างสองกรณี
ข้างต้นเท่านั้น  เพราะพฤติการณ์อ่ืนๆ เช่น ขาดราชการ
เป็นอาจิณ หรือลากิจ ลาป่วย เป็นประจำ  หรือบกพร่อง
ในหน้าที่ราชการในกรณีต่างๆ ผู้บังคับบัญชาก็สามารถ
ดำเนินการตามกฎหมายเพ่ือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ตามมาตรา 110 (6) นี้ได ้

อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ในกรณีดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้บังคับบัญชาดำเนินการ
ไมถู่กต้องหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์
ต่อ ก.พ.ค. ตามมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติข้างต้นได้ 
นะ..ขอบอก...   
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“ก.พ.ค. ขอบอก” ครั้งนี้ขอเล่าถึงเรื่องใกลต้ัว
กันบ้าง เป็นกรณีที่ข้าราชการผู้หนึ่งนําครุภัณฑ์ของ 
สํานักงานที่เสื ่อมสภาพแล้ว และทรัพย์สินอื ่นๆ 
กลับไปที่บ้าน การกระทําเช่นนี้จะเป็นความผิด
หรือไม่ เรื่องนี้ จะเป็นเช่นไร ลองมาติดตามอ่านกัน 

นางสาว ร. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ
ชํานาญการ สังกัดหน่วยงานแห่งหนึ่ง ถูกลงโทษ
ปลดออกจากราชการ ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
กรณ ีพาบ ุคคลภายนอกเข ้ ามาขนคร ุภ ัณฑ์
คอมพิวเตอร์และทรัพย์สินอื ่นของทางราชการ
ออกไปจากสํานักงานในวันหยุดราชการ โดยไม่ได้
รับอนุญาต 

นางสาว ร. ได้มายื่นอุทธรณ์คําสั่งลงโทษ
เรื่องนี้ ต่อ ก.พ.ค. โดยอ้างว่าตนได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา ให้จัดทํา 5 ส. โดยให้ทําลาย
เอกสารที่ไม่ใช้รวมทั้งสำรวจครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
เพื ่อปลดระวาง และนําส่งพัสดุตัดเป็นครุภัณฑ์
เสื่อมสภาพต่อไป ซึ่งบางครั้งก็ต้องมีการเข้าไปที่
ส ํานักงานในวันหยุดเพื ่อดําเนินการดังกล่าว        
ในวันเกิดเหตุซึ่งเป็นวันเสาร์ ตนและหลานสาวได้
เข้าไปทํา 5 ส. พร้อมกับข้าราชการและลูกจ้าง   
คนอ่ืนๆ โดยเหตุที่ตนนําครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่
ในความครอบครองที ่ม ีอาย ุการใช ้งาน 15 ปี 
 
 

นางสาว ร. ได้มายื่นอุทธรณ์คําสั่งลงโทษ
เรื่องนี้ ต่อ ก.พ.ค. โดยอ้างว่าตนได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา ให้จัดทํา 5 ส. โดยให้ทําลาย
เอกสารที่ไม่ใช้รวมทั้งสำรวจครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
เพื ่อปลดระวาง และนําส่งพัสดุตัดเป็นครุภัณฑ์
เสื่อมสภาพต่อไป ซึ่งบางครั้งก็ต้องมีการเข้าไปที่
ส ํานักงานในวันหยุดเพื ่อดําเนินการดังกล่าว        
ในวันเกิดเหตุซึ่งเป็นวันเสาร์ ตนและหลานสาวได้
เข้าไปทํา 5 ส. พร้อมกับข้าราชการและลูกจ้าง   
คนอื่นๆ โดยเหตุที่ตนนําครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ที่
อยู ่ในความครอบครองที ่มีอายุการใช้งาน 15 ปี
พร้อมจอและแป้นพิมพ์ออกนอกสํานักงานนั้น      
ก็เนื่องจากในเครื่องคอมพิวเตอร์มีข้อมูลส่วนตัว
ของตนอยู่ เช่น ข้อมูลการรักษาอาการป่วยของ
มารดาจนกระทั่งมารดาเสียชีวิต ข้อมูลสําคัญอื่นๆ 
ตนจึงเพียงอยากเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ เพราะถ้า
ครุภัณฑ์ถูกตัดเป็นครุภัณฑ์เสื ่อมสภาพ ตนจะ       
ไมส่ามารถนําข้อมูลมาเก็บไว้ได้ ตนไม่มีเจตนาที่จะ
นำเครื ่องคอมพิวเตอร์ออกไปโดยไม่ขออนุญาต    
แต่อย่างใด 
 

 

 

 

 

 

เอาครุภัณฑ์
เสื่อมสภาพกลับบ้าน 

ก็มีความผิด!!! 
 

รูปภาพ : https://www.freepik.com 
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ก.พ.ค. พิจารณาจากข้อเท็จจร ิงแล้ว     
เห็นว่า ผู ้อุทธรณ์รับราชการมาเป็นเวลา 26 ปี 
ย่อมต้องทราบระเบียบของทางราชการในเรื่องของ
การนําทรัพย์สินของทางราชการออกไป โดยไม่ได้
รับอนุญาต การที่ผู้อุทธรณ์นําเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(CPU) จอคอมพิวเตอร์และแป้นพิมพ์ (คีย์บอร์ด) 
จํานวนสองเครื่องออกนอกสํานักงาน ด้วยวิธีการ
ในลักษณะปกปิดมิดชิด ผู้พบเห็นไม่อาจทราบได้ว่า
เป็นสิ่งใด ถือเป็นกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไตร่ตรองไว้ก่อน
แล้วว่าจะขนทรัพย์สินดังกล่าวออกนอกสํานักงาน 
การที่ต่อมาผู้อุทธรณ์นําทรัพย์สินดังกล่าวไปคืน
ภายหลังจากที่ผู้บังคับบัญชาตรวจดูภาพจากกล้อง
วงจรปิด ขณะที่ผู ้อุทธรณ์ขนทรัพย์สินของทาง
ราชการออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต แสดงให้เห็นว่า           
ผู้อุทธรณ์มีเจตนาจะนําทรัพย์สินของสํานักงาน
ดังกล่าวออกไปโดยมิชอบ นอกจากนี้หากผู้อุทธรณ์   
มีเจตนาจะถ่ายข้อมูลส่วนตัวของตนออกจาก 
 

 

 

 

คอมพิวเตอร์ดังกล่าว โดยอ้างว่าจะใช้คอมพิวเตอร์
จํานวนสองเครื่องนั้นเป็นอุปกรณ์ในการดําเนินการ
ถ่ายข้อมูล ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้อุทธรณ์มีความรู้
พื ้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ ่งผู ้อุทธรณ์
สามารถใช้ Thumb Drive เป็นอุปกรณ์ถ่ายข้อมูลกไ็ด้
หรืออาจสําเนาลงในแผ่นซีดี (CD) ก็ได้ หรืออาจ
สอบถามหรือขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่
ศูนย์เทคโนโลยีของสํานักงานก็ได้ และในทาง
ปฏิบัติเมื ่อมีการเปลี ่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่แทน
เครื่องเดิม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องย่อมสอบถามและ
มีการถ่ายโอนข้อมูลในเครื่องเดิมออกมาอยู ่แล้ว 
พฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์แสดงให้เห็นถึงเจตนา    
โดยไตร่ตรองที่จะนําทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือ
ประโยชน์สําหรับตนเองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้น  คําสั่ง
ลงโทษปลดนางสาว ร. ออกจากราชการในกรณี
ดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

เรื่องนี้ถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทําใหเ้ห็นว่า
การที่จะนําทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของตนเองโดยเฉพาะ 
ของทางราชการออกไปโดยไม่ได้ร ับอนุญาตนั้น   
แม้ทรัพย์สินดังกล่าวทางราชการจะไม่ใช้แล้วก็ตาม 
ก็อาจเป็นความผิดวินัยได้ นะ...ขอบอก... 

 

 
จุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ : ผู้เขียน 

 

รูปภาพ : https://www.freepik.com 
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นางสาวสุนนัทา กว้างทุ่ง : ผู้เขียน 

 

 

กรณีนี้ ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุที่
นางสาวสวย ออกบัตรประจำตัวประชาชนโดยมิชอบ
เกิดจากการที่ผู้อุทธรณ์เปิดเผย password ให้ผู้อ่ืนทราบ 
อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง
ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2538 และหนังสือกรมการปกครองที่ เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งการที่ผู้อุทธรณ์มิได้เก็บบัตรประจำตัวประชาชน
ของตนคืนจากนางสาวสวย ก่อนออกไปทานข้าวกลางวัน
นอกที่ทำการ นั้น เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายฯ 
และฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ตามที่
ถูกลงโทษแล้ว ก.พ.ค. จึงยกอุทธรณ์  

เรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์ว่า การไว้ใจให้ผู้อื่นได้ทราบ
รหัสข้อมูลหรือรหัสข้อมูลส่วนตัวเพ่ือแสดงตัวตนแล้ว 
อาจนำภัยมาสู่ตัวเองได้ ยิ่งเป็นเรื่องที่เก่ียวกับเครื่องมือ
ทันสมัยต่างๆ ที่ต้องใช้รหัสเหล่านี้ ยิ่งจำเป็นต้องเก็บรักษา
เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่ต้องการแสวงหาประโยชน์นำรหัสข้อมูล
ไปใช้โดยมิชอบ อันจะนำมาซึ่งความเสียหายสู่ตนเองได้
ในรูปแบบต่างๆ นะ...ขอบอก... 

 

   

 

“ก.พ.ค.  ขอบอก” ขอเสนอ
เรื่องราวของผู้อุทธรณ์รายหนึ่งซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่อ  
เพราะเหตุที่ไว้ใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป ทำให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
จนทำให้ผู ้อุทธรณ์ถูกลงโทษทางวินัยไปด้วย และ
ได้มายื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. 

เรื่องราวของผู้อุทธรณ์รายนี้ เกิดจากส่วนราชการ
ได้ตรวจสอบพบการทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัว
ประชาชนรายนายชายซึ ่งขอมีบัตรกรณีบัตรหาย 
โดยมีชื่อของผู้อุทธรณ์เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติ
ให้ทำบัตร จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การทำบัตรประจำตัว
ประชาชนให้กับนายชายเป็นการกระทำของนางสาวสวย 
ซ่ึงเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตร
ประจำตัวประชาชน โดยขณะเกิดเหตุผู้อุทธรณ์ได้มอบ
บัตรประจำตัวประชาชนของตนเองพร้อมรหัส (password) 
การเข้าโปรแกรมจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน 
ในคอมพิวเตอร์ซึ่งจะต้องปกปิดเป็นความลับให้กับ
นางสาวสวย และไม่ได้เก็บบัตรประจำตัวประชาชน
กลับคืนก่อนออกไปรับประทานอาหารกลางวัน
นอกที่ทำการปกครองอำเภอ เป็นเหตุให้นางสาวสวย    
นำ password ไปใช้ทำบัตรประจำตัวประชาชน
ให้กับนายชาย โดยมิชอบ กรมการปกครองจึงได้
ดำเนินการทางวินัย และมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน    
ในอัตราร้อยละ 4 เป็นเวลา 1 เดือน แก่ผู้อุทธรณ์  
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เผยแพร่ใน ก.พ.ค. News ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1  
ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562 
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ตรวจสอบสักนิดนะจ๊ะ..... 

65    ก.พ.ค. ขอบอก 

รูปภาพ : 1. https://flowaccount.com/blog/?p=1993 
  2. https://www.thairath.co.th/content/1425570 

เผยแพร่ใน ก.พ.ค. News ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2  
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ก.พ.ค. พิจารณาแล้วจึงเห็นว่า เมื่อหน่วยงาน         
มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการบำนาญ 
โดยจ่ายเงินทดรองราชการค่ารักษาพยาบาลไปก่อน       
แล้วจึงให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติในภายหลัง เพ่ือไม่ให้ผู้เบิก
ต้องรอการอนุมัติเป็นเวลานาน กับทั้งเมื่อผู ้อุทธรณ์
ประทับตราในใบเสร็จรับเงินแล้ว ใบเสร็จรับเงินเหล่านี้ 
จะกลับไปอยู่ในความครอบครองของนางสาว พ. เพ่ือ
นำเรื่องเสนอให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ นางสาว พ. จึงอาศัย
เป็นช่องทางในการทุจริต อีกทั้งข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่า   
ผู้อุทธรณ์เป็นผู้ตรวจพบการทุจริตนี้แล้วรายงาน
ตามลำดับชั้นจนมีการดำเนินการทางอาญาและไล่
นางสาว พ. ออกจากราชการ อันแสดงให้เห็นว่าผู้อุทธรณ์
ไม่ได้มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นเป็นใจในการทุจริต แต่อย่างไร
ก็ตาม ผู้อุทธรณ์ยังคงมีความผิดจากการที่ผู้อุทธรณ์
ไม่ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินให้ละเอียด แต่จ่ายเงินทดรองฯ 
ไปโดยเชื่อเพียงใบเบิกที่นางสาว พ. จัดทำขึ้นเอง พฤติการณ์
จึงเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ระมัดระวัง 
รักษาประโยชน์ของทางราชการ และฐานประมาทเลินเล่อ
ในหน้าที่ราชการ ก.พ.ค. จึงมีคำวินิจฉัยให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดยกเลิกคำสั่งไล่ออก แล้วสั่งลงโทษใหม่เป็น 
ตัดเงินเดือน ในอัตราร้อยละ 4 เป็นเวลา 2 เดือน 

เรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการ
ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนอย่างละเอียด
รอบคอบให้มากที่สุด เพราะหากพลั้งเผลอมิได้ตรวจสอบ
งานของตนให้ละเอียดแล้ว อาจมีผู้เห็นแก่ตัวสบโอกาส
ใช้เป็นช่องทางในการทุจริตได้ แล้วตนก็จะต้องรับผล
จากการกระทำนั้นด้วย นะ..ขอบอก... 

นางจิรัตติ ศรีสวรรค์ : ผู้เขียน 

วันนี้  “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอเสนอเรื่องราวของ   
ผู้อุทธรณ์รายหนึ่งซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน 
แต่ด้วยความไว้ใจผู้ใต้บังคับบัญชา และภารกิจที่มากล้น
จนไม่ทันได้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินอย่างละเอียด 
เป็นเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการทุจริตหลายครั้ง  
รวมเป็นเงินห้าแสนกว่าบาท สุดท้ายคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ได้ชี้มูลความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการแก่ผู้อุทธรณ์
ด้วย หน่วยงานจึงลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ  

 

 

 

 
เรื่องนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หน่วยงานแห่งนี้        

มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการ
บำนาญที่มาเบิกค่ารักษาพยาบาล โดยได้มอบหมายให้
นางสาว พ. พนักงานราชการ ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
และให้เขียนใบขอเบิกที่ได้จัดทำขึ้นเอง โดยระบุเพียงชื่อ
ผู้เบิก และจำนวนเงินเท่านั้น แล้วนำไปขอเบิกเงินทดรอง
จากผู้อุทธรณ์ จากนั้นนางสาว พ. จะนำเงินไปจ่ายให้        
ผู้ เบิกโดยให้ลงชื่อรับเงินพร้อมทั้งลงชื่อในเอกสาร         
ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือนำไปให้ผู้ อุทธรณ์ลงลายมือชื่อเป็น          
ผู้จ่ายเงินและประทับตราว่า จ่ายเงินแล้ว ซึ่งผู้อุทธรณ์       
มีภาระงานล้นมือและเชื่อใจลูกน้อง จึงไม่ตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงินที่นำมาใช้เบิกฯให้ละเอียด จึงเป็นเหตุให้
นางสาว พ. นำใบเสร็จรับเงินที่ประทับตราจ่ายเงินแล้ว
มาใช้ซ้ำ 
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ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานและค่าน้ำมันรถในการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้ก็ตาม 
แต่ผู้อุทธรณ์ก็ยินยอมรับเงินจากผู้เช่าเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการรังวัดท่ีราชพัสดุ ดังนั้น พฤติการณ์จึงเป็นการอาศัย
ตำแหน่งหน้าท่ีราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น เห็นควรลงโทษลดเงินเดือนผู้อุทธรณ์ในอัตรา
ร้อยละ 2 ผู้อุทธรณ์จึงได้อุทธรณ์เรื่องนี้ต่อ ก.พ.ค. 

 

วันนี้  “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มีการรับสิ่งตอบแทนจาก
การทำงานนั้นๆ เนื่องจากผู้ให้เห็นความยากลำบาก
ในการทำงานจึงสมัครใจท่ีจะหยิบยื่นสิ่งตอบแทนให้เป็น
สินน้ำใจ แล้วการรับสินน้ำใจเหล่านี้จะเป็นความผิดอะไร
หรือไม่นั้น ลองมาติดตามเรื่องราวของผู้อุทธรณ์รายนี้...
ดูนะคะ 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้อุทธรณ์รายน้ีเป็นนายช่างสำรวจอาวุโส มีหน้าท่ี
รังวัดที่ราชพัสดุ ได้ดำเนินการรังวัดที่ราชพัสดุ จำนวน 
20 แปลง ตามท่ีผู้เช่าท่ีราชพัสดุได้ยื่นคำร้องขอโอน
สิทธิการเช่าต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ต่อมาผู้เช่าดังกล่าว
ได้มาร้องเรียนว่า ผู้อุทธรณ์มารังวัดท่ีดินพร้อมเก็บค่ารังวัด
แปลงละ 500 บาท จึงเป็นที่มาให้มีการสืบสวนและ
สอบสวนวินัยผู้อุทธรณ์ในกรณีนี ้

ผลการสอบสวนปรากฏว่า ผู้เช่าเห็นว่าสภาพพื้นที่
ในการรังวัดเป็นป่ารกทึบ ยากแก่การรังวัด จำเป็นต้อง
จ้างคนมาถากถางและช่วยรังวัด อีกท้ังผู้อุทธรณ์ได้ทำการ
รังวัดนอกเวลาราชการ ผู้เช่าจึงได้ให้เงินกับผู้อุทธรณ์
ด้วยความสมัครใจเป็นจำนวน 2 ครั้ง รวม 5,500 บาท 
กรณีนี้ต้นสังกัดเห็นว่า แม้ผู้อุทธรณ์จะไม่ได้เรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดท่ีราชพัสดุ และได้ใช้เงินเพื่อเป็น  
สสสส 

ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ยอมรับว่า ได้รับ
เงินจากผู้เช่าและนำมาจ้างคนงานและจ่ายค่าน้ำมันรถ ท้ัง  ๆท่ี 
ผู้อุทธรณ์ทราบดีอยู่แล้วว่า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต้องทำการ
ขอเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
และเป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาอนุมัติ 
ผู้อุทธรณ์ไม่มีอำนาจรับเงินจากผู้เช่าได้ ดังนั้น การที่
ต้นสังกัดลงโทษลดเงินเดือนผู้อุทธรณ์ในอัตราร้อยละ 2 
จึงเป็นการถูกต้องและเหมาะสมกับกรณีความผิดแล้ว 
อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น 

กรณีนี้จึงเป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อนข้าราชการท้ังหลาย
ให้พึงระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการท่ีแม้ว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้ว หากไปเผลอใจรับสินน้ำใจ
ในการทำงานนั้น  ๆก็อาจถูกลงโทษทางวินัยได้นะ..ขอบอก... 

 

66    ก.พ.ค. ขอบอก 

นางจารุวรรณ คุณธรณ์ : ผู้เขียน 

 

 
 

เผยแพร่ใน ก.พ.ค. News ปีท่ี 3  ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 

เปลา่เรยีกนะ..... เคา้ใหเ้อง ..... 
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ในชั้นสืบสวนและสอบสวน ผู้อุทธรณ์ ได้รับ
สารภาพว่า ตนเป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนบริษัทจริง 
ปลัดกระทรวงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของ     
ผู้อุทธรณ์กับพวกเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง      
ฐานเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญดำรงตำแหน่งอื่นใด     
ท่ีมีลักษณะงานคล้ายคลึงกับการเป็นกรรมการผู้จัดการ
หรือผู้จัดการในบริษัท ตามมาตรา 83 (6 ) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551     
จึงลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยเนื่องจาก
ตนไม่เคยได้ใช้อำนาจนั้นในการดำเนินกิจการของบริษัท 
จึงได้อุทธรณ์มายัง ก.พ.ค.  

ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ผู้อุทธรณ์จะไม่เคย
ใช้อำนาจลงนามในหนังสือใดๆ เพื่อผูกพันบริษัท และ
ไม่ได้ใช้หน้าท่ีราชการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบเพื่อ
ตนเองหรือผู้อื่นจากการนี้ก็ตาม แต่ความผิดฐานนี้        
ไม่จำต้องให้มีผลงานเป็นปรากฏ เพียงแต่ได้รับแต่งต้ัง
หรือดำรงตำแหน่ งก็มีความผิดแล้ว ดังนั้น  การท่ี
กระทรวงต้นสังกัดลงโทษภาคทัณ ฑ์แก่ผู้อุทธรณ์          
ในฐานดำรงตำแหน่งอื่นใดท่ีมีลักษณะงานคล้ายคลึง
กรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์ฟังไม่ขึ ้น วินิจฉัย
ยกอุทธรณ์  

เพื่อนๆ ข้าราชการคงได้คำตอบแล้ว และหวังว่า
อย่าหลวมตัวไปดำรงตำแหน่งต้องห้ามนะคะ ...ขอบอก... 

เอ๊ะ!  ถ้าฉันกับเพื่อนจะเปิดบริษัทขายของออนไลน์       
ฉันจะเป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการได้ไหม ? จะได้ไม่เสียเงิน
จ้างพนักงาน ใครเคยมีคำถามนี้ วันนี้  “ก.พ.ค. ขอบอก”         
มีคำตอบค่ะ  

 

ผู้อุทธรณ์รายนี้เป็นข้าราชการระดับชำนาญการ 
ของกระทรวงหนึ่ง ขณะเกิดเหตุ ผู้อุทธรณ์กับพวกรวม 9 คน 
ได้ไปจดทะเบียนบริษัท โดยกรรมการ 2 ใน 5 คน เป็นผู้มี
อำนาจลงนามผูกพนับริษทั ซึ่งหนังสือรับรองระบุว่า ผู้อุทธรณ์
เป็นผู้มีอำนาจในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท แม้ผู้อุทธรณ์
จะไม่ได้เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการก็ตาม แต่ก็ถือว่า   
ผู้อุทธรณ์เป็นผู้ท่ีมีอำนาจเข้าไปจัดการ หรือเป็นตัวกระทำการ
ในทำนองเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการในบริษัท 
ซึ่งเป็นตำแหน่งท่ีต้องห้ามมิให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งเช่นนี้  
และแม้ว่าผู้อุทธรณ์จะไม่เคยได้ใช้อำนาจก็ตาม 

 แต่ต่อมามีผู้ร้องเรียนว่ากรรมการของบริษัทนี้
ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการของโรงพยาบาล A และบริษัทนี้ 
ได้ขายสินค้าให้แก่โรงพยาบาล A จำนวนหลายรายการ 
ทำให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงและสอบสวนทางวินัย  

 

อำนาจ... อนัตราย!! 
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 วันนี้  “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอพูดถึงการใช้ซ้ำ (Reuse)   
ให้เข้ากับสมัยนิยม (Trend) แต่บางเรื่องก็ขอบอกว่า 
ใช้ซ้ำไม่ได้นะ เรื่องราวนี้เป็นของผู้อุทธรณ์รายหนึ่ง 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
แต่ไม่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทำให้
ผู้ใต้บังคับบัญชานำใบเสร็จรับเงินที่เบิกจ่ายแล้วมาใช้ซ้ำ 
หลายครั้ง  ทุจริตเงินหลวงไปกว่าห้าแสนบาท สุดท้าย
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ชี้มูลความผิดว่าผู้อุทธรณ์ร่วม
ทุจริตด้วย หน่วยงานจึงลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ  

 

 

 

 

เรื่องนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หน่วยงานแห่งนี้        
มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการ
บำนาญที่มาเบิกค่ารักษาพยาบาล โดยได้มอบหมายให้
นางสาว พ. พนักงานราชการ ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
และให้เขียนใบขอเบิกที่ได้จัดทำขึ้นเอง โดยระบุเพียงชื่อ
ผู้เบิก และจำนวนเงินเท่านั้น แล้วนำไปขอเบิกเงินทดรอง
จากผู้อุทธรณ์ จากนั้นนางสาว พ. จะนำเงินไปจ่ายให้ผู้เบิก
โดยให้ลงชื่อรับเงินพร้อมทั้งลงชื่อในเอกสารที่ เกี่ยวข้อง 
และประทับตราว่า “จ่ายเงินแล้ว”  ในใบเสร็จรับเงิน 
ซึ่งผู้อุทธรณ์เชื่อใจลูกน้อง จึงไม่ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
ที่นำมาใช้เบิกฯ ให้ละเอียด จึงเป็นเหตุให้นางสาว พ. 
นำใบเสร็จรับเงินที่ประทับตราจ่ายเงินแล้วมาใช้ซ้ำ 
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ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อหน่วยงาน         
มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการบำนาญ 
โดยจ่ายเงินทดรองราชการค่ารักษาพยาบาลไปก่อน       
แล้วจึงให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติในภายหลัง เพ่ือไม่ให้ผู้เบิก
ต้องรอการอนุมัติเป็นเวลานาน และเมื่อผู้ อุทธรณ์
ประทับตราในใบเสร็จรับเงินแล้ว ใบเสร็จรับเงินเหล่านี้ 
จะกลับไปอยู่ในความครอบครองของนางสาว พ. อีกครั้ง 
เพ่ือแนบเรื่องขออนุมัติ ซึ่งในบางวันผู้อุทธรณ์ต้องเข้า
อบรมระบบงาน โดยเข้ามาเคลียร์งานเฉพาะช่วงเย็น 
นางสาว พ. จึงอาศัยเป็นช่องทางในการทุจริต อีกทั้ง
ข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์เป็นผู้ตรวจพบการทุจริต
ของนางสาว พ. นี้แล้วรายงานตามลำดับชั้นจนมีการ
ดำเนินการทางอาญาและไล่นางสาว พ. ออกจากราชการ
และยังได้ติดตามให้นางสาว พ. นำเงินที่ทุจริตมาคืน     
จนเต็มจำนวน อันแสดงให้เห็นว่าผู้อุทธรณ์ไม่ได้มีส่วนร่วม
ในการทุจริต แต่อย่างไรก็ตาม ผู้อุทธรณ์ยังคงมีความผิด
จากการที่ไม่ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจนทำให้มีการใช้ซ้ำ 
(Reuse)  อัน เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
ฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ 
เอาใจใส่ระมัดระวัง รักษาประโยชน์ของทางราชการ และ
ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ก.พ.ค. จึงมีคำวินิจฉัย
ให้หน่วยงานต้นสังกัดยกเลิกคำสั่งไล่ออกแล้วสั่งลงโทษใหม่
เป็นตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ 4 เป็นเวลา 2 เดือน 

เรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์ว่า ของบางอย่างก็ใช้ซ้ำ 
(Reuse) ไม่ได้นะจ๊ะ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล  
อันนี้ขอไม่ intrend จะดีกว่า นะ..ขอบอก... 

รูปภาพ : 1. https://www.exudeinc.com/blog/surprise-billing-what-to-do-and-how-to-prevent-it/ 
  2. https://www.thairath.co.th/content/1425570 
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วันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอพูดถึงการใช้
บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าซึ่งปัจจุบันมีการใช้กัน
โดยทั่วไป ยิ่งในขณะที่มีการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ผู้คนหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านและลด
การสัมผัสเงินสด ท าให้มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
และช าระค่าใช้จ่ายผ่ านบัตรเครดิตมากขึ้น
หักบัญชีจากบัตรเครดิต ซึ่งจะขอบอกว่าหากเป็น
การใช้บัตรเครดิตของตนเองก็จะไม่มีปัญหาอะไร 
แต่จะเอาบัตรเครดิตของคนอ่ืนไปใช้ไม่ได้นะ เร่ือง
นี้เป็นเรื่องของผู้อุทธรณ์รายหนึ่งซึ่งปฏิบัติงาน
ที่หน่วยงานในต่างจังหวัดได้น าบัตรเครดิตของ
เพื่อนข้าราชการในหน่วยงานเดียวกันไปใช้จ่ายซื้อ
สินค้ารวมเป็นเงินหลายหมื่นบาทท าให้เกิดความ
เสียหายแก่เจ้าของบัตรเครดิต หน่วยงานจึง
ลงโทษปลดผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ

เรื่องนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง ก. ซึ่ง
เป็นข้าราชการในหน่วยงานเดียวกันกับผู้อุทธรณ์
ได้ไปท าบัตรเครดิตกับธนาคาร แต่ผ่านมาหลาย
สัปดาห์ก็ยังไม่ได้รับบัตรเครดิต ต่อมาธนาคารได้
มีจดหมายแจ้งว่านาง ก. มีหนี้บัตรเครดิตที่จะต้อง
ช าระ นาง ก. จึงติดต่อธนาคารแจ้งให้ทราบว่า 
ตนยังไม่ได้รับบัตรเครดิตและไม่ได้เปิดใช้บัตร
เครดิตแต่อย่างใด ธนาคารจึงได้อายัดบัตรเครดิต 
และนาง  ก . ไ ด้ ไ ปแจ้ ง ความด า เนิ นคดี ต่ อ
เจ้ าพนักงานต ารวจ  ผลการสืบสวนพบว่ า
ผู้อุทธรณ์เป็นผู้น าบัตรเครดิตของนาง ก. ไปใช้
โดยน าเอาจดหมายที่บรรจุบัตรเครดิตที่ธนาคาร
ส่งถึงนาง ก. ไป และติดต่อธนาคารเพื่อเปิดใช้
บัตรเครดิตโดยแสดงตนเป็นนาง ก. แล้วน าบัตร
เครดิตดังกล่าวไปใช้ในการซื้อสินค้าและบริการ

ก .พ .ค .  พิจ ารณาแล้ ว เ ห็นว่ า  การที่ ผู้ อุทธรณ์น า
บัตรเครดิตของนาง ก. ไปโดยพลการและได้ด าเนินการติดต่อกับ
ธนาคารเพื่อขอเปิดใช้บัตรโดยแจ้งข้อมูลของนาง ก. ให้กับธนาคาร 
และน าบัตรเครดิตไปใช้ซื้อสินค้าและบริการ อีกทั้งลงนามในบัตร
โดยเขียนชื่อและนามสกุลของนาง ก. เป็นผู้ถือบัตร และได้เขียนชื่อ
และนามสกุลของนาง ก. ลงในสลิปทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตดังกล่าว
ซื้อสินค้าและบริการ พฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์จึงเป็นการแสดง
เจตนาติดต่อธนาคารโดยแสดงตนเป็นผู้อ่ืนเพื่อน าบัตรเครดิตไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน และได้ลงลายมือชื่อของผู้อ่ืนในบัตรเครดิตและ
สลิปเพื่อให้ร้านค้าเข้าใจว่าผู้อุทธรณ์เป็นบุคคลตามที่ระบุชื่อไว้ใน
บัตรเครดิตและเป็นผู้น าบัตรมาใช้ด้วยตนเอง จึงเป็นการปลอม
ลายมือชื่อของผู้อ่ืนด้วย พฤติการณ์ถือเป็นการปลอมลายมือชื่อ
ผู้ อ่ืนไปหาประโยชน์ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีแจ้งตามหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่  นร 0505/ว 197 ลงวันที่ 
17 พฤศจิกายน 2548 ให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและ
ต้องลงโทษอย่างน้อยปลดออกจากราชการ การที่หน่วยงานลงโทษ
ปลดผู้อุทธรณ์ออกจากราชการในฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงจึง
เหมาะสมแก่กรณีความผิดแล้ว ก.พ.ค. จึงลงมติยกอุทธรณ์

เครดิต
กบัเขาบา้ง

นายมนตรี ทัศน์เอี่ยม : ผู้เขียน

อยากมี

เร่ืองนี้จึงเป็นอุทาหรณ์ว่า การน าบัตรเครดิตของผู้อ่ืนไป
ใช้โดยพลการโดยลงลายมือชื่อของผู้อ่ืนลงในบัตรเครดิต แม้จะ
ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ แต่ก็ท าให้เจ้าของ
บัตรเสียหาย ซึ่งนอกจากจะผิดวินัยร้ายแรงแล้ว ยังต้องถูกด าเนิน
คดีอาญาด้วยนะจ๊ะ… ขอบอก...
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วันนี้  ก.พ.ค. ขอบอกจะขอน ำเสนอ
เรื่องรำวเกี่ยวกับกำรท ำหน้ำที่ของข้ำรำชกำร
ที่ดีรำยหนึ่ง ที่ท ำตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
อย่ำงเต็มที่ แล้วผลของกำรกระท ำนั้นก็ช่วยให้
รอดพ้นจำกกำรถูกลงโทษทำงวินัย เรื่องมีอยู่ว่ำ 
นำง ก. ข้ำรำชกำรรำยหนึ่ง ถูกร้องเรียนและต่อมำ
ถูกลงโทษทำงวินัยระดับภำคทัณฑ์ กรณีได้
น ำข้ อมู ลสุ ขภำพของบุคคล อ่ืน ไป เปิด เผย 
โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล 

ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่ำ นำง ก. ปฏิบัติหน้ำที่
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรสหกรณ์
สังกัดหน่วยงำนรำชกำรแห่งหนึ่ง โดย นำง ก .  
เป็ นผู้ บั ง คับบัญชำของ เจ้ ำหน้ ำที่ สหกรณ์
ซึ่ งมีหน้ำที่ ล งนำมร่วมในเช็คสั่ งจ่ ำยเงินใ ห้
กับสมำชิกสหกรณ์ ในช่วงเช้ำวันหนึ่งมีสมำชิก
ส ห ก ร ณ์ ม ำ ร อ อ ยู ่ ที ่ ท ำ ก ำ ร ส ห ก ร ณ์ เ พื ่ อ
ขอเบิกจ่ำยเงิน แต่เจ้ำหน้ำที่รำยดังกล่ำวไม่อยู่
และไม่ได้แจ้งว่ำไปไหน และไม่มีผู้ใดติดต่อได้ 
ประธำนสหกรณ์ จึ ง มอบหมำย ใ ห้น ำ ง  ก . 
ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรของสหกรณ์ด ำเนินกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น นำง ก. 
ได้โทรศัพท์สอบถำมและได้ทรำบว่ำเจ้ำหน้ำที่
มีอำกำรป่วย เข้ำรับกำรรักษำอยู่ที่โรงพยำบำล 
จึงจะน ำเช็คไปให้เซ็นเบิกจ่ำยเงิน แต่เมื่อไปถึง
โรงพยำบำลปรำกฏว่ำเจ้ำหน้ำที่กลับไปแล้ว
นำง ก. จึงต้องหำวิธีกำรแก้ปัญหำ ซึ่งแก้ไขได้ส ำเร็จ 
วันต่อมำนำง ก. ได้ประสำนไปยังโรงพยำบำล 
เพื่อสอบถำมอำกำรป่วยของเจ้ำหน้ำที่ ได้รับค ำตอบ
จำกทำงโรงพยำบำลว่ำอำกำรป่วยดีขึ ้น และ
ออกจำกโรงพยำบำลไปแล้ว จำกนั้นประธำนสหกรณ์  
สส

ได้มีกำรจัดประชุมสหกรณ์ขึ้น เนื่องจำกสมำชิกต้องกำรทรำบ
เกี่ยวกับปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ในวันดังกล่ำว 
นำง ก. ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทรำบอำกำร
ของเจ้ำหน้ำที่ ตำมที่ได้รับแจ้งมำจำกโรงพยำบำล ต่อมำนำง ก. 
ถูกร้องเรียนว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวเป็นกำรเปิดเผยข้อมูลสุขภำพ
และท ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง   

รูปภำพ : www.freepik.com |  https://cashing-field-thailand.com
https://debavalya.co.th/ 

เรื่องนี้ เห็นได้ว่ำ หำกข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่
ได้รับมอบหมำยอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม เต็มก ำลังควำมสำมำรถ 
ภำยในกรอบอ ำนำจตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว ย่อมได้รับ
ควำมคุ้มครองให้ไม่ให้ต้องได้รับผลร้ำยใดๆ นะจ๊ะ… ขอบอก…

ก.พ.ค. พิจำรณำเห็นว่ำ กำรกระท ำของนำง ก. ที่ได้โทรศัพท์
สอบถำมอำกำรป่วยของเจ้ำหน้ำที่  เป็นเพียงกำรสอบถำมข้อมูล
จำกเจ้ำหน้ำที่ โรงพยำบำล โดยไม่ได้ไปขอดูหรือคัดลอกข้อมูล
จำกเวชระเบียนของผู้ป่วย และเป็นกำรสอบถำมเพื่อจะน ำไปชี้แจง
ต่อสมำชิกสหกรณ์ในที่ประชุม เพื่อให้ทรำบถึงเหตุผลที่ท ำให้
เกิดปัญหำอุปสรรคในกำรเบิกจ่ำยเงินให้สมำชิก กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่ำ
กำรกระท ำของนำง ก. เป็นกำรละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรืออำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยหรือเสื่อมเสียตำมที่ร้องเรียนแต่อย่ำงใด 
กำรกระท ำของนำง ก. เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
อย่ำงถูกต้องเหมำะสมแล้ว รวมทั้ง ยังได้พยำยำมแก้ไขปัญหำต่ำงๆ
ที่เกิดขึ้นจนสำมำรถท ำให้มีกำรเบิกจ่ำยเงินให้กับสมำชิกได้ ก.พ.ค. 
จึงมีมติว่ำกำรกระท ำของนำง ก. ไม่เป็นควำมผิดวินัย อุทธรณ์ฟังขึ้น 
และวินิจฉัยให้ยกโทษภำคทัณฑ์ 

ชวีเีป็นสขุ 
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