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สํานักงาน  ก.พ.                 
ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

                      ๒๘   กุมภาพันธ�   ๒๕๕๑ 

เร่ือง หารือข&อกฎหมาย 

เรียน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

อ&างถึง หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ลับ ด/วนท่ีสุด  ท่ี นร  ๐๑๐๖/๑๘  ลงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ� ๒๕๕๑  

  ตามหนังสือท่ีอ&างถึง หารือข&อกฎหมายโดยแจ&งข&อเท็จจริงว/า พระราชบัญญัติระเบียบ
ข&าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได&มีผลบังคับใช&ตั้งแต/วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑  ซึ่งพระราชบัญญัติ
ดังกล/าวกําหนดให&คณะกรรมการพิทักษ�ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) หรือผู&บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไป
เปCนผู&พิจารณาเร่ืองอุทธรณ�ร&องทุกข�ของข&าราชการพลเรือน แล&วแต/กรณี โดยมิได&กําหนดให&
นายกรัฐมนตรีเปCนผู&มีอํานาจส่ังพิจารณาส่ังการในเร่ืองอุทธรณ�และร&องทุกข�ของข&าราชการพลเรือน
อีกต/อไป ประกอบกับการพิจารณาอุทธรณ�บางกรณี ก.พ. ได&พิจารณาลดระดับการลงโทษซึ่งไม/
สอดคล&องกับมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข&องกับการกระทําผิดฐานทุจริตต/อหน&าท่ีราชการ และ 
ไม/ปรากฏเปCนข&อพิจารณาไว&ในสํานวนอุทธรณ�แต/อย/างใด  สํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรีจึงหารือไปยัง
สํานักงาน ก.พ. รวม ๒ ข&อ ความละเอียดแจ&งแล&ว น้ัน 

    ก.พ. ได&พิจารณาแล&ว มีความเห็นดังน้ี 

    ๑. ข&อท่ีหารือว/า  อํานาจในการส่ังการของนายกรัฐมนตรีเร่ืองอุทธรณ�และร&องทุกข�ใน
ขณะน้ี จะสามารถส่ังการได&หรือไม/ อย/างไร และด&วยเหตุผลใด น้ัน 

    ก.พ. เห็นว/า  โดยท่ีมาตรา ๑๓๑ แห/งพระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว/า ในระหว/างท่ี ก.พ. ยังมิได&จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน/งตามมาตรา ๔๘  
บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข&าราชการพลเรือน  และลักษณะ ๕ ข&าราชการพลเรือนในพระองค�ยังไม/ใช&
บังคับ  โดยให&นําบทบัญญัติในลักษณะ ๓ ข&าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๔ ข&าราชการ 
พลเรือนในพระองค� แห/งพระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช&บังคับแก/ 
 
 



๒ 

 

ข&าราชการพลเรือนและข&าราชการพลเรือนในพระองค�ไปพลางก/อนจนกว/า ก.พ. จะจัดทํามาตรฐาน 
กําหนดตําแหน/งเสร็จและจัดตําแหน/งข&าราชการพลเรือนสามัญของทุกส/วนราชการเข&าประเภท
ตําแหน/ง สายงาน และระดับตําแหน/งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน/ง และประกาศให&ทราบ  จึงให&นํา
บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข&าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข&าราชการพลเรือนในพระองค�
แห/งพระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช&บังคับ ตั้งแต/วันท่ี ก.พ.ประกาศ
เปCนต&นไป  ดังน้ันนายกรัฐมนตรีจึงมีอํานาจพิจารณาส่ังการเร่ืองอุทธรณ�และร&องทุกข�ได&ตามมาตรา 
๑๓๑ แห/งพระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๒๖ แห/ง
พระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕   

    ๒.  ข&อหารือท่ีว/า ศาลรัฐธรรมนูญได&วินิจฉัยว/าองค�กรท่ีมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ�จะ
พิจารณาเปล่ียนแปลงฐานความผิดทางวินัยท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉัยไม/ได&  พิจารณาได&เฉพาะ
ระดับโทษเท/าน้ัน  เม่ือองค�กรท่ีมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ�พิจารณาแล&วเห็นว/าการกระทําของ 
ผู&อุทธรณ�ไม/เปCนความผิดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได&วินิจฉัยไว& แต/เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีได&มีมติ
แจ&งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ 
ว/าการลงโทษผู&กระทําผิดวินัยฐานทุจริตต/อหน&าท่ีราชการควรลงโทษเปCนไล/ออกจากราชการ ดังน้ัน  
องค�กรท่ีมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ�จะกําหนดระดับโทษเปCนเพียงปลดออกจากราชการในความผิดฐาน
ทุจริตต/อหน&าท่ีราชการ ท้ังท่ีคณะรัฐมนตรีได&วางแนวทางการลงโทษให&ไล/ออกจากราชการเท/าน้ัน 
ได&หรือไม/  อย/างไร และด&วยเหตุผลใด  น้ัน 

    ก.พ. เห็นว/า  ความผิดทางวินัยท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต/สวนและวินิจฉัยว/า
เจ&าหน&าท่ีของรัฐกระทําผิดวินัยฐานทุจริตต/อหน&าท่ีราชการน้ัน ศาลรัฐธรรมนูญได&มีคําวินิจฉัยว/า  
องค�กรท่ีมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ�ไม/อาจพิจารณาเปล่ียนแปลงฐานความผิดทางวินัยตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉัยยุติแล&วให&เปCนประการอ่ืนได&อีก  ซึ่งแสดงว/าองค�กรท่ีมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณ�จะพิจารณาได&เฉพาะดุลพินิจในการส่ังลงโทษตามมาตรา ๙๖ แห/งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว/าด&วยการปHองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  ท่ีบัญญัติให&ผู&ถูกกล/าวหาท่ีถูก
ลงโทษตามมาตรา ๙๓ จะใช&สิทธิอุทธรณ�ดุลพินิจในการส่ังลงโทษของผู&บังคับบัญชาตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข&อบังคับว/าด&วยการบริหารงานบุคคลสําหรับผู&ถูกกล/าวหาน้ัน ๆ ก็ได& ดังน้ันเม่ือผู&ถูก
ลงโทษใช&สิทธ์ิอุทธรณ�ดุลพินิจในการส่ังลงโทษของผู&บังคับบัญชาท่ีส่ังตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล&ว  
องค�กรท่ีมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ�  ย/อมมีอํานาจพิจารณาดุลพินิจในการส่ังลงโทษได&  ถ&าองค�กรท่ีมี 
 



๓ 

 

อํานาจพิจารณาอุทธรณ�ไม/มีอํานาจพิจารณาดุลพินิจในการส่ังลงโทษ  บทบัญญัติมาตราน้ีก็จะไม/
เกิดผลในทางปฏิบัติและไม/เปCนธรรมแก/ผู&ลงโทษ นอกจากน้ันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ดังกล/าว ประกาศใช&ภายหลังมติคณะรัฐมนตรี (แจ&งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 
๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖) และเปCนกฎหมายย/อมอยู/เหนือมติคณะรัฐมนตรี  
ถึงแม&มติคณะรัฐมนตรีจะได&วางแนวทางการลงโทษในความผิดฐานทุจริตต/อหน&าท่ีราชการถึงไล/ออก
จากราชการก็ตาม  ก็เปCนเพียงนโยบายของรับบาลท่ีใช&ในกรณีปกติท่ัวไปท่ีข&อเท็จจริงได&ความแน/ชัดว/า
เปCนความผิดฐานทุจริตต/อหน&าท่ีราชการเท/าน้ัน  จึงลงโทษไล/ออกจากราชการ  แต/ในกรณีท่ีองค�กรท่ี
มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ�เห็นว/า  การกระทําของผู&อุทธรณ�ไม/ได&ความชัดเจนพอท่ีจะรับฟLงว/ากระทํา
ผิดวินัย  ตามฐานความผิดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได&วินิจฉัย องค�กรท่ีมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ�ก็มี
อํานาจใช&ดุลพินิจท่ีจะกําหนดระดับโทษได&  แต/ไม/อาจเปล่ียนแปลงฐานความผิดทางวินัยให&เปCน
ประการอ่ืนได& อีกตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญได&มีคําวินิจฉัย และเม่ือต&องถือฐานความผิดตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉัยว/าเปCนความผิดวินัยอย/างร&ายแรง มาตรา ๑๐๔ แห/งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข&าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให&ลงโทษอย/างน&อยปลดออกจากราชการ ดังน้ัน 
องค�กรท่ีมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ�จึงกําหนดระดับโทษปลดออกจากราชการได& ซึ่งเร่ืองทํานองน้ี ก.พ. 
ได&เคยพิจารณาเร่ืองนาย ว. อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ� สํานักนายกรัฐมนตรีและนาย ช. อดีต
ผู&อํานวยการศูนย�สารสนเทศการประชาสัมพันธ� กรมประชาสัมพันธ� ได&อุทธรณ�คําส่ังต/อ ก.พ. ในการ
ท่ีถูกปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและรองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ�  ส่ังลงโทษ
ไล/ออกจากราชการตามผลการไต/สวนข&อเท็จจริงและมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่ง ก.พ. เห็นว/า
การกระทําของนาย ว. และนาย ช. ไม/เปCนเหตุให&เสียหายแก/ราชการอย/างร&ายแรง  อีกท้ังบุคคลท้ัง
สองไม/เคยกระทําผิดวินัยมาก/อน และเปCนความผิดคร้ังแรกรวมท้ังเคยทําคุณงามความดี และทํา
ประโยชน�แก/ทางราชการ เปCนเหตุอันควรลดหย/อนโทษให&ผู&อุทธรณ�ท้ังสอง ก.พ. จึงลงมติให&รายงาน
นายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาส่ังการให&สํานักนายกรัฐมนตรี  และกรมประชาสัมพันธ�ดําเนินการส่ัง 
งดโทษนาย ว. และนาย ช. จากไล/ออกจากราชการ  เปCนปลดออกจากราชการ ตามลําดับและ
นายกรัฐมนตรีได&พิจารณาส่ังการให&ดําเนินการตามมติ ก.พ. จากกรณีดังกล/าว แสดงให&เห็นว/า 
 
 
 
 



๔ 

 

แม&องค�กรท่ีมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ�ไม/สามารถเปล่ียนฐานความผิดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
วินิจฉัย แต/ก็สามารถเปล่ียนระดับโทษได& 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
   

 

 

 

     

 

 

ขอแสดงความนับถือ                                

(ลงช่ือ)  ทัศนีย�    ธรรมสิทธ์ิ 

(นางสาวทัศนีย�    ธรรมสิทธ์ิ)                      

รองเลขาธิการ  ก.พ.                                  

รักษาราชการแทนเลขาธิการ  ก.พ. 

สํานักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๒๘                                      

โทรสาร   ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๒๕ 


