
	 อ.ก.พ.	กระทรวงการคลงั	ชือ่นีพ้ีน้่องชาวศุลกากร	

อาจเห็นว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการทางวินัย	

เนือ่งจากค�าสัง่	ยุตเิร่ือง	งดโทษ	หรือลงโทษข้าราชการล้วน 

แต่ออกโดยกรมศุลกากร	 แต่ความจริงแล้ว	 ตามมาตรา	

103	แห่งพระราชบญัญติัระเบยีบข้าราชการพลเรือ	พ.ศ.	2551	 

ก�าหนดให้	 เมื่อกรมศุลกากร	 ได้ด�าเนินการทางวินัย 

กับข้าราชการกรมศุลกากร	 ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนินการ

กรณีมีมูลกล่าวหาว่า	กระท�าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	หรือ

กรณมีีมูลกล่าวหาว่ากระท�าผิดวนิยัอย่างร้ายแรง	และจาก

การพิจารณาของกรมศุลกากร	จะพิจารณามีค�าสั่งลงโทษ

ข้าราชการผู้นั้น	 ร่วมทั้งแม้จะมีค�าสั่งยุติเร่ืองหรืองดโทษ	

กรมศุลกากรจะต้องรายงานให้	 อ.ก.พ.กระทรวงการคลัง	

เพื่อพิจารณาทุกครั้ง	เห็นได้ว่า	อ.ก.พ	กระทรวงการคลัง	

เป็นองค์กรทีม่หีน้าทีพ่จิารณากลัน่กรองการลงโทษทางวนิยั

ของกรมศุลกากรอีกชั้นหนึ่ง

	 เม่ือทราบถึงอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการด�าเนินการ

ทางวนิยัของ	อ.ก.พ.	กระทรวงการคลงั	แล้ว	เราควรทราบ

อ.ก.พ. กระทรวงการคลงั 
เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิการทางวนิยัอย่างไร?

ว่าองค์คณะนี้ที่มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการลงโทษทาง

วนิยันัน้	ประกอบด้วยบคุคลใด	ซึง่	อ.ก.พ.	กระทรวงการคลงั 

ประกอบด ้วย	 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการคลัง	 

เป็นประธานปลัดกระทรวงการคลัง	 เป็นรองประธาน	 

และ	 ผู้แทน	 ก.พ.	 ซึ่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนใน

ส�านักงาน	 ก.พ.	 หนึ่งคน	 เป็นอนุกรรมการโดยต�าแหน่ง	

และ	อนุกรรมการซึ่งประธาน	อ.ก.พ.	แต่งตั้งจาก	

	 (๑)	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	

ด้านการบริหารและการจัดการ	และด้านกฎหมาย	ซึง่มผีล

งานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว	 และมิได้เป็น

ข้าราชการในกระทรวงนั้นจ�านวนไม่เกินสามคน	

	 (๒)	 ข้าราชการพลเรือนผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภท

บริหารระดบัสงูในกระทรวงนัน้	ซึง่ได้รับเลอืกจากข้าราชการ

พลเรือนผู้ด�ารงต�าแหน่งดงักล่าว	จ�านวนไม่เกนิห้าคน	

	 อ.ก.พ.	 กระทรวงการคลัง	 นอกจากมีอ�านาจ	

พิจารณาเกี่ยวกับการด�าเนินการทางวินัยและการสั่งให้ 

ออกจากราชการ	แล้วยังมีอ�านาจหน้าที่อื่น	ดังนี้



	 (๑)	พจิารณาก�าหนดนโยบาย	ระบบ	และระเบยีบวธีิ

การบริหารทรัพยากรบุคคลในกระทรวง	ซึ่งต้องสอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์	วิธีการ	และมาตรฐานที่	ก.พ.	ก�าหนด

	 (๒)	 พิจารณาการเกลี่ยอัตราก�าลังระหว่างส่วน

ราชการต่าง	ๆ	ภายในกระทรวง

	 (๓)	 ปฏิบัติการอื่น	 ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือ	พ.ศ.	2551	และช่วย	ก.พ.	ปฏิบัติการ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ.	2551	ตามที่	ก.พ.	มอบหมาย

	 จากอ�านาจหน้าที่ดังกล่าวเห็นได้ว ่า	 อ.ก.พ.	

กระทรวงการคลัง	 มีอ�านาจที่จะพิจารณากลั่นกรองการ

ด�าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากรอีกชั้นหนึ่ง	 และหาก

เห็นว่าการด�าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากรไม่ถูกต้อง

หรือเหมาะสม	 อ.ก.พ.	 กระทรวงการคลัง	 สามารถที่จะ

มีมติให้กรมศุลกากรด�าเนินการทางวินัยให้ถูกต้องหรือ 

เหมาะสมได้	ซึง่กรมศุลกากรจะต้องปฏบิติัตาม	หรือมีค�าสัง่

ตามมติ	อ.ก.พ.	กระทรวงการคลัง	ดังกล่าว	ตามที่ก�าหนด

ไว้ในมาตรา	103	 วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551

	 ผู ้ เ ขียนขอยกตัวอย ่างเ ร่ืองที่ เ กิด ข้ึนจริงซึ่ ง 

กรมศุลกากรได้	ออกค�าสัง่ลงโทษข้าราชการแล้วแต่อ.ก.พ.	

กระทรวงการคลงั	ได้มมีตเิหน็ว่าการด�าเนนิการทางวินยัไม่

เหมะสม	ดังนี้

 ตวัอย่างที ่1	กรมศุลกากรมคี�าสัง่ลงโทษภาคทณัฑ์ 

กรณี เจ ้ าหน ้าที่ ศุลกากร	 มีหน ้ าที่ ดู แล รับผิดชอบ

ที่ เก็บ รักษาของกลาง	 เมื่อของกลางตามแฟ ้มคด	ี 

ได้ขาดหายไปในระหว่างการดูแลเก็บรักษาของเจ้าหน้าที่

ดังกล่าว	 พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	

ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ	 เอาใจใส่	 

ระมัดระวังรักษาประโยชน์ทางราชการ	 และฐานไม่ปฏิบัติ

หน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	 

และได้รายงานการลงโทษไปยัง	อ.ก.พ.	กระทรวงการคลัง	

เพื่อพิจารณา	

	 ต่อมา	อ.ก.พ.	กระทรวงการคลงั	ได้พจิารณาเหน็ว่า 

การที่กรมศุลกากรมีค�าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์เจ้าหน้าที่ราย

ดังกล่าวยังไม่เหมาะสมกับกรณีความผิด	 จึงมีมติให้เพิ่ม

โทษ	จากโทษภาคทัณฑ์เป็นลดเงินเดือนในอัตราร้อยละ	4	

ของเงินเดือน	 กรมศุลกากรจึงต้องมีค�าสั่งให้เพิ่มโทษตาม

มติดังกล่าว

 ตวัอย่างที ่2	กรมศุลกากรมีค�าสัง่ลงโทษภาคทณัฑ์	

กรณีเจ้าหน้าที่ศุลกากร	 ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอ

ในการตรวจสอบรับราคาและตรวจปล่อยรถยนต์ออกจาก

เขตปลอดอากร	อกีทัง้	ไม่ปฏิบติัตามระเบยีบกรมศุลกากร

ที่	14/2549	ลงวันที่	31	มีนาคม	2549	ข้อ	7(1)	เป็นเหตุให้

กรมศุลกากรรับช�าระค่าภาษอีากรขาด	แต่ต่อมาผู้น�าเข้าได้

ช�าระค่าภาษอีากรทีข่าดครบถ้วนแล้ว	พฤตกิารณ์เป็นความ

ผิดวนิยัอย่างไม่ร้ายแรง	ฐานไม่ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการให้เป็น

ไปตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบของทางราชการ	 มติของ

คณะรัฐมนตรี	นโยบายของรัฐบาล	และปฏบิตัติามระเบยีบ

แบบแผนของทางราชการ	และได้รายงานการลงโทษไปยัง	

อ.ก.พ.	กระทรวงการคลัง	เพื่อพิจารณา	

	 ต่อมา	อ.ก.พ.	กระทรวงการคลัง	ได้พิจารณาเห็น

ว่า	 การที่กรมศุลกากรมีค�าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์เจ้าหน้าที่

รายดังกล่าวยังไม่เหมาะสมกับกรณีความผิด	 จึงมีมติให้

เพิ่มโทษ	จากโทษภาคทัณฑ์เป็น					ตัดเงินเดือนในอัตรา

ร้อยละ	2	เป็นเวลา	1	เดือน	กรมศุลกากรจึงต้องมีค�าสั่งให้

เพิ่มโทษตามมติดังกล่าว

 “อ.ก.พ. กระทรวงการคลงั มอี�านาจ
ทีจ่ะพิจารณากลัน่กรองการด�าเนนิการ
ทางวนิยัของกรมศลุกากรอีกชัน้หนึง่”



 ตัวอย่างที่ 3	 กรมศุลกากรมีค�าสั่งลงโทษตัดเงิน

เดอืนในอตัราร้อยละ	4	ของเงินเดอืนเป็นเวลา	2	เดอืน	กรณี

เจ้าหน้าที่ศุลกากรเม่ือคร้ังปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายของกลางและ

ของตกค้าง	ได้รับค�าสัง่แต่งตัง้ให้เป็นผู้เกบ็รักษากญุแจห้อง 

ของกลางและของตกค้าง	แต่เจ้าหน้าทีด่งักล่าวไม่เกบ็รักษา

กญุแจหอ้งของกลางไว้เอง	กลบัน�าไปฝากใหบุ้คคลอื่นเปน็

ผู้เก็บรักษาไว้แทน	 ต่อมาของกลางตามแฟ้มคดีดังกล่าว

บางส่วนได้สูญหายไปจากคลังของกลางและของตกค้าง	

โดยจากการสอบสวนไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดที่ชี้ชัด

หรือยืนยันได้ว่า	 คนร้ายได้ใช้กุญแจที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

เก็บรักษาอยู่	ไขประตหู้องของกลางเพือ่ลกัเอาของกลางไป 

ประกอบกับเม่ือพบว่าของกลางสูญหายเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

ได้รายงานผู้บังคับบัญชาและเดินทางไปแจ้งความที่สถานี

ต�ารวจ	 พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	 

ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป ็นไปตามกฎหมาย	 

กฎระเบียบของทางราชการ	 ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ด้วยความตั้งใจ	 อุตสาหะ	 เอาใจใส่	 และรักษาประโยชน์

ของทางราชการ	และฐานไม่ปฏบิติัตามค�าสัง่ผู้บงัคบับญัชา	 

ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย	 และได้

รายงานการลงโทษไปยัง	 อ.ก.พ.	 กระทรวงการคลัง	 

เพื่อพิจารณา	

	 ต่อมา	 อ.ก.พ.	 กระทรวงการคลัง	 ได้มีมติว่าการ

กระท�าดังกล่าว	 เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	 ของทาง

ราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง	 มีมูล

ที่ควรกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 จึงมีมติให ้

กรมศุลกากรไปด�าเนนิการทางวนิยักบัเจ้าหน้าทีใ่นมูลความ

ผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีดังกล่าว	 ซึ่งต่อมากรมศุลกากร

ได้มีค�าสัง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวนิยัอย่างร้ายแรง	 

ตามมติของ	อ.ก.พ.	กระทรวงการคลัง

	 จากตั วอย ่ า งทั้ งสามที่ กล ่ าวมา เห็น ได ้ ว ่ า

กระบวนการในการด�าเนนิการทางวนิยันัน้	แม้กรมศุลกากร

จะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการด�าเนินการทางวินัย

กับข้าราชการภายในหน่วยงานก็ตาม	แต่กระบวนการทาง

วินัยมิได้สิ้นสุดเพียงภายในกรมศุลกากรเท่านั้น	 	 โดยจะ

ต้องผ่านการพจิารณากลัน่กรองจากหน่วยงานระดบั	อ.ก.พ	

กระทรวงการคลัง	 อันประกอบไปด้วยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงั	ปลดักระทรวง	ผู้แทนจากส�านกังาน	ก.พ.	

และผู้ทรงคุณวุฒิทีมีความรู้ความสามารถอีกหลายท่าน 

เป ็นผู ้พิจารณาตรวจสอบว่าการด�าเนินการทางวินัย

ของกรมศุลกากรถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่	 ซึ่งหาก	

อ.ก.พ	 กระทรวงการคลัง	 เห็นว่าไม่ถูกต้องเหมาะสม	 

ก็มีอ�านาจที่จะเปลี่ยนได้โดยกรมศุลกากรมีหน้าที่ต้อง

ปฏิบัติหรือสั่งตามมติของ	 อ.ก.พ	 กระทรวงการคลัง	 

ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	103	 วรรคสอง	 แห่งพระราช

บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551

	 จากบทความที่กล่าวมาข้างต้น	 ผู้เขียนหวังว่า 

พี่น้องชาวศุลกากร	 พึงระมัดระวัง	 และใช้ความรอบคอบ

ในการปฏิบตังิานให้ถูกต้องตามกฎหมาย	ประมวลระเบยีบ

ปฏิบัติ	ร่วมทั้งประกาศและค�าสั่งต่างๆ	มิให้เกิดความเสีย

หายต่อทางราชการ	 เพราะเมื่อเกิดความผิดพลาดเกิดข้ึน	 

ย่อมต้องถูกด�าเนนิการทางวนิยัอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว	

และอย่าคาดหวังว่าเม่ือกรมศุลกากรได้พิจารณาสั่งการ

อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว	 จะเป็นที่ยุติตามที่กรมศุลกากรได้

สัง่การ	เนือ่งจากการด�าเนนิการทางวนิยัจะไม่ได้ยุตทิี	่กรม

ศุลกากร	 แต่ต้องรายงานให้	 อ.ก.พ.	 กระทรวงการคลัง	

พิจารณาอีกชั้นหนึ่ง	 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงค�าสั่งได้	

โดยที่กรมศุลกากรจะต้องด�าเนินการมีค�าสั่งตามที่	อ.ก.พ.	

กระทรวงการคลัง	ได้มีมติด้วย

**************************

นายปราโมทย์	สุขใย

นักวิชาการศุลกากรช�านาญการพิเศษ	รักษาการในต�าแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านวินัยและจริยธรรม

ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง


