
โดย

ดร.ชั�งทอง  โอภาสศิริวิทย์

กรรมการพทิักษ์ระบบคุณธรรม



ความสําคญัของการมีคุณธรรม¹

 มนุษย์จะมีชีวิตที�ดีและมีความสุขจะต้องยึดมั�น  
ในคุณธรรม

  ผู ้ปก ครอ งต้อง มี คุณ ธรรม และ เส ริม ส ร้า ง             
ให้ประชาชนมีความรู้และความเขา้ใจในคุณธรรม  เพื�อให้
ทุกคนตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม และยดึถือเป็นคุณค่า
แห่งวถีิชีวิตเพื�อชีวิตที�ดีของสงัคม

[¹โสเครตีส (Socretes), 496 ปี ก่อนคริสตศ์กัราช] 
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คุณธรรมที�สาํคญั² ประกอบดว้ย
1. คุณธรรมทางปัญญา (Wisdom) ความรู้เกี�ยวกบัความดี
2 . คุ ณ ธ ร ร ม แ ห่ ง ค ว า ม ก ล้า ห า ญ  ( Courage)  ก ล้ า ที� จ ะ

              ทาํความดีในทุกสถานการณ์
3. คุณธรรมในการควบคุมตนเอง (Temperance) ให้มีชีวิต                
    ตามทาํนองคลองธรรมแห่งความดี
4. คุณธรรมแห่งความยติุธรรม (Justice)

     5. คุณธรรมแห่งการปฏิบติัหนา้ที�ทางศาสนา (Piety)

[²โสเครตีส ( Socretes), 496 ปี ก่อนคริสตศ์กัราช] 
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ความหมายของจริยธรรมและความยุติธรรม
 จริยธรรม  ประกอบดว้ยคุณธรรมทางปัญญา และทางศีลธรรม³

โดยคุณธรรมทางปัญญาเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม 
และคุณธรรมทางศีลธรรมเกิดจากกระบวนการอบรมบ่มนิสัย     
ซึ�งลกัษณะนิสยันั�นจะเกิดจากการกระทาํ

 ความยติุธรรม คือ ผลรวมของคุณธรรมในทางปัญญาและ      
       ทางศีลธรรม 

[ ³อริสโตเติล (Aristotle), 384 ปี ก่อนคริสตศ์กัราช]
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การมีคุณธรรมจึงหมายถึง  การรู้ว่าอะไรคือ      
ความดีงาม ซึ� งก็ คือ คุณความดี  ความยุ ติธรรม           
ความถูกต้อง  กฎเกณฑ์  ศีลธรรม  และรวมถึง     
ต้องมีการกระทาํที� เป็นความดีงาม ความยุติธรรม    
อยู่ ในกฎเกณฑ์ที� ถูกต้อง  มีการควบคุมตนเอง       
และมีความกลา้หาญที�จะทาํความดีในทุกสถานการณ์

ความหมายของการมีคุณธรรม



*จริยธรรม
*จรรยา
(Ethic)

*ความซื�อตรง
*การยดึมั�นในสิ�งที�
ถูกต้องชอบธรรม

(Integrity)

คณุธรรม
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1. การยดึมั�นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตสาํนึกที�ดี ซื�อสัตย ์สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวา่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มี      
    ผลประโยชนท์บัซอ้น 
4. การยนืหยดัทาํในสิ�งที�ถูกตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั 
6. การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือน
    ขอ้เทจ็จริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ� ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส                                  
    และตรวจสอบได ้
8. การยดึมั�นในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
9. การยดึมั�นในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์ร 

(6ผูต้รวจการแผน่ดิน)

ค่านิยมหลกั (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรม
สําหรับผู้ดาํรงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที�ของรัฐ 6



(Integrity Indicators)
ตัวชี�วดัความชื�อตรง7

(Integrity Indicators)
1. มคีวามซื�อสตัย ์สจุรติ
3. ไมค่ดโกง
5. มวีนิยั
7. รูจ้กับทบาทหน้าที�ของตนเอง
9. มคีวามวริยิะ อุตสาหะ 
11.มวีาจาสตัย ์รกัษาคาํพดู

2. มปีทสัถาน
4. ปฏบิตัติามกฎหมาย
6. มคีวามรบัผดิชอบ
8. ตรงไปตรงมาทั �งต่อหน้า และลบัหลงั
10. อดทน อดกลั �น
12. ไมโ่กหก

(7สถาบนัพระปกเกลา้/ศนูยคุ์ณธรรม)
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ตวัชี�วดัความชื�อตรง (ต่อ)
(Integrity Indicators)

ตวัชี�วดัความชื�อตรง (ต่อ)
(Integrity Indicators)

เป็นที�น่าเชื�อถอื และศรทัธา     

13. โปรง่ใส ตรวจสอบได้
15. มคีวามยุตธิรรม
17. เป็นที�น่าเชื�อถอื และศรทัธา     
     จากคนทั �วไป
19. หา้มมใิหผู้อ้ื�นกระทาํผดิ

14. ตรงต่อเวลา
16. ทาํงานใหส้าํเรจ็
18. แนะแนวทางที�ถูกที�ควรแก่ผูอ้ื�น
โดยเฉพาะผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
20. จรรยาบรรณวชิาชพี

หมายเหตุ : ขอ้ 1 – 12 ใชก้บัประชาชนทั�วไป  ขอ้ 1 - 20 ใชก้บั

เจา้หนา้ที�ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์รวิชาชีพ
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การพทิักษ์ระบบคุณธรรมกบัการบริหารราชการแผ่นดิน
“การบริหารราชการแผ่นดินตอ้งเป็นไปเพื�อประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ� ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั�นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที�ไม่
จาํเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรแก่ท้องถิ�น การ
กระจายการตัดสินใจ การอาํนวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั� ง นี�  โดยมี
ผูรั้บผดิชอบต่อผลของงาน”

(มาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534)
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“การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุและแต่งตั� งบุคคล
เขา้ดาํรงตาํแหน่ง หรือปฏิบติัหน้าที�ตอ้งคาํนึงถึงหลกัการ
ขา้งตน้”

(มาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2514)
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การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตามระบบคุณธรรม

(1) การรับบุคคลเพื�อบรรจุเขา้รับราชการและแต่งตั�ง        
ให้ดํารงตําแหน่งต้องคํานึงถึงความรู้ความสามารถของ
บุคคล     ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของ
ทางราชการ

(2)  การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคํา นึง ถึง
ผลสัมฤทธิ� และประสิทธิภาพขององค์กรและลกัษณะของ
งาน โดยไม่เลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม

[มาตรา 42 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนฯ]
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การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตามระบบคุณธรรม

(3) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื�อนตาํแหน่ง 
และการให้ประโยชน์อื�นแก่ขา้ราชการ ตอ้งเป็นไปอยา่งเป็น
ธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศกัยภาพ และความประพฤติ 
และจะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรค
การเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้

[มาตรา 42 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนฯ]
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(4) การดาํเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความ
ยติุธรรมและโดยปราศจากอคติ

(5) การบริหารทรัพยากรบุคคลตอ้งมีความเป็นกลาง
ทางการเมือง

[มาตรา 42 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนฯ]

การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตามระบบคุณธรรม
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อาํนาจหน้าที�ของ ก.พ.ค.
(1) เสนอแนะต่อ ก.พ. หรือองค์กรกลางบริหารงาน

บุคคลอื�น เพื�อให ้ก.พ. หรือองคก์รกลางบริหารงานบุคคลอื�น 
ดําเนินการ  จัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในส่วนที�เกี�ยวกบัการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม

(2) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาํสั�งลงโทษ หรือคาํสั�ง
ใหอ้อกจากราชการตามมาตรา 114

(3) พิจารณาวนิิจฉยัเรื�องร้องทุกขต์ามมาตรา 123
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อาํนาจหน้าที�ของ ก.พ.ค. (ต่อ)
(4) พิจารณาเรื� องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตาม

มาตรา 126
“ในกรณีที� ก.พ.ค. เห็นว่ากฎ ระเบียบ หรือคาํสั�งใดที�

ออกตามพระราชบญัญติันี� และมุ่งหมายให้ใชบ้งัคบัเป็นการ
ทั�วไป ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมตามมาตรา 42         
ให้ ก.พ.ค. แจ้งให้หน่วยงานหรือผูอ้อกกฎ ระเบียบ หรือ
คาํสั�งดงักล่าวทราบ เพื�อดาํเนินการแกไ้ขหรือยกเลิกตามควร
แก่กรณี”
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อาํนาจหน้าที�ของ ก.พ.ค. (ต่อ)

(5) ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการ
เพื�อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี�  กฎ ก.พ.ค. เมื�อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได้

(6) แต่งตั� งบุคคลซึ� งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที� ก.พ.ค. กาํหนด เพื�อเป็นกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์หรือกรรมการวนิิจฉยัร้องทุกข์
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โครงสร้างการปฏิบัตงิานวนิิจฉัยอุทธรณ์ร้องทุกข์
ของ ก.พ.ค.

ดาํ
การดาํเนินการทาง

ธุรการ
การตรวจสอบ

กลั�นกรองเบื�องตน้
อุทธรณ์
ร้องทุกข์

คณะกรรมการวนิิจฉยั
อุทธรณ์

คณะกรรมการวนิิจฉยั
ร้องทุกข์

การพิจารณาวนิิจฉยัของ ก.พ.ค.
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สิทธิร้องทุกข์ต่อผู้บังคบับัญชา หรือ ก.พ.ค.

“ข้าราชการพลเรือนสามัญผู ้ใดมีความคับข้องใจ
อนัเกิดจากการปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัต่อตนของผูบ้งัคบับญัชา 
และเป็นกรณีที�ไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด 9 การอุทธรณ์ได ้
ผูน้ั�นมีสิทธิร้องทุกขไ์ดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�กาํหนด
ไวใ้นหมวดนี� ” (มาตรา 122 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)
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1. ไม่ชอบดว้ยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คาํสั�ง หรือ
ปฏิบติั หรือไม่ปฏิบติัอื�นใด โดยไม่มีอาํนาจหรือนอกเหนือ
อํานาจหน้าที�หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่
ถูกตอ้งตามรูปแบบ ขั�นตอน หรือวิธีการอนัเป็นสาระสาํคญั
ที�กาํหนดไวส้าํหรับการกระทาํนั�น หรือโดยไม่สุจริต หรือมี
ลกัษณะเป็นการเลือกปฏิบติัที�ไม่เป็นธรรม หรือมีลกัษณะ
เป็นการสร้างขั�นตอนโดยไม่จาํเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดขึ�น
เกินสมควร หรือเป็นการใชดุ้ลพินิจโดยมิชอบ

20

“ลกัษณะ” การปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัต่อตนของ
ผูบ้งัคบับญัชา อนัเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์



2. ไม่มอบหมายงานใหป้ฏิบติั
3. ประวิงเวลา หรือหน่วงเหนี�ยวการดาํเนินการบางเรื�องอนั
เป็นเหตุให้เสียสิทธิ หรือไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์อนัพึงมีพึง
ไดใ้นเวลาอนัสมควร
4. ไม่เป็นไปตาม หรือขดักบัระบบคุณธรรม ตามมาตรา 42

21

“ลกัษณะ” การปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัต่อตนของ
ผูบ้งัคบับญัชา อนัเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข ์(ต่อ)



กรณใีดร้องทุกข์ต่อผู้บังคบับัญชาหรือ ก.พ.ค.
“การร้องทุกขที์�เหตุเกิดจากผูบ้งัคบับญัชา ให้ร้องทุกขต่์อ

ผูบ้งัคบับญัชาชั�นเหนือขึ�นไป ตามลาํดบั
การร้องทุกขที์�เหตุเกิดจากหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม     

ที�อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ       
ขึ�นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ปลดักระทรวง
รัฐมนตรีเจา้สังกดั หรือนายกรัฐมนตรี ใหร้้องทุกขต่์อ ก.พ.ค.”
(มาตรา 123 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551)
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o การร้องทุกขใ์ห้ร้องไดส้ําหรับตนเองเท่านั�น จะร้องทุกข์
สาํหรับคนอื�นไม่ได ้และใหท้าํคาํร้องทุกขเ์ป็นหนงัสือยื�นต่อ
ผูมี้อาํนาจวินิจฉัยร้องทุกขภ์ายในสามสิบวนันบัแต่วนัทราบ
หรือถือวา่ทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์

(กฎ ก.พ.ค. วา่ดว้ยการร้องทุกขฯ์ ขอ้ 8 วรรคหนึ�ง)
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o  คาํร้องทุกขใ์หใ้ชถ้อ้ยคาํสุภาพและอยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระสาํคญั ดงันี�
     (๑) ชื� อ  ตําแหน่ง สังกัด และที�อยู่สําหรับการติดต่อเกี� ยวกับ
การร้องทุกขข์องผูร้้องทุกข์

     (๒) การปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัที�เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์

     (๓) ขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายที�ผูร้้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหาของ
เรื�องร้องทุกข์

     (๔) คาํขอของผูร้้องทุกข์

     ( ๕ )  ล า ย มื อ ชื� อ ข อ ง ผู ้ ร้ อ ง ทุ ก ข์  ห รื อ ผู ้ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
ร้องทุกขแ์ทนกรณีที�จาํเป็นตามขอ้ ๑๐

(กฎ ก.พ.ค. วา่ดว้ยการร้องทุกขฯ์ ขอ้ 8 วรรคสอง)
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oคาํร้องทุกข์ให้ยื�นต่อพนักงานผูรั้บคาํร้องทุกข์ ในการนี�  
อาจยื�นคาํร้องทุกขโ์ดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนก็ได ้และ
ใหถื้อวา่วนัที�ยื�นคาํร้องทุกขต่์อพนกังานผูรั้บคาํร้องทุกขห์รือ
วนัที�ที�ทาํการไปรษณียต์น้ทางประทบัตรารับที�ซองหนงัสือ
ร้องทุกข ์แลว้แต่กรณี เป็นวนัยื�นคาํร้องทุกข์

(กฎ ก.พ.ค. วา่ดว้ยการร้องทุกขฯ์ ขอ้ 12)
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การร้องทุกข์ต่อผู้บังคบับัญชาชั�นเหนือขึ�นไป
o เหตุเกิดจากผูบ้งัคบับญัชาในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ตํ�ากว่าผู ้ว่าฯ ให้ร้องทุกข์ต่อผูว้่าฯ และให้ผูว้่าฯ เป็นผู ้มี
อาํนาจวินิจฉยั

o เหตุเกิดจากจากผู ้บังคับในราชการบริหารส่วนกลาง
 ตํ�ากว่าอธิบดีให้ร้องทุกข์ต่ออธิบดี และให้อธิบดีเป็นผูมี้
อาํนาจวินิจฉยั

(กฎ ก.พ.ค. วา่ดว้ยการร้องทุกขฯ์ พ.ศ. 2551 ขอ้ 20)
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การร้องทุกข์ต่อผู้บังคบับัญชาชั�นเหนือขึ�นไป (ต่อ)
o เหตุ ร้องทุกข์เ กิดจากผู ้ว่ าฯ  หรืออธิบดี  ให้ ร้องทุกข์ต่อ
ปลัดกระทรวง ซึ� งเป็นผูบ้ ังคับบัญชาของผู ้ร้องทุกข์ และให้
ปลัดกระทรวงเป็นผูมี้อาํนาจวินิจฉัย (กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการ
ร้องทุกขฯ์ ขอ้ 20)

o ก า ร ยื� น คํ า ร้ อ ง ทุ ก ข์ อ า จ ยื� น ผ่ า น ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ช า 
หรือผู ้บังคับบัญชาที� เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ก็ได้ (ภายใน
ส า ม สิ บ วัน นั บ แ ต่ วัน ท ร า บ ห รื อ ถื อ ว่ า ท ร า บ เ ห ตุ แ ห่ ง
การร้องทุกข)์ (กฎ ก.พ.ค. วา่ดว้ยการร้องทุกขฯ์ ขอ้ 21)
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การร้องทุกข์ต่อผู้บังคบับัญชาชั�นเหนือขึ�นไป (ต่อ)
o เมื�อผู ้มีอ ํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ได้รับคาํร้องทุกข์แล้ว ให้มี
หนงัสือแจง้พร้อมทั�งส่งสาํเนาคาํร้องทุกขใ์ห้ผูบ้งัคบับญัชาที�เป็น
เหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว และให้ผูบ้งัคบับญัชาที�เป็น
เหตุแห่งการร้องทุกข์นั�นส่งเอกสารหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้ง และคาํ
ชี� แจงของตน (ถา้มี) ให้ผูมี้อาํนาจวินิจฉัยร้องทุกข์ประกอบการ
พิจารณาภายในเจด็วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือร้องทุกข์

(ขอ้ 22 วรรคหนึ�ง ของกฎ ก.พ.ค. วา่ดว้ยการร้องทุกขฯ์)
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การร้องทุกข์ต่อผู้บังคบับัญชาชั�นเหนือขึ�นไป (ต่อ)
o ในกรณีที�ผูบ้งัคบับญัชาไดรั้บคาํร้องทุกข ์ให้ผูบ้งัคบับญัชานั�น
ส่งคาํร้องทุกขพ์ร้อมทั�งสาํเนาต่อไปยงัผูบ้งัคบับญัชาที�เป็นเหตุแห่ง
การร้องทุกขภ์ายในสามวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือร้องทุกข์

o  เมื�อผูบ้งัคบับญัชาที�เป็นเหตุแห่งการร้องทุกขไ์ดรั้บคาํร้องทุกข์
ให้จัดส่งคํา ร้องทุกข์พร้อมทั� งสํา เนาและเอกสารหลักฐาน
ที�เกี�ยวข้องและคาํชี� แจงของตน (ถ้ามี) ไปยงัผูมี้อาํนาจวินิจฉัย
ร้องทุกขภ์ายในเจด็วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือร้องทุกข์

(ขอ้ 22 วรรคสองและวรรคสาม ของกฎ ก.พ.ค. วา่ดว้ยการร้องทุกขฯ์)
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การร้องทุกข์ต่อผู้บังคบับัญชาชั�นเหนือขึ�นไป (ต่อ)

o การยื�นคํา ร้องทุกข์อาจยื�นผ่านผู ้บังคับบัญชาหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาที�เป็นเหตุแห่งการร้องทุกขก์ไ็ด้

       ร้องทุกขผ์า่น   ผูบ้งัคบับญัชา    ผูมี้อาํนาจ

      ผูบ้งัคบับญัชา      ที�เป็นเหตุ                   วินิจฉยั

            (3 วนั)             แห่งการร้องทุกข ์     ร้องทุกข์

     (7 วนั)               (60+30+30วนั)
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การร้องทุกข์ต่อผู้บังคบับัญชาชั�นเหนือขึ�นไป (ต่อ)

o ใหผู้มี้อาํนาจวินิจฉยัร้องทุกข ์มีอาํนาจไม่รับเรื�องร้องทุกข ์
ยกคาํร้องทุกข์ หรือมีคาํวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคาํสั�ง 
และใหเ้ยยีวยาความเสียหายใหผู้ร้้องทุกข ์หรือให้ดาํเนินการ
อื�นใดเพื�อประโยชน์แห่งความยติุธรรม

(กฎ ก.พ.ค. วา่ดว้ยการร้องทุกขฯ์ ขอ้ 25 วรรคหนึ�ง)
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การร้องทุกข์ต่อผู้บังคบับัญชาชั�นเหนือขึ�นไป (ต่อ)
o เมื�อผู ้มีอ ํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์วินิจฉัยเรื� องร้องทุกข์
ประการใดแลว้ให้ผูบ้งัคบับญัชาที�เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามคาํวินิจฉยันั�นในโอกาสแรกที�ทาํได้
แลว้ ใหแ้จง้ใหผู้ร้้องทุกขท์ราบเป็นหนงัสือโดยเร็วคาํวินิจฉยั
เรื�องร้องทุกขข์องผูมี้อาํนาจวินิจฉยัร้องทุกขใ์ห้เป็นที�สุด ใน
กรณีที�ผูร้้องทุกขไ์ม่เห็นดว้ยกบัคาํวินิจฉัยนั�น มีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองชั�นตน้
(กฎ ก.พ.ค. วา่ดว้ยการร้องทุกขฯ์ ขอ้ 25 วรรคสองและวรรคสาม)
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oในกรณีที� เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากหัวหน้าส่วน
ราชการระดบักรมที�อยูใ่นบงัคบับญัชาหรือรับผิดชอบการ
ปฏิบติัราชการขึ�นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี 
ปลดักระทรวง รัฐมนตรีเจา้สังกดั หรือนายกรัฐมนตรี ให้
ร้องทุกขต่์อ ก.พ.ค. โดยยื�นคาํร้องทุกขต่์อพนกังานผูรั้บคาํ
ร้องทุกข์ที�สํานักงาน ก.พ. หรือจะส่งคําร้องทุกข์ทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนไปยงัสาํนกังาน ก.พ. กไ็ด้

(กฎ ก.พ.ค. วา่ดว้ยการร้องทุกขฯ์ ขอ้ 31)
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ขั�นตอนการพจิารณาวนิิจฉัยร้องทุกข์
ของคณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกข์

การพิจารณาวนิิจฉยัร้องทุกข์

การใหคู้่กรณีในการร้องทุกขท์าํคาํแกค้าํร้องทุกข์

การใหคู้่กรณีมีโอกาสมาแถลง
ดว้ยวาจาต่อหนา้องคค์ณะ 

(เวน้แต่องคค์ณะเห็นวา่ไม่จาํเป็น)

34
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ขั�นตอนการพจิารณาวนิิจฉัยร้องทุกข์
ของคณะกรรมการวนิิจฉัยร้องทุกข์ (ต่อ)

การพิจารณาวินิจฉยัเรื�องร้องทุกข์

การเสนอคาํวินิจฉยัให ้ก.พ.ค. พิจารณา
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การปฏิบัติตามคาํวนิิจฉัยร้องทุกข์ของ ก.พ.ค.

เมื�อ ก.พ.ค. ไดพ้ิจารณาวินิจฉัยเรื�องร้องทุกขป์ระการ
ใดแล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที�อยู่ในบังคับ
บัญชาห รือ รับผิดชอบการปฏิ บัติราชการ ขึ� นตรง ต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรี    
เจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ดําเนินการ         
ใหเ้ป็นไปตามคาํวนิิจฉยัของ ก.พ.ค.
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อุทาหรณ์จากคาํวนิิจฉัย
เรื�องร้องทุกข์ เพื�อ...   

 การพฒันาระบบคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การพฒันาตนเองของขา้ราชการในการปฏิบติังานโดย
      ถูกตอ้ง
 เป็นขอ้สังเกตสาํหรับผูที้�เป็นผูบ้งัคบับญัชา ในการนาํไป
      ปรับใช้
 เพื�อเป็นพลงัใจร่วมกนัในการสร้างสรรคร์ะบบคุณธรรม
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กรณย้ีายผู้อาํนวยการระดบัสูง
ไปเป็นผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้านคดพีเิศษ

ประเดน็ร้องทุกข์
๏  ยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งตํ�ากวา่เดิม
๏  ยา้ยพนกังานสอบสวนคดีพิเศษตอ้งเสนอคณะกรรมการ
     พนกังานสอบสวนคดีพิเศษ “กพศ.” ถา้ไม่ใช่
     -  การเลื�อนตาํแหน่งสูงขึ�นหรือยา้ยประจาํปี
     -  กรณีอยูร่ะหวา่งถูกดาํเนินการทางวนิยั ฯลฯ
     -  กรณีตกเป็นจาํเลยคดีอาญาที�ศาลมีคาํสั�งประทบัฟ้อง
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ประเดน็โต้แย้งของคู่กรณใีนการร้องทุกข์
 สาเหตุที�ยา้ยผูร้้องทุกขเ์พื�อความเหมาะสมเนื�องจาก
     - มีพฤติกรรมไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งผูบ้งัคบับญัชา
     - ถูกตั�งกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง
     - ถูกร้องทุกขก์ล่าวโทษในความผดิอาญา
     - ถูกแจง้ความดาํเนินคดีในขอ้หาหมิ�นประมาท
 ไม่ใช่การยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งตํ�ากวา่เดิม
 เป็นการยา้ยตามวาระไม่ตอ้งเสนอ “กพศ.”
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คาํวนิิจฉัยของ ก.พ.ค.
  เห็นว่าการห้ามยา้ยขา้ราชการพลเรือนไปแต่งตั�งให้ดาํรง
ตาํแหน่งในระดับที�ต ํ�ากว่าเดิมจะทาํมิได้ ตามมาตรา 63 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ จะต้อง    
พิ จ า ร ณ า ทั� ง มิ ติ ข อ ง ตํา แ ห น่ ง  ร ะ ดับ  อํา น า จ ห น้ า ที�            
ความรับผดิชอบ และการปกครองบงัคบับญัชาประกอบดว้ย
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คาํวนิิจฉัยของ ก.พ.ค. (ต่อ)
  ดังนั�น เมื�อพิจารณามิติหน้าที�งานของผูอ้าํนวยการ
ระดบัสูงกบัผูเ้ชี�ยวชาญแลว้ รวมทั�งขอ้เทจ็จริงที�วา่ผูร้้องทุกข์
เคยเป็นผูเ้ชี�ยวชาญ และต่อมาไดรั้บแต่งตั�งเป็นผูอ้าํนวยการ-
สํานักถึง 2 สํานัก การยา้ยกรณีนี� จึงฟังได้ว่าเป็นการยา้ย      
ในระดบัตํ�ากวา่เดิม
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คาํวนิิจฉัยของ ก.พ.ค. (ต่อ)
  เ ห็นว่าการที� กฎหมายกําหนดให้การย้ายพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ ที�มิใช่การเลื�อนตาํแหน่งให้สูงขึ�นหรือ
ยา้ยประจาํปี ฯลฯ ตอ้งส่งความเห็นพร้อมเหตุผลไปให้ กพศ. 
พิจารณาให้ความเห็นว่าคําสั�งนั� นถูกต้องและเหมาะสม
หรือไม่ นั�น  เป็นการคุม้ครองความเป็นอิสระและความเที�ยงธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที�ของพนักงานฯ มิให้ถูกกลั�นแกล้ง     
โดยอิทธิพลทางหนึ� งทางใด การตีความข้อยกเวน้จึงต้อง
ตีความโดยเคร่งครัด
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คาํวนิิจฉัยของ ก.พ.ค. (ต่อ)
ดงันั�น หากใชห้ลกัทั�วไปอนัเป็นที�เขา้ใจกนัในระบบ

บริหารข้าราชการพลเรือนว่า การโยกย้ายประจําปีจะมี   
เพียงปีละหนึ� งครั� งในช่วงสิ�นปีงบประมาณ ซึ� งมีขา้ราชการ
เกษียณอายุราชการ กาํหนดให้การโยกยา้ยประจําปีให้มี
ความหมายแตกต่างจากหลักทั�วไปดังกล่าว จึงต้องถูก
กําหนดหรือวินิจฉัยโดย กพศ. ผู ้บังคับบัญชาจึงไม่อาจ
กาํหนดเอาเองว่า การยา้ยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษใน
เดือนเมษายนเป็นการยา้ยประจาํปี ที�จะเข้าข้อยกเวน้ตาม
กฎหมายที�ไม่ตอ้งเสนอ กพศ. พิจารณาก่อนได้
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คาํวนิิจฉัยของ ก.พ.ค. (ต่อ)
กพค. เห็นว่า คาํร้องทุกข์ฟังขึ� น วินิจฉัยให้คู่กรณี    

ในการร้องทุกขย์กเลิกคาํสั�งยา้ยเฉพาะในส่วนของผูร้้องทุกข ์
โดยให้ผูร้้องทุกขก์ลบัไปดาํรงตาํแหน่งประเภทผูอ้าํนวยการ
ระดับสูง ตั� งแต่วนัที�สั�งยา้ยผูร้้องทุกข์ โดยให้ดาํเนินการ     
ใหแ้ลว้เสร็จใน 30 วนั นบัแต่วนัไดรั้บคาํวนิิจฉยัของ ก.พ.ค.
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•  ผู ้ร้องทุกข์ 2  ราย ได้ร้องทุกข์สรุปว่า  การคัดเลือก
ข้าราชการเพื�อเข้ารับการประเมินเพื�อแต่งตั� งให้ดํารง
ตําแหน่งผู ้เชี� ยวชาญฯ ไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรม 
ตลอดจนไม่ไดป้ฏิบติัตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที� นร 
0708.4/ว 16 ลงวนัที� 29 กนัยายน 2538 และมติ อ.ก.พ. 
กระทรวงยติุธรรม

ร้องทุกข์ : กรณกีารคดัเลอืกข้าราชการเพื�อเข้ารับ
การประเมินเพื�อแต่งตั�งให้ดาํรงตําแหน่งผู้เชี�ยวชาญ
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•  ขอ้เทจ็จริง
 - กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีคําสั�งแต่งตั� งคณะกรรมการ
คัดเลือกข้าราชการฯ ตําแหน่งผู ้เชี�ยวชาญ ประกอบด้วย 
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิ เศษเป็นประธาน และแต่งตั� ง
คณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย 
ร อ ง อ ธิ บ ดี เ ป็ น ป ร ะ ธ า น  ( ผู ้ ที� ผ่ า น ก า ร พิ จ า ร ณ า จ า ก
คณะกรรมการคดัเลือกขา้ราชการฯ หากเป็นผูที้�มีตาํแหน่ง
เจ้าหน้าที�คดีพิเศษชาํนาญการพิเศษ จะตอ้งผ่านการประเมิน
ความรู้จากคณะกรรมการ ชุดที� 2 ด้วย ยกเวน้เป็นพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษชาํนาญการพิเศษ)
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•  ขอ้เทจ็จริง (ต่อ)
 - มีขา้ราชการที�มีคุณสมบติัครบถว้นที�จะนาํมาพิจารณา
คัดเลือก จํานวน 183 ราย แบ่งเป็นตาํแหน่งพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษชาํนาญการพิเศษ 146 ราย และตาํแหน่ง
เจา้หนา้ที�คดีพิเศษชาํนาญการพิเศษ จาํนวน 37 ราย

47



 - คณะกรรมการคัดเลือกได้ประชุมพิจารณาในการ
ประชุมครั� งที�  1 โดยมีมติให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาตาม
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที� นร 0708.4/ว 16 ลงวนัที� 29 
กนัยายน 2538 และมีมติคดัเลือกขา้ราชการจาํนวน 16 ราย 
เพื�อเข้ารับการประเมินเพื�อแต่งตั� งให้ดํารงตําแหน่ง
ผูเ้ชี�ยวชาญ
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 - ต่อมากระทรวงยุติธรรมได้มีคาํสั�งกระทรวงยุติธรรม 
ที� 426/2555 ลงวนัที� 27 พฤศจิกายน 2555 ให้ขา้ราชการ
ทั� ง 16 ราย รักษาการในตําแหน่งผู ้เชี� ยวชาญฯ ตามที�
กรมสอบสวนคดีพิเศษเสนอ
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• ขอ้กฎหมาย
แนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที�จะเข้ารับการ

ประเมินผลงานฯ ตามหนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที� นร 0708.4/ว 16 
ลงวนัที� 29 กนัยายน 2538

1. องคป์ระกอบที�ใชใ้นการพิจารณา
    1.1 ความรู้ความสามารถและความชํานาญในการ

ปฏิบติังานให้พิจารณาโดยคาํนึงถึงคุณวุฒิการศึกษา ความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และความชาํนาญในการปฏิบติังานดา้น
นั�นซึ� งอาจพิจารณาจากขอ้มูลการประเมินผลการปฏิบติังาน
ประจาํปีของขา้ราชการผูน้ั�นในระยะเวลาที�ผา่นมา
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• ขอ้กฎหมาย (ต่อ)
   1.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง ให้พิจารณาโดย

คาํนึงถึงระยะเวลาดาํรงตาํแหน่งในสายงานที�จะแต่งตั�ง หรือ
สายงานอื�นที� เ กี� ยวข้อง หรือระยะเวลาที� เคยปฏิบัติงาน
ที�เกี�ยวขอ้งหรือเกื�อกลูกบัตาํแหน่งที�จะแต่งตั�ง

   1.3 การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
ให้พิจารณาโดยคํานึงถึงความประพฤติ การรักษาวินัย 
ความขยนัหมั�นเพียร ความอุตสาหะ การอุทิศเวลาใหก้บัราชการ 
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• ขอ้กฎหมาย (ต่อ)
   1.4 ผลงานหรือผลการปฏิบติังาน ให้พิจารณาโดย

คํานึงถึงคุณภาพของผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
ประโยชน์ของผลงานต่อราชการ วงการวิชาการ หรือ
วิชาชีพ

   1.5 เกณฑ์อื�น ๆ ตามที�ส่วนราชการเห็นสมควร
กาํหนดเพิ�มเติมเพื�อประโยชนใ์นการพิจารณาคดัเลือก
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• ขอ้กฎหมาย (ต่อ)
2. แนวทางการดาํเนินการคดัเลือก
   2.1 ส่วนราชการควรพิจารณากาํหนดองคป์ระกอบที�จะ

ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกไวอ้ย่างชัดเจน ซึ� งอาจแตกต่าง
ไปจากองค์ประกอบที�กาํหนดตามขอ้ 1. ก็ได้ ทั� งนี�  โดยเน้น
ผลงานหรือผลการปฏิบติังานเป็นองคป์ระกอบหลกั

   2.2 ดาํเนินการให้ขา้ราชการในสังกดัไดท้ราบเป็นการ
ล่วงหนา้ตามที�เห็นสมควร

   2.3 ในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลที�จะเข้ารับการ
ประเมินผลงานให้ผูมี้หน้าที�ในการคดัเลือกพิจารณาคดัเลือก
ตามองคป์ระกอบที�ส่วนราชการนั�นไดก้าํหนดไว้
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• คาํวินิจฉยัของ ก.พ.ค.
ก.พ.ค. พิจารณาแลว้เห็นวา่ แมว้า่คณะกรรมการคดัเลือกฯ 

จะมีมติให้ใชเ้กณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกตามที� ก.พ. กาํหนด 
แต่พบว่าคณะกรรมการคัดเลือกได้ใช้เวลาการพิจารณา
คดัเลือกขา้ราชการที�มีคุณสมบัติจาํนวน 183 คน เสร็จสิ�น
ภายใน 2 ชั�วโมง โดยมีเอกสารที�ใช้พิจารณาคัดเลือกเพียง
ประการเดียว คือ บญัชีรายชื�อเรียงลาํดบัอาวุโสของขา้ราชการ
เท่านั�นโดยไม่มีเอกสารหลกัฐานตามองค์ประกอบต่าง ๆ 
ตามที� ก.พ. กาํหนด
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• คาํวินิจฉยัของ ก.พ.ค. (ต่อ)
นอกจากนี� ยงัพบว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษมิไดป้ระกาศ

องค์ประกอบที�จะใช้ในการพิจารณาคดัเลือกให้ขา้ราชการ
ในสงักดัไดท้ราบเป็นการล่วงหนา้อีกดว้ย

ก.พ.ค. จึงเห็นวา่ การดาํเนินการคดัเลือกเป็นไปโดยไม่ชอบ 
จึงวินิจฉัยให้ยกเลิกคาํสั�งกระทรวงยุติธรรม ที�  426/2555 
ลงวันที�  27 พฤศจิกายน 2555 และให้มีการคัดเลือกใหม่
ให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 ว ัน นับแต่วันทราบ
คาํวินิจฉัย โดยใหสิ้ทธิเฉพาะผูมี้คุณสมบติัครบถว้นฯ ในวนัที� 
27 พฤศจิกายน 2555

55



•  ประเดน็ร้องทุกข์

ร้องทุกข์ว่าได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตําแหน่ง
รองอธิบดี (นักบริหารระดบัตน้) กรมการขนส่งทางบก 
แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก ทั� ง ๆ ที�ผู ้ร้องทุกข์มีผลงาน 
ประสบการณ์ และอาวุโสมากกว่าผูที้�ไดรั้บการคดัเลือก
ทั�งสองคน เห็นว่าเกิดจากคณะกรรมการคดัเลือกฯ ไม่ได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที�  ก.พ. กาํหนด และ
ประกาศของคณะกรรมการคดัเลือกฯ

กรณร้ีองทุกข์การแต่งตั�งรองอธิบดไีม่ชอบ
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• ขอ้เทจ็จริง
- กรมการขนส่งทางบก มีตําแหน่งรองอธิบดี ว่าง 
  2 ตาํแหน่ง คือ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และรองอธิบดี
  ฝ่ายวิชาการ ซึ� งรองอธิบดีทั�งสองตาํแหน่งมีอาํนาจ
  หนา้ที�ตามที�อธิบดีมอบหมาย
- กรมการขนส่งทางบกไดแ้จง้ขอ้มูลความรับผิดชอบ
  และความต้องการของตาํแหน่งให้คณะกรรมการ
  คดัเลือกทราบ
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• ขอ้เทจ็จริง
- คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีประกาศรับสมัครฯ 
  ลงวนัที� 13 มกราคม 2555 กาํหนดความรู้ความสามารถ
  ที�ตอ้งการ เอกสารที�ตอ้งส่งในการสมคัร หลกัเกณฑ์
  และวิธีการคัดเลือกเพื�อประเมินความเหมาะสม
  กบัตาํแหน่ง มีผูส้มคัรจาํนวน 12 คน
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• ขอ้เทจ็จริง
- คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ประชุมเพื�อพิจารณา
  โดยก่อนประเมินไดข้อให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
  ใหค้วามเห็นเฉพาะผูส้มคัรที�สงักดักรมการขนส่งทางบก 
  จาํนวน 5 คน เพื�อประกอบการประเมิน
- มีผูส้มคัรบางคนเขียนวิสัยทศัน์เกินกว่า 5 หน้า ตามที�
  คณะกรรมการประกาศไว ้แต่คณะกรรมการคดัเลือก
  ใหค้ะแนนมากกวา่ผูร้้องทุกข ์ซึ� งเขียนจาํนวนหนา้อยูใ่น
  กรอบที�ประกาศ
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• ขอ้กฎหมาย
กรณีการแต่งตั� งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร

ตาํแหน่งนักบริหารระดบัตน้ ซึ� งแต่งตั�งจากผูด้าํรงตาํแหน่ง
ประเภทอาํนวยการหรือจากผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี�ยวชาญ ซึ� งเคยดาํรงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ
ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที�  นร 0701/ว 9 ลงวันที�  15 สิงหาคม 2544 มาใช้โดยมี
หลกัเกณฑที์�สาํคญัตามหวัขอ้ในหนงัสือดงักล่าว คือ
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• ขอ้กฎหมาย (ต่อ)

2.1 ให้ส่วนราชการระดบักรมแจง้ชื�อตาํแหน่ง เลขที�
ต ําแหน่ง และข้อมูลต่าง ๆ สําหรับใช้ประกอบการ
พิจารณา เช่น หนา้ที�ความรับผดิชอบ ลกัษณะงานที�ปฏิบติั
ความรู้ความสามารถที�ตอ้งการของแต่ละตาํแหน่ง เป็นตน้ 
ไปยงักระทรวงเจ้าสังกัด เพื�อส่งต่อให้คณะกรรมการ
คดัเลือกฯ (รายละเอียดเกี�ยวกบัตาํแหน่งวา่งปรากฏตามสิ�ง
ที�ส่งมาดว้ย 1)
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• ขอ้กฎหมาย (ต่อ)
2.2 ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกฯ ดาํเนินการ ดงันี�
      2.2.1 วิเคราะห์งานในตาํแหน่งที�ว่างหรือจะว่าง กาํหนดความรู้

ความสามารถ คุณลกัษณะที�จาํเป็นในการปฏิบติังานสําหรับตาํแหน่ง 
หรือเป็นการกาํหนดว่าพฤติกรรมแบบใด หรือคุณลกัษณะแบบใดของผู ้
เขา้รับการคดัเลือกที�จะสามารถทาํงานนั�นได้ประสบความสําเร็จ ซึ� ง
ไดแ้ก่ สมรรถนะหลกัทางการบริหาร ซึ�งอาจกาํหนดนํ� าหนกัความสาํคญั
แต่ละด้านเพิ�มขึ�นได้ กาํหนดสมรรถนะที�เกี�ยวข้องกับงานในหน้าที� 
ความประพฤติประวติัการรับราชการ และคุณลกัษณะที�จาํเป็นในการ
ปฏิบติังาน ซึ� งอาจพิจารณาจากแนวคิดทศันคติ ค่านิยมสร้างสรรคข์อง
นักบริหารที�พึงมี การปฏิบติังานที�จาํเป็นตอ้งดาํเนินการตามหลกัการ
บริหารจดัการบา้นเมืองและสังคมที�ดี ตลอดจนแรงจูงใจที�จะเป็นแรงขบั
ใหส้ามารถปฏิบติังานไดป้ระสบความสาํเร็จ
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• ขอ้กฎหมาย (ต่อ)
     2.2.2 กาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ขั�นตอนในการคดัเลือก

ขา้ราชการพลเรือนสามญั เพื�อแต่งตั�งให้ดาํรงตาํแหน่งที�ว่างให้
สอดคล้องกับหนังสือเวียนฉบับนี� และประกาศให้ทราบทั�วกัน 
ดงันี�

               2.2.2.1 กําหนดเกณฑ์ในการเลือกสรรว่าแต่ละ
พฤติกรรม หรือคุณลกัษณะต่าง ๆ นั�น ควรจะพิจารณาจากขอ้มูล
ใดประกอบการพิจารณาเพื�อให้ทราบถึงความรู้ความสามารถ 
ทกัษะของผูบ้ริหาร เช่น พิจารณาจากประวติัการทาํงานประวติั
ส่วนบุคคล ประสบการณ์ การฝึกอบรมและดูงาน ผลการ
ปฏิบติังานตามเป้าหมายในอดีตดา้นบริหารจดัการ วิสัยทศัน์ เป็นตน้
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• ขอ้เทจ็จริง
- คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีประกาศรับสมัครฯ 
  ลงวนัที� 13 มกราคม 2555 กาํหนดความรู้ความสามารถ
  ที�ตอ้งการ เอกสารที�ตอ้งส่งในการสมคัร หลกัเกณฑ์
  และวิธีการคัดเลือกเพื�อประเมินความเหมาะสม
  กบัตาํแหน่ง มีผูส้มคัรจาํนวน 12 คน
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• ขอ้เทจ็จริง
- คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ประชุมเพื�อพิจารณา
  โดยก่อนประเมินไดข้อให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
  ใหค้วามเห็นเฉพาะผูส้มคัรที�สงักดักรมการขนส่งทางบก 
  จาํนวน 5 คน เพื�อประกอบการประเมิน
- มีผูส้มคัรบางคนเขียนวิสัยทศัน์เกินกว่า 5 หน้า ตามที�
  คณะกรรมการประกาศไว ้แต่คณะกรรมการคดัเลือก
  ใหค้ะแนนมากกวา่ผูร้้องทุกข ์ซึ� งเขียนจาํนวนหนา้อยูใ่น
  กรอบที�ประกาศ
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• ขอ้กฎหมาย
กรณีการแต่งตั� งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร

ตาํแหน่งนักบริหารระดบัตน้ ซึ� งแต่งตั�งจากผูด้าํรงตาํแหน่ง
ประเภทอาํนวยการหรือจากผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี�ยวชาญ ซึ� งเคยดาํรงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ
ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที�  นร 0701/ว 9 ลงวันที�  15 สิงหาคม 2544 มาใช้โดยมี
หลกัเกณฑที์�สาํคญัตามหวัขอ้ในหนงัสือดงักล่าว คือ
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• ขอ้กฎหมาย (ต่อ)

2.1 ให้ส่วนราชการระดบักรมแจง้ชื�อตาํแหน่ง เลขที�
ต ําแหน่ง และข้อมูลต่าง ๆ สําหรับใช้ประกอบการ
พิจารณา เช่น หนา้ที�ความรับผดิชอบ ลกัษณะงานที�ปฏิบติั
ความรู้ความสามารถที�ตอ้งการของแต่ละตาํแหน่ง เป็นตน้ 
ไปยงักระทรวงเจ้าสังกัด เพื�อส่งต่อให้คณะกรรมการ
คดัเลือกฯ (รายละเอียดเกี�ยวกบัตาํแหน่งวา่งปรากฏตามสิ�ง
ที�ส่งมาดว้ย 1)
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• ขอ้กฎหมาย (ต่อ)
2.2 ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกฯ ดาํเนินการ ดงันี�
      2.2.1 วิเคราะห์งานในตาํแหน่งที�ว่างหรือจะว่าง กาํหนดความรู้

ความสามารถ คุณลกัษณะที�จาํเป็นในการปฏิบติังานสําหรับตาํแหน่ง 
หรือเป็นการกาํหนดว่าพฤติกรรมแบบใด หรือคุณลกัษณะแบบใดของผู ้
เขา้รับการคดัเลือกที�จะสามารถทาํงานนั�นได้ประสบความสําเร็จ ซึ� ง
ไดแ้ก่ สมรรถนะหลกัทางการบริหาร ซึ�งอาจกาํหนดนํ� าหนกัความสาํคญั
แต่ละด้านเพิ�มขึ�นได้ กาํหนดสมรรถนะที�เกี�ยวข้องกับงานในหน้าที� 
ความประพฤติประวติัการรับราชการ และคุณลกัษณะที�จาํเป็นในการ
ปฏิบติังาน ซึ� งอาจพิจารณาจากแนวคิดทศันคติ ค่านิยมสร้างสรรคข์อง
นักบริหารที�พึงมี การปฏิบติังานที�จาํเป็นตอ้งดาํเนินการตามหลกัการ
บริหารจดัการบา้นเมืองและสังคมที�ดี ตลอดจนแรงจูงใจที�จะเป็นแรงขบั
ใหส้ามารถปฏิบติังานไดป้ระสบความสาํเร็จ
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• ขอ้กฎหมาย (ต่อ)
     2.2.2 กาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ ขั�นตอนในการคดัเลือก

ขา้ราชการพลเรือนสามญั เพื�อแต่งตั�งให้ดาํรงตาํแหน่งที�ว่างให้
สอดคล้องกับหนังสือเวียนฉบับนี� และประกาศให้ทราบทั�วกัน 
ดงันี�

               2.2.2.1 กําหนดเกณฑ์ในการเลือกสรรว่าแต่ละ
พฤติกรรม หรือคุณลกัษณะต่าง ๆ นั�น ควรจะพิจารณาจากขอ้มูล
ใดประกอบการพิจารณาเพื�อให้ทราบถึงความรู้ความสามารถ 
ทกัษะของผูบ้ริหาร เช่น พิจารณาจากประวติัการทาํงานประวติั
ส่วนบุคคล ประสบการณ์ การฝึกอบรมและดูงาน ผลการ
ปฏิบติังานตามเป้าหมายในอดีตดา้นบริหารจดัการ วิสัยทศัน์ เป็นตน้
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• ขอ้กฎหมาย (ต่อ)
               2.2.2.2 กาํหนดวิธีการที�ใช้ในการประเมิน โดย

อาจใช้วิธีสัมภาษณ์ หรืออาจใช้วิธีการอื�นเพิ�มเติม เช่น การ
นําเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงต่อที�ประชุมการทดสอบโดยใช้
สถานการณ์จาํลอง การเขียนรายงานตามหัวขอ้ที�กาํหนด การ
เขียนวิสัยทศัน์ ฯลฯ เพื�อให้ไดข้อ้มูลที�จะแสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ และความเหมาะสมของบุคคลในตาํแหน่งที�จะ
ไดรั้บการพิจารณาแต่งตั�ง

               2.2.2.3 กาํหนดขั�นตอนในการคดัเลือก
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• ขอ้กฎหมาย (ต่อ)
2.5 ให้คณะกรรมการคดัเลือกฯ พิจารณาเพื�อประเมินความ

เหมาะสมกับตําแหน่งเกี� ยวกับสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
สมรรถนะที�เกี�ยวขอ้งกบังาน ผลการปฏิบติังานตามเป้าหมายในอดีต
ด้านการบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ รวมทั� งความประพฤติ และ
คุณลกัษณะอื�น ๆ ที�จาํเป็นต่อการปฏิบติังาน ซึ� งคณะกรรมการฯ อาจ
พิจารณากลั�นกรองบุคคลรอบแรกให้เหลือเพียง 3-5 คน ต่อ 1 
ตาํแหน่งก่อนก็ได ้แลว้จึงใหผู้ผ้่านการกลั�นกรองเขา้รับการประเมิน
เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลเพิ�มเติม ในการประเมินอาจใชว้ิธีการสัมภาษณ์ หรือ
อาจใชว้ิธีการอื�นใดเพิ�มเติมเพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�จะแสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ และความเหมาะสมของผูส้มคัรตามที�ไดป้ระกาศไว้
ในประกาศรับสมคัรคดัเลือกกไ็ด้
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• ขอ้กฎหมาย (ต่อ)
2.6 ให้คณะกรรมการคดัเลือกฯ พิจารณาคัดเลือกผูที้�

เหมาะสมสาํหรับตาํแหน่งที�จะแต่งตั�งจาํนวนไม่เกิน 3 ชื�อต่อ 
1 ตาํแหน่ง (ตวัอย่างแบบการประเมินบุคคลในการคดัเลือก
เพื�อแต่งตั�งให้ดาํรงตาํแหน่งนกับริหาร 9 ปรากฏตามสิ�งที�ส่ง
มาดว้ย 5) พร้อมทั�งระบุเหตุผลของความเหมาะสมของบุคคล
ในแต่ละตาํแหน่ง เพื�อเสนอใหผู้มี้อาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 
52 พิจารณาแต่งตั�ง
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• การวินิจฉยัของ ก.พ.ค.
- คณะกรรมการคัดเ ลือกฯ ไม่ได้วิ เคราะห์งาน

ในตาํแหน่งรองอธิบดีที�ว่างทั� งสองตาํแหน่ง (ไม่มีการ
วิเคราะห์อาํนาจหน้าที�ของรองอธิบดีทั� งสองตาํแหน่ง
ดงักล่าว ตามที�อธิบดีมอบหมายก่อนตาํแหน่งว่างมาใช้
ประกอบการวิ เคราะห์ )  จึ ง เ ป็นการไม่ปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑข์อ้ 2.2.1
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• การวินิจฉยัของ ก.พ.ค. (ต่อ)
- คณะกรรมการคัดเลือกมิได้กาํหนดและประกาศ

ให้ทราบทั�วกันว่า จะพิจารณาแต่ละรายการประเมิน 
ซึ� งประกอบด้วยพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง  ๆ 
จากข้อมูลใด และมีขั�นตอนในการดาํเนินการคัดเลือก
อย่างไร จึงเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2.2.2.1 
และขอ้ 2.2.2.3
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• การวินิจฉยัของ ก.พ.ค. (ต่อ)
- คณะกรรมการคัดเลือกไม่มีการสัมภาษณ์ผู ้สมัครทุกคน

ประกอบการพิจารณา ย่อมจะไม่ไดข้อ้มูลที�จะแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสมของผูส้มคัรตามทีประกาศ (ความ
มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มองโลกในแง่ดี ใจกวา้ง เปิดรับความคิดเห็น
ของผูอื้�น ไม่มองผูที้�มีความคิดเห็นแตกต่างเป็นศตัรู มีบุคลิกภาพน่า
เลื�อมใสศรัทธา แต่งกายถูกกาลเทศะ มีอารมณ์ดี และแสดงออกถึง
ความเป็นผู ้มี สุขภาพจิตดี มีความเมตตากรุณาต่อผู ้อื�น  คณะ
กรรมการฯ ไดใ้ห้อธิบดีฯ และรองปลดักระทรวงให้ขอ้มูลเกี�ยวกบั
ผูส้มคัร แทนที�จะใชว้ิธีการประเมินอื�น เช่น วิธีการสัมภาษณ์ เพื�อให้
ไดข้อ้มูลของผูส้มคัรในส่วนที�ไม่ปรากฏ จึงเป็นการไม่ปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑข์อ้ 2.5
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• การวินิจฉยัของ ก.พ.ค. (ต่อ)
- นอกจากคณะกรรมการคดัเลือกยงัมิไดป้ฏิบติัตาม

ขอ้ 2.6 ของหลกัเกณฑ์ที�ให้คดัเลือกผูที้�เหมาะสมไม่เกิน 
3 ชื�อ ต่อ 1 ตําแหน่ง พร้อมทั� งระบุเหตุผลของความ
เหมาะสมของบุคคลในแต่ละตาํแหน่ง เพื�อเสนอผูมี้อาํนาจ
สั�งบรรจุ

* ก.พ.ค. จึงวินิจฉัยให้ยกเลิกคาํสั�งแต่งตั�งรองอธิบดี 
ทั�ง 2 ตาํแหน่ง และให้ดาํเนินการใหม่จากผูส้มคัรคนเดิม 
12 คน ใหเ้ป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนด
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กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมการแต่งตั�ง
ตาํแหน่งท้องถิ�นจงัหวดัประเภทอาํนวยการระดบัสูง

เรื�องดาํที� 5520108  เรื�องแดงที� 0129257
ประเด็นร้องทุกข์
• การประกาศกาํหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลือกไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมาย
• ผูร้้องทุกขมี์คุณสมบติัตามหลกัเกณฑอ์ายรุาชการ 33 ปี 

เป็น ผอ. ตน้ 9 ปี จบ ป.โท ไม่เคยถูกลงโทษทางวนิยั
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ประกาศหลกัเกณฑ์และวธีิพจิารณาคดัเลอืก
ขอ้เสนอวิสัยทศัน์ผลงานดา้นบริหารจดัการที�ภาคภูมิใจ
    ที�เกี�ยวขอ้งกบัลกัษณะหนา้ที� และความรับผดิชอบ
    ของตาํแหน่งที�สมคัร 30 คะแนน

ประวติัการรับราชการ 30 คะแนน แบ่งเป็น

    - ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง ผอ. ตน้, ชาํนาญการพิเศษ
       และประเภททั�วไป ระดบัอาวโุส (20 คะแนน)

    - วฒิุการศึกษา (5 คะแนน)

    - ประวติัการดาํเนินการทางวนิยั (5 คะแนน)
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ประกาศหลกัเกณฑ์และวธีิพจิารณาคดัเลอืก (ต่อ)
 คุณลกัษณะอื�นที�จาํเป็นต่อตาํแหน่ง  30 คะแนน
    - พิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ
      ในการแกไ้ขปัญหา ฯลฯ ประเมินโดยการสมัภาษณ์

ความประพฤติ  10 คะแนน

    - พิจารณาจากความประพฤติและการปฏิบติัหนา้ที� 
      โดยการประเมินของผูบ้งัคบับญัชา 2 ระดบั
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คาํวนิิจฉัยของ ก.พ.ค.

การกาํหนดองคป์ระกอบเพื�อใหค้ะแนน 
   และการใหค้ะแนนเป็นดุลพินิจ

การนาํคะแนนที�ใหม้าแลว้เขา้สูตรทางสถิติ เพื�อจดั
   อนัดบัขอ้มูล หรือการรวมคะแนนเป็นวิธีการไม่ใช่ 
   ดุลพินิจ และตอ้งเป็นวิธีการที�ถูกตอ้ง มีหลกัวิชาการ
   รองรับกล่าวอา้งได้
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คาํวนิิจฉัยของ ก.พ.ค. (ต่อ)

การคิดคะแนนองค์ประกอบ เรื� องระยะเวลา
การดํารงตําแหน่ง และความประพฤติ ด้วยการ
กาํหนดให้ผูไ้ด้รับคะแนนสูงสุดได้ 100 คะแนน 
และให้ผู ้ได้ รับคะแนนตํ� า สุด  ได้  70  คะแนน 
แ ล้ ว เ ข้ า สู ต ร คํ า น ว ณ ต า ม ที� กํ า ห น ด ขึ� น นั� น 
ไม่มีเหตุผลทางวชิาการที�รองรับได้
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คาํวนิิจฉัยของ ก.พ.ค. (ต่อ)

 เมื� อคิดคะแนนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ ์
ตามคะแนนที�แต่ละคนไดรั้บ ซึ� งเป็นวิธีปฏิบติัธรรมดา
สามญัที�วิญ�ูชนทั�วไปพึงเขา้ใจไดโ้ดยง่าย และเป็น
การปฏิบติัต่อผูเ้ขา้รับการคดัเลือกทุกรายเสมอกนัแลว้ 
ปรากฏว่าผู ้เข้ารับการคัดเลือกที�ได้คะแนนอยู่ใน
อันดับที�  1 ถึง 30 แปรเปลี�ยนไป โดยมี 5 รายเดิม
ที�ไดรั้บแต่งตั�งไม่อยูใ่นอนัดบัที� 1 ถึง 30
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คาํวนิิจฉัยของ ก.พ.ค. (ต่อ)

พิจารณาเห็นวา่ การวินิจฉยัใหคู่้กรณีในการร้องทุกขย์กเลิก
คาํสั�งเลื�อนและแต่งตั�งเฉพาะ 5 รายเดิม และให้มีคาํสั�งเลื�อน
และแต่งตั�ง 5 รายใหม่แทนนั�น ไม่ใช่การพิจารณาว่าผูเ้ขา้รับ
การคดัเลือกรายใดเหมาะสมกวา่รายใด อนัเป็นดุลพินิจโดยแท้
ของคู่กรณีในการร้องทุกข์ แต่เป็นการพิจารณาว่าวิธีการ
คิดคะแนนของคณะกรรมการคดัเลือกไม่ถูกตอ้ง ไม่ชอบธรรม 
ซึ� งไม่ต่างไปจากการตรวจพบว่ามีการรวมคะแนนผิด 
อนัทาํใหผ้ลการคดัเลือกบิดเบือนไป
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สิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.

มาตรา 114 ผูใ้ดถูกสั�งลงโทษตามพระราชบญัญติันี�
หรือถูกสั�งให้ออกจากราชการตามมาตรา 110 (1) (3) (5) (6) 
(7) และ (8) ผูน้ั�นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายในสามสิบวนั
นบัแต่วนัทราบหรือถือวา่ทราบคาํสั�ง

การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม
วรรคหนึ�ง ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในกฎ ก.พ.ค.
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การยื�นอุทธรณ์

ให้ยื�นต่อพนักงานผู ้รับอุทธรณ์ที�สํานักงาน ก.พ.
 หรือจะส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในการนับ
ระยะเวลาอุทธรณ์ให้ถือวนัที�รับหนังสือตามระเบียบ หรือ
วันที� ที� ท ําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา รับที� ซอง
หนงัสืออุทธรณ์เป็นวนัยื�นอุทธรณ์
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การปฏิบัติตามคาํวนิิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค.
มาตรา 116 เมื�อ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว          

ให้ผูบ้ ังคบับญัชาซึ� งมีอาํนาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 ดาํเนินการ     
ให้เป็นไปตามคาํวินิจฉัยนั�นภายในสามสิบวนันับแต่วนัที� ก.พ.ค.     
มีคาํวินิจฉยั

ในกรณีที�ผูอุ้ทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคาํวินิจฉัยอุทธรณ์ของ 
ก.พ.ค. ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดภายในเก้าสิบวนันับแต่
วนัที�ทราบหรือถือวา่ทราบคาํวินิจฉยัของ ก.พ.ค.

ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามวรรคหนึ�ง ใหถื้อวา่เป็นการ
จงใจละเวน้การปฏิบติัหน้าที�โดยมิชอบเพื�อให้เกิดความเสียหาย   
แก่บุคคลอื�น 86



ขั�นตอนการพจิารณาวนิิจฉัยอุทธรณ์
ของคณะกรรมการวนิิจฉัยอุทธรณ์

การพิจารณาคาํอุทธรณ์ของผูอุ้ทธรณ์

การใหคู้่กรณีในอุทธรณ์ทาํคาํแกอุ้ทธรณ์

ส่งคาํแกอุ้ทธรณ์ใหผู้อุ้ทธรณ์ทาํคาํคดัคา้น 
หรือยอมคาํแกอุ้ทธรณ์

30

15
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ขั�นตอนการพจิารณาวนิิจฉัยอุทธรณ์
ของคณะกรรมการวนิิจฉัยอุทธรณ์ (ต่อ)

ส่งคาํคดัคา้นคาํแกอุ้ทธรณ์ใหคู้่กรณีในอุทธรณ์
เพื�อยื�นคาํแกอุ้ทธรณ์เพิ�มเติม

การกาํหนดวนัสิ�นสุดการแสวงหาขอ้เทจ็จริง
การนั�งพิจารณาอุทธรณ์และการวนิิจฉยัอุทธรณ์

เสนอคาํวินิจฉยัให ้ก.พ.ค. พิจารณา

15
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