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ประโยชน์ส่วนรวม คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคน
พยายามปลูกฝังและบารุงให้เจริญงอกงาม จะช่วยให้
ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะ
ปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป..."
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สารจากคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
“คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม” เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.” จัดตั้งขึ้น
โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดารงตาแหน่งเพียง
วาระเดี ย ว ๖ ปี เ ท่ า นั้ น มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรา ๓๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ขณะนี้ได้ครบวาระ ๖ ปี
ที่ ก.พ.ค. ชุดแรกนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.พ.ค. ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากสานักงาน ก.พ. และเจ้าหน้าที่สานักพิทักษ์ระบบคุณธรรมในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ค. เป็นอย่างมากที่ช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของ ก.พ.ค. สาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี การปฏิบัติหน้าที่ของ ก.พ.ค. ชุดนี้ถือหลักยุติธรรม เป็นธรรม และ
รวดเร็ว ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ นอกจากนี้แล้ว ก.พ.ค.
ยังได้ร่วมกับสานักงาน ก.พ. จัดให้ความรู้แก่ข้าราชการเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม การสร้างเครือข่ายในระบบราชการ และการออกกฎหรือระเบียบต่าง ๆ
รวมทั้งเรื่องการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้อุทธรณ์และผู้ร้องทุกข์อีกส่วนหนึ่งด้วย
ในรอบระยะเวลา ๖ ปี ก.พ.ค. พยายามที่จะพัฒนาหลักกฎหมาย และวางระบบ
การปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน สร้างมาตรฐานในการวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์
และเรื่องร้องทุกข์ รวมทั้งให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับข้าราชการพลเรือน
ในเรื่องการพิทักษ์ระบบคุณธรรมอันเป็นการสร้างรากฐานให้แก่ข้าราชการ หนังสือ
“๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน” เล่มนี้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการนาเสนอ
ความเป็นมา บทบาท อานาจหน้าที่ และผลการดาเนินงานของ ก.พ.ค. โดยเฉพาะ
กรณีตัวอย่างของคาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่น่าสนใจ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลา ๖ ปี ที่ ก.พ.ค. ได้ปฏิบัติหน้าที่
ก.พ.ค. ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือ ก.พ.ค.ในการปฏิบัติหน้าที่
ทาให้การดาเนินการพิทักษ์ระบบคุณธรรมสาเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
[นายศราวุธ เมนะเศวต]
ประธานกรรมการ ก.พ.ค.
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[ปฎิบัติหน้าที่ ก.พ.ค. ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔]

๘

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๙

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

๑๐

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๑

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

๑๒

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
องค์คณะที่ ๑

นางจรวยพร ธรณินทร์
ประธานกรรมการวินิจฉัย
นายสุรพงษ์ วิชญกิตติ
กรรมการวินิจฉัย
ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ์
กรรมการวินิจฉัย
๑๓

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
องค์คณะที่ ๒

นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์
ประธานกรรมการวินิจฉัย
นายสุธา วิจักขณ์สุรการย์
กรรมการวินิจฉัย
๑๔

นายอนุชา วงษ์บัณฑิตย์
กรรมการวินิจฉัย
ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
องค์คณะที่ ๓

นายภิรมย์ ศรีจันทร์
ประธานกรรมการวินิจฉัย
นายทินกร ตุงคโสภา
กรรมการวินิจฉัย
ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

นางสาวสุชฎา จันทรวงศ์
กรรมการวินิจฉัย
๑๕

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
องค์คณะที่ ๔

นายบุญเลิศ ลิ้มทองกุล
ประธานกรรมการวินิจฉัย
นายวิชิต กุลสินนิธิพงศ์
กรรมการวินิจฉัย
๑๖

นายสิทธิศักดิ์ ไม้สนธิ์
กรรมการวินิจฉัย
ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
องค์คณะที่ ๕

นายภิรมย์ สิมะเสถียร
ประธานกรรมการวินิจฉัย
นางสาววัธนี ตรีทอง
กรรมการวินิจฉัย
ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

นายชวรัตน์ รุกขพันธุ์
กรรมการวินิจฉัย
๑๗

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
องค์คณะที่ ๖

นางสาวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์
ประธานกรรมการวินิจฉัย
นายสุวิทย์ อินทุรัตน์
กรรมการวินิจฉัย
๑๘

นายจุมพฏ ธิติเวสส
กรรมการวินิจฉัย
ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
องค์คณะที่ ๗

นายศราวุธ เมนะเศวต
ประธานกรรมการวินิจฉัย
ว่าที่ ร.ต. ศักดา ไกรลาสบวร
กรรมการวินิจฉัย
ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

นายไพศาล เผือกพูลผล
กรรมการวินิจฉัย
๑๙

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

๒๐

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๒๑

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

๒๒

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

ภาพฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ค.

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
เลขาธิการ ก.พ.
เลขานุการ ก.พ.ค.
ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๒๓

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

นายพันธุ์เรือง พันธุหงส์
รองเลขาธิการ ก.พ.

๒๔

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

นางสาวดวงฤทัย เหนี่ยงแจ่ม
ผู้อานวยการสานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๒๕

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

๒๖

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

กว่าจะเป็น ก.พ.ค. ในวันนี้
การพิทักษ์ระบบคุณธรรม [Merit System Protection] เป็นกระบวนการ
ในการบริหารงานบุคคลอย่างหนึ่ง ซึ่งประเทศไทยเริ่มกาหนดให้มีขึ้นในพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยตั้ ง คณะกรรมการชุ ด หนึ่ ง เรี ย กว่ า
“คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม” เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.” ขึ้นทาหน้าที่ในการ
พิ ทั กษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรม และพิ จารณาวิ นิจ ฉั ยอุ ท ธรณ์ ร้ องทุ กข์ โดยก่ อนหน้ า นี้ ไ ม่ มี
กระบวนการพิทักษ์ระบบคุณธรรมบัญญัติไว้ในกฎหมายใดโดยตรงมาก่อน แต่ในทาง
หลักการแล้วถือว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน [ก.พ.] เป็นผู้ทาหน้าที่พิทักษ์ระบบ
คุณธรรม ซึ่งนักวิชาการได้เรียก ก.พ. ว่า “Watch Dog of Merit System”
นับแต่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๑ ใช้บังคับ
เป็นต้นมามีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “ก.พ.ร.” ทาหน้าที่ในด้านการบริหาร
งานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ต่อมาได้ออกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๔๗๖ ใช้บังคั บแทนพระราชบัญ ญัติระเบียบข้า ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๑
โดยกาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.” ทาหน้าที่
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีหน้าที่
๓ ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะนิติบัญญัติ กล่าวคือ กาหนดวิธีการเลือก สรรหาบุคคล
เข้ารับราชการ ลักษณะบริหาร กล่าวคือ พิจารณาอนุมัติการบริหารงานบุคคลในบางกรณี
ลักษณะตุลาการ กล่าวคือ การพิจารณา การอนุมัติ การไล่ออกจากราชการ ทั้งนี้
ก.พ. ยั ง มี อ านาจตั้ ง อนุ กรรมการสามั ญ ประจ ากระทรวง ทบวง กรม และจั ง หวั ด
รวมทั้งตั้งอนุกรรมการวิสามัญได้ด้วย นับแต่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็นต้นมา คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน [ก.พ.] ได้ทาหน้าที่ในการ
ดูแลเรื่องการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยเฉพาะข้าราชการพลเรือนมากระทั่งปัจจุบัน

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๒๗

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ซึ่ง ก.พ. ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการพิทักษ์ระบบคุณธรรมโดยเฉพาะการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์และร้องทุกข์เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการพลเรือนอีกด้วย แม้พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนจะมีการแก้ไขหลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๘๒ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๕ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ตาม แต่ก็ยังคงให้อานาจ ก.พ.
เป็นผู้มีอานาจในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์เพื่อให้ความเป็นธรรม
แก่ข้าราชการพลเรือนตลอดมา
เมื่อ ก.พ. ต้องทาหน้าที่ทั้งอานาจทางนิติบัญญัติ โดยการออกกฎหมาย
ระเบี ยบ และหลั ก เกณฑ์ วิ ธี การในการบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บ ข้ า ราชการพลเรื อ น
อานาจทางบริหาร โดยพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคลสาหรับ
ข้ า ราชการพลเรื อ นตามที่ ส่ ว นราชการเจ้ า สั ง กั ด ขอมา และอ านาจทางตุ ล าการ
โดยพิจารณาเรื่องการลงโทษข้าราชการและการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ดังนั้น
จึงมีแนวความคิดตามหลักการของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ว่าการให้ ก.พ. มีบทบาท
ทั้งทางด้านนิติบัญญัติ ด้านบริหาร และด้านตุลาการ ในเวลาเดียวกันนั้นไม่เหมาะสม
เนื่องจาก ก.พ. เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ และสั่งให้ส่วนราชการปฏิบัติตาม
แล้วยังใช้อานาจในการตัดสินชี้ขาดเสียเอง อันจะทาให้หลักประกันความเป็นธรรมของ
ข้าราชการลดหย่อนไป อีกทั้ง ก.พ. ต้องสวมหมวก ๒ ใบ ในฐานะเป็นรับใช้ฝ่ายบริหาร
และควบคุมฝ่ายบริหาร จึงให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการพลเรือนได้ไม่เต็มที่ อีกทั้ง
ขาดความเป็นอิสระในการใช้ดุลพินิจวินิจฉัย เนื่องจากต้องอยู่ในกากับของฝ่ายบริหารที่
มีนายกรัฐมนตรีกากับอยู่ การคุ้มครองความเป็นธรรมและความมั่นคงในการดารง
สถานภาพของข้าราชการอาจทาได้ไม่เพียงพอ จึงใช้แนวคิดของประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่มีหน่วยงานดูแลพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการที่เรียกว่า “Systems Protection
Board” เข้ามาแก้ไขปรับปรุงระบบการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการพลเรือน

๒๘

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ในประเทศไทย แนวคิดดังกล่าวจึงถูกนามาปรับใช้ในระบบราชการพลเรือนประเทศไทย
เป็นครั้งแรก โดยกาหนดให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่เรียกว่า “คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม” เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.” ซึ่ง ก.พ.ค. มีฐานะเป็นองค์กรกึ่งตุลาการเพื่อทาหน้าที่
พิทักษ์ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของราชการพลเรือน รวมทั้งพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีความคับข้องใจ สาหรับวิธีการ
พิจารณาวินิจฉัยนั้น ก.พ.ค. จะใช้วิธีการพิจารณาวินิจฉัยในระบบไต่สวนเช่นเดียวกับ
ศาลปกครอง ซึ่งแตกต่างไปจากการพิจารณาวินิจฉัยแบบเดิมที่ใช้ระบบกล่าวหา
ดังนั้น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงได้
บัญญัติให้มี “คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม” เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.” ขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย กรรมการ ๗ คน ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ
ก.พ.ค. ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบด้วย ประธานศาลปกครองสูงสุด
เป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน และ
กรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยกรรมการ ก.พ. เป็นกรรมการ
และเลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการ ก.พ.ค. ทั้ง ๗ คน ต้องปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลา และมีอานาจหน้าที่ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ก.พ.ค. ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ และเริ่ม
ปฏิบัติหน้าที่ตามอานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ปัจจุบัน ก.พ.ค. ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ [กวฉ.] รวมจานวน
๑๔ คน เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ช่วย ก.พ.ค. ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์และเรื่อง
ร้องทุกข์ ให้เป็นไปโดยยุติธรรม เป็นธรรม และรวดเร็ว ตามหลักการหรือปรัชญาในการ
คุ้มครองระบบคุณธรรมของ ก.พ.ค. ที่อยู่บนพื้นฐานที่ว่า การดาเนินการต้องเป็นไปเพื่อ
รักษาประโยชน์ของทางราชการ และให้ความคุ้มครองรักษาความเป็นธรรมแก่ข้าราชการ

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๒๙

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ภายใต้หลักการสาคัญ ๔ ประการ ได้แก่ หลักประกันความเป็นมืออาชีพ หลักความ
เป็นกลางและความเป็นอิสระในการใช้ดุลพินิจ หลักการฟังความสองฝ่าย และหลักประกัน
ความเป็นธรรม
กว่ า ที่ ค ณะกรรมการพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรมจะได้ รั บ การพั ฒ นาจาก
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมาเป็น ก.พ.ค. ในวันนี้ได้ ต้องใช้เวลานานถึง ๙๐ ปี
หรืออีกนัยหนึ่งนานนับเกือบหนึ่งศตวรรษทีเดียว

๓๐

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
อานาจหน้าที่ ก.พ.ค.
โดยที่ ก.พ.ค. เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทสาคัญในการอานวยความเป็นธรรม
ในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ และดูแลคุ้มครองการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมของระบบข้าราชการโดยรวม
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
บัญญัติให้ ก.พ.ค. มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. เสนอแนะต่อ ก.พ. หรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอื่น เพื่อให้ ก.พ.
หรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอื่น ดาเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การพิทักษ์ระบบคุณธรรม
๒. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
ตามมาตรา ๑๑๔
๓. พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๓
๔. พิจารณาเรื่องการคุ้มครอง
ระบบคุณธรรมตามมาตรา ๑๒๖
๕. ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ.ค.
เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๓๑

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
๖. แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.พ.ค.
กาหนด เพื่อเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ดังนั้น ภารกิจและอานาจหน้าที่ของ ก.พ.ค. จึงถูกกาหนดให้ ครอบคลุ ม
ทั้ ง ในด้ า นการเสนอแนะเชิ ง นโยบายเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาการพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรม
ด้ า นการวิ นิ จฉัยชี้ ข าดเรื่ องอุ ท ธรณ์ แ ละเรื่ องร้ องทุ กข์ และด้ า นการออกกฎระเบี ย บ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

๓๒

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ผลการดาเนินงานการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
นับตั้งแต่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมชุดแรกได้รับโปรดเกล้าฯ และ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมา คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมได้กาหนดยุทธศาสตร์ ก.พ.ค. ๖ ปี [๒๕๕๒ – ๒๕๕๗] ไว้ ๓ ประการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ ก.พ.ค. เป็นที่รู้จักและมีผลงานรองรับที่เด่นชัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ การสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ และยุทธศาสตร์
ที่ ๓ ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ สร้างวัฒนธรรมในการบริหารราชการและได้รับความเชื่อมั่น
เป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์ระบบคุณธรรม โดยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ได้ ด าเนิ นงานสาคั ญตั้ ง แต่ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ยเรื่ องอุ ท ธรณ์ แ ละร้ องทุ กข์ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม กรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ และเจ้า หน้าที่ผู้เ กี่ยวข้อง การเสริ มสร้างให้
ความรู้ ค วามเข้ า ใจในการพิ ทั กษ์ร ะบบคุ ณ ธรรมแก่ ส่ ว นราชการทั้ ง ในส่ว นกลางและ
ส่ ว นภู มิ ภ าค การสร้ า งเครื อ ข่ า ยการพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรมให้ ข้ า ราชการพลเรื อ น
มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการถ่ า ยทอดความรู้ เ บื้ องต้ นในการพิ ทั กษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรม
ในระบบราชการพลเรื อนต่อเพื่อนข้าราชการด้วยกันได้ และการให้คาปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาในเบื้องต้นได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สถิติการดาเนินงานในภาพรวม
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ ก.พ.ค. จากสถิติ
การติดตามการดาเนินการตามคาวินิจฉัย ก.พ.ค.
การติดตามการดาเนินการตามระบบคุณธรรม
การเพิ่มประสิทธิภาพการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
การพัฒนาศักยภาพของ ก.พ.ค. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนาระบบการสร้างเครือข่ายการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ในระบบราชการ

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๓๓

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
โครงการสัมมนาให้ความรู้เรื่องการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
โครงการ “สัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนประจาปี”
โครงการ “ก.พ.ค. สัญจรพบข้าราชการพลเรือนในส่วนกลาง”
โครงการ “ก.พ.ค. สัญ จรพบข้า ราชการพลเรือนในส่ว น
ภูมิภาค”
โครงการ “สัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการ
พลเรือนที่ปฏิบัติงานด้านร้องทุกข์ของส่วนราชการ”
โครงการเสวนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การประชาสัมพันธ์

๓๔

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
สถิติการดาเนินงานในภาพรวม
ช่วงระยะเวลา ๖ ปี ที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมชุดแรกได้ทา
หน้าที่หลักในการอานวยความยุติธรรมทางปกครองให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามั ญ
เรื่องที่มีปัญหาความขัดแย้งได้นาเข้าสู่กระบวนการการพิทักษ์ระบบคุณธรรมทั้งที่เป็น
เรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์เป็นจานวนมากพอสมควร นับแต่คณะกรรมการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมากระทั่งถึงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีปริมาณเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
เพื่อพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในภาพรวมทั้งสิ้น ๑,๔๙๐ เรื่อง
เมื่ อพิ จ ารณาเป็นรายปี จ ะพบว่ า ปริ ม าณงานเรื่ องอุ ท ธรณ์แ ละเรื่ องร้ องทุ กข์ ที่ เ ข้ า สู่
กระบวนการพิ จ ารณาของคณะกรรมการพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรมอยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง
๑๐๙ – ๓๘๖ เรื่อง หรือเฉลี่ยปีละ ๒๔๙ เรื่องต่อปี
ผนภมิ สดง านวนเรองทเ ้าส่การพิทก ร บบคุ ธรรม
ตง ต่ ๓ ตุ าคม ๕๕ - ๘ กุมภาพนธ ๕๕๗
๒๕๕๗
๑๐๙ เรื่อง
๘
๒๕๕๖
๒๕๕ เรื่อง
๑๗

๒๕๕๒
๒๕๔ เรื่อง ๑๗

๒๕๕๓
๒๔๓ เรื่อง
๑๖

๒๕๕๕
๒๔๓ เรื่อง
๑๖
๒๕๕๔
๓๘๖ เรื่อง ๒๖

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๓๕

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่อง
ร้องทุกข์แล้วเสร็จจานวน ๑,๒๓๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๘ ของเรื่องที่รับเข้า
ทั้งหมด เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจานวน ๒๕๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๒
ของเรื่องที่รับเข้าทั้งหมด [ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]

ผนภมิ สดงภาพรวม องเรองอุ ทธร
เรองร้องทุก
ตง ต่ ๓ ตุ าคม ๕๕ - ๘ กุมภาพนธ ๕๕๗

เรื่องอยู่ระหว่าง
พิจารณา
๒๕๒ เรื่อง ๑๖.๙๒
เรื่องที่แล้วเสร็จ
๑,๒๓๘ เรื่อง
๘๓.๐๘

๓๖

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

ปริมาณเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเพื่อพิจารณาของ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในภาพรวมทั้งสิ้น ๑,๔๙๐ เรื่อง แยกเป็นเรื่อง
อุ ท ธรณ์ จานวน ๕๐๔ เรื่ อ ง คิ ด เป็ น ร้ อยละ ๓๓.๘๒ ของเรื่ อ งที่ รั บ เข้ า ทั้ ง หมด
เรื่องร้องทุกข์จานวน ๙๘๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๘ ของเรื่องที่รับเข้าทั้งหมด
[ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๓๗

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

สถิติเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ที่มีการอุทธรณ์และร้องทุกข์ในแต่ละปี
โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีเรื่องอุทธรณ์จานวน ๖๓ เรื่อง มีเรื่องร้องทุกข์จานวน
๑๙๑ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีเรื่องอุทธรณ์จานวน ๙๖ เรื่อง มีเรื่องร้องทุกข์
จานวน ๑๔๗ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีเรื่องอุทธรณ์จานวน ๑๑๗ เรื่อง มีเรื่อง
ร้องทุกข์จานวน ๒๖๙ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีเรื่องอุทธรณ์จานวน ๙๗ เรื่อง
มีเรื่องร้องทุกข์จานวน ๑๔๖ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีเรื่องอุทธรณ์จานวน ๘๖ เรื่อง
มีเรื่องร้องทุกข์จานวน ๑๖๙ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีเรื่องอุทธรณ์จานวน ๔๕
เรื่อง มีเรื่องร้องทุกข์จานวน ๖๔ เรื่อง [ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]

ผนภมิ สดงเรองอุทธร
เรองร้องทุก
ตง ต่ ๓ ตุ าคม ๕๕ - ๘ กุมภาพนธ ๕๕๗
300

เรองอุทธร เรองร้องทุก
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เรื่องอุทธรณ์
เรื่องร้องทุกข์

๓๘
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63
191

2553
96
147

2554
117
269

2555
97
146

2556
86
169

2557
45
64

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

เรื่องอุทธรณ์ที่มีการอุทธรณ์ตั้งแต่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ จานวน ๕๐๔ เรื่อง โดยเป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจของ ก.พ.ค. จานวน ๔๙๑ เรื่อง
คิด เป็ นร้ อยละ ๙๗.๔๒ ของเรื่ องที่รั บเข้า ทั้ง หมด เป็ นเรื่องที่ ไม่ อยู่ ในอานาจของ
ก.พ.ค. จานวน ๑๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๘ ของเรื่องที่รับเข้าทั้งหมด [ข้อมูล
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]

ผนภมิ สดงเรองอุ ทธร
ตง ต่ ๓ ตุ าคม ๕๕ - ๘ กุมภาพนธ ๕๕๗

ไม่อยูในอานาจ
๑๓ เรื่อง ๒.๕๘

อยูในอานาจ
๔๙๑ เรื่อง
๙๗.๔๒

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๓๙

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

เรื่องร้องทุกข์ที่มีการร้องทุกข์ตั้งแต่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ จานวน ๙๘๖ เรื่อง โดยเป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจของ ก.พ.ค. จานวน ๔๒๘ เรื่อง
คิด เป็ นร้ อยละ ๔๓.๔๑ ของเรื่ องที่ รั บ เข้ า ทั้ ง หมด เป็ นเรื่ องที่ ไม่ อยู่ ใ นอานาจของ
ก.พ.ค. จานวน ๕๕๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๙ ของเรื่องที่รับเข้าทั้งหมด [ข้อมูล
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]

ผนภมิ สดงเรองร้อ งทุก
ตง ต่ ๓ ตุ าคม ๕๕ - ๘ กุมภาพนธ ๕๕๗

ไม่อยู่ในอานาจ
๕๕๘ เรื่อง
๕๖.๕๙

๔

อยู่ในอานาจ
๔๒๘ เรื่อง
๔๓.๔๑

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

สถิติเรื่องอุทธรณ์ที่พิจารณาแล้วเสร็จและเรื่องที่อยู่ในระหว่างพิจารณา
โดยเป็นเรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จ จานวน ๓๘๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๘ ของ
เรื่องอุ ทธรณ์ทั้ งหมด และเป็นเรื่ องที่ อยู่ ระหว่า งการพิ จารณา จ านวน ๑๑๗ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๒ ของเรื่องอุทธรณ์ทั้งหมด [ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗]

ผนภมิ สดงเรองอุทธร
ตง ต่ ๓ ตุ าคม ๕๕ - ๘ กุมภาพนธ ๕๕๗

อยู่ระหว่างพิจารณา
๑๑๗ เรื่อง
[๒๓.๒๒%]

พิจารณาแล้วเสร็จ
๓๘๗ เรื่อง
[๗๖.๗๘%]

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๔

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

สถิติเรื่องอุทธรณ์ที่พิจารณาแล้วเสร็จ จานวน ๓๘๗ เรื่อง แยกเป็น
เรื่องที่อยู่ในอานาจ ๓๗๕ เรื่อง และเป็นเรื่องที่ ไม่อยู่ในอานาจ จานวน ๑๒ เรื่อง
[ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]

ผนภมิ สดงเรองอุทธร ทพิ าร า ้วเสร็
ตง ต่ ๓ ตุ าคม ๕๕ - ๘ กุมภาพนธ ๕๕๗
ไม่อยู่ในอานาจ
๑๒ เรื่อง

อยู่ในอานาจ
๓๗๕ เรื่อง

๔

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

สถิติเรื่องร้องทุกข์ที่พิจารณาแล้วเสร็จและเรื่องที่อยู่ในระหว่างพิจารณา
โดยเป็นเรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จ จานวน ๘๕๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๑ ของ
เรื่องร้องทุกข์ทั้ งหมด และเป็นเรื่องที่อยู่ร ะหว่างการพิจ ารณา จานวน ๑๓๕ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๙ ของเรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด [ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗]

ผนภมิ สดงเรองร้อ งทุก
ตง ต่ ๓ ตุ าคม ๕๕ - ๘ กุมภาพนธ ๕๕๗
อยู่ระหว่างพิจารณา
๑๓๕ เรื่อง ๑๓.๖๙

พิจารณาเสร็จ
๘๕๑ เรื่อง ๘๖.๓๑

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๔๓

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

สถิติเรื่องร้องทุกข์ที่พิจารณาแล้วเสร็จ จานวน ๘๕๑ เรื่อง แยกเป็น
เรื่องที่อยู่ในอานาจ ๒๙๓ เรื่อง และเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอานาจ จานวน ๕๕๘ เรื่อง
[ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]

ผนภมิ สดงเรองร้องทุก ทพิ าร า ้วเสร็
ตง ต่ ๓ ตุ าคม ๕๕ - ๘ กุมภาพนธ ๕๕๗

ไม่อยู่ในอานาจ
๕๕๘ เรื่อง

๔๔

อยู่ในอานาจ
๒๙๓ เรื่อง

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

ตั้งแต่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้รับเรื่องเพื่อดาเนินการตั้งแต่
วันที่ ๓๐ ตุ ลาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมา หน่ ว ยงานที่ เป็ นคู่ กรณี ทั้ งในเรื่ องอุ ท ธรณ์ แ ละ
เรื่องร้องทุกข์มากที่สุด ๑๐ ลาดับแรก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข จานวน ๓๐๑ เรื่อง
กระทรวงมหาดไทย จานวน ๒๙๖ เรื่อง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จานวน ๑๕๑ เรื่อง กระทรวงยุติธรรม จานวน ๑๔๑ เรื่อง กระทรวงการคลัง
จานวน ๙๙ เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ จานวน ๘๓ เรื่อง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จานวน ๘๐ เรื่อง สานักนายกรัฐมนตรี จานวน ๕๓ เรื่อง ไม่ระบุสังกัด
จานวน ๔๕ เรื่อง กระทรวงคมนาคม จานวน ๔๓ เรื่อง และกระทรวงวัฒนธรรม
จานวน ๒๖ เรื่อง [ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]

านวนเรอง

ผนภมิสถิติ น่วยงานทเป็นค่กร มากทสุด
าดบ รก
ตง ต่ ๓ ตุ าคม ๕๕ - ๘ กุมภาพนธ ๕๕๗
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น่วยงานค่กร

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๔๕

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

สถิติการแสดงผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
มีเรื่องที่พิจารณาไปแล้วรวม ๑,๒๓๘ เรื่อง แยกผลการพิจารณาได้ดังนี้ เรื่องที่ฟังขึ้น
จานวน ๑๐๓ เรื่อง เรื่องที่ไม่อยู่ในอานาจของ ก.พ.ค. จานวน ๕๗๑ เรื่อง เรื่องที่
จาหน่ายจานวน ๑๐๘ เรื่อง เรื่องที่ขอถอนคาอุทธรณ์หรือคาร้องทุกข์จานวน ๓๓ เรื่อง
เรื่องยกอุทธรณ์หรือร้องทุกข์จานวน ๔๒๓ เรื่อง [ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗]

ผนภมิ สดงผ การพิ าร า
ตง ต่ ๓ ตุ าคม ๕๕ - ๘ กุมภาพนธ ๕๕๗
๕๗๑
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๑๐๘

๓๓

0

๔๖

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ ก.พ.ค. จากสถิติ
สถิติเรื่องอุทธรณ์เป็นรายปีโดยปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีเรื่องอุทธรณ์รับเข้า
จานวน ๖๓ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๖๑ เรื่อง มีเรื่องค้างจานวน ๒ เรื่อง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีเรื่องอุทธรณ์รับเข้าจานวน ๙๖ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน
๙๔ เรื่อง มีเรื่องค้างจานวน ๒ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีเรื่องอุทธรณ์รับเข้า
จานวน ๑๑๗ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๑๑๕ เรื่อง มีเรื่องค้างจานวน ๒ เรื่อง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีเรื่องอุทธรณ์รับเข้าจานวน ๙๗ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน ๘๓ เรื่อง มีเรื่องค้างจานวน ๑๔ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีเรื่องอุทธรณ์
รับเข้าจานวน ๘๖ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๒๗ เรื่อง มีเรื่องค้างจานวน
๕๙ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีเรื่องอุทธรณ์รับเข้าจานวน ๔๕ เรื่อง ดาเนินการ
แล้วเสร็จจานวน ๐ เรื่อง มีเรื่องค้างจานวน ๔๕ เรื่อง [ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗]
ผน มิ สดงสถิติเรองอุทธร ร์ ายปี
ตง ต่ ตุลาคม
- ๘ กุม าพนธ์

๗

๑๒๐
๑๐๐

จานวนเรอง

๘๐
๖๐
๔๐
๒๐
๐

เรื่องรับเข้า
เรื่องแล้วเสร็จ
เรื่องค้างพิจารณา

๒๕๕๒
๖๓
๖๑
๒

๒๕๕๓
๙๖
๙๔
๒

๒๕๕๔
๑๑๗
๑๑๕
๒

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๒๕๕๕
๙๗
๘๓
๑๔

๒๕๕๖
๘๖
๒๗
๕๙

๒๕๕๗
๔๕
๐
๔๕

๔๗

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
สถิติเรื่องร้องทุกข์เป็นรายปีโดยปีง บประมาณ ๒๕๕๒ มีเรื่องร้องทุกข์
รับเข้าจานวน ๑๙๑ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๑๙๐ เรื่อง มีเรื่องค้างจานวน
๑ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีเรื่องร้องทุกข์รับเข้าจานวน ๑๔๗ เรื่อง ดาเนินการ
แล้ ว เสร็ จจานวน ๑๔๓ เรื่ อง มี เ รื่ องค้ า งจานวน ๔ เรื่ อง ปี ง บประมาณ ๒๕๕๔
มีเรื่องร้องทุกข์รับเข้าจานวน ๒๖๙ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๒๕๗ เรื่อง
มีเรื่องค้างจานวน ๑๒ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีเรื่องร้องทุกข์รับเข้าจานวน
๑๔๖ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๑๑๘ เรื่อง มีเรื่องค้างจานวน ๒๘ เรื่อง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีเรื่องร้องทุกข์รับเข้าจานวน ๑๖๙ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน ๑๓๒ เรื่อง มีเรื่องค้างจานวน ๓๗ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีเรื่อง
ร้องทุ กข์รั บเข้ าจานวน ๖๔ เรื่อง ด าเนิ นการแล้ว เสร็ จจานวน ๑๑ เรื่อง มี เรื่อง
ค้างจานวน ๕๓ เรื่อง [ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]

๗

จานวนเรอง

ผน มิ สดงสถิติเรองร้องทุกข์รายปี
ตง ต่ ตุลาคม
- ๘ กุม าพนธ์

๔๘

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
สถิติเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์รายปีที่หน่วยงานราชการเป็นคู่กรณีทั้ง
เรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ใน ๑๐ ลาดับที่มีการอุทธรณ์และร้องทุกข์มากที่สุด ได้แก่
กระทรวงสาธารณสุข จานวน ๓๐๑ เรื่อง แล้วเสร็จจานวน ๒๑๘ เรื่อง กระทรวงมหาดไทย
จานวน ๒๙๖ เรื่อง แล้วเสร็จจานวน ๒๔๑ เรื่อง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้อม จานวน ๑๕๑ เรื่ อง แล้ วเสร็ จ จานวน ๑๔๒ เรื่ อง กระทรวงยุติ ธ รรม
จานวน ๑๔๑ เรื่อง แล้วเสร็จจานวน ๑๑๔ เรื่อง กระทรวงการคลัง จานวน ๙๙ เรื่อง
แล้วเสร็จจานวน ๘๔ เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ จานวน ๘๓ เรื่อง แล้วเสร็จจานวน
๗๓ เรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน ๘๐ เรื่อง แล้วเสร็จจานวน ๖๕ เรื่อง
สานักนายกรัฐ มนตรี จานวน ๕๓ เรื่อง แล้ว เสร็จจ านวน ๔๕ เรื่อง ไม่ระบุสังกั ด
จานวน ๔๕ เรื่อง แล้วเสร็จจานวน ๓๙ เรื่อง กระทรวงคมนาคม จานวน ๔๓ เรื่อง
แล้วเสร็จจานวน ๓๙ เรื่อง และกระทรวงวัฒนธรรม จานวน ๒๖ เรื่อง แล้วเสร็จ
จานวน ๒๓ เรื่อง [ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]
ผน มิ สดงหน่วยงานรา การทเป็นค่กร
ตง ต่ ตุลาคม
- ๘ กุม าพนธ์
๗

๓๕๐
๓๐๑
๓๐๐
๒๕๐

๒๙๖
๒๔๑

๒๑๘

๒๐๐
๑๕๐
๑๐๐

๑๕๑๑๔๒ ๑๔๑
๑๑๔

๙๙

๘๔ ๘๓
๗๓ ๘๐ ๖๕

๕๐

๕๓ ๔๕ ๔๕
๓๙ ๔๓ ๓๙

๒๖ ๒๓

๐

เรื่องเข้า

เรื่องเสร็จ

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๔๙

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

สถิติเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์รายปีที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นคู่กรณี
ในเรื่องต่าง ๆ โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๒๙ เรื่อง ดาเนินการ
แล้วเสร็จจานวน ๑๙ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๓๘ เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๒๖ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีเรื่องรับเข้าจานวน
๖๒ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๔๕ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีเรื่องรับเข้า
จานวน ๔๕ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๔๔ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
มีเรื่องรับเข้าจานวน ๖๘ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๗๑ เรื่อง ปีงบประมาณ
๒๕๕๗ มี เ รื่ องรั บเข้ า จานวน ๔๗ เรื่ อ ง ด าเนิ นการแล้ ว เสร็ จ จ านวน ๑๓ เรื่ อ ง
[ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]

ผน มิ สดงเรองทกระทรวงสาธาร สุขเป็นค่กร
ตง ต่ ตุลาคม
- ๘ กุม าพนธ์
๗
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จานวนเรื่อง
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๐
เรื่องรับเข้า
เรื่องแล้วเสร็จ

๒๕๕๒
๒๙
๑๙

๒๕๕๓
๓๘
๒๖

๒๕๕๔
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๔๕

๒๕๕๕
๔๕
๔๔

๒๕๕๖
๖๘
๗๑

๒๕๕๗
๔๗
๑๓

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

สถิติเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์รายปีที่กระทรวงมหาดไทยเป็นคู่กรณี
ในเรื่องต่าง ๆ โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๓๕ เรื่อง ดาเนินการ
แล้วเสร็จจานวน ๑๕ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๕๗ เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๓๒ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีเรื่องรับเข้าจานวน
๙๑ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๗๑ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีเรื่องรับเข้า
จานวน ๕๔ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๕๒ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
มีเรื่องรับเข้าจานวน ๔๔ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๔๖ เรื่อง ปีงบประมาณ
๒๕๕๗ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๑๕ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๒๕ เรื่อง [ข้อมูล
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]

ผน มิ สดงเรองทกระทรวงมหาด ทยเป็นค่กร
ตง ต่ ตุลาคม
- ๘ กุม าพนธ์
๗
๑๐๐
๙๐
๘๐

จานวนเรื่อง

๗๐
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เรื่องรับเข้า
เรื่องแล้วเสร็จ
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๗๑

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๒๕๕๕
๕๔
๕๒

๒๕๕๖
๔๔
๔๖

๒๕๕๗
๑๕
๒๕

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
สถิติเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์รายปีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมเป็นคู่กรณีในเรื่องต่าง ๆ โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีเรื่องรับเข้าจานวน
๘๔ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๗๐ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีเรื่องรับเข้า
จานวน ๑๖ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๒๐ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
มีเรื่องรับเข้าจานวน ๒๑ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๑๘ เรื่อง ปีงบประมาณ
๒๕๕๕ มี เ รื่ องรั บ เข้ า จ านวน ๑๔ เรื่ อ ง ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ จ านวน ๑๖ เรื่ อ ง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๑๐ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน
๑๓ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๓ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน ๕ เรื่อง [ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]

จานวนเรื่อง

ผน มิ สดงเรองทกระทรวงทรพยากรธรรม าติ ละสิง วดล้อมเป็นค่กร
ตง ต่ ตุลาคม
- ๘ กุม าพนธ์
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๐
เรื่องรับเข้า
เรื่องแล้วเสร็จ
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๒๕๕๗
๓
๕

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
สถิติเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์รายปีที่กระทรวงยุติธรรมเป็นคู่กรณี
ในเรื่องต่าง ๆ โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๑๗ เรื่อง ดาเนินการ
แล้วเสร็จจานวน ๔ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๒๐ เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๑๗ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีเรื่องรับเข้าจานวน
๓๒ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๒๖ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีเรื่อง
รับเข้าจานวน ๓๓ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๑๙ เรื่อง ปีงบประมาณ
๒๕๕๖ มี เ รื่ องรั บเข้ า จานวน ๒๕ เรื่ อง ด าเนิ นการแล้ ว เสร็ จ จ านวน ๓๗ เรื่ อ ง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๑๑ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๙ เรื่อง
[ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]

ผน มิ สดงเรองทกระทรวงยุติธรรมเป็นค่กร
ตง ต่ ตุลาคม
- ๘ กุม าพนธ์
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จานวนเรื่อง
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ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๒๕๕๕
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๑๙

๒๕๕๖
๒๕
๓๗

๒๕๕๗
๑๑
๙

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
สถิติเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์รายปีที่กระทรวงการคลังเป็นคู่กรณี
ในเรื่องต่าง ๆ โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๒๕ เรื่อง ดาเนินการ
แล้ว เสร็จ จานวน ๑๕ เรื่ อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีเรื่องรับเข้ าจ านวน ๑๔ เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๑๔ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีเรื่องรับเข้าจานวน
๒๕ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๒๘ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีเรื่อง
รับเข้าจานวน ๑๓ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๑๕ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
มีเรื่องรับเข้าจานวน ๑๐ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๙ เรื่อง ปีงบประมาณ
๒๕๕๗ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๗ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๐ เรื่อง [ข้อมูล
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]

ผน มิ สดงเรองทกระทรวงการคลงเป็นค่กร
ตง ต่ ตุลาคม
- ๘ กุม าพนธ์
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ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

สถิติเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์รายปีที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นคู่กรณี
ในเรื่องต่าง ๆ โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๘ เรื่อง ดาเนินการ
แล้วเสร็จจานวน ๖ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๑๓ เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๑๐ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีเรื่องรับเข้าจานวน
๒๕ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๒๒ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีเรื่องรับเข้า
จานวน ๑๖ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๑๒ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
มีเรื่องรับเข้าจานวน ๑๗ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๑๙ เรื่อง ปีงบประมาณ
๒๕๕๗ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๒ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๔ เรื่อง [ข้อมูล
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]

ผน มิ สดงเรองทกระทรวง ก าธิการเป็นค่กร
ตง ต่ ตุลาคม
- ๘ กุม าพนธ์
๗
๒๕

จานวนเรื่อง

๒๐
๑๕
๑๐

๕
๐
เรื่องรับเข้า
เรื่องแล้วเสร็จ

๒๕๕๒
๘
๖

๒๕๕๓
๑๓
๑๐

๒๕๕๔
๒๕
๒๒

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๒๕๕๕
๑๖
๑๒

๒๕๕๖
๑๗
๑๙

๒๕๕๗
๒
๔

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

สถิติเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์รายปีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
คู่ ก รณี ใ นเรื่ อ งต่ า ง ๆ โดยปี ง บประมาณ ๒๕๕๒ มี เ รื่ อ งรั บ เข้ า จ านวน ๙ เรื่ อ ง
ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๙ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีเรื่องรับเข้าจานวน
๑๔ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๓ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีเรื่องรับเข้า
จานวน ๒๖ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๑๙ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
มีเรื่องรับเข้าจานวน ๑๓ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๑๓ เรื่อง ปีงบประมาณ
๒๕๕๖ มี เ รื่ อ งรั บเข้ า จ านวน ๑๐ เรื่ อ ง ด าเนิ นการแล้ ว เสร็ จ จ านวน ๑๔ เรื่ อ ง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มี เรื่ องรั บเข้า จานวน ๘ เรื่ อง ด าเนินการแล้ วเสร็จ จานวน
๗ เรื่อง [ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]

ผน มิ สดงเรองทกระทรวงเก ตร ละสหกร ์เป็นค่กร
ตง ต่ ตุลาคม
- ๘ กุม าพนธ์
๗
๓๐

จานวนเรื่อง

๒๕

๒๐
๑๕
๑๐
๕

๐
เรื่องรับเข้า
เรื่องแล้วเสร็จ

๖

๒๕๕๒
๙
๙

๒๕๕๓
๑๔
๓

๒๕๕๔
๒๖
๑๙

๒๕๕๕
๑๓
๑๓

๒๕๕๖
๑๐
๑๔

๒๕๕๗
๘
๗

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
สถิติเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์รายปีที่สานักนายกรัฐมนตรีเป็นคู่กรณี
ในเรื่องต่าง ๆ โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๔ เรื่อง ดาเนินการ
แล้วเสร็จจานวน ๔ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๖ เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็ จจานวน ๑ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีเรื่องรับเข้าจานวน
๒๓ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๑๘ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีเรื่องรับเข้า
จานวน ๑๐ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๙ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
มีเรื่องรับเข้าจานวน ๘ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๙ เรื่อง ปีงบประมาณ
๒๕๕๗ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๒ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๔ เรื่อง [ข้อมูล
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]

ผน มิ สดงเรองทสานกนายกรฐมนตรเป็นค่กร
ตง ต่ ตุลาคม
- ๘ กุม าพนธ์
๗
๒๕

จานวนเรื่อง

๒๐

๑๕
๑๐

๕
๐
เรื่องรับเข้า
เรื่องแล้วเสร็จ

๒๕๕๒
๔
๔

๒๕๕๓
๖
๑

๒๕๕๔
๒๓
๑๘

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๒๕๕๕
๑๐
๙

๒๕๕๖
๘
๙

๒๕๕๗
๒
๔

๗

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
สถิติเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์รายปีที่ไม่ระบุสังกัดเป็นคู่กรณีในเรื่อง
ต่าง ๆ โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๔ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน ๔ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๙ เรื่อง ดาเนินการ
แล้วเสร็จจานวน ๓ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๑๙ เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๑๔ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีเรื่องรับเข้าจานวน
๘ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๑๐ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีเรื่องรับเข้า
จานวน ๔ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๖ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีเรื่อง
รับเข้าจานวน ๑ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็ จจานวน ๒ เรื่อง [ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]

ผน มิ สดงเรองท ม่ระบุสงกดเป็นค่กร
ตง ต่ ตุลาคม
- ๘ กุม าพนธ์

๗

๒๐
๑๘
๑๖

จานวนเรื่อง

๑๔
๑๒
๑๐
๘
๖
๔
๒
๐
เรื่องรับเข้า
เรื่องแล้วเสร็จ

๘

๒๕๕๒
๔
๔

๒๕๕๓
๙
๓

๒๕๕๔
๑๙
๑๔

๒๕๕๕
๘
๑๐

๒๕๕๖
๔
๖

๒๕๕๗
๑
๒

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
สถิติเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์รายปีที่กระทรวงคมนาคมเป็นคู่กรณี
ในเรื่องต่าง ๆ โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๔ เรื่อง ดาเนินการ
แล้วเสร็จจานวน ๒ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๙ เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๖ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๑๓
เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๑๐ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีเรื่องรับเข้า
จานวน ๗ เรื่ อง ด าเนิ นการแล้ ว เสร็ จ จานวน ๔ เรื่ อง ปี ง บประมาณ ๒๕๕๖
มีเรื่องรับเข้าจานวน ๖ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๑๒ เรื่อง ปีงบประมาณ
๒๕๕๗ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๑ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๕ เรื่อง [ข้อมูล
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]

ผน มิ สดงเรองทกระทรวงคมนาคมเป็นค่กร
ตง ต่ ตุลาคม
- ๘ กุม าพนธ์
๗
๑๔
๑๒

จานวนเรื่อง

๑๐

๘
๖
๔
๒
๐
เรื่องรับเข้า
เรื่องแล้วเสร็จ

๒๕๕๒
๔
๒

๒๕๕๓
๙
๖

๒๕๕๔
๑๓
๑๐

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๒๕๕๕
๗
๔

๒๕๕๖
๖
๑๒

๒๕๕๗
๑
๕

๙

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
สถิติเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์รายปีที่กระทรวงวัฒนธรรมเป็นคู่กรณี
ในเรื่องต่าง ๆ โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๒๔ เรื่อง ดาเนินการ
แล้วเสร็จจานวน ๓ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๐ เรื่อง
แต่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๘ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีเรื่องรับเข้าจานวน
๖ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๕ เรื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีเรื่องรับเข้า
จานวน ๗ เรื่ อง ด าเนิ นการแล้ ว เสร็ จ จานวน ๔ เรื่ อง ปี ง บประมาณ ๒๕๕๖
มีเรื่องรับเข้าจานวน ๔ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๔ เรื่อง ปีงบประมาณ
๒๕๕๗ มีเรื่องรับเข้าจานวน ๐ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน ๒ เรื่อง [ข้อมูล
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]

ผน มิ สดงเรองทกระทรวงว นธรรมเป็นค่กร
ตง ต่ ตุลาคม
- ๘ กุม าพนธ์
๗
๒๕

จานวนเรื่อง

๒๐

๑๕
๑๐
๕
๐
เรื่องรับเข้า
เรื่องแล้วเสร็จ

๖

๒๕๕๒
๒๔
๓

๒๕๕๓
๐
๘

๒๕๕๔
๖
๕

๒๕๕๕
๗
๔

๒๕๕๖
๔
๔

๒๕๕๗
๐
๒

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
สถิติเรื่องร้องทุกข์ที่มีการร้องทุกข์มากที่สุด ได้แก่ เรื่องแต่งตั้ง ย้ายไม่เป็น
ธรรม ที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
จานวน ๒๘๒ เรื่อง ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน
๘๖ เรื่อง กระทรวงสาธารณสุข จานวน ๔๓ เรื่อง กระทรวงมหาดไทย จานวน
๓๒ เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ จานวน ๒๑ เรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จานวน ๑๙ เรื่อง กระทรวงการคลัง จานวน ๑๖ เรื่อง สานักนายกรัฐ มนตรี
จานวน ๑๕ เรื่อง กระทรวงยุติธรรม จานวน ๑๓ เรื่อง กระทรวงวัฒนธรรม
จานวน ๑๐ เรื่อง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวน ๗ เรื่อง
กระทรวงแรงงาน จานวน ๕ เรื่อง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน ๔ เรื่อง
กระทรวงคมนาคม จานวน ๔ เรื่อง กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่ นคง
ของมนุษย์ จานวน ๓ เรื่อง กระทรวงอุตสาหกรรม จานวน ๓ เรื่อง กระทรวง
การต่างประเทศ จานวน ๑ เรื่อง [ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]
๙๐

ผน มิ สดงเรองร้องทุกข์ ต่งตง ยกย้าย ม่เป็นธรรมท ล้วเสร็จ
ตง ต่ ตุลาคม
- ๘ กุม าพนธ์
๗

๘๖

๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐

๔๓
๓๒

๓๐
๒๑
๒๐

๑๙

๑๖

๑๕

๑๓

๑๐

๑๐

๗

๕

๔

๔

๓

๓

๑

๐

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

สถิติเรื่องร้องทุกข์ที่มีการร้องทุกข์ ในลาดับรองลงมา ได้แก่ เรื่องคัดเลือก
เพื่อเลื่อนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จานวน ๑๙๙ เรื่อง ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข
จานวน ๕๙ เรื่อง กระทรวงการคลัง จานวน ๒๗ เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ
จานวน ๒๒ เรื่อง กระทรวงมหาดไทย จานวน ๒๒ เรื่อง กระทรวงยุติธรรม
จานวน ๑๘ เรื่อง สานักนายกรัฐมนตรี จานวน ๑๑ เรื่อง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จานวน ๙ เรื่อง ส่วนราชการอื่น ๆ รวมจานวน ๓๑ เรื่อง [ข้อมูล ณ
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]

ผน มิ สดงเรองคดเลอกเพอเลอน ดย ม่ อบด้วยก หมายท ล้วเสร็จ
ตง ต่ ตุลาคม
- ๘ กุม าพนธ์
๗
๖๐
๕๐

๔๐
๓๐
๒๐

๑๐
๐

๖

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

สถิ ติ เรื่ องอุ ท ธรณ์ ที่ พิ จ ารณาแล้ ว เสร็ จ ตั้ ง แต่ วั นที่ ๓๐ ตุ ล าคม ๒๕๕๑
ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นเรื่องทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จานวน ๙๒ เรื่อง
ประพฤติ ชั่ว อย่ า งร้า ยแรง จานวน ๗๕ เรื่อง จงใจไม่ ป ฏิบั ติ ต ามระเบียบ จ านวน
๔๔ เรื่อง และความผิดฐานอื่น ๆ จานวน ๑๗๖ เรื่อง [ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗]

ผน มิ สดงข้อมลเรองร้องทุกข์ตามฐานความผิด
ตง ต่ ตุลาคม
- ๘ กุม าพนธ์
๗
๑๗๖
๒๐๐

๙๒

๗๕

๔๔

๐

จานวนเรื่อง

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
การเปรียบเทียบเรื่องอุทธรณ์ที่ พิจารณาแล้วเสร็จในแต่ละฐานความผิด
และในแต่ละปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ/เรื่อง

ทุจริตต่อหน้าที่

ประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง

จงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ

อื่น ๆ

๑๖

๑๕

๑๐

๒๐

๒๐

๑๗

๙

๓๙

๓๕

๒๐

๑๒

๔๐

๑๐

๑๔

๘

๔๕

๑๑

๙

๕

๓๒

๐

๐

๐

๐

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗

ผน มิ สดงเรองอุทธร ์ทพิจาร า ล้วเสร็จ ยกตามฐานความผิด
ตง ต่ ตุลาคม
- ๘ กุม าพนธ์
๗
ทุจริตต่อหน้าที่

ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
๓๙

จงใจไม่ปฏิบัตติ ามระเบียบ
๔๕

อื่น ๆ

๔๐
๓๕
๓๒

๒๐

๒๐

๒๐
๑๗

๑๖ ๑๕
๑๐

๑๒
๙

๑๔
๑๐

๑๑
๘

๙
๕
๐ ๐ ๐ ๐

ปีงบประมาณ ๒๕๕๒

๖๔

ปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
การติดตามการดาเนินการตามคาวินิจฉัย ก.พ.ค.
นับแต่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๓๐ ตุลาคม
๒๕๕๑ เป็นต้ นมาจนกระทั่ง ปัจจุบั นมี เรื่ องที่ ค ณะกรรมการพิ ทักษ์ ระบบคุ ณธรรมได้
พิจ ารณาเรื่ องอุ ท ธรณ์ และเรื่ องร้องทุกข์ ที่ฟั ง ขึ้นจ านวน ๑๐๓ เรื่ อง แยกเป็ นเรื่ อง
อุทธรณ์จานวน ๕๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๑ เรื่องร้องทุกข์จานวน ๔๕ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๘

ผน มิ สดงจานวนเรองอุ ธร
ร้อง ุก ง น
ตัง ต่ ตุ าคม ๕๕ - ๘ กุม าพันธ ๕๕๗

ร้องทุกข์
๔๕ เรื่อง
[๔๓.๖๘ ]

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

อุทธรณ์
๕๘ เรื่อง
[๕๖.๓๑

๖๕

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

สาหรั บเรื่ อ งอุ ท ธรณ์ ที่ ฟั ง ขึ้ น จ านวน ๕๘ เรื่ อ ง สามารถแยกเป็ น
รายปี ง บประมาณได้ ดั ง นี้ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่ มี เ รื่ องที่ พิ จ ารณาฟั ง ขึ้ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จานวน ๑๐ เรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จานวน
๒๑ เรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จานวน ๗ เรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
จานวน ๑๕ เรื่อง และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวน ๕ เรื่อง

ผน มิ สดงเรองอุ ธร
ง น ต่ ปี
ตัง ต่ ตุ าคม ๕๕ - ๘ กุม าพันธ ๕๕๗
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
๐

๖๖

๕

๑๐

๑๕

๒๐

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๒๕

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

สาหรับเรื่องร้องทุกข์ที่ ฟังขึ้น จานวน ๔๕ เรื่อง สามารถแยกเป็นราย
ปีงบประมาณได้ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จานวน ๒ เรื่อง ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๕ เรื่ อง ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน ๑๔ เรื่ อ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จานวน ๘ เรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จานวน
๑๒ เรื่อง และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวน ๔ เรื่อง

ผน มิ สดงเรองร้อง กุ
ง น ต่ ปี
ตัง ต่ ตุ าคม ๕๕ - ๘ กุม าพันธ ๕๕๗
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
๐

๕

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๐

๑๕

๖๗

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เมื่ อได้ แจ้ง ให้ ส่วนราชการดาเนินการตามคาวิ นิจ ฉั ยของ ก.พ.ค. แล้ ว
ส่วนราชการได้ดาเนินการแก้ไขในเรื่องอุทธรณ์ แล้วส่งให้ ก.พ.ค. รับทราบ รวมจานวน
ทั้งสิ้น ๓๖ เรื่อง ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่มีรายงานผลการแก้ไข เนื่องจาก
ไม่มีเรื่องอุทธรณ์ที่รับฟังได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รับรายงานผลการดาเนินการ
จานวน ๕ เรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รับรายงานผลการดาเนินการจานวน
๑๖ เรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รับรายงานผลการดาเนินการจานวน ๙ เรื่อง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รับรายงานผลการดาเนินการจานวน ๖ เรื่อง ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังไม่มีรายงานผลการดาเนินการแก้ไข

ผน มิ สดงเรองอุ ธร
ง น ส่วนราชการรายงานผ
ตัง ต่ ตุ าคม ๕๕ - ๘ กุม าพันธ ๕๕๗
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
๐

๖๘

๒

๔

๖

๘

๑๐

๑๒

๑๔

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๖

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
สาหรับเรื่องร้องทุกข์ที่ได้มีคาวินิจฉัยที่ฟังขึ้น เมื่อได้แจ้งให้ส่วนราชการ
ดาเนินการตามคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. แล้ว ส่วนราชการได้ดาเนินการแก้ไขในเรื่องร้องทุกข์
แล้วส่งให้ ก.พ.ค. รับทราบ รวมจานวนทั้งสิ้น ๒๔ เรื่อง ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
มีรายงานผลการแก้ไข รับรายงานผลการดาเนินการจานวน ๑ เรื่อง ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ รับรายงานผลการดาเนินการจานวน ๑ เรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
รับรายงานผลการดาเนินการจานวน ๕ เรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รับรายงาน
ผลการด าเนิ น การจ านวน ๗ เรื่ อ ง ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รั บ รายงานผล
การดาเนินการจานวน ๑๐ เรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังไม่มีรายงานผล
การดาเนินการแก้ไข

ผน มิ สดงเรองร้อง กุ
ง น ส่วนราชการรายงานผ
ตัง ต่ ตุ าคม ๕๕ - ๘ กุม าพันธ ๕๕๗
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
๐

๒

๔

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖

๘

๑๐

๖๙

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เปรี ย บเที ยบเรื่ องอุ ท ธรณ์ แ ละเรื่ องร้ องทุ กข์ ที่ ก.พ.ค. พิ จ ารณาฟั ง ขึ้ น
จ านวน ๑๐๓ เรื่ อ ง แยกเป็ น เรื่ อ งอุ ท ธรณ์ จ านวน ๕๘ เรื่ อ ง เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์
จานวน ๔๕ เรื่อง ส่วนราชการดาเนินการเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ตามคาวินิจฉัย
ของ ก.พ.ค. แล้วรายงานผลการดาเนินการให้ ก.พ.ค. ทราบ จานวน ๖๐ เรื่อง แยกเป็น
เรื่ องอุ ท ธรณ์ จ านวน ๓๖ เรื่ อ ง เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ จ านวน ๒๔ เรื่ อ ง คงค้ า ง
ดาเนินการพิจารณา จานวน ๔๓ เรื่อง แยกเป็นเรื่องอุทธรณ์ จานวน ๒๒ เรื่อง
เรื่องร้องทุกข์ จานวน ๒๑ เรื่อง

ผน มิ สดง าพรวมเรองอุ ธร
เรองร้อง ุก ง นเปรยบเ ยบกับ
เรอง ส่วนราชการดาเนินการเสร็จ
ตัง ต่ ตุ าคม ๕๕ - ๘ กุม าพันธ ๕๕๗
อยุ่ระหว่างดาเนินการ

ร้องทุกข์

เรื่องฟังขึ้น

๒๑
๒๔
๔๕
๒๒

อุทธรณ์

ดาเนินการเสรจ

๓๖
๕๘
๔๓

รวม

๗

๖๐
๑๐๓

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
สถิติการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามระบบคุณธรรมของส่วนราชการ
ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาและกฎหมายไม่ได้
บัญญัติให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. แต่ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับ
ตามข้อ ๒๐ ของ กฎ ก.พ.ค. ว่าด้ วยการร้องทุก ข์และการพิจารณาวินิจฉั ยร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง ก.พ.ค. ได้ตรวจสอบการดาเนินการของส่วนราชการ
ว่าได้ปฏิบัติตามระบบคุณธรรมที่วางไว้หรือไม่ โดยเริ่มตรวจสอบตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีหน่วยงานที่มีเรื่องร้ องทุกข์
จานวน ๑๒๘ เรื่อง ได้ดาเนินการและได้รับการตรวจสอบว่าปฏิบัติตามระบบคุณธรรมแล้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีหน่วยงานที่มีเรื่องร้องทุกข์จานวน ๘๓ เรื่อง ได้ดาเนินการ
และได้รับการตรวจสอบว่าปฏิบัติตามระบบคุณธรรมแล้ว

ผน มิ สดงเรองร้องทุกขต่อส่วนราชการ ละ ด้รับการตรวจสอบ
ระ ว่างปีงบประมาณ พ. . ๕๕๕ - ๕๕๖
๑๒๘

๘๓

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๗๑

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

การร้องทุกข์อันเกิดจากผู้บังคับบัญชาและกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้ร้องทุกข์
ต่อ ก.พ.ค. แต่ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปนั้น สามารถแยกพิจารณา
เป็นรายส่วนราชการได้ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สานักนายกรัฐมนตรี จานวน
๗ เรื่อง กระทรวงการคลัง จานวน ๑๕ เรื่อง กระทรวงการต่างประเทศ จานวน
๑ เรื่อง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน ๑ เรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จานวน ๒๓ เรื่อง กระทรวงมหาดไทย จานวน ๑๓ เรื่อง กระทรวงยุติธรรม
จ านวน ๑๒ เรื่ อง กระทรวงแรงงาน จ านวน ๘ เรื่ อง กระทรวงวั ฒ นธรรม
จานวน ๕ เรื่อง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน ๗ เรื่อง
กระทรวงสาธารณสุข จานวน ๓๓ เรื่อง กระทรวงอุตสาหกรรม จานวน ๑ เรื่อง
กระทรวงศึกษาธิการ จานวน ๑ เรื่อง กระทรวงพลังงาน จานวน ๑ เรื่อง

ผน มิ สดงรายละเอยด ต่ละส่วนราชการทมการร้องทุกข
ปีงบประมาณ พ. . ๕๕๕
๓๓

๓๕
๓๐
๒๕

๒๑

๒๐

๑๕
๑๓

๑๕
๑๐
๕

๑๒
๘

๗

๗

๕
๑

๑

๑

๑

๐

๗

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑

๑

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

การร้องทุกข์อันเกิดจากผู้บังคับบัญชาและกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้ร้องทุกข์
ต่อ ก.พ.ค. แต่ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปนั้น สามารถแยกพิจารณา
เป็นรายส่วนราชการได้ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สานักนายกรัฐมนตรี จานวน
๓ เรื่อง กระทรวงการคลัง จานวน ๖ เรื่อง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า
จานวน ๒ เรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน ๗ เรื่อง กระทรวงมหาดไทย
จ านวน ๑๔ เรื่ อ ง กระทรวงยุ ติ ธ รรม จ านวน ๑๓ เรื่ อ ง กระทรวงแรงงาน
จ านวน ๔ เรื่ อ ง กระทรวงวั ฒ นธรรม จ านวน ๓ เรื่ อ ง กระทรวงพาณิ ช ย์
จานวน ๓ เรื่อง กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน ๔ เรื่อง
กระทรวงสาธารณสุข จานวน ๗ เรื่อง กระทรวงอุตสาหกรรม จานวน ๑ เรื่อง
กระทรวงศึ กษาธิ การ จานวน ๖ เรื่ อง กระทรวงคมนาคม จ านวน ๕ เรื่ อ ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวน ๘ เรื่อง
ผน มิ สดงรายละเอยด ต่ละส่วนราชการทมการร้องทุกข
ปีงบประมาณ พ. . ๕๕๖
๑๔

๑๔

๑๓

๑๒
๑๐
๘

๖

๖
๔

๓

๖
๔

๒

๘

๗

๗

๓

๒

๓

๕

๔
๑

๐

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๗๓

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ สามารถเปรียบเทียบส่วนราชการ
ที่มีเรื่องร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาได้ดังนี้

ผน มิ สดงรายละเอยดเปรยบเทยบ ต่ละส่วนราชการทมการร้องทุกข
ปีงบประมาณ พ. . ๕๕๕ - ๕๕๖
๓๕
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๓๐
๒๕
๒๑

๒๐
๑๕

๑๕

๑๔
๑๓

๑๐
๕

๗

๖

๗

๗๔

๘

๓
๑

๐

๑๓
๑๒

๐ ๑

๒

๔

๗

๕

๗

๑

๑๑

๘

๖

๔
๑๑

๑

๕

๑

๐

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีเรื่องร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาทั้งหมด
จานวน ๑๒๘ เรื่อง เป็นเรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จ จานวน ๗๓ เรื่อง คงค้าง ๕๕
เรื่อง ดังนี้

ผน มิเปรยบเทยบเรองร้องทุกขปีงบประมาณ พ. . ๕๕๕

เรื่องอยู่ระหว่าง
พิจารณา
๕๕ เรื่อง

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

เรื่องพิจารณาเสร็จ
๗๓ เรื่อง

๗๕

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

เรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จานวน ๗๓ เรื่อง
สามารถแยกรายละเอียดทั้งหมดได้ดังนี้ เรื่องที่พิจารณายกคาร้องทุกข์ จานวน ๕๑
เรื่อง ไม่รับเรื่องไว้พิจารณา จานวน ๕ เรื่อง เรื่องร้องทุกข์ฟังขึ้น จานวน ๖ เรื่อง
เรื่องขอถอนร้องทุกข์ จานวน ๕ เรื่อง เรื่องยุติเรื่อง จานวน ๖ เรื่อง ดังนี้

ผน มิเปรยบเทยบเรองร้องทุกขท ล้วเสร็จปีงบประมาณ พ. . ๕๕๕
ขอถอนเรื่อง
๗

ยุติเรื่อง
๘

ร้องทุกข์ฟังขึ้น
๘
ไม่รับพิจารณา
๗

๗๖

ยกคาร้องทุกข์
๗๐

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีเรื่องร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาทั้งหมด
จานวน ๘๓ เรื่อง เป็นเรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จ จานวน ๕๖ เรื่อง คงค้าง ๒๗
เรื่อง ดังนี้

ผน มิเปรยบเทยบเรองร้องทุกขปีงบประมาณ พ. . ๕๕๖

เรื่องอยู่ระหว่าง
พิจารณา
๒๗ เรื่อง
เรื่องพิจารณาเสร็จ
๕๖ เรื่อง

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๗๗

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

เรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จานวน ๕๖ เรื่อง
สามารถแยกรายละเอียดทั้งหมดได้ดังนี้ เรื่องที่พิจารณายกคาร้องทุกข์ จานวน ๓๙
เรื่อง ไม่รับเรื่องไว้พิจารณา จานวน ๑๒ เรื่อง เรื่องร้องทุกข์ฟังขึ้น จานวน ๕ เรื่อง

ผน มิเปรยบเทยบเรองร้องทุกขท ล้วเสร็จปีงบประมาณ พ. . ๕๕๖

ร้องทุกข์ฟังขึ้น
๕ เรื่อง
ไม่รับพิจารณา
๑๒ เรื่อง
ยกคาร้องทุกข์
๓๙ เรื่อง

๗๘

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
คณะกรรมการพิ ทั กษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรมร่ ว มกั บ ส านักงาน ก.พ. ในฐานะ
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ จัด ท าโครงการเพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ แ ก่
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกข์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง มาโดยตลอดตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึง
ปัจจุบัน และยังคงพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพต่อไป รวมทั้งยังได้ส่งเสริมพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพของข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีรายละเอียดดังนี้

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๗๙

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมและผู้เกี่ยวข้อง
นับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกข์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตลอดมาเป็นประจาทุกปี โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการ
พิทักษ์ ระบบคุณธรรม กรรมการวินิจฉัยอุ ทธรณ์ และกรรมการวินิจฉั ยร้องทุกข์ และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโดยการอบรมและสัมมนาให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ มีรายละเอียด
ดังนี้
การศึกษาดูงานในประเทศ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาดูงานด้านกระบวนงานกับ
หน่วยงานที่มีลักษณะการดาเนินงานที่ใกล้เคียงกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองระยอง ซึ่งได้ศึกษา
กระบวนการวิธีปฏิบัติงานด้านธุรการ การรับ – ส่งหนังสือ การออกเลขคดีดา – เลขคดี
แดง การจัดเก็บสานวนคดี และการออกหมายศาล
ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน
ณ ศาลปกครองนครราชสีมา ซึ่งได้ศึกษาถึงกระบวนการพิจารณาของศาลปกครอง
กระบวนการปฏิบัติงานด้านธุรการศาลปกครอง วิธีการเก็บสานวนคดี และศึกษาถึง
วิธีการพิจารณาคดีในห้องพิจารณาคดีจริง เป็นต้น

๘๐

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
การศึกษาดูงานในต่างประเทศ
หลัง จากที่ค ณะกรรมการพิทั กษ์ร ะบบคุ ณธรรมได้ ปฏิบั ติห น้า ที่
มาระยะหนึ่งแล้ว ได้เดินทางเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงาน
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒
ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ โดยแบ่งการเดินทางเพื่อศึกษาดูงานออกเป็น ๒ กลุ่ม
โดยกลุ่มที่หนึ่ง เดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย
ซึ่งได้ศึกษาดูงานจานวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ Australian Public Service Commission
กรุงแคนเบอร่า และ Merit Protection Boards [MPB] เมืองเมลเบิร์น โดย Australian
Public Service Commission กรุงแคนเบอร่า ได้ศึกษาเรื่องอานาจหน้าที่ของ Merit
Protection Commissioner และการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการของประเทศ
ออสเตรเลีย รวมทั้งเรื่องบทบาทหลักของ Merit Protection Commissioner คือ การสร้าง
หลักประกันและค่านิยมของ Australian Public Service [APS] โดยหน่วยงานต่าง ๆ
ได้นาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับ Merit Protection Boards [MPB] ได้ศึกษา
ถึงอานาจหน้าที่ของ Merit Protection Boards [MPB]

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๘๑

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ส่วนกลุ่มที่สอง เดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งได้ศึกษาดูงานกระบวนการพิจารณาคดีของ U.S. Merit Systems Protection Board
[MSPB] กรุงวอชิงตัน ดี ซี ในหลายด้าน ได้แก่
๑) การศึกษาถึงประวัติโครงสร้าง หลักการ หน่วยงาน ภารกิจ
และอานาจหน้าที่ของ U.S. Merit Systems Protection Board [MSPB]
๒) ศึกษากระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ชั้นต้น [The Initial Appeal
Process]
๓) ศึกษาถึงกระบวนการยื่นคาร้องให้ทบทวนกระบวนการตัดสิน
[Petiion For Review Process [PFR process] ]
๔) ศึกษาถึงหน้ าที่ และกิ จกรรมของส านั กนโยบายและประเมินผล
[MSPB office of Policy and Evaluation [OPE] ] มีหน้าที่ในการควบคุม ดูแล
ระบบคุณธรรมโดยมีบทบาทในการศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนระบบคุณธรรมให้มีความ
เข้มแข็งและแข็งแกร่ง
๕) การเข้าร่วมรับฟังการไต่สวนข้อเท็จจริงทาง Video Conference
ณ สานักงานภูมิภาคกรุงวอชิงตัน ดี ซี ในคดีที่เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กในสังกัด กองทัพเรือ
สหรัฐอเมริกาได้รับคาสั่งให้ออกจากงาน เนื่องจากบกพร่องต่อหน้าที่

๘๒

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
การจัดอบรมและสัมมนาให้ความรู้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีการจัดอบรมและสัมมนาจานวน
๑๐ ครั้ง ใน ๑๐ หัวข้อวิชาดังนี้
๑) แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
๒) แนวคิดเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์
๓) การจัดข้าราชการเข้าประเภทตาแหน่ง สายงาน และระดับตาแหน่ง
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
๔) ระเบียบงานสารบรรณ
๕) การจับประเด็น
๖) เทคนิคการไต่สวนและการจัดทาคาวินิจฉัย
๗) การดาเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๘) บทบาทของผู้ ด าเนิ นการทางวิ นัย การตรวจส านวนการ
ดาเนินการทางวินัย และการจัดทาบันทึกความเห็น
๙) แนวทางการร่างคาวินิจฉัยของศาลปกครอง
๑๐) ทบทวนการปฏิบัติตามบทบาท ภารกิจในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ก.พ.ค. และยุทธศาสตร์การพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีการจัดอบรมและสัมมนาจานวน
๘ ครั้ง ใน ๘ หัวข้อวิชาดังนี้
๑) คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
๒) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
๓) การสรุปประเด็น
๔) ธรรมะกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
๕) การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีปกครอง
๖) ระบบวิ นัยข้ า ราชการพลเรื อนตามพระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ยบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๘๓

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
๗) การย่อคาวินิจฉัย
๘) วิทยากรมืออาชีพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีการจัดอบรมและสัมมนาจานวน
๕ ครั้ง ใน ๕ หัวข้อวิชาดังนี้
๑) การเลื่อน แต่งตั้ ง โอน ย้ายข้าราชการพลเรือนประเภท
บริหารและอานวยการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒) การเลื่อน แต่ง ตั้ง โอน ย้ายข้าราชการพลเรื อนประเภท
วิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๓) การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๔) การมอบอานาจตามพระราชกฤษฎีกามอบอานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐
๕) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ มี ก ารจั ด อบรมและสั ม มนา
จานวน ๔ ครั้ง ใน ๔ หัวข้อวิชาดังนี้
๑) กฎหมายเกี่ยวกับการล้างมลทิน กับการดาเนินการทางวินัย
๒) กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓) การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง
๔) การจัดทาคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีการจัดอบรมและสัมมนาจานวน
๒ ครั้ง ใน ๓ หัวข้อวิชาดังนี้
๑) ปัญหาการใช้กฎหมายไทย : การไม่ยอมรับคาตัดสินของศาล
๒) วิธีแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการ
บริหารงานบุคคลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๓) การแก้ไขเยียวยาความบกพร่องของคาสั่งทางปกครอง

๘๔

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๘๕

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

๘๖

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
โครงการพัฒนาระบบการสร้างเครือข่ายการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นปีแรกที่ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในส่วนของการพัฒนาระบบการสร้าง
เครื อข่ า ยการพิ ทั กษ์ร ะบบคุ ณ ธรรมในระบบราชการ โดยได้ ท าการศึ กษาวิ เ คราะห์
ในเบื้องต้ นเพื่อหาวิธี การสร้า งเครื อข่ ายรวมทั้ง การพั ฒนาเครื อข่ ายการพิ ทักษ์ร ะบบ
คุณธรรมอันเป็นพื้นฐานของการศึกษาวิจัยในปีถัดไป ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็น
ปีที่ ๒ ที่ได้ดาเนินโครงการต่อจากปีแรก แต่เป็นปีแรกที่ได้เริ่ม โครงการพัฒนาระบบ
การสร้างเครือข่ายการพิทักษ์ระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง โดยได้จัดจ้างศูนย์วิจัยเครือข่าย
ทางธุ รกิ จและชุม ชนเข้ มแข็ง คณะวิ ทยาการจั ดการ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ พระนคร
เป็นที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการสร้างเครือข่ายควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างเครือข่าย
ดังกล่าวด้วย การสร้างเครือข่ายดังกล่าวได้จัดสัมมนาข้าราชการพลเรือนในส่วนภูมิภาค
รวมจานวน ๓ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมจานวน ๑๙๖ คน ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการในสังกัดจังหวัดจานวน ๖ จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และจังหวัดชุมพร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวน ๖๒ คน
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรัตนปาร์ค
จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการในสังกัดจังหวัดจานวน ๕ จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตร จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัด
นครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวน ๕๕ คน
ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมนาข่าบุรี
รีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการในสังกัดจังหวัดจานวน ๕ จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลาภู และจังหวัด
หนองคาย มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวน ๗๙ คน

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๘๗

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ดาเนินโครงการพัฒนาระบบการสร้างเครือข่ายการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมในระบบราชการต่อเป็นปีที่ ๓ โดยในปีนี้ได้ดาเนินการสร้างเครือข่าย
การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการด้วยตนเอง ซึ่งได้เชิญผู้รับจ้างในปีที่ผ่านมา
จากศูนย์วิจัยเครือข่ายทางธุรกิจและชุมชนเข้มแข็ง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากรในส่วนของการพัฒนาเครือข่ายการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
รวมจานวน ๔ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมจานวน ๑๔๒ คน ดังนี้

๘๘

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสมฤดี
รีสอร์ ท จังหวัด นครนายก ประกอบด้ วยตั วแทนข้าราชการในสัง กัดจั ง หวัดจ านวน
๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว
และจังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวน ๔๙ คน
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสมิหรา
จั ง หวั ด สงขลา ประกอบด้ ว ยตั ว แทนข้ า ราชการในสั ง กั ด จั ง หวั ด จ านวน ๕ จั ง หวั ด
ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวน ๕๓ คน
ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมธนินทร
รีสอร์ท จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการในสังกัดจังหวัดจานวน ๕ จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัด
อานาจเจริญ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวน ๕๔ คน
ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมพะเยา เกรทเวย์
จั ง หวั ด พะเยา ประกอบด้ ว ยตั ว แทนข้ า ราชการในสั ง กั ด จั ง หวั ด จ านวน ๕ จั ง หวั ด
ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวน ๔๗ คน

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๘๙

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ดาเนินโครงการพัฒนาระบบการสร้างเครือข่ายการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมในระบบราชการต่อเป็นปีที่ ๔ ติดต่อกัน ซึ่งในปีที่ ๔ นี้ได้ดาเนินการ
โดยจั ด จ้ า งศู น ย์ วิ จั ย เครื อ ข่ า ยทางธุ ร กิ จ และชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นผู้ดาเนินการอีกครั้ง เพื่อสร้างเครือข่ายเพิ่มเติม และ
พัฒนาเครือข่ายที่มี อยู่ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นตามแนวทางที่ศูนย์วิจัยเครือข่ายทางธุรกิจและ
ชุมชนเข้มแข็ง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เสนอไว้ในรายงาน
ผลการศึกษาวิจัยการเสร้างเครือข่ายและการพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง ได้ดาเนินโครงการ
สร้างเครือข่ายใหม่รวมจานวน ๓ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมจานวน ๑๗๗ คน และ
พัฒนาเครือข่ายที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็งจานวน ๑ เครือข่าย รวม ๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
เครือข่ายเดิมครั้งที่ ๑ จานวน ๑๖ คน ครั้งที่ ๒ จานวน ๕๗ คน ดังนี้
๑) การสร้างเครือข่ายใหม่
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเชียงใหม่
รัตนโกสินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการในสังกัดจังหวัดจานวน
๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาพูน จังหวัดลาปาง
และจังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวน ๕๕ คน
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ
รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการในสังกัดจังหวัด
จานวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด
สุรินทร์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวน ๕๕ คน
ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเทา-ทอง
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ การโรงแรม มหาวิ ท ยาลั ยบู ร พา จั ง หวั ด ชลบุ รี ประกอบด้ ว ยตั ว แทน
ข้ า ราชการในสั ง กั ด จัง หวั ด จานวน ๕ จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ชลบุ รี จั ง หวั ด ระยอง
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดตราด มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวน ๖๗ คน

๙๐

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
๒) การพัฒนาเครือข่ายที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็ง
ครั้ ง ที่ ๑ ประชุมระดมสมองเพื่ อพัฒ นาและสร้ า งเครื อข่ า ยให้ เ ข้ ม แข็ ง
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค จังหวัดตรัง ประกอบด้วย
ตัวแทนข้าราชการในสังกัดจังหวัดจานวน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
จานวน ๑๖ คน
ครั้งที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็งระหว่างวันที่
๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอทร์ท จังหวัดกระบี่
ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการในสังกัดจังหวัดจานวน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่
จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดสตูล
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวน ๕๗ คน

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๙๑

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาระบบการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการต่อเป็นปีที่ ๕ ในการดาเนินการได้จัดจ้าง
ศูนย์วิจัยเครือข่ายทางธุรกิจและชุมชนเข้มแข็ง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร เป็นผู้ดาเนินการเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
เพื่อสร้า งเครือข่า ยเพิ่ มเติม และพัฒ นาเครื อข่า ยที่ มีอยู่ ให้เ ข้ม แข็ง ยิ่ง ขึ้นตามแนวทาง
ที่ศูนย์วิจัยเครือข่ายทางธุรกิจและชุมชนเข้มแข็ง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ได้เสนอไว้ในรายงานผลการศึกษาวิจัยการเสร้างเครือข่ายและการพัฒนา
เครือข่ายให้เข้มแข็ง ได้ดาเนินโครงการสร้างเครือข่ายใหม่รวมจานวน ๓ ครั้ง และพัฒนา
เครือข่ายที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็งจานวน ๑ เครือข่าย รวม ๔ ครั้ง ดังนี้
๑) การสร้างเครือข่ายใหม่
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ จังหวัดมุกดาหาร
ประกอบด้ ว ยตั ว แทนข้ า ราชการในสั ง กั ด จั ง หวั ด จ านวน ๖ จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด
ศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราฃธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร
และจังหวัดบึงกาฬ
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสิงห์บุรี
ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการในสังกัดจังหวัดจานวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ลพบุรี
จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี
ครั้ ง ที่ ๓ ระหว่ า งวั น ที่ ๖ – ๗ มี น าคม ๒๕๕๗ ณ จั ง หวั ด ระนอง
ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการในสังกัดจังหวัดจานวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต
๒) การพัฒนาเครือข่ายที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็ง จานวน ๑ ครั้ง โดยการ
ประชุ ม ระดมสมองเพื่ อ พั ฒ นาและสร้ า งเครื อข่ า ยให้ เ ข้ ม แข็ ง ระหว่ า งวั น ที่ ๑๓ – ๑๔
มีนาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัด ชัยภูมิ ประกอบด้ วยตั วแทนข้า ราชการในสั งกั ดจั งหวั ด
จ านวน ๕ จัง หวั ด ได้ แ ก่ จัง หวั ด เพชรบู ร ณ์ จั ง หวั ด ชั ยภู มิ จั ง หวั ด นครราชสี ม า
จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

๙๒

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
โครงการสัมมนาให้ความรู้เรื่องการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ในระบบราชการพลเรือน
นับแต่ ก.พ.ค. ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็ น ต้ น มา ได้ ด าเนิ น การให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งการพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรม
ในระบบราชการพลเรือนแก่ข้าราชการพลเรือนทั้งข้าราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จนถึงปัจจุบัน โดยโครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๔ โครงการย่อย ดังนี้
๑) โครงการ “สัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมในระบบราชการพลเรือนประจาปี”
๒) โครงการ “ก.พ.ค. สัญจรพบข้าราชการพลเรือนในส่วนกลาง”
๓) โครงการ “ก.พ.ค. สัญจรพบข้าราชการพลเรือนในส่วนภูมิภาค”
๔) โครงการ “สั มมนาเสริ มสร้ างความรู้ ค วามเข้ าใจให้ แก่ ข้ าราชการ
พลเรือนที่ปฏิบัติงานด้านร้องทุกข์ของส่วนราชการ”

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๙๓

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
๑) โครงการ “สัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนประจาปี”
โครงการดังกล่าวได้จัดเป็นประจาทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา
โดยปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ จั ดสั มมนาจ านวน ๑ ครั้ ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จั ดสั มมนาจ านวน
๑ ครั้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดสัมมนาจานวน ๑ ครั้ง รวมจานวน ๓ ครั้ง ดังนี้
๑.๑) จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๒๙๓ คน โดยการจัดสัมมนาดังกล่าวประกอบด้วย
หัวข้อ “เรื่องการพิทักษ์ระบบคุณธรรม” เป็นการบรรยายพิเศษโดย นายประวีณ ณ นคร
อดีตเลขาธิการ ก.พ. การเสวนา “เรื่องผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือน”
ประกอบด้วย เลขาธิการ ก.พ. ตุลาการศาลปกครองกลาง คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และรองอธิบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการบรรยาย “เรื่องกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์” โดย ก.พ.ค.

๙๔

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
๑.๒) จั ด สั ม มนาเมื่ อวั น ที่ ๗ มิ ถุ นายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมริ ช มอนด์
จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๙๑๓ คน โดยการจัดสัมมนาดังกล่าวมีนางจรวยพร
ธรณินทร์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม บรรยายในหัวข้อ “เรื่อง ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์ระบบ
คุณธรรม” และการเสนาในหัวข้อ “เรื่องสิทธิของข้าราชการและกระบวนการพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์” โดย นายอนุชา วงษ์บัณฑิต และนายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ์

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๙๕

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
๑.๓) จั ด สัม มนาเมื่ อ วั นที่ ๒๐ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมิ ร าเคิ ล
แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๓๓๐ คน โดยการจัดสัมมนา
ดั ง กล่ า วมี นางจรวยพร ธรณิ นทร์ กรรมการพิ ทั กษ์ ระบบคุ ณธรรม บรรยายในหั วข้ อ
“เรื่องตัวอย่างจากประสบการณ์ทางานการพิทักษ์ระบบคุณธรรม” และการเสนาในหัวข้อ
“เรื่องคุยกับกรรมการเจ้าขอสานวนกับคาวิจิฉัยที่เป็นข่าว” โดย นายอนุชา วงษ์บัณฑิต และ
นายสุรพงษ์ วิชญกิตติ

๙๖

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
๒) โครงการ “ก.พ.ค. สัญจรพบข้าราชการพลเรือนในส่วนกลาง”
โครงการดังกล่าวได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา โดยการ
จัดสัมมนาดังกล่าวมีนางสาวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม บรรยาย
ในหัวข้อ “เรื่องการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ” และนางจรวยพร ธรณินทร์
กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม บรรยายในหัวข้อ “เรื่อง ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม”
ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดสัมมนาจานวน ๔ ครั้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดสัมมนาจานวน ๕ ครั้ง
และปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดสัมมนาจานวน ๑ ครั้ง รวมจานวน ๑๐ ครั้ง มีผู้เข้าสัมมนาทั้งสิ้น
จานวน ๗๐๘ คน ดังนี้
๒.๑) การสัมมนาปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเดอะเลกาซี่
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๒๕ คน ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ ๒ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมที เค พาเลซ
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๓๐ คน ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม
ครั้งที่ ๓ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๒๕ คน ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๔ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๒๕ คน ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๙๗

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

๒.๒) การสัมมนาปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเอ็ม ทู เดอ
บางกอก กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๗๕ คน ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการ
ในสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพลังงาน
ครั้ งที่ ๒ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโฮเทล
เดอ ม๊ อ ก กรุ งเทพมหานคร มี ผู้ เข้ าสั มมนาจ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้ วยตั วแทน
ข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๙๘

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ครั้งที่ ๓ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเดอะเลกาซี่
กรุ ง เทพมหานคร มี ผู้ เข้ า สั ม มนาจ านวน ๕๐ คน ประกอบด้ ว ยตั ว แทนข้ า ราชการ
ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และกระทรวงอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๔ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเดอะเลกาซี่
กรุ ง เทพมหานคร มี ผู้ เข้ า สั ม มนาจ านวน ๕๐ คน ประกอบด้ ว ยตั ว แทนข้ า ราชการ
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม และกระทรวงพาณิชย์
ครั้งที่ ๕ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเดอะเลกาซี่
กรุ งเทพมหานคร มี ผู้ เข้ าสั มมนาจ านวน ๖๘ คน ประกอบด้ วยตั ว แทนข้ า ราชการ
ในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒.๓) การสัมมนาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม กรมราชทัณฑ์
จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๒๓๐ คน ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการ
ในสังกัดกรมราชทัณฑ์

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๙๙

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

๑๐๐

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
๓) โครงการ “ก.พ.ค. สัญจรพบข้าราชการพลเรือนในส่วนภูมิภาค”
โครงการดั ง กล่ า วได้ เ ริ่ ม ด าเนิ น การตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็ น ต้ น มา
โดยการจัดสัมมนาดังกล่าวมีนางสาวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
บรรยายในหัวข้อ “เรื่องกระบวนการพิจารณาของ ก.พ.ค. กับการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
อุทธรณ์ และเรื่องกระบวนการพิจารณาของ ก.พ.ค. กับการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้อง
ทุกข์” ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดสัมมนาจานวน ๑๑ ครั้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดสัมมนาจานวน
๗ ครั้ง รวมจานวน ๑๘ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นจานวน ๑,๐๕๐ คน ดังนี้
๓.๑) การสัมมนาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมดุสิต
ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย
ตัวแทนข้าราชการในสังกัดจังหวัดเชียงราย
ครั้ ง ที่ ๒ จั ด สั ม มนาเมื่ อวั น ที่ ๑๐ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรม
อิมพิเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วยตัวแทน
ข้าราชการในสังกัดจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๓ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเซ็นทารา
แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย
ตัวแทนข้าราชการในสังกัดจังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ ๔ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมพูลแมน
ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๑๒๐ คน ประกอบด้วยตัวแทน
ข้าราชการในสังกัดจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๕ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมโนโวเทล
เซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วยตัวแทน
ข้าราชการในสังกัดจังหวัดสงขลา

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๐๑

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ครั้ ง ที่ ๖ จั ด สั ม มนาเมื่ อ วั น ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรม
ไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย
ตัวแทนข้าราชการในสังกัดจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ครั้งที่ ๗ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมคาทีน่า
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ผู้ เ ข้ า สั ม มนาจ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้ ว ยตั ว แทนข้ า ราชการ
ในสังกัดจังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ ๘ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมาริไทม์
ปาร์ค แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วยตัวแทน
ข้าราชการในสังกัดจังหวัดกระบี่
ครั้งที่ ๙ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมธรรมรินทร์
จังหวัดตรัง มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๑๒๐ คน ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการในสังกัด
จังหวัดตรัง
ครั้ ง ที่ ๑๐ จัด สัม มนาเมื่ อวั นที่ ๒๙ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม
ท๊ อ ปแลนด์ แอนด์ คอนเวนชั่ น จั งหวั ดพิ ษณุ โลก มี ผู้ เข้ าสั มมนาจ านวน ๑๐๐ คน
ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการในสังกัดจังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ ๑๑ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเลยพาเลซ
จังหวัดเลย มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๑๑๐ คน ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการในสังกัด
จังหวัดเลย

๑๐๒

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

๓.๒) การสัมมนาในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสมฤดี
รีสอร์ ท จังหวัด นครนายก ประกอบด้ วยตั วแทนข้าราชการในสัง กัดจัง หวัดจ านวน
๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว
และจังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวน ๔๙ คน
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสมิ หรา
จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการในสังกัดจังหวัดจานวน ๕ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดสงขลา จังหวัดพั ทลุง จังหวั ดปัต ตานี จั งหวั ดยะลา และจังหวัดนราธิ วาส
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวน ๕๓ คน

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๐๓

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมธนิ นทร
รีสอร์ท จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการในสังกัดจังหวัดจานวน ๕ จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัด
อานาจเจริญ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวน ๕๔ คน
ครั้ ง ที่ ๔ ระหว่ า งวั นที่ ๙ – ๑๐ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมพะเยา
เกรทเวย์ จั ง หวั ด พะเยา ประกอบด้ ว ยตั ว แทนข้ า ราชการในสั ง กั ด จั ง หวั ด จ านวน
๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัด
เชียงราย มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวน ๔๗ คน
ครั้ ง ที่ ๕ จัด สัม มนาเมื่อวั นที่ ๕ กั นยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโกเดน
ดราก้อน รีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๗๔ คน ประกอบด้วยตัวแทน
ข้าราชการในสังกัดจังหวัดสิงห์บุรี
ครั้งที่ ๖ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา
คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๙๓ คน ประกอบด้วย
ตัวแทนข้าราชการในสังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ ๗ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสองพันบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๑๐๒ คน ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการ
ในสังกัดจังหวัดสุพรรณบุรี

๑๐๔

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
๓.๓) การสัมมนาในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ได้ ร่ ว มกั บศู นย์ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของ
จังหวัดและท้องถิ่น [ศท.] จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ข้าราชการพลเรือนในจังหวัดต่าง ๆ
ทั่วทั้งประเทศ รวม ๑๐ ครั้ง ๆ ละ ๖ – ๑๐ จังหวัด มีผู้เข้าสัมมนาครั้งละ ๒๐๐
ถึง ๓๐๐ คน โดยมีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม และกรรมการวินิจฉัย อุทธรณ์
หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ประกอบด้วย นางสาวทัศนีย์
ธรรมสิทธิ์ นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ นายอนุชา วงษ์บัณฑิตย์ นางสาววัธนี
ตรีทอง นายทินกร ตุงคโสภา และนายชวรัตน์ รุกขพันธุ์ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรม
เซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าสัมมนาจานวน
๒๔๖ คน ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการจาก ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลาภู
และจังหวัดอุดรธานี
ครั้ ง ที่ ๒ จัด สัม มนาเมื่ อวั นที่ ๒๑ ธั นวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม
ดิเอ็มเพรส จังหวั ดเชียงใหม่ มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๒๖๔ คน ประกอบด้วยตัวแทน
ข้าราชการจาก ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด น่าน
จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาปาง และจังหวัดลาพูน
ครั้ งที่ ๓ จั ดสั ม มนาเมื่ อวั นที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม
เรือรัษฎา จังหวัดตรัง มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๒๕๓ คน ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการ
จาก ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
ครั้งที่ ๔ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรม
คลาสสิค คามิ โอ จัง หวั ดระยอง มี ผู้ เข้ าสั มมนาจ านวน ๒๐๑ คน ประกอบด้ ว ย
ตั ว แทนข้ า ราชการจาก ๘ จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด จั นทบุ รี จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง
และจังหวัดสระแก้ว

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๐๕

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ครั้งที่ ๕ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเจพี
เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๒๒๕ คน ประกอบด้วยตัวแทน
ข้าราชการจาก ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๖ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมไพลิน
จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๒๙๕ คน ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการจาก
๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์
ครั้งที่ ๗ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม
แกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าสัมมนา
จานวน ๒๕๐ คน ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการจาก ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม
ครั้งที่ ๘ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม
เซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๒๓๒ คน
ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการจาก ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสาคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด
ครั้งที่ ๙ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมทวิน
โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๒๐๒ คน ประกอบด้วยตัวแทน
ข้าราชการจาก ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
พังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ ๑๐ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมคลาสสิค
คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๓๒๓ คน ประกอบด้วยตัวแทน
ข้าราชการจาก ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดอุทัยธานี

๑๐๖

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
นอกจากนั้น สานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สานักงาน ก.พ. ยังได้ร่วมกับ
ก.พ.ค. จัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมจานวน
๓ ครั้ง โดยนางสาวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ดังนี้
ครั้ ง ที่ ๑ ระหว่ า งวั น ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเชี ย งใหม่
รัตนโกสินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการในสังกัดจังหวัดจานวน
๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาพูน จังหวัดลาปาง
และจังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวน ๕๕ คน
ครั้ งที่ ๒ ระหว่ างวั นที่ ๒๑ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเฮอร์ มิ เ ทจ
รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการในสังกัดจังหวัด
จานวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด
สุรินทร์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวน ๕๕ คน
ครั้ ง ที่ ๓ ระหว่ า งวั น ที่ ๒๑ มี น าคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเทา-ทอง
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการ
ในสังกัดจังหวัดจานวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดตราด มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวน ๖๗ คน

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๐๗

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

๓.๔) การสัมมนาในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
สานักพิทักษ์ระบคุณธรรม สานักงาน ก.พ. ยังได้ร่วมกับ ก.พ.ค. จัดสัมมนา
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการในส่วนภูมิภาคจานวน ๓ ครั้ง โดยนางสาวทัศนีย์
ธรรมสิทธิ์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ จังหวัดมุกดาหาร
ประกอบด้ ว ยตั ว แทนข้ า ราชการในสั ง กั ด จั ง หวั ด จ านวน ๖ จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด
ศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร
และจังหวัดบึงกาฬ
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสิงห์บุรี
ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการในสังกัดจังหวัดจานวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ลพบุรี
จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี
ครั้ ง ที่ ๓ ระหว่ า งวั น ที่ ๖ – ๗ มี น าคม ๒๕๕๗ ณ จั ง หวั ด ระนอง
ประกอบด้วยตัวแทนข้าราชการในสังกัดจังหวัดจานวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต

๑๐๘

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
๔) โครงการ “สัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการพลเรือน
ที่ปฏิบัติงานด้านร้องทุกข์ของส่วนราชการ”
คณะกรรมการพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรม และส านั ก งาน ก.พ. ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการ เล็งเห็นความสาคัญของผู้ปฏิบัติงานด้านร้องทุกข์ของส่วนราชการ จึงได้
จัดทาโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงาน
ด้านร้องทุกข์ของส่วนราชการขึ้นเป็นปีแรก โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาเนินการ
จัดสัมมนาจานวน ๓ ครั้ง แบ่งเป็นการดาเนินการในส่วนกลางจานวน ๒ ครั้ง และ
ดาเนินการในส่วนภูมิภาคจานวน ๑ ครั้ง ทั้ งนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าวมีนายอนุชา
วงษ์บัณฑิตย์ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ เป็นวิทยากรหลักในการบรรยาย
ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑” และมีนายชวรัตน์ รุกขพันธุ์ และนายทินกร ตุงคโสภา
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ เป็นวิทยากรผู้ช่วยในการแบ่งกลุ่มอภิปราย และ
แลกเปลี่ยนความเห็นจากกรณีศึกษาอันเป็นการฝึกภาคปฏิบัติการร่างบันทึกสรุปสานวน
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องทุกข์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นจานวน ๔๖๓ คน ดังนี้
๔.๑) การสัมมนาในส่วนกลาง
ครั้งที่ ๑ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๑๘๐ คน ประกอบด้วย
ตัวแทนข้าราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย สานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๒ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีผู้เ ข้าสัมมนาจานวน ๑๘๐ คน ประกอบด้วย
ตัวแทนข้าราชการในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๐๙

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

๔.๒) การสัมมนาในส่วนภูมิภาค
จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๑๐๓ คน ประกอบด้วยตัวแทน

๑๑๐

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ข้า ราชการในสังกั ดจัง หวั ดปทุม ธานี จัง หวัด นนทบุ รี จัง หวั ด สมุ ทรสาคร จั งหวั ด
สมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัด อ่างทอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุ รี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัด
ปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด รวม ๒๐ จังหวัด

สาหรับปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้จั ดโครงการสั มมนาเสริ มสร้า ง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงานด้านร้องทุกข์ของส่วนราชการ
เป็นปีที่สอง โดยดาเนินการในส่วนภูมิภาคจานวน ๒ ครั้ง ทั้งนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าว
มีนายอนุชา วงษ์บัณฑิตย์ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๑๑

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ให้ ความรู้ ในหัวข้ อเรื่อง “แนวทางการปฏิ บัติ งานร้องทุ กข์ ตามพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑” และได้แบ่งกลุ่มอภิปราย แลกเปลี่ยนความเห็นจาก
กรณีศึกษาอันเป็นการฝึกภาคปฏิบัติการร่างบันทึกสรุปสานวนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เรื่องร้องทุกข์ โดยมีนิติกรสานักพิทักษ์ระบบคุณธรรมเป็นผู้ช่วย มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น
จานวน ๑๘๐ คน ดังนี้
ครั้งที่ ๑ จัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอมารี
ลากู น จังหวัด พิษณุ โลก มีผู้ เข้า สัม มนาจ านวน ๙๐ คน ประกอบด้ วยตัว แทน
ข้าราชการในสังกัดจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัด
สุโขทัย รวม ๙ จังหวัด
ครั้ ง ที่ ๒ จัด สั ม มนาเมื่ อ วั น ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม
แคนทารี่ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าสัมมนาจานวน ๑๑๐ คน ประกอบด้วยตัวแทน
ข้าราชการในสังกัดจังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน และจังหวัดเชียงใหม่ รวม
๙ จังหวัด

๑๑๒

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
การเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในระว่างวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
ได้จัดให้มีการเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายสรุป
เกี่ยวกับการวินิจฉัยอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และระบบพิทักษ์คุณธรรม โดยมีนายอนุชา
วงษ์บัณฑิต กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ เป็นวิทยากร
สาหรับในช่วงบ่ายได้แบ่งกลุ่มย่อยเป็น ๖ กลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น
เกี่ยวกับการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และระบบพิทักษ์คุณธรรม สามารถสรุปผลการประชุม
กลุ่มย่อยได้ดังนี้
กาหนดเวลาให้การรายงานผลการวินิจฉัย ซึ่งต้องแจ้งผลการดาเนินการ
ตามคาวินิจฉัยไปยัง ก.พ.ค. น้อยไปสาหรับการดาเนินการ เพราะมีขั้นตอนต่างๆ มาก
จึ ง ควรกาหนดระยะเวลาดั ง กล่ า วให้ ม ากขึ้ น และกาหนดว่ า หากไม่ ก ระท าภายใน
ระยะเวลา ต้องทาหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่สามารถทาในเวลาได้
คาสั่งแต่งตั้ง บรรจุ สรรหา โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน ควรแจ้งสิท ธิ
ร้องทุกข์ในคาสั่งด้วย มิฉะนั้นระยะเวลาใช้ สิทธิร้องทุกข์ขยายเป็น ๑ ปีตามกฎหมาย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เจตนารมณ์ในเรื่องร้องทุกข์ เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ควรปรึกษาหารือกัน ถ้าทาไม่ได้ระยะเวลาในการร้องทุกข์ก็ไม่ได้
สะดุ ดหยุดลงแต่อย่ างใด ดั งนั้น บางครั้ง ระยะเวลา ๓๐ วั น จึงไม่อาจร้ องทุกข์ ตาม
กาหนดระยะเวลาได้
การปรึ กษาของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา อาจเกิ ด ความ
ไม่ เป็ นธรรมหรื อไม่ เป็นกลาง ควรยกเรื่องร้องทุกข์ ทุกระดั บชั้ นให้ ก.พ.ค. พิ จ ารณา
ทุกเรื่อง

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๑๓

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เมื่ อ ผู้ อุ ท ธรณ์ ไ ด้ รั บ ทราบค าสั่ ง ลงโทษ อาจมี ก ารขอคั ด เอกสาร
การสอบสวน ซึ่งหน่วยงานให้คัดได้เพียงบางส่วน เอกสารที่จะต้องนาไปใช้ประกอบการ
อุทธรณ์ จึงอาจไม่ชัดเจนเพียงพอ ทาให้เสียเวลา และเกิดความล่าช้าได้
รู ป แบบของค าสั่ ง ยั ง ไม่ ชั ด เจน ก.พ.ค. ควรก าหนดรู ป แบบค าสั่ ง
ให้เป็นแบบเดียวกัน
การคุ้มครองผู้อุทธรณ์ ควรมีวิธีการเยียวยาและมุ่งเน้นการปฏิบัติที่แท้จริง
การรายงานการดาเนินการทางวินัยต่อ อ.ก.พ. กระทรวงฯ กับการอุทธรณ์
ต่ อ ก.พ.ค. เป็ น กระบวนการที่ มี ลั ก ษณะเป็ น คู่ ข นาน ท าให้ ย ากต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
หากคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. กับ อ.ก.พ. กระทรวงฯ มีความแตกต่างกัน
กระบวนการขั้นตอนการพิจารณา มีขั้นตอนมากและใช้ระยะเวลา
มาก จึงควรลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ควรประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ของ ก.พ.ค. เพราะข้าราชการยังไม่
ทราบถึงบทบาทของ ก.พ.ค. และสิทธิในการอุทธรณ์หรือร้องทุกข์เท่าที่ควร
ควรกาหนดแบบฟอร์ม และเผยแพร่ลงใน website
ควรปรับปรุง website ของ ก.พ.ค.ให้มีความทันสมัยโดยให้มีตัวอย่าง
และการอธิบายคาวินิจฉัย

๑๑๔

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
สานักงาน ก.พ. ซึ่งปฏิบัติงานทางธุรการให้แก่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมทาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานประการหนึ่ง คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม โดยได้ร่วมกับ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระบบต่าง ๆ ได้แก่
ระบบการจัดการข้อมูลการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ระบบการจัดการข้อมูลของสานักมาตรฐานวินัย
ระบบจัดการความรู้ [KM] ของข้อมูลสานวนและมาตรฐานเกี่ยวกับ
เรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์
ระบบจองห้องประชุม
ระบบการสืบค้นและติดตาม
ระบบการรายงานผลการพิจารณาและสถิติ

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๑๕

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

นอกจากนี้ แ ล้ ว ส านั ก งาน ก.พ. ยั ง มี เ ว็ บ ไซด์ ข องส านั ก งาน ก.พ. ชื่ อ
http://www.ocsc.go.th โดยได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในระบบ Internet โดยมี
หัวข้อหลักดังภาพต่อไปนี้

๑๑๖

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

นอกจากนี้แล้วสานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สานักงาน ก.พ. ยังได้พัฒนา
ระบบสารสนเทศในระบบ Internet ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในอีกระดับ
หนึ่งด้วย โดยพัฒนาเป็นเว็บไซด์ชื่อ http://mspc.ocsc.go.th

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๑๗

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
การประชาสัมพันธ์
นับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมา คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และ
หนังสือพิมพ์รายวัน จานวนหลายครั้งในแต่ละปี ดังนี้
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ และโทรทัศน์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้ให้สัมภาษณ์และ
เสนอข่าวสั้นผ่านสื่อทางสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่น FM ๑๐๑ Mhz สถานีโทรทัศน์
NBT และสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๖ ครั้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้ให้สัมภาษณ์ผ่าน
รายการ “บ่ายนี้มีคาตอบ” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ ทีวี จานวน ๒ ครั้ง
เสนอสื่อวีดีทัศน์เกี่ยวกับงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
จานวน ๓ เรื่อง เพื่อเผยแพร่ทางวิทยุและโทรทัศน์ และประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุ
เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม จานวน ๑ เรื่อง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่น
FM ๑๐๑ Mhz รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๘๐ ครั้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะกรรมการพิ ทั กษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรมได้ ให้ สั ม ภาษณ์ ส ด
ทางสถานีโทรทัศน์ และวิทยุ จานวน ๒ ครั้ง
เสนอสื่ อ สปอตวิ ท ยุ เ กี่ ย วกั บ งานด้ า นการพิ ทั ก ษ์ ร ะบบ
คุณธรรม แนะนา ก.พ.ค. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุ จานวน ๑๕๐ ครั้ง

๑๑๘

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการพิ ทั กษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรมได้ ให้ สั ม ภาษณ์ ส ด
ทางสถานีโทรทัศน์ จานวน ๑ ครั้ง
เสนอสื่อสปอตโทรทัศน์เกี่ยวกับงานด้านการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สปอตโทรทัศน์ จานวน ๓๐ ครั้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เสนอสื่อสปอตโทรทัศน์เกี่ยวกับงานด้านการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สปอตโทรทัศน์ จานวน ๕๐ ครั้ง
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ส่งบทความประชาสั มพั นธ์ ลงหนั งสื อพิ มพ์ มติ ชนรายวั น
จานวน ๕๐ ครั้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ส่งบทความประชาสัมพันธ์ลงหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
จานวน ๑๖ ครั้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่งบทความประชาสัมพันธ์ลงหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน
จานวน ๒๒ ครั้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ส่งบทความประชาสั มพั นธ์ ลงหนั งสื อพิ มพ์ มติ ชนรายวั น
จานวน ๓๔ ครั้ง

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๑๙

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ส่งบทความประชาสั มพั นธ์ ลงหนั งสื อพิ มพ์ มติ ชนรายวั น
จานวน ๕๒ ครั้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ส่งบทความประชาสั มพั นธ์ ลงหนั งสื อพิ มพ์ มติ ชนรายวั น
จานวน ๕๒ ครั้ง

๑๒๐

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

การพิทักษ์ระบบคุณธรรมกับการบริหารราชการแผ่นดิน
โดย ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์
แม้ว่าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕ มาตรา ๓
และมาตรา ๒๖ จะได้บัญญัติ กาหนดอานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการพิ ทั กษ์ ระบบ
คุณธรรม ให้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มี หรือปรับปรุงนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม การดาเนินการเพื่อให้
หน่วยงานแก้ไขหรือยกเลิกกฎ ระเบี ยบ หรือค าสั่ง ที่ไม่ สอดคล้องกั บระบบคุณ ธรรม
รวมทั้ ง มี อ านาจพิ จ ารณาวิ นิ จฉั ย อุ ท ธรณ์ ผู้ ที่ ถู กสั่ ง ลงโทษวิ นัย ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕ และพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการ
พลเรือนที่มีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา
ที่เป็นระดับปลัดกระทรวง รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนระดับกรมที่อยู่ใน
บังคับบัญชา หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี
แต่ผู้เขียนก็เห็นว่าสิ่งที่เป็นหัวใจหรือใจกลางของภาระหน้าที่ของกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม คือ ตัวระบบคุณธรรม ซึ่งระบบคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น
จะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระบบคุณธรรม ในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแยกไม่ออก
การทาให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดระบบคุณธรรมจึงแยกไม่ออกจากการ
ท าให้ ก ารบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เป็ น ไปตามระบบคุ ณ ธรรม การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมจึงต้องมีเป้าหมายใหญ่อยู่ที่การสร้างระบบคุณธรรม
ให้เกิดขึ้นในการบริหารราชการแผ่นดิน และมีเป้าหมายเฉพาะที่การทาให้การบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ น ตามระบบคุ ณ ธรรม บทความนี้ จึ ง มี ก ารเสนอใน ๓ ส่ ว น คื อ
( ) ความสาคัญของระบบคุณธรรมในการบริหารราชการแผ่นดิน (๒) หน้าที่ของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับในการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในการบริหารราชการแผ่นดิน
และ (๓) หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในการพิทักษ์
ระบบคุณธรรม
ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๒๑

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ส่วนที่ ๑ : ความสาคัญของระบบคุณธรรมในการบริหารราชการแผ่นดิน
โสเครติส (Socretes) ซึ่งเป็นนักปรัชญาเมธีที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลก
เกิดเมื่อ ๔๙๖ ปีก่อนคริสต์ศักราช เห็นว่า (สมบัติ ธารงธัญวงศ์, ๒๕๕๔) มนุษย์จะมีชีวิต
ที่ดีและมีความสุขจะต้องยึดมั่นในคุณธรรม ผู้ปกครองต้องมีคุณธรรมและเสริมสร้างให้
ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในคุณธรรม เพื่อให้ทุกคนตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม
และยึดถือเป็นคุณค่าแห่งวิถีชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีของสังคม โสเครติสยังได้ชี้ให้เห็นถึงคุณธรรม
ที่สาคัญ ๕ ประการ ได้แก่ (พลศักดิ์ จิรไกรศิริ , ๒๕๒๙ อ้างถึงในสมบัติ ธารงธัญวงศ์ ,
๒๕๕๔ : ๓๐) ( ) ปัญญา (Wisdom) ความรู้เกี่ยวกับความดี (๒) ความกล้าหาญ (Courage)
กล้าที่จะทาความดีในทุกสถานการณ์ (๓) การควบคุมตนเอง (Temperance) ให้มีชีวิต
ตามทานองคลองธรรมแห่งความดี (๔) ความยุติธรรม (Justice) และ (๕) การปฏิบัติหน้าที่
ทางศาสนา (Piety) ทั้งนี้ อริสโตเติล (Aristotle) ซึ่งเกิดเมื่อ ๓๘๔ ปีก่อนคริสต์ศักราช
และเป็นนักปรัชญาเมธีที่สาคัญของโลกตะวันตกอีกผู้หนึ่งในยุคต่อจากโสเครติส ก็ได้ให้
ความสาคัญกับเรื่องจริยธรรมเรื่องคุณธรรมโดยเห็นว่า ความยุติธรรมเป็นคุณธรรมที่มี
ความสาคัญมากสาหรับชีวิตในนครรัฐ ความยุติธรรม คือ ผลรวมของคุณธรรมในทาง
ปัญญาและทางศีลธรรม และในขณะเดียวกันก็คือความผสมกลมกลืนระหว่างคุ ณธรรม
อันได้แก่ การทาให้ความดีที่เกี่ยวกับนครรัฐเป็นไปได้ (สมบัติ จันทรวงศ์, ๒๕๒๐ อ้างถึง
ในสมบัติ ธารงธัญวงศ์, ๒๕๕๔ : ๗๓) อริสโตเติลยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับจริยธรรม
(Ethics) ว่าประกอบด้วย คุณธรรมทางปัญญา และทางศีลธรรม โดยคุณธรรมทาง
ปัญญานั้นเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และคุณธรรมทางศี ลธรรมนั้นเกิดจาก
การอบรมบ่มนิสัยและลักษณะนิสัยเกิดจากการกระทา คนเราอาจมีปัญญาแต่ไม่มีศีลธรรม
กล่าวคือ รู้ว่าความดีคืออะไร แต่ไม่กระทาความดีกลับทาตรงกันข้าม
จะเห็นได้ว่าความเห็นของปรัชญาเมธีที่ยิ่งใหญ่ทั้ง ๒ ท่าน ที่ได้มีไว้เมื่อ
๒๔๐๐ – ๒๕๐๐ ปีที่ผ่านมา ได้ชี้ไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ปกครองต้องมีคุณธรรม และคุณธรรมนั้น
ต้องเป็นทั้งคุณธรรมทางปัญญาและคุณธรรมทางศีลธรรม นั่นหมายความว่า ผู้ปกครองนั้น
ต้องมีทั้งปัญญาและศีลธรรมคู่กัน จะมีแต่เพียงปัญญาโดยไม่มีศีลธรรมไม่ได้ กล่าวคือ
จะเพียงแต่รู้ว่ าความดีคืออะไร แต่ ไม่กระทาความดีไม่ไ ด้ ต้องกระทาความดี ตามที่ มี

๑๒๒

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ปัญญารู้ด้วย ความเห็นดังกล่าวนี้ผู้เขียนเชื่อว่ายังเป็นประโยชน์และมีความสาคัญมาก
ที่ จ ะนามาใช้ กับ ผู้ ที่ จ ะมาท าหน้ า ที่ เ ป็ นผู้ ป กครอง หรื อ ผู้ บ ริ ห ารบ้ า นเมื่ อในปั จ จุ บั น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้การพัฒนาระบบงาน
ของภาครัฐต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการทางานเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้บัญญัติให้การพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้ง
บุคคลใดเข้าสู่ตาแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้อานาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อน
ตาแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคล นั้น จะต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม
และคานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย ซึ่งจะเห็ นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีทั้งคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ประกอบกัน
รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐก็จะต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม และ
คานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมประกอบกันด้วย
ผู้เขียนจึงเห็นว่า แม้ว่าปัจจุบันอาจมีการให้ความหมายหรือนิยามคาว่า
คุณธรรมและจริยธรรมแตกต่างไปบ้างจากยุคของโสเครติสและอริสโตเติล เมื่อ ๒๔๐๐ –
๒๕๐๐ ปีที่แล้ว แต่โดยสาระสาคัญของที่เป็นแก่นของความหมายก็คงมิได้แตกต่างกัน
ดังจะเห็นได้จากที่ประวีณ ณ นคร (๒๕๕ ) ได้ให้ความหมายของคุณธรรมว่าตรงกับ
ภาษาอังกฤษ ๒ คา คือ Virtue และ Merit โดย Virtue เป็นความดีงามทางจิตภาพ
(Mental) คือ ความดีงามในจิตใจซึ่งทาให้เคยชินประพฤติดี สาหรับ Merit นั้นเป็น
ความดีงามทางกายภาพ (Physical) คือ ความดีงามในความรู้ความสามารถ ทักษะ
และความประพฤติ และพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ก็ได้ให้ความหมาย
ของจริยธรรมว่า จริย หมายถึง ความประพฤติหรือกริยาที่ควรประพฤติ และธรรม
หมายถึง คุณความดี ความยุติธรรม ความถูกต้อง กฎเกณฑ์ เมื่อรวมคาจริยธรรมแล้ว
คือ ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม หรือกฎเกณฑ์แห่งศีลธรรม จึงเป็นการยืนยัน
ถึงความสาคัญของระบบคุณธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
ไม่ว่าจะฝ่ายการเมือง หรือฝ่ายข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ประจาจะต้องมี โดยระบบ
คุณธรรมนี้จะต้องถือว่าครอบคลุมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมที่ ประวีณ ณ นคร และ

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๒๓

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
พจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายไว้ รวมทั้งระบบ
คุณธรรมนี้ยังจะต้องเป็นคุณธรรมในทางปฏิบัติด้วย คือเป็นทั้งคุณธรรมทางปัญญาและ
คุณธรรมทางศีลธรรม ตามความเห็นของอริสโตเติล หรือต้องมีทั้งปัญญาและความกล้าหาญ
ที่จะกระทาความดีในทุกสถานการณ์ ตามความเห็นของโสเครติสอีกด้วย
ส่วนที่ ๒ : หน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับในการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมในการบริหารราชการแผ่นดิน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓/
บัญญัติว่า การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าในเชิงภาครัฐแห่งรัฐ มีการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น มีการกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรแก่ท้องถิ่น มีการกระจายภารตัดสินใจ การอานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
นอกจากนี้การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติ
หน้าที่ ต้องคานึงถึงหลักการตามที่ได้กล่าวมาแล้ว จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว
ข้างต้น ย่อมหมายความว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุ กคน ทุกระดับ
ตาแหน่งตั้งแต่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี จนถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในระดับล่างสุดของสายบังคับบัญชา ล้วนต้องยืดถือเอาเป้าหมายหรือหลักปฏิบัติที่ได้
กาหนดไว้ตามมาตรา ๓/ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ดังกล่าว เป็นเป้าหมายหรือกรอบแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ในทุก ๆ ภารกิจ
แม้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ ทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจา
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ดังที่กล่าวแล้ว แต่จากการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทยในช่วง ๕ ปี
ก่อนปี ๒๕๕๓ ทั้งจากข้อมูลทุติยภูมิ โดยพิจารณาจากสถิติต่าง ๆ ตลอดจนจากข้อมูล
ปฐมภูมิ โดยสารวจนักธุรกิจเกี่ยวกับการทุจริตในประเทศไทยพบว่า สถานการณ์ทุจริต
ในประเทศไทยไม่ดีขึ้น นักธุรกิจภาคเอกชนยอมรับว่าการจ่ายเงินเป็นเรื่ องธรรมดา
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จนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ และเป็นที่รู้กันว่าควรจ่ายเท่าไหร่ จ่ายอย่างไร โดยไม่ต้อง
มีใครเอ่ยปาก ขณะที่ส่วนใหญ่เมื่อจ่ายเงินแล้วธุรกิจมักจะได้รับการอานวยความสะดวก
ตามที่ตกลงกันไว้ (เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ และคณะ, ๒๕๕๔) การทุจริตในสมัยก่อน
เคยพูดกันว่า มีการให้รางวัลสินน้าใจกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในบางเรื่อง ๓ – ๕ % ถือเป็น
เรื่องใหญ่ เรียกว่า กินตามน้า แต่ปัจจุบันเป็นการจ่ายล่วงหน้า หากอยากได้งานต้อง
จ่ายมาก่อน รวมทั้งยังมีการพัฒนารูปแบบการทุจริตในรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีลักษณะซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น เช่น รูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งเกิดจากผู้กาหนดนโยบายสาธารณะ
คือ ผู้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน
การตรากฎหมาย ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม ออกกฎ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่ให้ความเห็นชอบ อนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับการดาเนินโครงการลงทุนขนาดใหญ่ หรือ
Mega Project และโครงการของรัฐบาลที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินจานวนมาก
โดยมีเจตนาพิเศษเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง กลุ่มทุนธุรกิจเครือญาติและพวกพ้อง
(คณะกรรมการ ป.ป.ช., ๒๕๕๔ : ๒) ซึ่งการทุจริตเชิงนโยบายนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะ
งบประมาณที่กู้ยืมมาถูกนาไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นักการเมืองหลายคนถือโอกาสสร้าง
สิ่งเหล่านี้เพื่อหาเสียง หรือเพียงหาค่าตอบแทนจากการทาโครงการต่าง ๆ และจะเกิดมาก
ยิ่งขึ้นหากไม่หยุดยั้งค่านิยมดังกล่าว (ประมนต์ สุธีวงศ์, ๒๕๕๕) การทุจริตเชิงนโยบายนี้
อาจถือได้ว่าเป็นการทุจริตเชิงระบบ (Systematic corruption) แบบหนึ่ง เมื่อพิจารณา
จากความหมายของการทุจริตเชิงระบบ โดยสังศิต พิริยะรังสรรค์ (สังศิต พิริยะรังสรรค์
, ๒๕๕๓ : ๐๒) เห็นว่า การทุจริตเชิงระบบเป็นการวางแผนของผู้มีอานาจทางการเมือง
ที่มีการตระเตรียมการ มีการกาหนดแผนการ หรือชักนาให้เกิดการทุจริตไปตามระบบ
ที่มีการวางแผนล่วงหน้าเอาไว้แล้ว นักการเมืองที่มาตามเส้นทางนี้มีจุดมุ่งหมายตั้งแต่เริ่มต้น
คือ เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ครอบครัวและพวกพ้อง วิธีการทุจริตของ
พวกเขาอาจจะอยู่ในรูปของนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาหรือนโยบายที่มอบให้แก่ข้าราชการ
ปัญหาการทุจริตที่มีมากขึ้นในกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทยนี้ จึงเป็นอุปสรรคสาคัญที่ทาให้เจตจานงหรือเป้าหมายของบริหารราชการ
แผ่นดินตามที่บัญญัติไว้ ตามมาตรา ๓/ แห่งพระราชบัญญัติระเบีย บบริหารราชการ
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แผ่นดิน ไม่บรรลุผลส่งผลกระทบเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อย่างมาก ทั้งนี้ เนื่องจากผลประโยชน์ที่เกิดจากการทุจริตไม่ว่าจะมีขนาดหรือจานวนมาก
เพียงใดก็ตาม ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะตกเป็นของผู้ให้สินบนเสมอ (Bardhan, ๙๙๗ :
๓๒๖ – ๒๗) ซึ่งการกรณีของประเทศไทยก็หมายถึงนักการเมืองและพวกพ้องนั่นเอง และ
หากสามารถลดการทุจริตลงได้ก็จะเท่ากันเป็นการลดปัญหารายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันและ
ความยากจนด้วย (Gupta et al., 2998 : 30) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของประเทศไทย
ที่ยังมีปัญหาความแตกต่างในรายได้ของคนในสั งคมอย่างมาก และปัญหาความยากจน
ที่ยังดารงอยู่
มีประเด็ นค าถามว่า ปัญ หาการทุ จริ ตในกระบวนการบริ หารราชการ
แผ่นดินนั้น เป็นการกระทาของผู้ใด และจะต้องแก้ที่ใคร อย่างไร ในประเด็นนี้ผู้เขียน
เห็นว่า ปัญหาการทุ จริตนั้นมีทั้งที่เ กิดจากการที่ ข้าราชการเป็ นผู้กระทาทุ จริ ต หรื อ
นักการเมืองเป็นผู้กระทาทุจริต และการทุจริตที่กระทาโดยนักการเมืองร่วมกับข้าราชการ
ประจา การแก้ไขปัญหานี้จึงต้องแก้ทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการประจา
และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการเมือง ซึ่งหากสามารถดาเนินการให้ฝ่ายการเมืองที่มา
ทาหน้าที่ปกครองหรือบริหารราชการแผ่นดินเป็นผู้ที่มีคุณธรรม โดยเป็นทั้งคุณธรรม
ทางปัญญาและคุณธรรมทางศีลธรรมได้ คือ มิใช่เพียงแต่รู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องที่ควรเป็นอย่างไร
แต่ได้ลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ดีหรือที่ถูกต้องด้วยก็จะสามารถทาให้การแก้ไขปัญหาการทุจริต
สามารถแก้ไขให้ประสบผลสาเร็จได้อย่างมีนัยสาคัญ ในเวลาไม่นานนัก ทั้งนี้ เนื่องจาก
ฝ่ายการเมืองเป็นผู้มีอานาจสูงสุดในการกากับดูแลการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งหาก
ฝ่ายการเมืองเป็นผู้ที่มีคุณธรรมไม่กระทาทุจริตไม่มุ่งแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและ
พวกพ้องแล้ว โอกาสที่ข้าราชการฝ่ายประจาจะกระทาทุจริตก็เป็นไปได้ยากมากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบทความนี้มุ่งไปที่บทบาทหน้าที่ของข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ที่จะมีส่วนร่วมกันในการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ซึ่งแน่นอนว่าย่อมหมายถึงต้องร่วมกันป้องกันมิให้เกิดปัญหาการทุจริต
ไม่ว่าจะเป็นการกระทาโดยข้าราชการ โดยฝ่ายการเมือง หรือการร่วมมือกันระหว่าง
ฝ่ายการเมืองกับข้า ราชการ ดังนั้ น ผู้เ ขียนจึง เห็นว่ าข้าราชการและเจ้ าหน้าที่ ของรั ฐ
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ในทุกระดับจะต้องร่วมมือร่วมใจกันป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในทุก ๆ รูปแบบ ทั้งการทุจริต
โดยทั่ ว ไป การใช้ อ านาจในลั กษณะเป็ น การขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) หรือการทุจริตเชิงนโยบาย (Systematic
Corruption) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนจะต้องไม่เข้าร่วม ไม่สนับสนุน และ
ไม่นิ่งเฉยต่อการดาเนินการที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม ไม่โปร่งในและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม นั่นหมายความว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาให้เป็นผู้ที่มีทัศนคติ ค่านิยม และจิตสานึกที่มุ่งประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง
ผู้ เขี ยนเห็ นว่ า โดยสภาพที่ เ ป็ นจริ ง แล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ จะเป็ นผู้ ที่ มี
ความมุ่ ง มั่นที่ จะท าสิ่ง ที่ถู กต้ องเป็นพื้ นฐานอยู่ แล้ ว นั บ แต่เ ริ่ มเข้ าปฏิ บัติ ง านครั้ง แรก
ในหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ แต่จากสภาพที่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้มีการสั่งสมตัวอย่าง
การประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องไว้เป็นจานวนมาก ซึ่งในบางเรื่องก็เป็นปัญหาข้อจากัด
หรือความจาเป็นในการบริหารที่ต้องแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถตอบสนองให้งานที่ได้รับ
มอบหมายดาเนินการไปได้ แต่ก็เป็นช่องทางให้นาไปเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ถู กต้องในกรณี
อื่น ๆ จึ ง ท าให้ เจ้า หน้ า ที่ ซึ่ ง มี การเติ บ โตเข้ า ไปรั บ หน้ า ที่ เ ป็ นผู้ บ ริ ห ารตั้ ง แต่ ร ะดั บ ต้ น
ระดับกลาง และระดับสูง เป็นลาดับ จะต้องต่อสู้กับความคิดและค่านิยมในการดาเนินงาน
ว่าจะดาเนินการอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องหรือมีช่องทางที่จ ะ
แสวงหาประโยชน์ไ ด้ ตนเองจะกาหนดจุ ดยื นอย่ า งไร จะปฏิ บัติ ง านโดยยื นอยู่ บ น
ความถูกต้องอย่างแน่วแน่หรือไม่ และเมื่อพบว่าผู้อื่นปฏิบัติไม่ถูกต้องจะเข้าไปดาเนินการ
เพื่อให้เกิดการแก้ไขความไม่ถูกต้องนั้นด้วยหรือไม่ หรือจะเป็นเพียงว่าดูแลให้ตนเอง
ทาสิ่งที่ถูกต้องก็เพียงพอ ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่และสาคัญในกระบวนการ
บริหารที่จะต้องส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้อง ทั้งนี้
เนื่องจาก หากเจ้าหน้า ที่เลือกเดินบนเส้ นทางที่ ถูกต้ องแท้จริ งแล้ว แต่ กลับ ได้รั บผล
ในทางตรงกันข้าม คือ อาจไม่ได้รับความชื่นชมจากผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป และยังอาจจะ
กลายเป็นบุคคลที่ น่าสงสัย หรื อน่ า ประหลาดใจในสัง คมแวดล้ อมไปด้ วย ก็จ ะทาให้
ไม่สามารถมีสภาพที่เอื้อต่อการเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดีต่อไปได้ เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะมีการปรับตัว
เข้าไปในทางหนึ่งทางใด เช่น ยอมผ่อนปรนให้ กับความไม่ถูกต้อง โดยยังคงรักษา

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๒๗

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ความถูกต้องของตนเองไว้ให้มากที่สุด หรือยอมตามสภาวะที่เป็นอยู่ในสภาพการบริหารนั้น
ซึ่งที่ผ่านมาการแข็งขืนเจ้าหน้าที่ของรัฐมักจะพบว่าการแข็งขืนจะต้องใช้พลังจานวน
มหาศาล และมองไม่เห็นว่าจะสามารถทาให้ระบบมีการเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาเท่าใด
พวกเขาจะรู้สึกว่าถ้าจะแข็งขืนเขาจะต้องเหนื่อยมาก และอาจจะต้องเหนื่อยตลอดไป
เพราะไม่อาจรู้ได้ว่าความสาเร็จจะเกิดเมื่อใด รวมทั้งค่านิยมของสังคมเองก็อาจไม่เชื่อว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มุ่งกระทาสิ่งที่ดีจริง เพราะสังคมอาจเห็นว่าการทุจริต
เป็นเรื่องของโอกาส ผู้ที่ไม่มีโอกาสจึงยังไม่สามารถพูดได้ว่าตนเองจะไม่ทุจริต ซึ่งสภาพ
ความคิดหรือค่านิยมของสังคมเช่นนี้สะท้อนถึงการขาดความเชื่อมั่นหรือศรัทธาต่อการ
ดาเนินงานที่ถูกต้อง และไม่ส่งเสริมการยืนหยัดบนกระบวนการบริหารที่โปร่งใสในขอบเขต
ทั่วประเทศของทุกหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเชื่อว่าภายหลังจากที่ได้เกิด
เหตุการณ์ที่ได้มีประชาชนจานวนมากได้ลุกฮือขึ้นเพื่อคัดค้านการออกพระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมที่ครอบคลุมถึงการนิรโทษกรรมผู้กระทาผิดในกรณีทุจริตด้วยเมื่อปลายปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ จนมีผลทาให้พระราชบั ญญัติฯ ดังกล่าวไม่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา
และนาไปสู่การที่นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นต้องประกาศยุบสภาในที่สุด ย่อมแสดงให้
เห็นว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมได้มีความตระหนักมากยิ่งขึ้นถึงความจาเป็นที่จะต้องทาให้
กระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน ต้องดาเนินการโดยระบบคุณธรรมปราศจากการทุจริต
ต้องมุ่งบริหารเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดียิ่ง
ในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับเป็นผู้มีทัศนคติ ค่านิยม และ
จิตสานึก ที่มุ่งประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง
ส่วนที่ ๓ : หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ในการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม
ผู้ เขี ย นเห็ น ว่ า ผู้ บริ ห ารทุ กระดั บ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
มีหน้าที่สาคัญประการแรกในการพิทักษ์ระบบคุณธรรม คือ การที่จะต้องใช้ระบบคุณธรรม
ในการบริหารราชการแผ่นดิน กล่าวคือ ต้องเป็นการบริหารที่มุ่งไปที่ประโยชน์สุขของ
ประชาชน มุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของภารกิจ

๑๒๘
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๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ที่ปฏิบัติ นั้น เมื่อการบริหารมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนดังกล่าวแล้ว
ย่อมหมายความว่า การบริหารหรือปฏิบัติภารกิจนั้นย่อมไม่เป็นการมุ่งแสวงหาผลประโยชน์
ให้กับตนเองและพวกพ้อง การใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารจึงเป็นการบริหารที่ครอบคลุม
ทั้งมิติประสิทธิภาพประสิทธิผล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมิติความรับผิดชอบ
(Accountability) อีกด้วย ผู้บริหารจึงต้องได้รับหรือมีการฝึกฝนและพัฒนาตนเอง
เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางคุณธรรม ทั้งมีความรู้และมีการปฏิบัติจริง คือ รู้ว่าสิ่งที่ถูกต้อง
ที่ควรท านั้ นคื ออะไร และได้ปฏิบัติจ ริง ตามสิ่ง ที่ถู กต้ องนั้น มิใ ช่รู้ ว่า ความดีคื ออะไร
แต่ปฏิบัติสิ่งที่ตรงกันข้าม ผู้ที่มีอานาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินทุกระดับ
ย่อมต้ องผ่ า นการทดสอบเป็นระยะ ๆ ถึ ง ความมี ห รื อไม่ มี คุ ณ ธรรมที่ แ ท้ จ ริ ง เมื่ อมี
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของพวกพ้องเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้บริหารระดับสูง
จึงต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ด้วย โดยจะต้องไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
อยู่เหนือความถูกต้องชอบธรรม รวมทั้งต้องไม่ยินยอมให้ฝ่ายการเมืองทุกระดับใช้อานาจ
หน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องด้วย โดยจะต้องไม่ร่วมมือ ไม่นิ่งเฉย
แต่ต้องขัดขวางหรือดาเนินการตามกฎหมาย
ผู้บริหารทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูง ยังมีหน้าที่สาคัญ
อี ก ประการหนึ่ ง ในการพิ ทั กษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรม คื อ การใช้ ร ะบบคุ ณ ธรรมการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล และการลงโทษทางวินัย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า หากผู้บริหารได้มีคุณธรรมใน
การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตามที่ ก ล่ า วมาก่ อ นหน้ า นี้ แ ล้ ว ผู้ บ ริ ห ารนั้ น ย่ อ มจะเป็ น
ผู้มีคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคลและการลงโทษทางวิ นัยได้โดยไม่ยากนั ก
ทั้งนี้ เนื่องจากการเป็นผู้มีคุณธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินนั้น ผู้บริหารคนดังกล่าว
จะต้องยึดถือเอาเป้าหมายการบริหารราชการแผ่นดิน ตามมาตรา ๓/ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นเป้าหมายการบริหารงาน ซึ่งมีหัวใจ
อยู่ที่การมุ่งประโยชน์สุขของประชาชน มุ่งที่ประสิทธิภาพ มุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ และความคุ้มค่า
ของภารกิจ การบริหารทรัพยากรบุคคลก็ต้องมุ่งสู่เป้าหมายนี้ด้วย จึงช่วยให้สามารถ
ตัดเรื่องประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องไปได้ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว
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๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
สาหรับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนั้น แม้ว่ากฎหมายจะมิได้
กาหนดให้มีอานาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน แต่ผู้เขียนก็เห็นว่าอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรมตามที่ ก ฎหมายก าหนด ๔ ด้ า น คื อ
( ) การเสนอแนะเพื่ อให้ มี การปรั บ ปรุ ง นโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลในส่ ว น
ที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (๒) การให้หน่วยงานแก้ไขหรือยกเลิกกฎ ระเบียบ
หรือคาสั่งที่มีสภาพอย่า งกฎที่ไ ม่สอดคล้องกับระบบคุณ ธรรม ตามมาตรา ๔๒ ของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕ (๓) การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
การถูกลงโทษทางวินัย (๔) การพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์กรณีที่ข้าราชการพลเรือน
มีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนเองของผู้บังคับบัญชา ที่เป็น
ปลัดกระทรวง รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่ขึ้นตรงต่ อ
นายกรัฐมนตรี หรือต่อรัฐมนตรี นั้น มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม ทั้งนี้ เนื่องจากการบริหารราชการแผ่นดินนั้นจะสาเร็จผลตาม
เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ คื อ เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องภารกิ จ
ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของภารกิจนั้นได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่
ในการบริหารราชการแผ่นดินนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานสาคัญด้วย
ดังนั้น หากคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมสามารถที่จะทาให้นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยโดยรวมเอื้อหรือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุ ก ระดั บ เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ธรรม มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจการบริ ห ารในระบบคุ ณ ธรรม
และมีพฤติกรรมในการบริหารราชการแผ่นดินที่ปฏิบัติตามระบบคุณธรรม นั้น ก็จะเป็น
หลักประกันขั้นต้นว่า การบริหารราชการแผ่นดินมีโอกาสอย่างสูงที่จะบรรลุเป้าหมาย
และหากคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมสามารถทาให้การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
และพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง
ให้ เ ป็ นไปอย่ า งเป็นธรรม เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ได้ ว่ า ข้ า ราชการจะไม่ ถู กแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย
โดยไม่เป็นธรรม ก็จะเป็นหลักประกันที่ หนักแน่นมากขึ้นว่าการบริหารราชการแผ่นดิน
จะบรรลุเป้าหมาย ผู้เขียนจึงเห็นว่า การดาเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
จะต้ องให้ ค วามสาคัญหรื อตระหนักถึ ง ผลสั ม ฤทธิ์ข องการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ที่ มี ผ ลยึ ด โยง
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ในการสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ของบริหารราชการแผ่นดินด้วย และเห็นควรให้มีการปรับปรุง
หรือพัฒนาการดาเนินงานที่สาคัญ ๒ ประการ คือ ประการแรกต้องปรับปรุงกระบวนการ
พิ จ ารณาวิ นิ จฉั ยอุ ท ธรณ์ แ ละพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ยร้ อ งทุ ก ข์ ให้ ส ามารถมี ค าวิ นิ จ ฉั ย ได้
ในกรอบเวลาตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และประการที่สอง จะต้องให้ความสาคัญกับการดาเนินงาน
ที่ เ ป็ น การพั ฒ นาระบบคุ ณ ธรรมในภาพกว้ า งของระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ให้มากยิ่งขึ้น คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมจึงต้องให้สานักงาน ก.พ. มีบทบาท
มากยิ่งขึ้นในการสนับสนุนทางธุรการและวิชาการ เพื่อให้สามารถปรับปรุงและพัฒนา
การดาเนินงานในภารกิจทั้ง ๒ ประการดังกล่าว
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๑๓๑

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
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๑๓๒

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เรื่องอุทธรณ์ที่น่าสนใจ
เรื่อง

เจ้าหน้าที่ออกคาสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เรื่องดาที่ ๕๔๑๐๑๐๔

เรื่องแดงที่ ๐๐๕๘๑๕๕

ผู้อุทธรณ์ดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน ถูกลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ฐานจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าในหน้าที่
ราชการ ตามมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๘๒ (๓) ประกอบมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง
ประจางานพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างก่อนการ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จัดทารายงานสรุปรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน และ
งานร่างเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ขาดการควบคุม กากับดูแลงาน ไม่ส่งเสริม
เพิ่มพูนทักษะของผู้ใต้บังคับบัญชา และเปิดโอกาสให้มีการดาเนินการจัดจ้างพัสดุทั่วไป
โดยวิธีตกลงราคาไม่ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
เนื่องจากบริษัทหรือร้านค้าต่าง ๆ จานวน ๖ รายได้ทวงถามยอดเงินค้างชาระเป็นเงิน
หลายแสนบาท จนไม่สามารถดาเนินการจัดจ้างเพื่อเบิกจ่ายเงินให้กับร้านค้าได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
ราชการ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ปัญหาหนี้ค้างชาระเกิดขึ้นในระหว่างปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒
ผู้อุทธรณ์มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ และ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลได้มีคาสั่งมอบหมายให้ผู้อุทธรณ์ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างาน
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์โดยวิธีตกลงราคาและตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๓๓

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ก่อนตั้งเบิกมีลูกจ้างประจาซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานจัดจ้างพั สดุทั่วไปโดยวิธี
ตกลงราคาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ปัญหาหนี้ค้างชาระดังกล่าวได้มีมาก่อนหน้า ที่ผู้อุทธรณ์
จะเข้า มารับหน้ าที่ เป็นหั ว หน้า งานจั ด ซื้อจั ด จ้า ง อย่ า งไรก็ต าม ผู้ อุท ธรณ์ ยืนยั นว่ า
ในการปฏิบัติงาน หัวหน้างานพัสดุได้มอบหมายให้ผู้อุทธรณ์มีหน้าที่เพียงตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารหลักฐานจัดซื้อจัดจ้างก่อนเสนอเท่านั้น และหากผู้รับผิดชอบ
ไม่เสนอเอกสารหลักฐานผ่านมาให้ผู้อุทธรณ์ตรวจสอบ จะไม่ทราบว่ามีงานจัดซื้อจัดจ้าง
อะไรบ้าง ผู้อุทธรณ์จะทราบเพียงว่ามีหนี้ค้างชาระในภาพรวมจากการสรุปรายงาน
ประจาเดือนเท่านั้น ประกอบกั บหนี้ค้างชาระของบริษัทหรือร้านค้าดังกล่าวไม่มีเอกสาร
ของเจ้าหนี้รายใดเสนอผ่านผู้อุทธรณ์ นอกจากนี้ ในชั้นสอบสวนหัวหน้างานพัสดุได้ให้
ถ้อยคาสอดคล้องกับผู้อุทธรณ์ว่า ได้มอบหมายให้ผู้อุทธรณ์ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง ซึ่งหากผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เสนอเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างไปยังผู้อุทธรณ์แล้ว
ผู้อุทธรณ์จะไม่ทราบว่ามีหนี้ค้างชาระเท่าใด
ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทาของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นการเปิดโอกาส
หรือปล่อยปละละเลยให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาดาเนินการไปโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อผู้อุทธรณ์ ทราบว่า
มีหนี้ค้างชาระหลายราย ผู้อุทธรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุทุกคนทราบแนวทาง
ปฏิบัติงาน และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนลงลายมือชื่อรับทราบ ทั้งยังมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้างฝ่ายพัสดุรายงานรายละเอียดหนี้ค้าง และให้รีบดาเนินการเบิกจ่ายให้เจ้าหนี้
โดยด่วน และยังได้มีหนังสือเรื่องติดตามรายงานหนี้ผูกพันถึง ผู้ใต้บังคับบัญชาแจ้งให้
ดาเนินการรายงานหนี้ผูกพันข้ามปีเพื่อดาเนินการ นอกจากนั้น ผู้อุทธรณ์ได้มีหนังสือ
รายงานผลการปฏิบัติ งานเจ้าหน้าที่ถึงหัวหน้ าฝ่ายพัสดุ แจ้ งขั้นตอนและวิธี ป ฏิบัติ ของ
เจ้าหน้าที่พัสดุโรงพยาบาล และรายงานว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและ
วิธีปฏิบัติของงานพัสดุ โดยชี้แจงว่า เพราะเหตุใดจึงล่าช้า ซึ่งหัวหน้างานพัสดุได้แก้ไข
ปัญหาโดยมอบหมายผู้อื่นมาทาหน้าที่รับผิดชอบหมวดค่าใช้ สอยแทน ผู้อุทธรณ์เห็นว่า
จะเกิดผลเสียหายแก่ราชการ จึงขอให้หัวหน้างานพัสดุตรวจสอบหลักฐานและขั้นตอน

๑๓๔

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง และขอรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุกคน
เพื่อดาเนินการต่อไป โดยหัวหน้างานพัสดุได้ลงลายมือชื่อในหนังสือดังกล่าว แต่ไม่ได้
สั่งการให้ดาเนินการอย่างใด ผู้อุทธรณ์ได้จัดทาสมุด Occurerence ลดหนี้อื่น ๆ
โดยกาหนดรายละเอียดวัน เดือน ปี เลขที่ใบสั่งซื้อ – จ้าง (หมวดเบิก) ชื่อเจ้าหนี้ รหัส
ผู้จาหน่ายและแนวทางแก้ไขแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อรับทราบ ทั้งได้มี
หนังสือขออนุมัติแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ปฏิบัติ ตามข้อ ๒๗ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อผู้อุทธรณ์ทราบว่ามีหนี้ค้างชาระจึงได้ดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว
การที่คู่กรณีในอุทธรณ์อ้างว่าหลังจากที่ผู้อุทธรณ์ทราบปัญหาหนี้ค้างชาระ
แล้ ว ไม่ ไ ด้ ข วนขวายหรื อหามาตรการอื่ นใดเพิ่ ม เติ ม ในการเร่ ง รั ด การปฏิ บั ติ ง านหรื อ
แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและรวดเร็วนั้น เห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้ดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ทราบแล้ว
ผู้บังคับบัญชาชอบที่จะหามาตรการมาควบคุมกากับงานมากกว่าที่จะให้ผู้อุทธรณ์เป็น
ผู้ที่ จ ะต้ องด าเนิ นการ ทั้ง ๆ ที่ อานาจในการควบคุ ม กากับ ดู แ ลอยู่ ที่ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
มิใช่ผู้อุทธรณ์ต้องดาเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียว ถือได้ว่าผู้อุทธรณ์มีมาตรการควบคุม
กากับ และติดตามงานพอสมควรแล้ว การกระทาของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นความผิดวินัย
ตามที่คู่กรณีในอุทธรณ์สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ กรณีจึงเป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อุทธรณ์ฟังขึ้น วินิจฉัยให้คู่กรณีในอุทธรณ์ยกเลิกคาสั่งภาคทัณฑ์ดังกล่าว

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๓๕

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เรื่อง

กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยมิชอบ

เรื่องดาที่ ๕๔๑๐๐๙๒

เรื่องแดงที่ ๐๐๓๑๑๕๕

ผู้อุทธรณ์เมื่ อครั้ งด ารงตาแหน่ ง เจ้ าพนั กงานที่ ดิ น สาขา ได้ถู ก คู่กรณี
ในการอุทธรณ์ สั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
กรณีมีอานาจหน้าที่กาหนดราคาประเมินที่ดินและแก้ไขราคาประเมินที่ดิน ดาเนินการ
แบ่งแยกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แบ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์ที่ตัดผ่านที่ดิน
และจดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิมเป็นโฉนดที่ดินใหม่อีกฉบับหนึ่ง และได้แก้ไขราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแปลงเดิม ซึ่งบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
ราคาตารางวาละ ๔,๓๐๐ บาท เป็นราคาตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท ต่อมาผู้ถือกรรมสิทธิ์
ในที่ดินทั้งสองแปลงได้คัดค้านและขอให้ทบทวนราคาประเมินที่กาหนดใหม่ ผู้อุทธรณ์
ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพที่ดินในพื้นที่จริง และได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา
ประเมินที่ดินทั้งสองแปลงให้เป็นไปตามบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ดังกล่าว
การกระทาของผู้อุทธรณ์เป็นการกระทาโดยไม่มีอานาจ เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ประกาศเรื่องบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๑ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ราคาที่ดิ นตามโฉนดที่ดิ นก่อนมีการแบ่ งแยก มีราคา
ประเมินตารางวาละ ๔,๓๐๐ บาท และหากปรากฏว่าที่ดินซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ

๑๓๖

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
สานักงานที่ดินตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้แปลงใดมิได้กาหนดราคาประเมินไว้ในบัญชี
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการประเมินราคาทุ นทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่ าธรรมเนียม
ในการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมตามประกาศฉบั บ ลงวั น ที่ ๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๘
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินราคาที่ดินรายแปลง ในกรณีที่ไม่ได้กาหนด
ราคาประเมินไว้ในบัญชี เมื่อมีการขอแบ่งแยกโฉนดที่ดิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เสนอ
ผู้อุทธรณ์ลงนามในโฉนดที่ดิน พร้อมเสนอราคาประเมินที่ดินใหม่เทียบเคียงราคาประเมิน
จากที่ดินแปลงข้างเคียงเป็นตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้อุทธรณ์สั่งให้แก้ไขราคา
ประเมินที่ดินตามโฉนดที่ดินเดิมและแปลงที่แบ่งแยกใหม่ โดยกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
โฉนดที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท ต่อมาเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาประเมิน จึงขอให้ทบทวนราคาประเมิน ผู้อุทธรณ์ได้สั่งให้
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสภาพที่ดินในพื้นที่และรายงานผลให้ทราบ ผลการตรวจสภาพ
ที่ดินปรากฏว่า บริเวณที่ดินทั้งสองแปลงมีสภาพน้าท่วมขังเต็มพื้นที่ และที่ดินอยู่ห่างจาก
ถนนเลียบทางด่วนพิเศษ หมายเลข ๙ โดยประมาณ ๘๐๐ เมตร ถนนทางเข้าอยู่ระหว่าง
ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ที่ดินมีสภาพต่ากว่าทางหลวงหมายเลข ๓๕๑ โดยประมาณ
๕ – ๖ เมตร ถนนดังกล่าวตัดผ่านที่ดินเป็นจานวนเนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๒๙ ตารางวา
เพื่อเชื่อมต่อไปยังถนนเลียบทางด่วนพิเศษหมายเลข ๙ ที่ดินดังกล่าวแม้มีถนนตัดผ่าน
แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์เป็นทางสัญจรได้โดยตรง เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็น ที่ดิน
ตาบอด หากจะใช้ประโยชน์จะต้องสัญจรผ่านที่ดินแปลงอื่น จึงเห็นสมควรประเมินราคา
ที่ดินทั้งสองแปลงตารางวาละ ๔,๓๐๐ บาท ผู้อุทธรณ์จึงสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาประเมิน
ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวเป็นตารางวาละ ๔,๓๐๐ บาท เห็นว่า ผู้อุทธรณ์แก้ไขราคา
ประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของที่ดินทั้งสองแปลงเป็นการกระทา
โดยไม่มีอานาจ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้อุทธรณ์ทาการแก้ไขราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของที่ดินโฉนดเดิมหลังการแบ่งแยก
จากราคาตารางวาละ ๔,๓๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท โดยมิได้ดาเนินการ
เสนอให้คณะอนุกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์พิจารณา และให้คณะกรรมการ

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๓๗

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ให้ ความเห็นชอบเพื่อประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์
ดังกล่าว เป็นการกระทาโดยไม่มีอานาจและไม่ถูกต้องตามขั้นตอน ตามนัยประมวล
กฎหมายที่ดิน มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๕ เบญจ มาตรา ๑๐๕ ฉ มาตรา ๑๐๕ สัตต และ
มาตรา ๑๐๕ อัฎฐ สาหรับการแก้ไขราคาประเมินทุนทรัพย์ ฯ ของที่ดินทั้งสองแปลง นั้น
เมื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวได้ขอให้ทบทวนราคาประเมิน ผู้อุทธรณ์จึงให้
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงแล้วพบว่า ที่ดินดังกล่าวแม้มีทางหลวงหมายเลข ๓๕๑
ตัดผ่าน แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์เป็นทางสัญจรได้โดยตรง หากจะใช้ประโยชน์จะต้อง
สัญจรผ่านที่ดินแปลงอื่น ราคาประเมินที่ดินที่กาหนดใหม่เป็นราคาที่สูงเกินสมควรและ
ไม่เป็นธรรม ผู้อุทธรณ์จึงสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาประเมินที่ดินทั้งสองแปลงเป็นตารางวาละ
๔,๓๐๐ บาท กรณีนี้เห็นว่า ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ออกคาสั่งทางปกครองและตรวจพบว่า
ข้อเท็จจริงที่ใช้กาหนดราคาประเมินที่ดินอันเป็นสาระสาคัญเปลี่ยนแปลงไป จึงมีอานาจ
ที่จะสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาประเมินทุนทรัพย์ได้ ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๔ ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์มีเจตนาทุจริต
หรือมีพฤติการณ์เรียก รับเงินจากผู้ใด แต่อย่างไรก็ดี ผู้อุทธรณ์ในฐานะเจ้าพนักงานที่ดิน
ควรจะต้องมีความละเอียดรอบคอบและความระมัดระวั งในการปฏิบัติหน้า ที่ราชการ
ให้เป็นไปโดยชอบ เพราะราคาประเมิน ฯ ที่กาหนดจะมีผลกระทบต่อประชาชนผู้เกี่ยวข้อง
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม แต่ผู้อุทธรณ์ห าได้ใช้ความละเอียดรอบคอบ และ
ความระมัดระวังที่จะต้องมีในฐานะที่ดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานที่ดิน ซึ่งผู้อุทธรณ์อาจใช้
ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้อย่างเพียงพอไม่ เป็นเหตุให้เจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ดินต้องร้องขอความเป็นธรรมให้ทบทวนราคาประเมิน ฯ พฤติการณ์การกระทาเป็น
ความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ตามมาตรา ๘๔
วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วินิจฉัยว่า
คาอุ ท ธรณ์ ฟั ง ขึ้ น แต่ ผู้ อุท ธรณ์ ไ ด้ พ้ นจากสถานภาพข้ า ราชการพลเรื อนสามั ญ แล้ ว
จึงให้คู่กรณีในอุทธรณ์ยกเลิกคาสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ

๑๓๘

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เรื่อง ไม่นาเงินเข้าบัญชีตามระเบียบของทางราชการ
เรื่องดาที่ ๕๔๑๐๐๘๕

เรื่องแดงที่ ๐๐๓๖๑๕๖

ผู้อุทธรณ์ เดิม รั บราชการตาแหน่งนักวิชาการเงินและบั ญชีชานาญการ
อุทธรณ์คาสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๕ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีเมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่
ราชการที่สานักงานบังคับคดีจังหวัดได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ได้นาส่งเงินที่ได้จากการอายัดในคดีแพ่งเข้าสานวนล่าช้า รวม ๘ คดี โดยนาธนาณัติ
ส่งเงินอายัดในคดีแพ่ง จานวน ๓ ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๖๘๗ บาท (หกหมื่นห้าพัน
หกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ไปแลกเงินสด ณ ที่ทาการไปรษณีย์จังหวัด แล้วนาเงินสด
ติดตัวกลับบ้านโดยมิได้ออกใบเสร็จรับเงิน มิได้นาเงินไปฝากธนาคาร หรือเก็บรักษาไว้
ในตูน้ ิรภัยของสานักงานแต่อย่างใด ภายหลังต้องมีการทวงถามจึงนาเงินมาคืน
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การที่ผู้อุทธรณ์ไม่ได้นาเงินทั้ง ๘ คดี ซึ่งรวมเป็นเงิน
จานวน ๖๕,๖๘๗ บาท ฝากเข้าบั ญชีในคดีแพ่งในวันนั้นหรืออย่า งช้าในวันรุ่งขึ้ น
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๙๗ (๑) นั้น เพราะเหตุว่า ผู้อุทธรณ์มีอาการปวดท้องและปวดช่องคลอดอย่างรุนแรง
โดยฉับพลัน ผู้อุทธรณ์จึงได้ลาป่วย ประกอบกับผู้อุทธรณ์มีโรคประจาตัว (หอบหืด )
ทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการช่วงเวลานั้ น ๆ และการจดจาสิ่งต่าง ๆ
ลดลง อีกทั้งข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ในวันที่ผู้อุทธรณ์มาปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ได้ทวงถามเงินจานวนดังกล่าวจากผู้อุทธรณ์ และเหตุที่ผู้อุทธรณ์มิได้มอบเงินให้จนครบ
จานวน เนื่องจากเงินดังกล่าวมีจานวนมาก มีธนบัตรฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ๕๐๐ บาท
๑๐๐ บาท และ ๒๐ บาท ตลอดจนมีเหรียญกษาปณ์ปะปนอยู่เป็นจานวนมาก การส่งมอบเงิน
จึงอาจผิดหลงไม่ครบตามจานวน ทั้งจานวนเงินที่ขาดอยู่นั้นจานวน ๔๘๗ บาท ซึ่งถือว่า
น้อยมากเมื่อเทียบกับเงินที่ผู้อุทธรณ์ส่งมอบให้เพื่อนเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากในคดีแพ่ง
เมื่อสานักงานบังคับคดีจังหวัดได้มีคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ทวงถามเงินจานวนที่ยังขาดอยู่
ผู้อุทธรณ์ได้นาเงินที่ขาดอยู่มอบให้เจ้าหน้าที่ภายในวันเดียวกันนั้น

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๓๙

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์ที่นาเงิน สดที่ได้
จากการนาธนาณัติไปรับเงินจากที่ทาการไปรษณีย์ จานวน ๖๕,๖๘๗ บาท ติดตัวกลับบ้าน
โดยมิได้ออกใบเสร็จ ซึ่งวันรุ่งขึ้นผู้อุทธรณ์มาปฏิบัติงานในช่วงเช้าแต่ไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน
และบันทึกรายการนาเงินฝากเข้าบัญชี และไม่ได้บันทึกยอดเงินตามธนาณัติดังกล่าว
ในสมุดรายงานเงินคงเหลือ นั้น เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งที่อยู่ในวิสัยที่ผู้อุทธรณ์จะปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของระเบียบดังกล่าวได้ การปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้อุทธรณ์
ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่ส่งเงินอายัดให้สานักงานบังคับคดีจังหวัด ระบบการเงิน
และบัญชีของสานักงานบังคับคดีจังหวัดและกรมบังคับคดี รวมทั้งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่การอายัดเงินในคดีแพ่งซึ่งเป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานบังคับคดี อันเป็นความเสียหาย
อย่างร้ายแรง อีกทั้งการที่ผู้อุทธรณ์นาเงินสดจานวน ๖๕,๖๗๘ บาท ติดตัวไปจนถึง
วันนามาคืนจานวน ๖๕,๒๐๐ บาท ใช้เวลา ๑๕ วัน แต่คืนไม่ครบถ้วนโดยขาดอยู่จานวน
๔๘๗ บาท ภายหลังผู้อุทธรณ์ได้นามาคืนจนครบถ้วนรวมเวลาถึง ๒๘ วัน เป็นการแสดงให้
เห็นถึงเจตนาของผู้อุทธรณ์ที่ต้องการประโยชน์จากเงินจานวนดังกล่าว และเชื่อว่าผู้อุทธรณ์
ได้ประโยชน์จากเงินจานวนดังกล่าวแล้ว แม้ผู้อุทธรณ์จะอ้างว่าได้นาเงินจานวนดังกล่าว
ใส่ไว้ในซองแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าถือแล้วหลงลืมจนกระทั่งได้รับแจ้ง ผู้อุทธรณ์จึงได้คืนเงิน
แต่คืนไม่ครบ หากอยู่ในซองจริงย่อมที่จะต้องคืนครบถ้วนแล้ว ส่วนที่อ้างว่าเจ็บป่วยนั้น
เห็นว่าผู้อุทธรณ์เกิดมีอาการปวดท้องและปวดช่องคลอดอย่างรุนแรงโดยฉับพลันจึงได้
ลาป่วยในช่วงบ่าย แต่ผู้อุทธรณ์ยังมีเวลาอีกครึ่งวันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการก่อนที่จะลาป่วยในช่วงบ่ายของวันนั้น แต่ผู้อุทธรณ์หาได้ปฏิบัติให้เป็น
เช่นนั้นไม่ สาหรั บประเด็นข้ออ้างอื่นของผู้อุทธรณ์ ไม่อาจรับฟังได้ อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น
วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์

๑๔๐

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เรื่อง

ไม่เก็บรักษาเอกสารและนาไปเผยแพร่ทาให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ

เรื่องดาที่ ๕๔๑๐๐๒๔

เรื่องแดงที่ ๐๐๓๕๑๕๕

ผู้อุทธรณ์ดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน อุทธรณ์คาสั่ง
ถูกลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษา
เกี ยรติ ศักดิ์ข องต าแหน่ง หน้ า ที่ร าชการของตนมิใ ห้ เสื่ อมเสีย ตามมาตรา ๘๒ (๑๐)
ประกอบมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
กรณีได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้ เป็นผู้จัดทา รับผิดชอบและจัดเก็บเอกสาร การประมูลการจัด
งานกาชาดและงานประจาปีจังหวัด ประจาปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑ แล้ว เอกสารสูญหาย
และน่าเชื่อว่าได้นาไปบอกกล่าวแก่บุคคลอื่น เนื่องจากเป็นผู้ทราบข้อมูลทั้งหมดทาให้
มีการฟ้องศาลปกครองกล่าวหาผู้ว่าราชการจังหวัดว่ามีพฤติการณ์ส่งเสริมการเล่นการพนัน
และมีการประมูลการจัดงานกาชาดโดยไม่สุจริต รวมทั้งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
ข้อมูลต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
ผู้อุท ธรณ์ ได้ อุทธรณ์ ว่า การด าเนินการทางวินัยไม่ เป็ นธรรม มี อคติ
และไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดแจ้ง เรื่องนี้สืบเนื่องมาจากคาสั่งจังหวัดที่แต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายคัดเลือกผู้รับเหมางานประจาปี ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้า
คลังจังหวัด เป็นผู้ช่วย วัฒนธรรมจังหวัด เป็นผู้ช่วย พาณิชย์จังหวัด เป็นผู้ช่วย เลขานุการ
เหล่ากาชาดจังหวัด เป็นผู้ช่วย หัวหน้าฝ่ายอานวยการ สานักงานจังหวัด เป็นเลขานุการ
และผู้อุทธรณ์เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดังกล่าวได้ร่วมกันเปิดซองเสนอราคา
พร้อมลงนามรับรองเอกสารจากผู้ประมูลงาน รวม ๔ ราย ผู้อุทธรณ์ได้นาแฟ้มสรุปผล
การประมูลงานพร้อมใบเสนอราคาและเอกสารประกอบมอบให้แก่หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ตามคาสั่งของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการประมูลงาน เพื่อนาเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าฝ่า ยอานวยการได้คืนเอกสารให้แ ก้ไขข้อมูล ภายหลั ง
แจ้ ง ว่า ไม่ใ ช้แ ล้ว หั ว หน้า ฝ่ ายอานวยการได้ แ จ้ งประกาศการประมู ลงานฯ ครั้ง ที่ ๒
คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้รับเหมางานประจาปีได้ร่วมเปิดซองเสนอราคาจากผู้ประมูลงานฯ

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๔๑

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ครั้งที่ ๒ รวม ๕ ราย โดยผู้อุทธรณ์ไม่ได้ทาเอกสารสูญหายจนบัดนี้ผู้อุทธรณ์ยังไม่ทราบว่า
เอกสารใดสูญหาย เพราะเอกสารทั้งหมดหัวหน้าฝ่ายอานวยการได้รับไปจากผู้อุทธรณ์
ก่อนที่จะแจ้งว่าเอกสารสูญหาย และเอกสารการประมูลงานกาชาดมิใช่ผู้อุทธรณ์รู้ข้อมูล
แต่ผู้เดียว เอกสารดังกล่าวมิได้สูญหายจริงแต่ถูกเก็บไว้โดยไม่ทราบว่าเป็นการกระทา
ของผู้ใด นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังคลุมเครือไม่มีพยานคนใดให้ถ้อยคาชี้ชัดว่าเป็นการ
กระทาของผู้อุทธรณ์
ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพยานหลักฐานรับฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์
เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้รับเหมางานประจาปี โดยคณะกรรมการ
ดังกล่าวมีหน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมา จัดงานกาชาด
และงานประจาปีจังหวัด ประจาปี ๒๕๕๓ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้า และมี
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ สานักงานจังหวัดเป็นเลขานุการ ผู้อุทธรณ์ได้จัดทาเอกสาร
สรุปผลการประมูลงานกาชาดเสนอคู่กรณีในอุทธรณ์ผ่านหัวหน้าฝ่ายอานวยการ ต่อมา
คู่กรณีในอุทธรณ์ได้ประกาศให้มีการประมูลใหม่ ปรากฏว่า ผู้เสนอค่าตอบแทนสูงสุด
ในการประมู ลงานกาชาดครั้ ง ที่ ๑ แต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อกได้ ฟ้ องคู่ กรณี ใ นอุ ท ธรณ์ ต่ อ
ศาลปกครองชั้นต้นว่า กระทาการโดยไม่สุจริต และมีผู้ทาแผ่นปลิวมีเนื้อหากล่าวหา
คู่กรณีในอุทธรณ์ว่าประมูลงานกาชาดโดยไม่สุจริต หัวหน้าฝ่ายอานวยการเป็นเลขานุการ
ของคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้รับเหมางานประจาปี อีกทั้งยังเป็นหัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้อุทธรณ์ด้วย ดังนั้น หัวหน้าฝ่ายอานวยการจึงเป็น
ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและน่ า จะมี ส่ ว นรั บ ผิ ด ชอบในกรณี ที่ เ อกสารดั ง กล่ า วสู ญ หายไป
ประกอบกับผู้อุทธรณ์ยืนยันว่าได้มอบเอกสารการประมูลงานกาชาดครั้งที่ ๑ ให้หัวหน้า
ฝ่ายอานวยการแล้ว และไม่มีประจักษ์พยานหรือพยานหลักฐานใดที่ชัดเจนว่าเอกสาร
ดังกล่าวได้สูญหายไปจริง อีกทั้งหัวหน้าฝ่ายอานวยการได้ไปแจ้งความร้องทุกข์เมื่อวันที่
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันหลังจากที่พบเอกสารแล้วเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
การไปแจ้งความหลังจากที่พบเอกสารแล้ว จึงเป็นที่น่าเคลือบแคลงสงสัย กรณีจึงยัง
ไม่พอฟังว่าเอกสารการประมูลงานกาชาดได้สูญหายไปจริง และผู้อุทธรณ์เป็นผู้ทาเอกสาร

๑๔๒

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ดังกล่าวสูญหาย ประกอบกับไม่มี พยานหลักฐานเพียงพอที่จ ะรับฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์
นาข้อมูลไปบอกกล่าวหรือเผยแพร่แก่บุคคลอื่นจนเป็นเหตุให้คู่กรณีในอุทธรณ์ถูกฟ้องคดี
หรือมีผู้นาข้อมูลไปทาแผ่นปลิวมีเนื้อหากล่าวหาคู่กรณีในอุทธรณ์ คาอุทธรณ์ฟังขึ้น
จึงวินิจฉัยให้คู่กรณีในอุทธรณ์ยกเลิกคาสั่งที่ลงโทษตัดเงินเดือนดังกล่าว

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๔๓

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เรื่อง

ข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา
ถูกสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ

เรื่องดาที่ ๕๓๑๐๐๐๖, ๕๓๑๐๐๐๘

เรื่องแดงที่ ๐๐๒๕๑๕๕, ๐๐๒๖๑๕๕

ผู้อุทธรณ์ที่ ๑ และที่ ๒ สังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เมื่อครั้งดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง อุทธรณ์คาสั่งถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ
ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์
ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ของทางราชการ มติค ณะรั ฐมนตรี หรื อนโยบายของรั ฐบาล อันเป็ นเหตุ ใ ห้ เสี ยหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม
มาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบียบข้ า ราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕
กรณีที่ผู้อุทธรณ์ทั้งสองได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา และร่วมกันแจ้งข่าว
การสอบราคาโดยมุ่งหมายมิให้ผู้มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างบางรายได้เข้าร่วมเสนอราคา
อย่ า งเป็ น ธรรม และร่ ว มกั นยกเลิก ผลการสอบราคาและพิ จ ารณาผลการสอบราคา
เพื่อเอื้ออานวยแก่ผู้เข้าเสนอราคาบางรายให้เป็นผู้มีสิทธิทาสัญญากับองค์การบริ หาร
ส่วนตาบล ในการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวม ๕ โครงการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า การกระทาของผู้อุทธรณ์ที่ ๑ และที่ ๒ มีมูลความผิดวินัย
อ.ก.พ. กรม มีมติไล่ผู้อุทธรณ์ทั้งสองออกจากราชการ
ข้อเท็จจริง ฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์ที่ ๑ ได้รับแต่ งตั้งเป็นกรรมการเปิดซอง
สอบราคา ซึ่ ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ข ององค์ การบริ ห าร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ กาหนดให้คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคามีหน้าที่เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผยตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคาทุกรายแล้วให้กรรมการทุกคน
ลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น ตรวจสอบ

๑๔๔

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว
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คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อค หรือแบบรูปและรายการละเอียด
แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา พิจารณาคัดเลือก
พัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้องที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบล และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้วซึ่งเสนอราคา
ต่าสุด และให้รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด
ต่อประธานกรรมการบริหารเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือประธาน
กรรมการบริหารแล้วแต่กรณี ซึ่งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดาเนินการตามที่
ระเบียบกาหนด แต่ผู้อุทธรณ์ที่ ๒ ได้ให้ถ้อยคาว่า ในการดาเนินการเปิดซองสอบราคา
ครั้งแรก ผู้อุทธรณ์ที่ ๑ และประธานกรรมการเปิดซองเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
และคุณสมบัติของผู้เสนอราคาทุกราย เมื่อตรวจสอบเอกสารเสร็จสิ้นแล้ว ผู้อุทธรณ์ที่ ๑
ได้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ที่ ๒ ทราบว่า รายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบราคา
ครั้งนี้ของผู้เสนอราคาไม่ถูกต้อง ผู้อุทธรณ์ที่ ๒ ได้แต่นั่งดูกรรมการและผู้อุทธรณ์ที่ ๑
เปิดซองเอกสารและตรวจเอกสารร่วมกัน เมื่อตรวจเอกสารเสร็จสิ้นในแต่ละชุดแล้วจะ
ประทับตราและยื่นเอกสารให้คณะกรรมการทุกคนลงชื่อ หลังจากพิจารณาแล้วเห็นว่า
เอกสารของผู้ ยื่นซองสอบราคาไม่ ส มบู ร ณ์ ประธานกรรมการจึ ง ตั ด สิ นใจให้ ยกเลิ ก
คณะกรรมการทุกคนเห็นด้ว ย แต่จากการตรวจสอบเปรียบเทียบใบเสนอราคา และ
ใบแสดงปริมาณวัสดุของผู้เสนอราคาพบว่า ผู้เสนอราคาบางรายลงรายละเอียดครบถ้วน
ทั้ง ๒ ครั้ง ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในการสอบราคาครั้งใหม่ แต่มีบางรายกลับไม่ได้
รับการพิจารณาคัดเลือกเลยทั้ง ๒ ครั้ง และผู้เสนอราคาบางรายไม่ได้ลงรายละเอียด
จานวนเปอร์เซ็นต์ในช่องค่าดาเนินการ ช่องกาไร ช่องภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้ง ๒ ครั้ง แต่ได้รับ
การคัดเลือกในการสอบราคาครั้งใหม่ แสดงให้เห็นว่ า คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
มิได้พิจารณาเอกสารของผู้เสนอราคาทุกราย การพิจารณาผลการสอบราคาดังกล่าว
จึงมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ อันเชื่อได้ว่ามีเจตนาเพื่อช่วยเหลือผู้เสนอราคาบางราย
และมุ่ ง หมายมิ ใ ห้ มี ก ารแข่ ง ขั นราคาอย่ า งเป็ นธรรม เพื่ อเอื้ อ อานวยแก่ ผู้ เ สนอราคา
บางรายให้ เป็นผู้ มี สิทธิ ท าสั ญญากั บองค์ การบริ หารส่ วนต าบลเท่ านั้ น แม้ การอนุ มั ติ
สั่งจ้า งจะเป็นอานาจของผู้มี อานาจสั่งจ้ างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ว ย
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การพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมก็ตาม แต่เป็น
อีกขั้นตอนหนึ่งของการดาเนินการจัดจ้าง จึงน่าเชื่อว่า ผู้อุทธรณ์ที่ ๑ ได้ร่วมกับประธาน
กรรมการพิจารณาเอกสารต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้เสนอราคาบางรายให้เป็นผู้มีสิทธิทาสัญญา
กับองค์การบริหารส่วนตาบล อันเป็นมูลความผิดอาญาตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบมาตรา ๘๓
แห่งประมวลกฎหมายอาญา และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
และฐานจงใจไม่ ปฏิ บัติ ตามกฎหมาย ระเบี ยบของทางราชการอั นเป็ นเหตุ ให้ เสี ยหาย
แก่ ราชการอย่างร้ ายแรง ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ส่วนผู้อุทธรณ์ที่ ๒ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตาบลได้มี
หนังสือขอยืมตัวผู้อุทธรณ์ที่ ๒ ไปร่วมเป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา ผู้อุทธรณ์ที่ ๒ ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งได้เพียง ๓ ปี และยังไม่มีประสบการณ์ด้านงานพัสดุจึงไม่ทราบว่าจะต้อง
ดาเนินการอย่างไรบ้าง ผู้อุทธรณ์ที่ ๒ ได้ลงชื่อในเอกสารเพราะเชื่อมั่นในประสบการณ์ของ
ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาและผู้อุทธรณ์ที่ ๑ ว่า การพิจารณาเอกสารสอบราคา
เป็นไปด้วยความถูกต้องแล้ว สาหรับการยกเลิกการสอบราคาครั้งแรก ผู้อุทธรณ์ที่ ๒
ได้ลงชื่อ เพราะเห็นว่า กรรมการเปิดซองสอบราคาทุกคนลงชื่อเห็นด้วยกับการยกเลิก
โดยผู้อุทธรณ์ที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ที่ ๒ ทราบว่า รายการเอกสารหลักฐานของผู้เสนอ
ราคาไม่ถูกต้องจึงเชื่อตามที่ผู้อุทธรณ์ที่ ๑ แจ้งโดยมิได้ตรวจสอบเอกสารแต่อย่างใด
ประกอบกับไม่มีข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่า ผู้อุทธรณ์ที่ ๒ ได้มีส่วนรู้เห็นกับการที่ไม่ต้อง
ส่ งประกาศสอบราคาครั้ งใหม่ ให้ แก่ ผู้ รั บจ้ างแต่ อย่ างใด ทั้ งไม่ ปรากฏข้ อเท็ จจริ งว่ า
ในการพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาทั้ง ๒ ครั้ง ผู้อุทธรณ์ที่ ๒ ได้รับประโยชน์หรือ
มีส่ วนได้ เสียอย่า งไรกั บผู้เสนอราคาที่ ไ ด้รั บ คั ดเลื อกให้ เป็ นผู้มี สิ ท ธิท าสัญ ญาจ้า งกั บ
องค์การบริหารส่วนตาบล จึงน่าเชื่อว่าผู้อุทธรณ์ที่ ๒ ได้ลงชื่อในเอกสารเพราะเชื่อมั่น
ในประสบการณ์ของประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาและผู้อุทธรณ์ที่ ๑ ว่า การพิจารณา
เอกสารสอบราคาเป็นไปด้วยความถูกต้องแล้ว กรณียังถือไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์ที่ ๒ มีเจตนา
มุ่งหมายให้มีการแข่งขันราคาอย่างไม่เป็นธรรมหรือเอื้ออานวยให้แก่ผู้เสนอราคารายใด
เพื่อให้เป็นผู้มีสิทธิทาสัญญากับองค์การบริหารส่วนตาบล พฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์ที่ ๒
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ไม่มีเจตนาทุจริตและไม่มีเจตนาจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูล ดังนั้น คาสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่สั่งลงโทษ
ไล่ผู้อุทธรณ์ที่ ๒ ออกจากราชการจึงมิชอบด้วยกฎหมาย แต่เนื่องจาก ก.พ.ค. ซึ่งเป็น
องค์กรที่มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามขั้นตอนต่อจากกระบวนการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ชี้มูลความผิดแล้ว ไม่อาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้
ตามคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ก.พ.ค.
จึงไม่อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานความผิดทางวินัยที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคาวินิจฉัย
แล้วได้ แต่มีอานาจวินิจฉัยได้เพียงเฉพาะระดับโทษเท่านั้น
ก.พ.ค. พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า อุ ท ธรณ์ ข องผู้ อุ ท ธรณ์ ที่ ๑ ฟั ง ไม่ ขึ้ น
ส่วนอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ที่ ๒ ฟังขึ้น และให้คู่กรณีในอุทธรณ์ดาเนินการแก้ไขคาสั่ง
เฉพาะในส่วนของระดับโทษจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ อนึ่ง ก.พ.ค.
เสียงข้างน้อยเห็นว่า การดาเนินการพิจารณาเปิดซองของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
เป็นเพียงความเห็นที่นาเสนอผู้มีอานาจที่จะพิจารณา อานาจในการสั่งจ้างเป็นอานาจ
ของผู้มีอานาจสั่งจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ได้มีการ
ไต่สวนกรรมการเปิดซองสอบราคา ๒ คนซึ่งเป็นราษฎรหรือไม่ จึงไม่มีข้อเท็จจริงที่จะยืนยัน
หรือแสดงว่า ผู้อุทธรณ์ที่ ๑ และผู้อุทธรณ์ที่ ๒ ในฐานะกรรมการพิจารณาผลการเปิดซอง
สอบราคาได้ กระท าการใดๆ อันมิช อบในขณะปฏิบั ติห น้า ที่ดั งกล่า วหรือไม่ และไม่ มี
ข้อเท็จจริงใดที่แสดงให้เห็นว่า ผู้อุทธรณ์ที่ ๑ ได้มีส่วนรู้เห็นกับการสั่งให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้อง
ส่งประกาศสอบราคาครั้งใหม่ให้แก่ผู้รับจ้างแต่อย่างใด และไม่ปรากฏว่า ผู้อุทธรณ์ที่ ๑ ได้รับ
ประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียอย่างไรกับผู้เสนอราคา จึงยังถือไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์ที่ ๑ มีเจตนา
มุ่งหมายให้มีการแข่งขันราคาอย่างไม่เป็นธรรมหรือเอื้ออานวยให้แก่ผู้เสนอราคารายใด
พฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์ที่ ๑ จึงไม่เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อุทธรณ์ของ
ผู้อุทธรณ์ที่ ๑ ฟังขึ้น และสมควรได้รับโทษระดับเดียวกันกับผู้อุทธรณ์ที่ ๒

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๔๗

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เรื่อง

ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการขออนุญาต
ก่อสร้างต่อเติมอาคารปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

เรื่องดาที่ ๕๔๑๐๑๑๔

เรื่องแดงที่ ๐๐๗๓๑๕๕

ผู้อุทธรณ์เดิมดารงตาแหน่งสถาปนิกชานาญการพิเศษ อุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
ไล่ออกจากราชการตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ อันเป็ นเหตุ
ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๘ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุผู้อุทธรณ์เป็นพนักงานเทศบาลสามัญ
ตาแหน่งสถาปนิก ๓ สานักงานเทศบาล มีหน้าที่ออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมโครงการ
ก่อสร้างของเทศบาล และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานควบคุมอาคาร มีหน้าที่
ตรวจสอบแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต และได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ
การขออนุญาตก่อสร้างต่อเติมอาคารส่วนที่เป็นทางเชื่อมระหว่างอาคารเก่ากับอาคารใหม่
ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในฐานะที่ผู้อุทธรณ์ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
ควบคุมอาคาร (สถาปัตยกรรม) ก่อนที่จะเสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรีนั้น ผู้อุทธรณ์
ได้ดาเนินการพิจารณาเอกสารหลักฐานการขอออกใบอนุญาตไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องในทางปกติ
ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการควบคุม
อาคารอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปรากฏพฤติการณ์อย่างใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้อุทธรณ์
ได้ตรวจพิจารณาคาขอและเสนอความเห็นไปโดยที่มิได้อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ ประกอบกับภายหลังจากที่ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวหา
ผู้อุทธรณ์ก็ได้ ห ารื อไปยัง คณะกรรมการควบคุม อาคาร กรมโยธาธิ การและผั ง เมื อง
ได้รับการยืนยันว่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์หรือ

๑๔๘

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
วิธีการพิจารณาเรื่องทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้ออ้างของ
ผู้อุทธรณ์ก่อนเสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรี ทั้งการตรวจพิจารณาคาขอและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชี้ให้เห็ นว่าผู้อุทธรณ์ได้ดาเนินการไปโดยมี
เจตนาที่จะทาให้โรงพยาบาลแห่งนั้น ได้รับประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
จากการออกใบอนุญาตของนายกเทศมนตรี
ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์ยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์
ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ซื่อสัตย์สุจริตแต่อย่างใด และยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์จงใจไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบของราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือ
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ นอกจากนี้ การกระทาของผู้อุทธรณ์ยังไม่เป็นการกระทาที่ทาให้
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือเป็นการกระทาซึ่งตามความรู้สึกของ
ประชาชนหรื อของข้ า ราชการทั่ ว ไปรู้ สึ ก รั ง เกี ย จ อั นจะถื อ ได้ ว่ า เป็ น การประพฤติ ชั่ ว
อย่างร้ายแรง ผู้อุทธรณ์จึงไม่ได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ถูกลงโทษแต่อย่างใด
การที่คู่กรณีในอุทธรณ์มีคาสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แต่เนื่องจาก ก.พ.ค. ไม่อาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้
ตามคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ซึ่งองค์กร
ที่มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามขั้นตอนต่อจากกระบวนการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล
ความผิดแล้ว ไม่อาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิด ได้ จึงวิ นิจ ฉัยให้ลดโทษจากไล่ออก
จากราชการเป็นปลดออกจากราชการ

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๔๙

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เรื่อง

ผู้แทนกระทรวงในฐานะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ถูกเพิ่มโทษทั้งที่กรรมการชุดเดียวกันจากหน่วยงานอื่นถูกลงโทษต่ากว่า

เรื่องดาที่ ๕๔๑๐๐๖๑

เรื่องแดงที่ ๐๐๗๕๑๕๖

ผู้อุทธรณ์ดารงตาแหน่งวิศวกรชานาญการพิเศษ ถูกลงโทษฐานไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ
อันเป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเมื่อครั้ง
ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ ว ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทน
กระทรวงคมนาคม เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบ
ขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารท่าอากาศยาน
ในเมือง (แอร์พอร์ตลิงค์) ไม่ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ผู้ อุท ธรณ์ ไ ด้ อุท ธรณ์ ว่ า โครงการก่ อสร้ า งระบบขนส่ ง ทางรถไฟเชื่ อ ม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานในเมือง (แอร์พอร์ตลิงค์)
เป็นโครงการที่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.)
ได้กล่าวหาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับพวกว่ากระทาความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ โดยส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดของผู้อุทธรณ์ว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความอุตสาหะ เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นการประมาท
เลินเล่อในหน้าที่ราชการ ถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ต่อมา อ.ก.พ. กระทรวงคมนาคม
เห็นว่าโทษที่ผู้อุทธรณ์ได้รับไม่เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีมติให้เพิ่มโทษจากภาคทัณฑ์เป็นตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการพิจารณาผลการประกวดราคาโครงการ
แอร์พอร์ตลิงค์ การรถไฟแห่ งประเทศไทยได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล

๑๕๐

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
การประกวดราคาฯ โดยมีรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เป็นประธาน
กรรมการฯ ในขั้นตอนการต่อรองราคา บริษัทที่ปรึกษา และคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาฯ ได้เห็นชอบให้กลุ่มกิจการร่วมค้า บ. เพิ่มการเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ในส่วนงาน E&M อีกร้อยละ ๑๐ ทาให้รัฐต้องรับภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ
๔ ล้านบาท ในการก่อสร้างจริงกลุ่มกิจการร่วมค้า บ. เบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนงาน
E&M ร้อยละ ๑๕ เป็นเงิน ๒,๐๔๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท และเบิกเงินค่างานงวดที่ ๑ ในส่วนงาน
E&M ร้อยละ ๑๘.๓๙ เป็นเงิน ๒,๕๐๖,๑๔๐,๖๙๒.๕๒ บาท ไม่ตรงตามที่ได้ตกลงและปรับแก้
กันไว้ในขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นเหตุทาให้รัฐต้องรับภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ จะเห็นชอบให้ผู้เสนอราคารายใด
เปลี่ยนแปลงข้อเสนอที่ได้เสนอไว้ แล้ว จะต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น
เพื่อประโยชน์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
รวมทั้งจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงในเนื้อหาสาระสาคัญของสัญญา การที่กลุ่มกิจการร่วมค้า บ.
เสนอขอเบิกค่าจ้างล่วงหน้าเพิ่มจากที่เสนอไว้แล้วในการเสนอราคาอีกร้อยละ ๑๐ โดยจะ
ปรับลดค่างานงวดที่ ๑ ตามแผนการเงิน (Cash Flow) ลงร้อยละ ๑๐ นั้น หากคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาฯ ได้ใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาจะทราบว่า
แผนการเงิน ที่ผู้เสนอราคาแต่ละรายได้เสนอมานั้น เป็นเพียงประมาณการกระแสเงินสด
ที่จาเป็นต้องใช้ในแต่ละงวดงาน หรือในแต่ละเดือนเท่านั้น และในขั้นตอนการพิจารณา
ผลการประกวดราคาฯ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ได้ใช้แผนการเงิน
ในการคานวณเพื่อประมาณการค่าดอกเบี้ยทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
แล้วนามารวมกับราคาค่าก่อสร้างและค่าธรรมเนียมทางการเงินเพื่อรวมเป็นมูลค่าต้นทุน
การก่อสร้างทั้งหมด เพื่อใช้เปรียบเทียบว่าผู้เสนอราคารายใดเสนอราคาต่าที่สุด และเป็น
ประโยชน์ต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยสูงสุดเท่านั้น ส่วนในการก่อสร้างจริงผู้รับจ้าง
จะเบิกเงินค่างวดงานเท่าใดนั้น ข้อกาหนดในเอกสารประกวดราคา และสัญญาจ้างก่อสร้าง
ได้กาหนดไว้ชัดเจนว่าให้จ่ายตามปริมาณงานที่ทาได้จริงเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับแผน
การเงิน ดังนั้น การที่กลุ่มกิจการร่วมค้า บ. เสนอขอเปลี่ยนการเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ดั ง กล่ า ว มี ผ ลท าให้ การรถไฟแห่ ง ประเทศไทยต้ องรั บ ภาระดอกเบี้ ยเพิ่ ม ขึ้ นเดื อนละ
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๑๕๑

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ประมาณ ๔ ล้านบาท จนกว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชาระเงินให้ธนาคารครบถ้วน
ซึ่งถ้าคิดคานวณตามกาหนดเวลาแล้วเสร็จโครงการ (๙๙๐ วัน) การรถไฟแห่งประเทศไทย
จะต้องมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นประมาณ ๑๔๑ ล้านบาท เป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่
ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
การที่ผู้อุทธรณ์ซึ่งดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ข้อมูลโครงการระบบขนส่งมวลชนและ
โครงการระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (ศมน.) ในฐานะผู้แทนกระทรวงคมนาคม
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ เห็นชอบให้กลุ่มกิจการร่วมค้า บ.
เบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพิ่มในส่วนงาน E&M จากร้อยละ ๕ เป็นร้อยละ ๑๕ ดังกล่าว
โดยไม่ปรากฏว่าผู้อุทธรณ์ได้ทักท้วงแต่ประการใด พฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์จึงเป็ น
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ได้พิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทาความผิดแล้วมีมติว่า ผู้อุทธรณ์กระทาความผิดวินัยแล้ว
ส่งเรื่องให้คู่กรณีในอุทธรณ์ในฐานะผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิด
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคาวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ว่า การใช้สิทธิอุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหา อุทธรณ์ได้เฉพาะระดับโทษ
ตามฐานความผิดที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติ องค์กรกลาง
ในการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหา และองค์กรที่มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ของ
ผู้ถูกกล่าวหาตามขั้นตอนต่อจากกระบวนการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการ จึงมี
อานาจพิจารณาเฉพาะเรื่องดุลพินิจในการสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจ
แต่งตั้งถอดถอนตามฐานความผิดเดิม เท่านั้น ผู้อุทธรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ และ
ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ ทาให้
ผู้อุทธรณ์มีฐานะเป็น “เจ้าหน้าที่พัสดุ” และ “เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ”
ตามนิยามในข้อ ๕ อีกอย่างหนึ่งด้วย ดังนั้น การที่ผู้อุทธรณ์อุทธรณ์ว่า ผู้อุทธรณ์เป็นเพียง
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไม่ ใ ช่ค ณะกรรมการตรวจรั บงานหรื อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง จึงฟังไม่ขึ้น
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ส่วนกรณีที่คู่กรณีในอุทธรณ์สั่งเพิ่มโทษนั้น เห็นว่า ระเบียบการรถไฟ
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๐ ได้กาหนดบทลงโทษแก่ผู้ที่มีอานาจหน้าที่ดาเนินการ
ตามระเบียบไว้ในทานองเดียวกันว่า กรณีที่ผู้มีอานาจหน้าที่ตามระเบียบฯ กระทาการ
อันเป็นการกระทาความผิดวินัย หากการกระทานั้นๆเป็นเหตุให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
หรือทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่าตัดเงินเดือน ดังนั้น การที่คู่กรณี
ในอุทธรณ์สั่งเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์จากภาคทัณฑ์เป็นตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
จึงเป็นการใช้ดุลพินิจสั่งลงโทษโดยชอบแล้ว ส่วนอุทธรณ์ที่ว่า คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาฯ ที่เป็นผู้แทนของการรถไฟแห่งประเทศไทยถูกว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้น
เห็นว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ การพิจารณาความผิด
และการกาหนดโทษเป็นการดาเนินการของการรถไฟแห่งประเทศไทยเองอาจจะเหมือน
หรือแตกต่างจากการดาเนินการของส่วนราชการ อุทธรณ์ข้อนี้จึงยังไม่มีน้าหนักเพียงพอ
ที่จะรับฟังได้ การที่คู่กรณีในอุทธรณ์สั่งเพิ่มโทษจากภาคทัณฑ์เป็นตัดเงินเดือน ๕%
เป็นเวลา ๓ เดือน ถูกต้องเหมาะสมแล้ว อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
ก.พ.ค. เสียงข้างน้อยเห็นว่า แม้ผู้อุทธรณ์เพียงรายเดียวที่ถูกลงโทษ
ตัดเงินเดือนก็ยังไม่อาจพิจารณาได้ว่าไม่เป็นธรรมกับผู้อุทธรณ์ เนื่องจากกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคารายอื่น ๆ เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
หรือหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงคมนาคม จึงอยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่ของ อ.ก.พ.
กระทรวงคมนาคมที่จะพิจารณามีมติให้ลงโทษทางวินัยให้เสมอเหมือนกันได้ กรณีไม่อาจ
พิจารณาลดโทษเป็นภาคทัณฑ์ หรือว่ ากล่าวตักเตือนได้ เพียงเพราะเหตุที่กรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคารายอื่นถูกว่ากล่าวตักเตือน แต่การลงโทษและเพิ่มโทษ
ต้องมีเหตุผลให้พิจารณาได้ว่า เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย การที่ อ.ก.พ. กระทรวง
คมนาคมมีมติให้เพิ่มโทษผู้อุทธรณ์ โดยอ้างมาตรฐานโทษสาหรับผู้ปฏิบัติผิ ดระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ทั้ง ๆ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไม่ได้ชี้มูลความผิดว่า
ผู้อุท ธรณ์ปฏิ บัติ ผิดระเบียบดัง กล่า ว และยัง อ้างมาตรฐานโทษสาหรับ การกระท าผิ ด
ในฐานะกรรมการตรวจรั บงาน หรื อคณะกรรมการตรวจการจ้ า งที่ ส านั กงาน ก.พ.
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ได้เรียบเรียงไว้ ซึ่งไม่ตรงกับกรณีของผู้อุทธรณ์ เพราะผู้อุทธรณ์เป็นกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาจึงไม่มีเหตุผลให้พิจารณาได้ว่ามติ อ.ก.พ.กระทรวงคมนาคมที่ให้
เพิ่มโทษผู้อุท ธรณ์เป็นมติที่ ชอบด้ วยกฎหมาย การสั่ งเพิ่ม โทษจึ ง เป็นค าสั่งที่ ไม่ ชอบ
ด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ฟังขึ้น

๑๕๔
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เรื่อง

ออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เรื่องดาที่ ๕๕๑๐๐๕๒

เรื่องแดงที่ ๐๐๗๔๑๕๖

ผู้อุทธรณ์ดารงตาแหน่งนายช่างรังวัดชานาญงาน ได้อุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
ปลดออกจากราชการตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ชี้มูลความผิด ฐานปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือ
นโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานรายงานเท็จ
ต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง
และมาตรา ๙๐ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ผู้อุทธรณ์ได้อุทธรณ์ว่า สภาพที่ดินที่ขอออกโฉนดเป็นที่สวนปลูกผลไม้
จนสามารถเก็บผลผลิตได้ ไม่มีน้าท่วมถึง หากมีน้าท่วมถึงจะไม่สามารถปลูกผลไม้ได้
ผู้อุทธรณ์ได้ทาการรังวัดร่วมกับผู้ปกครองท้องที่ แต่เจ้าท่าภูมิภาคไม่มาระวังชี้ แนวเขต
ผู้อุทธรณ์ไม่ได้รังวัดรุกล้าแนวเขตแม่น้าหรือที่ชายตลิ่ง เจ้าหน้าที่ทุกคนเห็นตรงกันว่า
ที่ดินแปลงนี้อยู่บนบก สานักงานที่ดินได้แจ้งให้เจ้าท่าภูมิภาคมาระวังชี้แนวเขตสามครั้ง
เมื่อแจกโฉนดที่ดินไปแล้วเจ้าท่าภูมิภาคกลับแจ้งผลการตรวจสอบว่า เป็นที่ดินที่ แม่น้า
เคยท่วมถึง การนาประเด็นนี้มากล่าวหาผู้อุทธรณ์จึงเป็นการกล่าวหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การดาเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการแล้ว
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า คณะอนุกรรมการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ได้ทาการตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ขอออกโฉนดที่ ดินโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศพบว่า
สภาพที่ดินเป็นแม่น้ากกและที่ลุ่ม จึงเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้รายงานการรังวัดรับรองที่ดินว่า
ที่ดินดังกล่าวไม่ทับที่ดินข้างเคียงหรือที่สาธารณประโยชน์ ประกอบกับที่ดินข้างเคียง
ด้า นติ ด แม่ น้ากกอยู่ ใ นความรั บผิด ชอบของเจ้ า ท่ า ภู มิภ าคไม่ ไ ด้ ม าร่ ว มระวั ง แนวเขต
แต่ผู้อุทธรณ์ในฐานะเป็นช่างรังวัดและผู้ทาการสอบสวนสิทธิชอบที่จะตรวจสอบแผนที่
ภาพถ่ า ยทางอากาศในอดี ต และสอบถามชาวบ้ า นในพื้ น ที่ เ พื่ อ ทราบถึ ง สภาพและ

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๕๕

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ความเป็นมาของที่ดินซึ่งหากผู้อุทธรณ์ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างรอบคอบถี่ถ้วนแล้ว
ย่อมจะทราบความจริงว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎร
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ผู้อุทธรณ์กลับละเลยและบันทึกในใบไต่สวนว่าเป็นที่สวนได้ทาประโยชน์
แล้วทั้งแปลง ไม่เป็นที่สาธารณประโยชน์หรือที่สงวนหวงห้ามของทางราชการ ไม่อยู่ใน
เขตป่าไม้ใด ๆ ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง คณะอนุกรรมการไต่สวนของ ป.ป.ช. ได้ตรวจสอบ
ภาพถ่ายทางอากาศพบว่า เดิมที่ดินแปลงนี้มีสภาพเป็นแม่น้าเกิดจากแม่น้าตื้นเขินตาม
ธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงทางเดินของแม่น้าจนกลายเป็นที่ชายตลิ่งริมแม่น้าอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติว่า
พฤติการณ์และการกระทาของผู้อุทธรณ์มีมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า คาสั่งลงโทษปลดผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ
ดังกล่าวได้ดาเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนดแล้ว ผู้อุทธรณ์
มีหน้าที่รังวัดพิสูจน์สอบสวนสิทธิในที่ดินที่ขอออกโฉนดและมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายจาก
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดให้ไปดาเนินการตามคาขอของผู้ขอออกโฉนดที่ดิน ผู้อุทธรณ์อ้างว่า
ตนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่กรมที่ดินกาหนดไว้แล้ว
แต่ในฐานะผู้อุทธรณ์เป็นช่างรังวัดและเป็นผู้ทาการพิสูจน์สอบสวนสิทธิในที่ดินที่ขอออกโฉนด
ผู้อุทธรณ์ชอบที่จะตรวจสอบแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศในอดีต และสอบถามชาวบ้านในพื้นที่
เพื่อให้ทราบถึงสภาพและความเป็นมาของที่ดินแปลงดังกล่าว หากผู้อุทธรณ์ทาการตรวจสอบ
อย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังแล้ว ย่อมจะทราบความจริงว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่
สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้แก่
ผู้ใดได้ ผู้อุทธรณ์กลับละเลยและทาบันทึกในใบไต่สวนว่าเป็นที่สวนและได้เข้าทาประโยชน์
แล้วทั้งแปลง ไม่เป็นที่สาธารณประโยชน์หรือที่สงวนหวงห้ามของทางราชการ ไม่อยู่ใน
เขตป่าไม้ใด ๆ ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง ใบจองที่นามาออกโฉนดที่ดินเป็นใบจองที่ออก
ทับที่ชายตลิ่งหรือที่ตื้นเขินอันเป็นการออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ถูกลงโทษจริง อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์

๑๕๖

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เรื่อง เอื้อประโยชน์ในการประกวดราคาให้ผู้เสนอรายเดียว
เรื่องดาที่ ๕๓๑๐๐๒๗ , ๕๓๑๐๐๓๕ , ๕๓๑๐๐๖๓ , ๕๓๑๐๐๗๓
เรื่องแดงที่ ๐๐๔๑๑๕๔ , ๐๐๔๒๑๕๔ , ๐๐๔๓๑๕๔ , ๐๐๔๔๑๕๔
ผู้อุทธรณ์ที่ ๑ เดิมรับราชการตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อุทธรณ์ที่ ๒
เดิมรับราชการตาแหน่งนายช่างโยธาชานาญงาน ผู้อุทธรณ์ที่ ๓ – ๗ เดิมรับราชการ
สังกัดโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง และผู้อุทธรณ์ที่ ๘ เดิมรับราชการตาแหน่งนายช่างไฟฟ้า
ชานาญงาน อุทธรณ์คาสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและ
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้ เสี ยหายแก่ราชการอย่า งร้ ายแรง และฐาน
ไมกระทาการหรือยอมใหผูอื่นกระทาการหาผลประโยชนอันอาจทาใหเสียความเที่ยงธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหนงหนาที่ราชการของตน ตามมาตรา ๘๒ มาตรา ๘๕
วรรคสอง และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ กรณีเมื่อครั้งผู้อุทธรณ์ที่ ๑ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้รับมอบอานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ไม่ดาเนินการ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
จานวน ๔ เฟส ทั้งที่ผู้อุทธรณ์ที่ ๑ รู้ว่ามีการลักซองเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการเสนอราคาของบริษัท เอ. หรือมีพฤติการณ์ปรากฏชัดแจ้งว่ามีการลักซองเสนอราคา
และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเสนอราคาของบริษัท เอ. ดังกล่าว เป็นเหตุให้ไม่มีโอกาส
เข้ายื่นซองเสนอราคาแข่งขันได้ โดยมีพฤติการณ์ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท น.
ผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวที่เสนอราคาถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขการประกวดราคา
ให้เ ป็นผู้มีสิทธิเข้า ทาสัญญา และกรณีเมื่อครั้งผู้อุทธรณ์ที่ ๒ – ๘ ได้รับ แต่งตั้ง เป็น
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าของ
โรงพยาบาล มีหน้าที่ตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาและรายงานผลการพิจารณา
และให้ความเห็นในการประกวดราคาให้ผู้มีอานาจสั่งซื้อสั่งจ้าง เมื่อได้รับแจ้งและรับทราบ

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๕๗

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เรื่องการลักซองเสนอราคาทั้งด้วยวาจาและเป็นหนังสือจากนาย ค. กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ แล้ว ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าได้มีการขัดขวางการแข่งขัน เสนอราคาอย่าง
ไม่เป็นธรรมหรือไม่ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นแล้วจะต้องเสนอให้มีการยกเลิกการประกวดราคา
นอกจากนี้เมื่อพบว่ามีผู้เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว ก็มิได้เสนอความเห็น
ให้มีการยกเลิกการประกวดราคา ทั้งมิได้ระบุเหตุผลความจาเป็นอันสมควรที่จะให้มีก าร
ประกวดราคาต่อไปไว้ในบันทึกรายงานผลการประกวดราคาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กาหนด เป็นเหตุให้ไม่มีการแข่งขันเสนอประโยชน์สูงสุด
ให้แก่โรงพยาบาลอย่างแท้จริง
ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้อุทธรณ์ที่ ๑ ได้รับทราบข้อมูลเรื่อง
การลักซองเสนอราคาจากผู้อุทธรณ์ที่ ๓ ทั้งได้รับแจ้งด้วยวาจาและเป็นหนังสือจาก
นาย ค. ตั้งแต่วันเกิดเหตุคือวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๓ และหลังเกิดเหตุในวันที่ ๘ กันยายน
๒๕๔๓ รวมทั้งสถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองก็ได้มีหนังสือขอให้โรงพยาบาลระงับการยื่น
ซองประมูล แต่ผู้อทุ ธรณ์ที่ ๑ ก็มิได้ดาเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกการเสนอราคา ทั้งยัง
สั่งการให้ผู้อุทธรณ์ที่ ๒ – ๘ ดาเนินการประกวดราคาต่อไป โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และเมื่อผู้อุทธรณ์ที่ ๒ – ๘ ได้รายงานผลการประกวดราคาว่า มีผู้เสนอราคาถูกต้อง
ตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว โดยมิได้เสนอให้ยกเลิกการประกวดราคาและมิได้ระบุเหตุผล
สมควรที่จะประกวดราคาในบันทึกรายงานผลการพิจารณาประกวดราคา แม้ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะกาหนดให้ต้องมีข้อพิจารณาและ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการ แต่ผู้อุทธรณ์ที่ ๑ ย่อมมีอานาจ
และดุลพินิจที่จะไม่เห็นด้วย และสั่งการเป็นอย่างอื่นได้เมื่อมีเหตุผลสมควร และผู้อุทธรณ์ที่ ๑
รู้มาโดยตลอดว่ามีการลักซองเสนอราคาของบริษัท เอ. ไป ซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทาการ
ขัดขวางการเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรม ผู้อุทธรณ์ที่ ๑ ย่อมมีเหตุผลสมควรที่จะยกเลิก
การประกวดราคานี้ได้ แต่กลับสั่งให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาประกวดราคาต่อไป
ทั้งได้ลงนามอนุมัติสั่งจ้างผู้เสนอราคาตามเงื่อนไขรายเดียวทาการปรับปรุงระบบจ่าย
กระแสไฟฟ้าแรงต่า และลงนามในสัญญาจ้างในวันเดียวกัน การกระทาของผู้อุทธรณ์ที่ ๑

๑๕๘

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ส่วนผู้อุทธรณ์ที่ ๒ – ๘ นั้น เห็นว่า การที่มิได้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงก่อนหรือขณะเปิดซองประกวดราคาว่ามีการลักซองของบริษัท เอ ทั้งที่รู้หรือ
มีพฤติการณ์ปรากฏชัดแจ้งว่ามีการลักซองเสนอราคาของบริษัท เอ เนื่องจากได้ปฏิบัติ
ตามคาสั่งของผู้อุทธรณ์ที่ ๑ รวมทั้งไม่เสนอความเห็นให้มีการยกเลิกการประกวดราคา
กรณีมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขเพียง ๑ ราย และไม่ได้ระบุเหตุผลสมควรที่จะ
ประกวดราคาต่ อไปไว้ ใ นบันทึ กรายงานผลการพิ จารณาประกวดราคาตามระเบี ยบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕ ฉ ข้อ ๕๑ ประกอบข้อ ๑๕ ทวิ
จึงเป็นการกระทาโดยจงใจฝ่าฝืนระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ดังกล่าว พฤติการณ์จึงเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่เสียหายแก่ราชการ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง ประกอบ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๐ การที่จะลงโทษ
ไล่ผู้อุทธรณ์ที่ ๒ – ๘ ออกจากราชการนั้น จึงเป็นการลงโทษที่หนักเกินกว่าเหตุและ
ไม่เป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์ทั้ง ๗ ราย แต่ด้วยเหตุที่ ก.พ.ค. ต้องผูกพันตามคาวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ จึงไม่อาจเปลี่ยนแปลง
ฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติได้ จึงวินิจฉัยยกอุทธรณ์เฉพาะผู้อุทธรณ์ที่ ๑
ส่วนผู้อุทธรณ์ที่ ๒ - ๘ สมควรให้ลดโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๕๙

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เรื่อง ไม่กากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
เรื่องดาที่ ๕๒๑๐๐๗๑

เรื่องแดงที่ ๐๐๕๘๑๕๓

ผู้อุทธรณ์ดารงตาแหน่ง นิติกรชานาญการพิเศษ ได้อุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
ทางวินัยต่อ ก.พ.ค. ในการที่ถูกอธิบดี คู่กรณีในอุทธรณ์สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ฐานไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ
และประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ และไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบของทางราชการตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระราชบัญญั ติ ระเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีเ มื่อครั้ง ปฏิบั ติห น้า ที่
ในต าแหน่ ง ผู้ อานวยการส านั ก งานบั ง คั บ คดี จั ง หวั ด ไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ ก ากั บ ดู แ ล
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการ จากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ตามมาตรา ๓๐๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งเจ้าพนักงานได้งด
การขายในนัดที่ ๔ เนื่องจากในนัดที่ ๓ ได้มีการงดการขายไว้ตามเงื่อนไขที่ระบุในประกาศ
ขายทอดตลาด ปรากฏว่าได้มีการเบิกจ่ายค่าป่วยการของเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่
ในการขายนัดที่ ๔ จานวน ๒๐๐ บาท เป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
ข้ อเท็ จจริ ง ฟั ง ได้ ว่ า ผู้ อุ ท ธรณ์ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นต าแหน่ ง ผู้ อานวยการ
ส านั กงาน ในระหว่ า งปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ผู้ อานวยการส านั กงาน ผู้ อุท ธรณ์ ไ ด้ ต รวจพบ
การดาเนินการที่ไม่ถูกต้องในเรื่องการเบิกค่าพาหนะไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงได้รายงาน
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่สานักงานต่อผู้อานวยการสานักงานภูมิภาค ๑ ต่อมา
คู่กรณีในอุทธรณ์ได้มอบหมายให้รองอธิบดีดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว
ผู้ อุ ท ธรณ์ ไ ด้ มี ห นั ง สือ รายงานการปฏิ บั ติ ง านต่ อ ผู้ ต รวจสอบเพิ่ ม เติ ม ต่ อ มาคู่ ก รณี
ในอุทธรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งปรากฏว่า มีการปฏิบัติหน้าที่
ในคดีแพ่งของสานักงานไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจานวน ๒๖ คน
คู่กรณีในอุทธรณ์ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและวิ นัย

๑๖๐

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
อย่างไม่ร้ายแรงเพื่อสอบสวนข้าราชการและพนักงานราชการ รวมทั้งผู้อุทธรณ์ด้วย เห็นว่า
ผู้ อุท ธรณ์ ปฏิ บัติ ห รื อละเว้ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ นผลให้ เ กิ ด ความเสี ยหายแก่ ร าชการ
โดยปฏิบัติหน้าที่นานกว่า ๑๑ เดือน โดยไม่มีการแก้ไขหรือยกเลิกแบบฟอร์มอันอาจ
นาไปสู่การทุจริตในการเบิกจ่ายค่าป่วยการของเจ้าหน้าที่บังคับคดีได้ พฤติการณ์ของ
ผู้อุทธรณ์เป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการและไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่งของทางราชการ เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์
อ.ก.พ. กรม
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ลงโทษภาคทัณฑ์ คู่กรณีในการอุทธรณ์จึงมีคาสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ผู้อุทธรณ์
ก.พ.ค. พิจารณาเรื่องนี้แล้ว เห็นว่า คู่กรณีในอุทธรณ์ได้มอบหมายให้
รองอธิบดีตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น แล้วต่อมาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความชัดเจน แล้วจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยในภายหลัง
กรณี จึ ง เป็ น ไปโดยชอบด้ ว ยกฎหมายแล้ ว ส่ ว นกรณี ค ณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย
อย่างร้ายแรงได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบ สว.๓)
ครบถ้วนหรือไม่ เห็นว่า บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา และสรุปพยาน หลักฐาน
ที่ส นั บ สนุ นข้ อกล่า วหา ตามข้อ ๑๕ (แบบ สว.๓) ได้ สรุ ป พยานหลั กฐานที่ สนั บ สนุ น
ข้ อกล่ า วหาว่ า มี กฎหมาย ค าสั่ ง และระเบี ยบที่ เ กี่ ยวข้ องได้ แ ก่ แนวทางปฏิ บั ติ ข อง
กรมเกี่ยวกับการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ ขับไล่ รื้อถอน และจาหน่ายทรัพย์สิน
คาสั่งเรื่องการสั่งจ่ายค่าพาหนะ ค่าป่วยการและการใช้จ่ายในคดี แม้จะมิได้กล่าวถึง
ระเบียบการเก็บรักษาและการนาเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ก็ตาม แต่ระเบียบ
ดั ง กล่ า วเป็ น กฎหมายพื้ น ฐานที่ ก รมต้ อ งน าไปปฏิ บั ติ ง านเป็ น ประจ าทุ ก วั น อยู่ แ ล้ ว
ประกอบกับคณะกรรมการได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า ผู้อุทธรณ์กระทาผิดในเรื่องไม่ปฏิบัติ
ให้ เ ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการตามแบบ สว. ๓ แล้ว จึ ง ถื อได้ ว่ า
ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยาน หลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ อุทธรณ์
ได้ทราบแล้ว

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๖๑

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เมื่ อ ผู้ อุ ท ธรณ์ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้ อ านวยการส านั ก งานบั ง คั บ คดี จั ง หวั ด
ซึ่งเป็นตาแหน่งทางบริหาร จึงมีหน้าที่ต้องควบคุม กับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กาหนด ผู้อุทธรณ์
เป็นผู้ตรวจพบการกระทาผิด จึงได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่
ทั้งหมดแต่ไม่ได้รับความร่วมมือและประสบปัญหาต่างๆ เพียงลาพัง ทั้งได้พยายามแก้ไข
ปัญหาได้บางส่วน ผู้อุทธรณ์จึงได้รายงานการปฏิบัติราชการให้ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้น
ขึ้นไปทราบเพื่อหาทางช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิด ขึ้นเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ด้วยตนเอง แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ กลับถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน การที่
รองอธิบดีได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า พบการปฏิบัติงานของสานักงาน
มีปัญหา และการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งผู้บังคั บบัญชา
จึงเป็นการยืนยันว่าผู้อุทธรณ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้โดยลาพัง กรณีถือได้ว่า
ผู้อุทธรณ์ได้ควบคุม กากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามอานาจหน้าที่ และพยายามแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นเท่าที่จะกระทาได้แล้ว พฤติการณ์การกระทาของผู้อุทธรณ์ถือได้ว่า
มีความอุตสาหะ เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการแล้ว และยังถือ
ไม่ได้ว่ากระทาโดยประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ และไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘๕
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่อย่างใด
อุทธรณ์ฟังขึ้น วินิจฉัยให้คู่กรณีในอุทธรณ์ยกเลิกคาสั่งภาคทัณฑ์ดังกล่าว

๑๖๒

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เรื่อง นาเงินของทางราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
เรื่องดาที่ ๕๒๑๐๐๗๘

เรื่องแดงที่ ๐๐๓๖๑๕๓

ผู้อุทธรณ์เดิมรับราชการตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
สังกัดโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ได้อุทธรณ์คาสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ฐานปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา ๘๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีนาเงินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์รับราชการในตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับด้านการเงินของโรงพยาบาล โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบในการบริหารเงินงบประมาณ เงินบารุง และนิเทศงานรวมทั้งตรวจสอบภายใน
ซึ่ งผู้ อุ ท ธรณ์ ต้ องรั บผิ ด ชอบในการรั บ – จ่ ายเงิ นของโรงพยาบาล การจั ด ท าบั ญ ชี
และมีลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ในการเบิกจ่ายเงินนั้น ผู้ขอเบิกเงิน
จะดาเนินการจัดทาเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อขออนุมัติดาเนินการ หลังจากดาเนินการแล้ว
จะรวบรวมเอกสารหลักฐานจัดส่งให้ผู้อุทธรณ์ดาเนินการต่อไป เมื่อผู้อุทธรณ์ได้รับเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ แล้วจะดาเนินการจัดทาบันทึกขออนุมัติถอนเงินเพื่อจ่ายให้ผู้ขอเบิกต่อไป
ในกรณีที่ จ่า ยเป็นเช็ค ผู้ อุท ธรณ์จ ะให้เ จ้า หนี้ข องโรงพยาบาลลงชื่อ ในต้นขั้วเช็ คและ
สมุดทะเบียนคุมเช็ค หลังจากนั้นจะจ่ายเช็คให้แก่เจ้าหนี้ของโรงพยาบาล ส่วนการนาเงิน
เข้าบัญชีกระแสรายวันเพื่อตัดจ่ายเงินตามเช็คนั้น ผู้อุทธรณ์จะเป็นผู้ดาเนินการเสนอ
ใบถอนเงินจากธนาคารเพื่อให้ผู้มีอานาจลงนามในใบถอนเงิน จากนั้นจะมอบให้ลูกจ้าง
ชั่วคราวซึ่งเป็นผู้รับมอบอานาจนาใบถอนเงินดังกล่าวไปถอนเงินจากธนาคารและนาเงิน
ที่เบิกเข้าบัญชีกระแสรายวันของโรงพยาบาล เพื่อตัดจ่ายเช็คที่ได้สั่งจ่ายไปแล้ว สาหรับ
กรณีเบิกเงินสด ผู้อุทธรณ์จะดาเนินการเสนอใบถอนเงินธนาคารเพื่อให้ผู้มีอานาจลงนาม
ในใบถอนเงินดังกล่าว หลังจากนั้นจะมอบอานาจให้ลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้รับเงินสด
จากธนาคารนากลับมามอบให้ ผู้ อุท ธรณ์ที่ โ รงพยาบาล ส่ ว นกรณีการโอนเงินผ่ า น
ธนาคารนั้น ผู้อุทธรณ์จะดาเนินการเสนอใบถอนเงินธนาคารพร้อมใบฝากเงิน/โอนเงิน

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๖๓

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เพื่อให้ผู้มีอานาจลงนามในใบถอนเงินและใบฝากเงิน/โอนเงินดังกล่าว หลังจากนั้นจะมอบ
อานาจให้ลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ดาเนินการเบิกเงินจากธนาคารและโอนเงินเข้าบัญชีต่อไป
ตามใบฝากเงิน/โอนเงิน
ในระหว่างที่ผู้อุทธรณ์ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โดยเฉพาะช่วงเวลาระหว่าง
วั น ที่ ๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๑ ถึ ง วั น ที่ ๑๘ ธั น วาคม ๒๕๕๑ ได้ เ สนอขออนุ มั ติ เ บิ ก เงิ น
เพื่อชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้และสถานีอนามัยในสังกัด ของโรงพยาบาล เมื่อได้รับอนุมัติ
แล้วจะมอบอานาจให้ลูกจ้างชั่วคราวดาเนินการเบิกเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริง ในเวลาต่อมาว่า มีการเบิกจ่ายเงินจานวน
๕๐๖,๕๘๐ บาท ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ เพื่อโอนให้สถานีอนามัยในสังกัด แต่ไม่มี
การโอนเงินดังกล่าวให้ ผู้อานวยการโรงพยาบาลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในเพื่ อ ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ต่ อ มาได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
ก.พ.ค. พิ เคราะห์ แ ล้ ว เห็ น ว่ า ผู้ อุท ธรณ์ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการรั บ
จ่ายเงินของโรงพยาบาล อีกทั้งมีหน้าที่จัดทาเอกสารหลักฐานเพื่อขออนุมัติเบิก จ่ายเงิน
ย่อมที่จะต้องทราบดีว่าควรดาเนินการอย่างไรจึงจะถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและ
วิธีปฏิบัติของทางราชการ การดาเนินการมีเอกสารประกอบอะไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร
ในการเบิก จ่ายเงินกับธนาคาร การดาเนินการดังกล่าวเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้อุทธรณ์โ ดยตรง โดยมีลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ ช่วยเหลื อในการปฏิบัติหน้า ที่ ดังนั้ น
หากการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใ ดเกิ ด ความเสี ยหายแก่ ส่ ว นราชการผู้ อุท ธรณ์ ย่อมที่ จ ะหาพ้ น
ความรับผิดชอบไปได้ไม่ ผู้อุทธรณ์จะปฏิเสธความรับผิดชอบหาได้ไม่ ซึ่งข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าเมื่อจัดทาเอกสารการเบิก จ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้อุทธรณ์กลับไม่มอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ผู้รับมอบอานาจไปดาเนินการโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน
ของโรงพยาบาล หรือโอนเงินเพื่อชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ แต่กลับให้ผู้รับมอบอานาจนาเงินสด
ส่งมอบให้ผู้อุทธรณ์ที่โรงพยาบาลโดยไม่มีการชาระหนี้ หรือชาระหนี้บางส่วน ซึ่งสอดคล้อง
กับถ้อยคาของลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับมอบอานาจที่ยืนยันว่าผู้อุทธรณ์ให้เบิกเงินที่ธนาคาร

๑๖๔

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วนาเงินสดส่งมอบให้ผู้อุทธรณ์ที่โรงพยาบาล
อีกทั้งยังไม่มีหลักฐานใบสาคัญการจ่ายเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงินในการลงบัญชีเพื่อ
การตรวจสอบความถูกต้อง ข้ออ้างที่ว่าเอกสารการเบิก จ่ายเงินไม่มีลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์
จึงไม่ต้องรับผิดชอบนั้น ไม่อาจรับฟังได้ โดยเฉพาะกรณีการเบิกจ่ายเงินในวันที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นการเบิก – จ่ายเงินเพื่อโอนให้สถานีอนามัยในสังกัด โดยผู้อุทธรณ์
ดาเนิ นการในขั้นตอนการขออนุ มัติ เบิ ก จ่า ยเงินเสร็จ แล้ ว ได้ มอบให้ลู กจ้ างชั่ว คราว
ผู้รับมอบอานาจ ดาเนินการถอนเงิน จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
แต่กลับนาเงินส่วนหนึ่งโอนชาระหนี้ส่วนตัวของผู้อุทธรณ์ และนาเงินส่วนที่เหลือส่งมอบ
ให้ผู้อุทธรณ์ที่โรงพยาบาล จากการตรวจสอบบัญชีธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ของบุตรสาวของผู้อุทธรณ์ พบว่ามีเงินโอนบัญชีดังกล่าว และมีรายการถอนเงินสดออก
จากบัญชีในวันเดียวกัน เมื่อผู้อุทธรณ์เป็นผู้มีหน้าที่ด้านการเงินและมีเจตนาที่จะนาเงิน
ของส่ ว นราชการไปใช้เป็นประโยชน์ ส่ ว นตัว พฤติ การณ์ ดั ง กล่า วจึ ง เป็ นการกระท า
ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามมาตรา ๘๕ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ให้ยกอุทธรณ์

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๖๕

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เรื่องร้องทุกข์ที่น่าสนใจ
เรื่อง

ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เรื่องดาที่ ๕๕๒๐๑๓๕ , ๕๕๒๐๑๓๖

เรื่องแดงที่ ๐๐๖๘๒๕๖ , ๐๐๖๙๒๕๖

ผู้ร้องทุกข์ที่ ๑ ดารงตาแหน่งรองผู้บัญชาการสานัก และผู้ร้องทุกข์ที่ ๒
ดารงตาแหน่งรองผู้บัญชาการสานัก ร้องทุกข์ว่า กรมดาเนินการคัดเลือกข้าราชการ
เพื่ อเข้ า รั บ การประเมิ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ เ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้ า นคดี พิ เ ศษ
โดยไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรม ไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ไม่ได้คานึงถึงความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง ตลอดจนไม่ได้ปฏิบัติตาม
หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ และ
มติ อ.ก.พ. กระทรวง เนื่องจากการดาเนินการคัดเลือกไม่มีการประกาศรับสมัคร มีเพียง
ประกาศลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ว่า กรมจะดาเนินการคัดเลือกจากข้าราชการ
ที่มีคุณสมบัติทุกคน และกระบวนการพิจารณาคัดเลือกเร่งรีบผิดปกติและไม่โปร่งใส
โดยในวันเดียวกันกรมได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมิน
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ ได้ประชุมพิจารณาในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น.
ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. โดยมีมติให้กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามหนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ และดาเนินการคัดเลือกจนได้
ข้าราชการที่จะให้เข้ารับการประเมินผลงาน จานวน ๑๖ ราย จากผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด
จานวน ๑๘๓ ราย จากนั้นกรมได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งรายชื่อ
ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินดังกล่าวไปยังกระทรวงเพื่อออก
คาสั่งให้ข้าราชการทั้ง ๑๖ ราย รักษาการในตาแหน่ง และคู่กรณีในการร้องทุกข์
ได้มีคาสั่งให้ข้าราชการจานวน ๑๖ ราย รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๖๗

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗
ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ กาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กาหนดในหนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ ซึ่งตามหนังสือ
สานักงาน ก.พ. ดังกล่าวได้กาหนดองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะ
เข้ารับประเมินผลงานในตาแหน่งดังกล่าวไว้ โดยให้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ
และความชานาญในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง การปฏิบัติตนเหมาะสม
กับการเป็นข้าราชการ และผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน และได้กาหนดแนวทางใน
การคัดเลือกไว้ว่า ควรกาหนดองค์ประกอบที่จะใช้ในการพิจารณาคัดเลือกไว้อย่างชัดเจน
ดาเนินการให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตามสมควร และผู้มีหน้าที่
ในการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกตามองค์ประกอบที่ได้กาหนดไว้ แต่จากข้อเท็จจริง
กรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามคาสั่งลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ประชุมพิจารณาดาเนินการในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
โดยใช้เวลาระหว่างเวลา ๙.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. ที่ประชุมได้กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ว่าให้ใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่
๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ และได้ดาเนินการคัดเลือกจนได้ตัวบุคคลเสร็จสิ้น โดยมีเอกสาร
หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเพียงประการเดียว ได้แก่ บัญชีเรียงลาดับอาวุโส
ของข้าราชการในตาแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชานาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่
คดีพิเศษชานาญการพิเศษที่ มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก กรณีจึงเป็นการพิจารณา
คัดเลือกข้าราชการโดยไม่ได้คานึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกตามหนังสือ
สานักงาน ก.พ. และยังไม่ได้ปฏิบัติตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ดังกล่าวในส่วนของ
การดาเนินการคัดเลือกด้วย กล่าวคือ ไม่ได้มีการกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการ
ไว้อย่างชัดเจนและประกาศให้ข้าราชการได้ ทราบล่วงหน้าตามสมควร นอกจากนั้น
กรมยังไม่ได้ปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.กระทรวงที่มีมติอนุมัติกาหนดตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน จานวน ๑๓ ตาแหน่ง โดยให้กรมดาเนินการจัดกลุ่มตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน และรายงานให้ อ.ก.พ. กระทรวงทราบว่ามีบุคลากรจากสานักใดบ้างที่ มี
สิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตาแหน่งที่ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาอนุมัติกาหนด

๑๖๘

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ตาแหน่งดังกล่าว จึงเห็นว่า การดาเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมิน
เพื่ อแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ เ ชี่ยวชาญเฉพาะด้ า นเป็ นไปโดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย
คาร้ องทุ กข์ข องผู้ร้ องทุ กข์ ทั้ งสองฟัง ขึ้ น จึ งวิ นิจ ฉัยให้ ยกเลิ กค าสั่ งกระทรวงที่สั่ ง ให้
ข้าราชการของกรมจานวน ๑๖ ราย ไปรักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่คาสั่งดังกล่าวมีผลบังคับ
และให้คู่กรณีในการร้องทุกข์ดาเนินการให้มีการคัดเลือกใหม่ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ต่อไป ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่ทราบคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค.
โดยให้สิทธิเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการคัดเลือกในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่คาสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตาแหน่งตามคาสั่งดังกล่าวมีผลบังคับ

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๖๙

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เรื่อง

ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการคัดเลือกตัวบุคคลเพื่อทาผลงาน
ระดับเชี่ยวชาญ

เรื่องดาที่ ๕๕๒๐๑๑๘

เรื่องแดงที่ ๐๐๓๐๒๕๖

ผู้ร้องทุกข์ดารงตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ ร้องทุกข์ว่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการคัดเลือกบุคคลเพื่อทาผลงานระดับเชี่ยวชาญ โดยปลัดกระทรวง
ได้มีคาสั่งแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้รักษาการในตาแหน่งที่ว่าง ทั้งที่การคัดเลือก
ตัวบุคคลดังกล่าวไม่ชอบด้วยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๓๘ โดยคู่กรณีในการร้องทุกข์ได้มีคาสั่งแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก
ให้รักษาการในตาแหน่งที่ว่าง ทั้งที่เป็นการคัดเลือกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่โปร่งใส
และไม่เป็นธรรม การเสนอรายชื่อทาโดยอธิบดีเพียงผู้เดียว ไม่มีการดาเนินการให้ข้าราชการ
ในสังกัดได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตามที่เห็นสมควร ไม่มีการกาหนดองค์ประกอบที่จะใช้
ในการพิจารณาคัดเลือกไว้อย่างชัดเจน และไม่มีการกาหนดผู้มีหน้าที่ในการพิจารณา
คัดเลือก ผู้ร้องทุกข์เสียสิทธิที่จะได้รับการชีต้ ัวเพื่อทาผลงานระดับเชี่ยวชาญ ทั้งที่มีคุณสมบัติ
ไม่ด้อยไปกว่าผู้ได้รับการชี้ตัวในลาดับที่ ๑ ทั้งด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ และระยะเวลาในการ
ดารงตาแหน่ง รวมทั้งผลงาน
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือเวียนของสานักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ดารงตาแหน่งประเภทเดียวกัน กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
และระดับทรงคุณวุฒิ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กาหนดในหนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตาแหน่งประเภททั่วไป) ตาแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะและตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งในข้อ ๒.๒ กาหนดแนวทาง
การพิจารณาคัดเลือกว่า ส่วนราชการควรพิจารณากาหนดองค์ประกอบที่จะใช้ในการพิจารณา

๑๗๐

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
คัดเลือกไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้โดยเน้นผลงานหรือผลการปฏิบัติงานเป็นองค์ประกอบหลัก
ดาเนินการให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตามที่เห็นสมควร และในการ
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ให้ผู้มีหน้าที่ในการคัดเลือก
พิจารณาคัดเลือกตามองค์ประกอบที่ส่วนราชการนั้นได้กาหนดไว้
เมื่ อสิ้นปี ง บประมาณ ๒๕๕๕ และในวั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๕ กรมจะมี
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ว่างรวม ๖ ตาแหน่ง ซึ่งได้แจ้งเรื่องอัตรา
ว่างดังกล่าวในที่ประชุมผู้บริหารประจาสัปดาห์เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และได้
เวียนรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้บริหารทุกหน่วยงาน อธิบดีและรองอธิบดีได้มี
การหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งว่างดังกล่าว เอกสารที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือก
ได้แก่ บัญชีรายชื่อข้าราชการตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ เรี ยงตามลาดับ
อาวุโส และที่ผ่านมากรมได้ดาเนินการตามแนวทางนี้มาโดยตลอด ซึ่งกรมได้มีบันทึก ฯ
ฉบับลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ เสนอคู่กรณีในการร้องทุกข์พิจารณาแต่งตั้งให้ข้าราชการ
ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง ๖ ราย รักษาการในตาแหน่งที่ว่าง ต่อมากระทรวงได้มีคาสั่ง
แต่งตั้งข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือก ฯ ให้รักษาการในตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
เชี่ยวชาญที่ว่างของกรมรวม ๖ ราย
ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้บริหารส่วนราชการระดับกรมได้ร่วมกัน
พิจารณาดาเนินการคัดเลือกบุคคลฯ เอง จึงเป็นไปโดยชอบตามหนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ และคาชี้แจงของคู่กรณีในการ
ร้องทุกข์และกรมฟังได้ว่า กรมได้แจ้งในที่ประชุมผู้บริหารประจาสัปดาห์เพื่อทราบถึง
อั ต ราว่ า ง และด าเนิ นการเวี ยนรายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า ว ให้ ข้ า ราชการในสั ง กั ด
เพื่อทราบโดยทั่วกันแล้ว ซึ่งเป็นการแจ้งเรื่องตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญที่ว่างและจะว่าง
ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จานวน ๖ ตาแหน่ง และเป็นตาแหน่งว่างอยู่ในส่วนราชการใด
เท่านั้น โดยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวในปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมมิได้แจ้งให้ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกฯ ได้รับทราบ

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๗๑

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกฯ ล่วงหน้าตามสมควร ทั้งเอกสารที่ใช้เป็น ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาคั ด เลือกเป็นข้ อมู ล ณ วั นที่ ๑ พฤศจิ กายน ๒๕๕๕ และก่ อน
การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กฯ ครั้ ง นี้ สานั ก อื่ น และผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาอี กสองราย
ซึ่งอยู่สังกัดเดียวกันกับผู้ร้องทุกข์มิได้มีการส่งผลงานให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแต่อย่างใด
และไม่ปรากฏหลักฐานเรื่องการมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาของสานักที่มีตาแหน่งว่าง
พิจารณาความเหมาะสมอีกชั้นหนึ่ง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินในตาแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมิได้ดาเนินการคัดเลือกตามแนวทางที่ ก.พ. กาหนด
ไว้ ใ นหนั ง สื อสานั กงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวั น ที่ ๒๙ กั นยายน ๒๕๓๘
กระบวนการคัดเลือกดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นผลให้คาสั่งกระทรวงดังกล่าว
ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย คาร้องทุกข์ฟังขึ้น ให้คู่กรณีในการร้องทุกข์ยกเลิกคาสั่ง และ
ให้กรมดาเนินการคัดเลือกใหม่ให้ถูกต้องตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ โดยเร็ว และให้พิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการที่มีสิทธิ
ได้รับการพิจารณา ณ วันที่กรมเสนอคู่กรณีในการร้องทุกข์ ให้มีคาสั่งแต่งตั้ งผู้ได้รับ
การคัดเลือกฯ ให้รักษาการในตาแหน่งที่ว่างดังกล่าว

๑๗๒

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เรื่อง

ไม่ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการระดับสูง

เรื่องดาที่ ๕๕๒๐๑๐๑

เรื่องแดงที่ ๐๐๖๖๒๕๖

ผู้ร้องทุกข์ดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ร้องทุกข์ว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการคัดเลือก โดยอ้างว่าผู้บังคับบัญชาไม่เสนอชื่อ
ผู้ร้องทุกข์ให้เข้ารับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก (อานวยการระดับสูง)
ก.พ.ค. พิ จารณาแล้ว เห็นว่า ตามที่อ้า งว่ า หลักเกณฑ์การให้คะแนน
๕ องค์ประกอบ ไม่มีหลักเกณฑ์ย่อยในการกาหนดคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ นั้น
ตามหนังสือเวียนของสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๔๐ และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓
มิได้กาหนดวิธีการคัดเลือกในระดับกรมไว้โดยเฉพาะ เพียงแต่ได้กาหนดไว้ในข้อ ๑ (๒) ว่า
ให้กรมเสนอรายชื่อไปยังกระทรวงไม่เกินจานวนที่กระทรวงกาหนด หากกรมใดไม่ประสงค์
จะส่งรายชื่อหรือส่งไม่ครบตามจานวนที่กระทรวงกาหนดก็ให้แจ้งกระทรวงทราบพร้อม
ระบุเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรไปด้วย เรื่องนี้เมื่อ ผู้บังคับบัญชาได้กาหนดให้ใช้วิธีการ
คัดเลือกเสนอรายชื่อบุคคลโดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูง และกาหนด
ให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กเช่ น เดิ ม ที่ เ คยปฏิ บั ติ ม าแต่ ป รั บ ปรุ ง ให้ ดี ขึ้ น โดยมี ก ารก าหนด
องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกเป็น ๕ องค์ประกอบ โดยไม่มีการกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนภายในแต่ละองค์ประกอบทั้งห้าประการดังกล่าวแต่อย่างใด นั้น เห็นว่า
เรื่องการให้คะแนนภายในแต่ละองค์ประกอบนั้นไม่มีกฎหมายหรือข้อกาหนดใดที่กาหนด
ให้ต้องมีหลักเกณฑ์ย่อยและต้องประกาศให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกทราบ และการที่ กรรมการ
แต่ละคนจะให้คะแนนผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละองค์ประกอบคนละเท่าใด ย่อมเป็นดุลพินิจ
โดยแท้ของกรรมการแต่ละคน ดังนั้น ข้ออ้างในข้อนี้ไม่อาจรับฟังได้ ส่วนที่อ้างว่า
คณะกรรมการทั้ งสามท่านไม่ลงวันที่ ในใบคะแนน น่าสงสัยว่ าเป็นการทาหลั กฐาน
เพื่อเป็นข้ออ้างหาความชอบธรรมเท่านั้น และไม่มีรายงานการประชุมของกรรมการ นั้น
เห็นว่าใบให้คะแนนของกรรมการทั้งสามคน แม้จะไม่ได้ลงวันที่ก็ไม่ทาให้ผลคะแนน
ดังกล่าวเสียไป เพราะกรรมการทุกคนได้ยืนยันผลการให้คะแนนด้วยการลงลายมือชื่อไว้
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ส่วนกรณีไม่มีรายงานการประชุมนั้นไม่มีผลให้การให้คะแนนของกรรมการทั้งสามคน
เสี ยไปแต่ อย่า งใด สาหรั บที่ ร้ องทุกข์ ว่า ผู้บั ง คับ บัญ ชาไม่ ได้ แ จ้ง ให้ ผู้ สมั ค รทราบวิ ธี
การคั ด เลื อ กว่ า จะด าเนิ น การโดยวิ ธี ใ ด และไม่ น าคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค รแต่ ล ะราย
มาเปรี ยบเที ยบกันอย่า งโปร่ งใส เป็ นธรรมนั้ น เห็ นว่ ากรณี นี้ผู้ ร้องทุกข์ไ ด้ท ราบถึ ง
สิทธิในการที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว แม้ในบันทึกดังกล่าวจะมิได้กาหนดว่า
จะใช้วิธีการใดในการคัดเลือกในระดับกรม แต่พึงเห็นได้ว่าการที่บันทึกดังกล่าวได้แจ้ง
รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกระดับกระทรวงไว้แล้ว กรณีจึงเห็นได้ว่า
ผู้สมัครควรที่จะรู้ได้ว่าการคัดเลือกครั้งนี้ใช้วิธีการคัดเลือกจากการพิจารณาผลงานและ
ข้อมูลที่ผู้สมัครเองจัดทาและเสนอไปยังผู้บังคับบัญชา และปรากฏจากผลการให้คะแนนว่า
ได้มีการให้คะแนนโดยนาคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละรายมาเปรียบเทียบกันแล้วให้ คะแนน
จึงเป็นการกระทาโดยชอบแล้ว ข้ออ้างกรณีนี้ไม่อาจรับฟั งได้ ข้อร้องทุกข์ว่าผู้ร้องทุกข์
ขอทราบผลคะแนนเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ได้ทราบผลคะแนนเมื่อวันที่ ๓
ตุ ล าคม ๒๕๕๕ เป็ น ระยะเวลาห่ า งกั น ๑๑ วั น ท าการ นานพอที่ จ ะท าเอกสาร
การประเมินผลการคัดเลือกเป็นหลักฐานประกอบข้ออ้าง และขณะที่ผู้ร้องทุกข์ทราบ
เป็นเพียงผลคะแนนรวม ไม่ได้เห็นรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ นั้น เห็นว่าข้อเท็จจริง
ที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวอ้างเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายหลังกระบวนการคัดเลือกได้ผ่านพ้นไปแล้ว
และไม่มีส่วนสัมพันธ์กับผลการคัดเลือก ข้ออ้างนี้จึงไม่อาจรับฟังได้ ส่วนกรณีที่ผู้ร้องทุกข์
อ้างว่าการนาคะแนนประเมินของกรรมการทั้ง ๓ คน มารวมกันหาร ๓ แล้วใช้ค่าเฉลี่ย
ท าให้ ผ ลการเฉลี่ ย มี ค วามเบี่ ย งเบน แตกต่ า งจากมติ เ สี ย งส่ ว นใหญ่ ไม่ ช อบธ รรม
ย่อมส่อเจตนาที่ไม่ซื่อตรงนั้น เห็นว่าไม่ว่าจะใช้วิธีการคัดเลือกด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย
ของผลคะแนนรวมของกรรมการทั้งสามคน หรือใช้วิธีการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากผู้ร้องทุกข์ยังไม่เป็นผู้ที่ได้รั บการคั ดเลือกในสองล าดับแรกแต่อย่า งใด ข้ออ้างนี้
จึงไม่อาจรับฟังได้ ส่วนที่ผู้ร้องทุกข์โต้แย้งการพิจารณาให้คะแนนของกรรมการคัดเลือก
เห็นว่าเรื่องนี้ได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจโดยแท้ของกรรมการแต่ละคน
อย่างไรก็ ดีได้ตรวจสอบถึงการใช้ดุลพิ นิจดังกล่ าวแล้ว เห็นว่าไม่เป็นการใช้ดุลพินิจ
โดยมิชอบแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างนี้จึงไม่อาจรับฟังได้ ร้องทุกข์ฟังไม่ขึ้น วินิจฉัย
ยกคาร้องทุกข์
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เรื่อง

ผูบ้ ังคับบัญชามีคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองอธิบดี
(นักบริหารระดับต้น) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เรื่องดาที่ ๕๕๒๐๐๓๕

เรื่องแดงที่ ๐๐๑๘๒๕๖

ผู้ร้องทุกข์ตาแหน่งผู้ตรวจราชการกรม (อานวยการระดับสูง) กระทรวง
คมนาคม ร้องทุกข์กรณีคู่กรณีในการร้องทุกข์มีคาสั่งย้ายข้าราชการไปดารงตาแหน่ง
รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) ตาแหน่งเลขที่ ๒ และเลขที่ ๓ ตามลาดับ โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ร้องทุกข์ได้ร้องทุกข์มีสาระสาคัญว่า ผู้ร้องทุกข์ได้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) ตาแหน่งเลขที่ ๒
และเลขที่ ๓ แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก ทั้งที่ผู้ร้องทุกข์มีผลงาน ประสบการณ์ และอาวุโส
มากกว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสองคน เนื่องจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ไม่ได้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กาหนด โดยเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมกับตาแหน่งนักบริหาร
ระดับต้น จานวน ๕ คน ทั้งสองตาแหน่ง และพิจารณาผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตาม
ความเห็นของอธิบดีโดยไม่มีความชัดเจนในการให้คะแนนว่า ให้ไปตามคุณสมบัติและ
สมรรถนะที่ปรากฏในเอกสารการสมัครหรือให้ตามคาชี้แจงของอธิบดี โดยให้คะแนน
ประวัติการรับราชการแก่ผู้สมัครทุกคนเท่ากัน คนละ ๙ คะแนน และไม่ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่กาหนดให้ผู้สมัครเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ไม่เกิน ๕ หน้า
ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ไม่ได้วิเคราะห์งาน
ในตาแหน่งรองอธิบดี ตาแหน่งเลขที่ ๒ และ ๓ ที่ว่าง และจะว่างจากอานาจหน้าที่
ที่อธิบดีมอบหมายให้รองอธิบดีทั้งสองตาแหน่งก่อนที่ตาแหน่ง ดังกล่าวว่างหรือจะว่าง
เพียงแต่นาข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ทั้งสองตาแหน่งดังกล่าวที่อธิบดี ส่งให้คู่กรณีในการร้องทุกข์ไปใส่ไว้ในประกาศรับสมัคร
ของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ เท่านั้น ทาให้คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ ไม่มีเกณฑ์ที่จะนามาประกอบการพิจารณาเพื่อกาหนดความรู้ความสามารถ
คุณลักษณะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการคัดเลือก
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ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถคัดเลือกได้ผู้ที่จะทางานในตาแหน่งรองอธิบดี ทั้งสองตาแหน่ง
ได้ประสบความสาเร็จ ดังนั้น การวิเคราะห์งานในตาแหน่งที่ว่างหรือจะว่างจึงถือเป็น
สาระสาคัญประการหนึ่งของหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่ อแต่ งตั้ ง ให้ ด ารงตาแหน่ ง นักบริหาร ๙ ที่ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ต้ องด าเนิ นการ
และการที่คณะกรรมการคั ดเลือกฯ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธี การคั ดเลื อกเพื่อประเมิ น
ความเหมาะสมกับตาแหน่งไว้ในประกาศรับสมัครของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๑๓
มกราคม ๒๕๕๕ หัวข้อที่ ๘ ว่า จะประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งโดยการประเมินจาก
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในเอกสารตามข้อ ๗ โดยมีองค์ประกอบตามแบบการประเมินบุคคล
ตามเอกสารหมายเลข ๓ ที่แนบท้ายประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ อาจมีการสัมภาษณ์ผู้สมัคร
ทุกคนประกอบการพิจารณาและหากมีการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
๓ วันทาการ นั้น เป็นกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กาหนด และประกาศให้ทราบ
ทั่วกันว่าคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะใช้วิธีการในการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
อย่างไร ตามข้อ ๒.๒.๒.๒ ของหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๑/ว ๙ ลงวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๔๔ เท่านั้น แต่มิได้กาหนดและประกาศให้ทราบทั่วกันว่า คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ จะพิจารณาแต่ละรายการประเมินซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมหรือคุณลักษณะ
ต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
หัวข้อที่ ๕ ความรู้ความสามารถที่ต้องการ จากข้อมูลใด และมีขั้นตอนในการดาเนินการ
คัดเลือกอย่างไร โดยที่การประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการคัดเลือกให้ทราบ
ทั่วกันล่วงหน้า ย่อมเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครทุกคนในอันที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่อง
นั้น ๆ รวมทั้งการเตรียมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างสมบูรณ์ประกอบใบสมัครเสนอ
ต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาคัดเลือกให้ได้ บุคคลที่มีทักษะความรู้ความสามารถ
เหมาะสม สมควรจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเสนอต่อผู้มีอานาจตามกฎหมายพิจารณา
แต่งตั้งต่อไป ตามเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ระบบ ขั้นตอน และวิธีดาเนินการคัดเลือก
มีความโปร่งใสและเป็นธรรมยิ่งขึ้น จึงถือเป็นสาระสาคัญประการหนึ่งของหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักบริหาร ๙

๑๗๖

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
อย่ า งไรก็ ต าม การที่ ป ระธานกรรมการฯ ได้ ข อให้ อธิ บ ดี ใ ห้ ข้ อ มู ล และ
ความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัคร ซึ่งอธิบดีได้ให้ความเห็นเฉพาะผู้สมัครที่สังกัดกรมจานวน ๕ คน
ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้นาความเห็นของอธิบดีมาประกอบการประเมินโดยไม่มี
การสัมภาษณ์ผู้สมัครทุกคนประกอบการพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้สมัครในส่วน
ที่ไม่ปรากฏในเอกสารประกอบการสมัคร อีกทั้งไม่มีเหตุผลความจาเป็นใดเลยที่จะต้อง
ขอให้อธิบดีให้ข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัคร เนื่องจากผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร
แต่ละคนได้ให้ความเห็นไว้แล้วในแบบแสดงผลงานด้านบริหารจัดการที่ผู้สมัครต้องยื่น
ประกอบการสมัคร กรณีจึงถือว่าคณะกรรมการคัดเลือกฯ มิ ได้ใช้ วิธีการประเมินอื่ น
ที่ อาจท าได้ คื อ วิ ธี การสั ม ภาษณ์ ผู้ ส มั ค รทุ กคนเพื่ อให้ ไ ด้ ข้ อมู ล ของผู้ ส มั ค รในส่ ว น
ที่ไม่ ปรากฏในเอกสารประกอบการสมั คร ทาให้ ไม่ ได้ ข้อมูล ที่จ ะแสดงออกถึง ความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศรับสมัคร
คัดเลือก อีกทั้งการที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้คะแนนประวัติการรับราชการแก่ผู้สมัคร
ทุกคนเท่ ากั นคนละ ๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ทั้งที่ ผู้ส มัครทั้ง ๑๒ คน
มีประวัติการรับราชการที่แตกต่างกัน และให้คะแนนวิสัยทัศน์ผู้สมัครบางคนซึ่งยื่นข้อเสนอ
เกี่ยวกั บวิสัยทัศน์ฯ เกินจานวนหน้าที่กาหนดมากกว่ าผู้ร้องทุกข์ และผู้ สมัครบางคน
ซึ่งยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ฯ ไม่เกินจานวนหน้าที่กาหนด การที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่า
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้กาหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนประเมินในแต่ละรายการประเมิน
ไว้อย่างไร หรือมีความเห็นหลังจากประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งแล้วว่า
ผู้สมัครแต่ละคนเหมาะสมหรือไม่ที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง หรือมี จุดเด่นหรือจุดที่ต้อง
พัฒนาอย่างไร นั้น ถือว่าคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้คะแนนประเมินบุคคลในการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองอธิบดี ตาแหน่งเลขที่ ๒ และ ๓ โดยไม่มีเกณฑ์ในการ
ให้คะแนนประเมิน ตลอดจนไม่มีการสรุปผลการประเมินว่า ผู้สมัครแต่ละคนเหมาะสม
หรือไม่ ที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง หรือมีจุดเด่นหรือจุดที่ต้องพัฒนาอย่างไร ทาให้
การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งเกี่ยวกับสมรรถนะหลักทางการบริหาร สมรรถนะ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายในอดีตด้านบริหารจัดการ วิสัยทัศน์
รวมทั้งความประพฤติ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่มีความเสมอภาค

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๗๗

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ไม่มีความเป็นธรรม และไม่มีความโปร่งใส นอกจากนั้น การที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ
มิได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมสาหรับตาแหน่งรองอธิบดี ตาแหน่งเลขที่ ๒ และ ๓
ตาแหน่งละไม่เกิน ๓ ชื่อ รวมทั้งมิได้ระบุเหตุผลของความเหมาะสมของบุคคลในแต่ละ
ตาแหน่ง แต่ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมสาหรับตาแหน่งรองอธิบดี ตาแหน่งเลขที่ ๒
และ ๓ จานวน ๕ คน ทั้งสองตาแหน่ง พร้อมทั้งนาเหตุผลที่อธิบดีเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกฯ มาระบุเป็นเหตุผลของความเหมาะสมของบุคคลทั้ง ๕ คนดังกล่าว
เสนอให้คู่กรณีในการร้องทุกข์พิจารณาแต่งตั้งโดยไม่แยกว่าใครเหมาะสมกับตาแหน่งใด
ด้วยเหตุผลใด ทาให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีโอกาสได้ทราบผลการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลโดยเปิดเผย ไม่สอดคล้องกับหลักความโปร่งใส ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี การคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ งรองอธิ บดี ต าแหน่ งเลขที่ ๒ และเลขที่ ๓ จึ งไม่ช อบด้ว ยกฎหมาย
วินิจฉัยให้ยกเลิกคาสั่งโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ระบุในคาสั่งแต่งตั้งดังกล่าว แล้วดาเนินการ
คัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจากผู้สมัครคนเดิม จานวน ๑๒ คนใหม่

๑๗๘

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เรื่อง

ผู้บังคับบัญชามีคาสั่งย้ายให้ไปดารงตาแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

เรื่องดาที่ ๕๕๒๐๐๐๙

เรื่องแดงที่ ๐๑๑๐๒๕๕

ผู้ร้ องทุกข์ ดารงต าแหน่ งนายแพทย์ สาธารณสุ ข ร้ องทุ กข์ กรณี คู่กรณี
ในการร้องทุกข์มีคาสั่งย้ายผู้ร้องทุกข์ไปดารงตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม
ป้องกัน) ซึ่งเป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สานักงานปลัดกระทรวง
เป็นการดาเนินการที่กระทบสิทธิ ลดตาแหน่งและความก้าวหน้า ลดฐานะ ลดศักดิ์ศรี
ลดรายได้ เพิ่ มรายจ่ายกระทบต่อชีวิตครอบครัว สูญเสียขวัญและกาลังใจอย่างมาก
ทาให้เสียชื่อเสียง อันเป็นการดาเนินการที่ขัดต่อหลักการ และระบบคุณธรรมในระบบ
การบริหารงานบุคคล
ก.พ.ค. พิ จารณาแล้ ว เห็นว่า คู่กรณีในการร้องทุ กข์ชี้แจงว่ า การย้า ย
ผู้ร้องทุกข์ได้ดาเนินการโดยใช้ อานาจตามมาตรา ๕๗ (๕) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญที่ ก.พ. กาหนดไว้ตามหนั งสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๓๕ ซึ่งกาหนดว่า อานาจในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตาแหน่งประเภท
อ านวยการสู ง และประเภทวิ ช าการระดั บ เชี่ ย วชาญ เป็ น อ านาจของปลั ด กระทรวง
ซึ่งกาหนดไว้ประการหนึ่งว่า ให้ผู้มีอานาจสั่งย้ายพิจารณาดาเนินการโดยยึดเหตุผล
และความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยกระทรวงได้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็น
ที่ต้องย้ายผู้ร้องทุกข์ออกจากพื้นที่ไปแล้ว หากผู้ร้องทุกข์อยู่ในตาแหน่งต่อไป อาจมี
ผลกระทบต่องานราชการอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นการย้ายโดยมิได้มีคณะกรรมการร่วมพิจารณา
แต่ป ระการใด ส่วนที่ผู้ร้ องทุ กข์อ้างว่ า การย้ ายผู้ ร้องทุกข์ ไปด ารงตาแหน่ง ดังกล่า ว
เป็นการลดตาแหน่ง ลดระดับ ลดฐานะ ลดศักดิ์ศรี และลดรายได้ นั้น คู่กรณีในการร้องทุกข์
ชี้แจงว่า กระทรวงย้ายผู้ร้องทุกข์มาดารงตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สานักงาน
ปลัดกระทรวงได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยกาหนด
หน้าที่ให้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเขตตรวจ

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๗๙

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ราชการที่ ๙ ซึ่ง เป็นการปฏิบัติ หน้า ที่ในระดับ เขต แต่การปฏิบั ติหน้ าที่ใ นตาแหน่ ง
นายแพทย์สาธารณสุขเป็นการปฏิบัติหน้าที่ระดับจังหวัด จึงไม่อาจเทียบได้ว่าเป็นการ
ลดระดับ ลดฐานะ ลดศักดิ์ศรี แต่อย่างใด สาหรับรายได้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ในแต่ละตาแหน่งอยู่แล้ว
จึงเห็นว่าการใช้อานาจของคู่กรณีในการร้องทุกข์แม้ว่าจะอาศัยอานาจ
การสั่งย้ายผู้ร้องทุกข์ในฐานะผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ และ
มาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบหนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ แต่การย้ายผู้ร้องทุกข์
ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น เป็นการย้ายต่างประเภทต้องใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ. กาหนดไว้ในหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยที่ข้อ ๒ ข (๓) กาหนดว่า กรณีการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ มาใช้ ซึ่งคู่กรณี
ในการร้องทุกข์สามารถดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อการย้าย
การย้ า ยสับเปลี่ยน การโอนและการบรรจุ กลั บ เพื่ อแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ส าหรั บ
ผู้ปฏิบัติงานผู้มีตาแหน่ง (ประเภททั่วไป) ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ และกรณีของผู้ร้องทุกข์คู่กรณีในการร้องทุกข์ สามารถดาเนินการย้าย
ผู้ร้องทุกข์ไปดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญได้โดยไม่ต้องมีการประเมิน
บุคคลและผลงาน เนื่องจากผู้ร้ องทุกข์เคยได้รับ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งดั งกล่า ว
มาก่อนแล้ว โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กาหนด
ตาแหน่งนายแพทย์สาธารณสุข และตาแหน่งนายแพทย์ ๙ เป็นระดับเดียวกัน แต่ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กาหนดตาแหน่งนายแพทย์
สาธารณสุขเป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง และกาหนดตาแหน่งนายแพทย์
เชี่ยวชาญ เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นตาแหน่งต่างประเภทกัน
จึงต้ องตรวจสอบหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของตาแหน่ง ดังกล่า วเปรี ยบเทียบกั นว่ า
ตาแหน่งทั้งสองนั้นเป็นตาแหน่งที่มีระดับและตาแหน่งเท่ากันหรือไม่ ซึ่งถ้าตรวจสอบแล้ว

๑๘๐

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เห็นว่ามีระดับและตาแหน่งที่ต่ากว่าเดิมกรณีต้องอยู่ภายในบังคับของมาตรา ๖๓ วรรคสาม
แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ร ะเบียบข้ า ราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่ อ ตรวจสอบหน้ า ที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามที่ ก.พ. กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง โดยเปรียบเทียบตาแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขกับตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
แล้วปรากฏว่า ตาแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงาน
ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด เป็นตัวแทนหน่วยงานเดียวของกระทรวง
ในส่วนภูมิภาค มีลักษณะงานที่รับผิดชอบโดยมีบทบาทเป็นตัวแทนของกระทรวงในจังหวัด
ปฏิบัติงานด้านแผนงาน ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และด้านบริหารทรัพยากร
และงบประมาณ ส่วนตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ นั้น มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการแพทย์ และมีลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบด้านปฏิบัติด้านการวางแผน ด้านการ
ประสานงาน และด้านบริการเกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งไม่ได้กาหนด
ให้รับผิดชอบด้านการบริหารงาน บริหารบุคลากร ทรัพยากร และงบประมาณ ดังเช่น
ตาแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แม้ว่าคู่กรณีในการร้องทุกข์จะได้ชี้แจงว่า ได้แต่งตั้ง
มอบหมายให้ผู้ร้องทุกข์ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ในระดับเขตด้วยก็ตาม เห็นว่าหน้าที่ดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของ
ตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญตามที่ ก.พ. กาหนด และเป็นเพียงหน้าที่ตามที่ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงจะได้มอบหมายให้ปฏิบัติตามที่เห็นสมควรและเป็นครั้งคราวเท่านั้น ประกอบกับ
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามหลักฐานเอกสารประกอบคาชี้แจงของคู่กรณีในการร้องทุกข์ว่า
ตาแหน่งเดิมของผู้ร้องทุกข์ซึ่งเป็นตาแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขมีรายได้รวม เดือนละ
๘๓,๙๖๐ บาท ส่วนตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตาแหน่งใหม่ของผู้ร้องทุ กข์
รายได้รวม เดือนละ ๘๒,๕๖๐ บาท จึงเห็นว่าเมื่อย้ายไปดารงตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้ร้องทุกข์มีรายได้ลดลงเดือนละ ๑,๔๐๐ บาท เห็นได้ว่าการย้ายผู้ร้องทุกข์จากตาแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขซึ่งเป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง ไปดารงตาแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จึงเป็นการย้าย
ผู้ร้องทุกข์ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ต่ากว่าเดิม อันเป็นการกระทบสิทธิในตาแหน่ง

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๘๑

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ราชการของผู้ร้องทุกข์ ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องทุกข์เสียก่อน เมื่อข้อเท็จจริง
ฟังได้ว่าผู้ร้องทุกข์มิได้ยินยอม คาสั่งย้ายดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยมาตรา ๖๓ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ คาร้องทุกข์ฟังขึ้น วินิจฉัย
ให้คู่กรณีในการร้ องทุกข์ยกเลิกคาสั่งดัง กล่า วเฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวข้องกั บผู้ร้องทุกข์
โดยให้ผู้ร้องทุกข์กลับไปดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง ตั้งแต่วันที่มีคาสั่งย้าย
ผู้ร้องทุกข์เป็นต้นไป โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
คาวินิจฉัย

๑๘๒

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เรื่อง

ประวิงเวลาหรือหน่วงเหนี่ยวการดาเนินการ

เรื่องดาที่ ๕๔๒๐๒๐๙

เรื่องแดงที่ ๐๐๓๕๒๕๕

ผู้ร้องทุกข์ที่ ๑ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ
และผู้ร้องทุกข์ที่ ๒ ดารงตาแหน่ งประเภทอานวยการระดั บต้น ร้ องทุกข์ว่ า คู่กรณี
ในการร้องทุกข์ประวิงเวลาหรือหน่วงเหนี่ยวการดาเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับสูงของกรม เพราะผู้ร้องทุกข์ทั้งสองได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานัก (อานวยการระดับสูง ) และผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการคัด เลือกฯ ของกระทรวง โดยที่ ป ระชุ ม มีม ติ ใ ห้ คู่ กรณีใ นการร้ องทุ กข์
พิจารณาคัดเลือกต่อไป แต่ในระหว่างนั้นมีการร้องเรียนว่าขั้นตอนในการพิจารณา
คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติของกรม ไม่โปร่งใส ไม่ เป็นธรรม คู่กรณีในการร้องทุกข์ จึงให้
กรมชี้แจง เมื่อกรมชีแ้ จงไปแล้วยังไม่มีการแต่งตั้งจนมีการเปลี่ยนอธิบดี และอธิบดีคนใหม่
ได้มีหนังสือขอถอนเรื่องการเสนอรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง เพื่อนามารวมกับตาแหน่งที่ว่างเพิ่มอีก ๒ ตาแหน่ง
แล้วพิจารณาคัดเลือกในขั้นตอนของกรมใหม่ โดยกระทรวงได้อนุมัติส่งเรื่องคืนให้กรม
นาไปดาเนินการต่อไป
ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๒๒
ลงวั นที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ได้วางแนวทางในการดาเนินการคัด เลือกข้ า ราชการ
พลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารและประเภทอานวยการระดับสูง
เพื่อให้หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับมาตรา ๔๒ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ (๑) ให้กระทรวงกาหนดจานวน
รายชื่อผู้จะได้รับการแต่งตั้ง ๑ หรือ ๒ รายชื่อ ต่อ ๑ ตาแหน่ง กาหนดระยะเวลาให้กรม
เสนอรายชื่อ (๒) กรมเสนอรายชื่อข้ าราชการพลเรื อนสามั ญที่ มี คุ ณสมบั ติ ที่ จะได้ รั บ
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ว่างพร้อมข้อมูลประกอบ (๓) คณะกรรมการคัดเลือกฯ

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๘๓

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ของกระทรวงพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อปลัดกระทรวง (๔) ปลัดกระทรวง
พิจารณาและแต่งตั้ง ซึ่งข้อเท็จจริงในเรื่องร้องทุกข์นี้ปรากฏว่าได้มีการดาเนินการตาม
ข้อ (๑) – (๓) มาโดยถูกต้องแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม หนังสือเวียน ว ๒๒/๒๕๕๓ ดังกล่าว
ไม่ได้วางแนวปฏิ บัติสาหรับกรณีที่ ปลัดกระทรวงเห็ นว่ารายชื่อที่คณะกรรมการเสนอ
ยัง ไม่ เหมาะสมไว้ว่ าต้ องดาเนิ นการอย่ างไร ดัง นั้น จึ งต้ องปฏิ บัติ ตามหนัง สือเวี ยน
ว ๒๒/๒๕๔๐ ข้ อ ๕.๒ ของสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย ๒ ซึ่ ง ก าหนดว่ า ในกรณี ดั ง กล่ า วให้
ปลัดกระทรวงปรึกษากับประธานกรรมการ หรือส่งให้คณะกรรมการพิจารณาใหม่ตามที่
เห็นสมควร ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าปลัดกระทรวงได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา
ทบทวน แต่ระยะเวลาผ่านไปเกือบ ๓ เดือน ไม่ปรากฏว่า คณะกรรมการได้ประชุ ม
ทบทวน จนกระทั่งกรมมีหนังสือขอถอนเรื่องการเสนอรายชื่ อข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่ อแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทอ านวยการระดั บ สู ง แต่ โ ดยที่ ห ลั กเกณฑ์ต าม
หนังสือเวียน ว ๒๒/๒๕๕๓ และ ว ๒๒/๒๕๔๐ ไม่ปรากฏว่ามีหลักเกณฑ์ใดที่กาหนด
ให้กรมสามารถขอถอนรายชื่อที่ตนได้นาเสนอคืนจากกระทรวงได้ โดยตามหลักเกณฑ์
แล้ว กรมเป็นเพียงผู้เสนอรายชื่อเท่านั้น ส่วนการคัดเลือกเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ ของกระทรวง เมื่อเรื่องร้องทุกข์นี้คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้คัดเลือกจนได้ตัว
บุคคล (ผู้ร้องทุกข์ทั้งสอง) แล้ว จึงถือว่าล่วงพ้นอานาจของอธิบดีที่จะขอถอนการเสนอชื่อ
ดังนั้นการขอถอนเรื่องดังกล่าวจึงเป็นการกระทาที่ไม่มีอานาจตามกฎหมาย และหาก
ยอมให้มีการดาเนินการดังกล่าวเท่ากับอธิบดีสามารถล้มเลิกกระบวนการคัดเลือกบุคคล
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนดไว้ตามหนังสือเวียน ว ๒๒/๒๕๕๓ และ ว ๒๒/๒๕๔๐
แม้การคัดเลือกจะเสร็จสิ้นกระบวนการไปแล้ว การที่คู่กรณีในการร้องทุกข์ไม่ได้พิจารณา
ผลการคัดเลือกที่คณะกรรมการคัดเลือกเสนอว่าไม่เหมาะสมอย่างไร แต่กลับมีบัญชา
ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ ทบทวน และต่อมาได้อนุมัติให้กรมถอนเรื่อง จึงเป็น
การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสาคัญที่ กาหนดไว้ใน
หนังสือเวียน ว ๒๒/๒๕๕๓ และ ว ๒๒/๒๕๔๐ จึงเป็นการอนุมัติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และเป็นการประวิงเวลาหรือหน่วงเหนี่ยวการดาเนินการอันเป็นเหตุให้ผู้ร้องทุกข์เสียสิทธิ
หรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ

๑๘๔

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ระดับสูงในเวลาอันสมควร จึงวินิจฉัยให้ยกเลิกคาสั่งที่อนุมัติให้กรมถอนเรื่อง และให้
คู่กรณีในการร้องทุกข์ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ใน
หนังสือเวียน ว ๒๒/๒๕๕๓ และ ว ๒๒/๒๕๔๐ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบ
คาวินิจฉัย

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๘๕

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เรื่อง

ไม่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดารงตาแหน่งอานวยการระดับสูง

เรื่องดาที่

๕๓๒๐๐๒๗

เรื่องแดงที่ ๐๐๗๐๒๕๓

ผู้ร้องทุกข์ดารงตาแหน่งอานวยการระดับต้น ร้องทุกข์ว่า คาสั่งเลื่อน
ข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นของกระทรวงมีข้าราชการที่ได้รับการเลื่อน
ทั้งหมด ๔๑ ราย แต่ผู้ร้องทุกข์กลับไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง ทั้งที่ผู้ร้องทุกข์
ได้รับเงินเดือนก่อนเลื่อนในอัตราสูงสุดเช่นเดียวกับข้าราชการอีก ๕ ราย ที่ได้รับการเลื่อน
ตาแหน่งตามคาสั่งดังกล่าว นอกจากนี้ผู้ร้องทุกข์ยังมีอาวุโสอยู่ในอันดับต้นและได้รับ
การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นมาโดยตลอด คาสั่งดังกล่าว
มี การด าเนิ น การที่ น่า เคลือ บแคลงและไม่ มี การแจ้ ง เวี ยนให้ ทุ กจั ง หวั ด ทราบเหมื อ น
กรณีทั่วไป
ก.พ.ค. พิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ปรากฏตามรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ว่า คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณา
กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกในวาระที่ ๕ โดยกาหนดคะแนนสาหรับความรู้ ๓๐ คะแนน
ความสามารถ ๒๐ คะแนน ความประพฤติ ๓๐ คะแนน และประวัติการรับราชการ
๒๐ คะแนน จากนั้นในวาระที่ ๖ เป็นเรื่องการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง
ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีตาแหน่งว่าง จานวน ๔๑ ตาแหน่ง
ทั้งนี้ ได้แนบบัญชีเปรียบเทียบข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จานวน ๓๑๗ ราย
ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทาบัญชีผู้ที่มีคุณสมบัติ
และเหมาะสมให้ดารงตาแหน่งตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยเรียงลาดับความเหมาะสมตาม
คะแนนที่ได้รับสูงสุดไว้เป็นลาดับแรก จานวน ๒ บัญชี คือ ตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชานาญงาน (บัญชี ๑) และบัญชีประเภททั่วไประดับชานาญงาน ผู้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บัญชี ๒) แล้วเสนอประธานกรรมการฯ เพื่อเสนอ
ปลัดกระทรวงพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งต่อไป แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ฝ่ายเลขานุการ
ได้จัดทาบัญชี ๑ (จานวน ๑๕๐ ราย) และบัญชี ๒ (จานวน ๙ ราย) เสนอประธาน

๑๘๖

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
กรรมการฯ เพื่อนาเสนอปลัดกระทรวงในวันเดียวกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติเพราะการประเมิน
และพิจารณาความเหมาะสมของข้าราชการ จานวน ๑๕๐ ราย และจานวน ๙ ราย
เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากกฎหมายกาหนดให้พิจารณาเปรียบเทียบ
ข้อมูลบุคคล และต้องพิจารณาให้คะแนนแต่ละรายตามเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ประกอบกับ
เลขานุการฯ ได้ให้การในชั้นการพิจารณาของ ก.พ.ค. ว่า การดาเนินการคัดเลือกครั้งนี้
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เตรียมการล่วงหน้าก่อนการประชุม ดังนั้น การที่ฝ่ายเลขานุการฯ
ได้จัดทาบัญชีรายชื่อไว้ล่วงหน้าก่อนที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประชุมเพื่อกาหนด
หลักเกณฑ์ โดยไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ประชุมอีกครั้งเพื่อพิจารณา
หรือให้ความเห็นชอบบัญชีที่ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทาขึ้น จึงเป็นการพิจารณาคัดเลือก
ตัวบุคคลแล้วกาหนดหลักเกณฑ์มารองรับในภายหลัง กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ เป็นผู้ทาการประเมินและพิจารณาความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
ด้วยตนเอง
นอกจากนั้น คณะกรรมการคั ดเลื อกฯ ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ที่กาหนด
๔ ข้อ ดังนี้ องค์ประกอบที่ ๑ ความรู้ (๓๐ คะแนน) พิจารณาจากการเป็นข้าราชการ
ในส่วนราชการที่มีตาแหน่งว่างเป็นหลัก คือ จังหวัดที่มีตาแหน่งว่าง ๓๐ คะแนน
ภาคเดียวกับตาแหน่งว่าง ๒๐ คะแนน และสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงหรือที่อื่น
๑๐ คะแนน องค์ประกอบที่ ๒ ความสามารถ (๒๐ คะแนน) พิจารณาจากความอาวุโส
ของข้าราชการ กล่าวคือ ดารงตาแหน่งชานาญงานก่อนปี ๒๕๔๕ ได้ ๒๐ คะแนน
และหลังปี ๒๕๔๕ ได้ ๑๐ คะแนน องค์ประกอบที่ ๓ ความประพฤติ (๓๐ คะแนน)
พิจารณาจากการสนับสนุนของส่วนราชการ กล่าวคือ ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัด
ที่ มี ต าแหน่ ง ว่ า ง ๓๐ คะแนน ได้ รั บ การสนั บ สนุ นจากต้ นสั ง กั ด ที่ ไ ม่ ใ ช่ จั ง หวั ด ที่ มี
ตาแหน่งว่าง ได้ ๒๐ คะแนน ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการอื่น ๆ ๑๐ คะแนน
และไม่ได้รับการสนับสนุน ๐ คะแนน องค์ประกอบที่ ๔ ประวัติการรับราชการ
(๒๐ คะแนน) เงิ นเดือนและประวั ติ การรั บ ราชการ กล่ า วคื อ ได้ รับ เงิ นเดือนตั้ ง แต่
๒๗,๕๐๐ บาท ขึ้นไป ได้ ๒๐ คะแนน และได้รับเงินเดือนต่ากว่า ๒๗,๕๐๐ บาท

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๘๗

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ได้ ๑๐ คะแนน ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่สอดคล้องหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนดตาม
หนั ง สื อสานั กงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวั นที่ ๓๐ กั นยายน ๒๕๔๐
จากนั้นประธานกรรมการฯ ได้เสนอบัญชีทั้งสองไปยังปลัดกระทรวง โดยรายละเอียด
ของคะแนนตามบัญชี ๑ และบัญชี ๒ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการประเมินและพิจารณา
ความเหมาะสมที่เป็นไปตามความเป็นจริงและสมเหตุสมผล อีกทั้งข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้เสนอความเห็นอื่นใดประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวง
กรณีจึงเป็นการเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและเหมาะสมให้ดารงตาแหน่ง ต่อผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุ โดยไม่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับความสมควรและเหตุผลประกอบการพิจารณา
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหนังสื อสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ ต่อมาปลัดกระทรวงได้พิจารณาคัดเลือกในวันเดียวกับที่
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ และวันเดียวกับที่ประธานกรรมการฯ
เสนอรายชื่อ โดยให้ความเห็นว่า “เห็นชอบคัดเลือกตัวบุคคลจากบัญชี ๑ และบัญชี ๒
ดังบัญชีแนบ” โดยไม่ปรากฏความเห็นอื่นใดประกอบ และไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีการใช้
ดุลพินิจพิจารณาคัดเลือกอย่างไร
อีกทั้งเมื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ได้รับการแต่งตั้งทั้ง ๔๑ ราย
เปรียบเทียบกับผู้ร้องทุกข์ซึ่งเข้าสู่ตาแหน่งเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๙ และมีคะแนน
การประเมินและพิจารณาความเหมาะสม ๘๐ คะแนน อยู่ในลาดับที่ ๔๑ (บัญชี ๑)
ปรากฏว่า ข้าราชการ ๕ ราย ที่ได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งมีอาวุโสในการดารงตาแหน่ง
และได้รับคะแนนการประเมินและพิจารณาความเหมาะสมน้อยกว่าผู้ร้องทุกข์ โดยทั้ง
๕ ราย ไม่มีค ะแนนความประพฤติ (องค์ป ระกอบที่ ๓) แต่กลับได้รับ การคัดเลือก
นอกจากนี้ มีข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งอีก
๕ ราย ที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน
อยู่ในจังหวัดที่มีตาแหน่งว่าง อีกทั้งไม่เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
กับจังหวัดที่มีตาแหน่งว่าง แต่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนข้ามภาคได้ ในขณะเดียวกัน
ข้าราชการในอันดับที่ ๗ ของบัญชี ๑ (ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน) และปฏิบัติงาน
ในจั ง หวั ด ที่ มี ต าแหน่ ง ว่ า งกลั บ ไม่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณา กรณี จึ ง ไม่ อ าจรั บ ฟั ง ได้ ว่ า
ปลัดกระทรวงพิจารณาคัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนนในบัญชีรายชื่อตามที่กล่าวอ้าง

๑๘๘

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ไม่ได้ประเมิน
และพิจารณาความเหมาะสมด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการไปดาเนินการ
แล้วให้ประธานกรรมการฯ เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและเหมาะสม ตามบัญชี ๑ และ
บัญชี ๒ ต่อปลัดกระทรวงซึ่งเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุ โดยไม่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกั บ
ความสมควรและเหตุผลประกอบการพิจารณา อีกทั้งการที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เริ่มกระบวนการคัดเลือกจนกระทั่งมีคาสั่งเลื่อนขึ้นแต่งตั้งได้กระทาภายในวันเดียวกัน
ก็เป็นเรื่องที่ผิดปกติเป็นอย่างยิ่ง จากข้อเท็จจริงทั้งหมดเห็นได้ว่า เป็นการดาเนินการ
ที่ไม่เป็นไปตามขั้น ตอนที่กาหนดในหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นการกระทาที่เป็นสาระสาคัญ และไม่เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรมตามมาตรา ๔๒ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น คาสั่งที่เลื่อนข้าราชการจานวน ๔๑ ราย ขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งอานวยการระดับสูง จึงเป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย วินิจฉัยให้
ปลัดกระทรวงยกเลิกคาสั่งดังกล่าว และดาเนินการเสียใหม่ให้ถูกต้อง

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๘๙

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เรื่อง

ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องการเลื่อนเงินเดือน

เรื่องดาที่ ๕๔๒๐๐๕๐

เรื่องแดงที่ ๐๐๑๒๒๕๖

ผู้ ร้ องทุ กข์ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ เ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้ า น ร้ องทุ กข์ ว่ า ไม่ ไ ด้ รั บ
ความเป็นธรรมในการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)
โดยได้รับการเลื่อนเงินเดือนเพียง ๒ % เป็นการไม่ถูกต้อง และไม่ได้รั บความเป็นธรรม
การเลื่ อ นเงิ นเดื อนที่ ไ ม่ เป็น ธรรมเป็ นผลสื บ เนื่ อ งจากการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ที่ไม่ชอบธรรม ไม่ดาเนินการตามเจตนารมณ์ของ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนที่ต้องโปร่งใส มีเหตุผล เปิดเผยชัดเจน เป็นรูปธรรม
ถูกต้องเป็นธรรมและตรวจสอบได้ ผู้ร้องทุกข์ไม่เคยเห็นเนื้อหารายละเอียด หัวข้อต่างๆ
คะแนนของผู้ร้องทุกข์ตามหัวข้อต่าง ๆ ทั้งองค์ประกอบการประเมิน ดังนั้น ผู้ร้องทุกข์
จึงไม่มีหลักฐานที่จะอธิบายชี้แจงรายละเอียดประกอบการร้องทุกข์ได้ ผู้ร้องทุกข์เห็น
และอ่ า นเพี ย งแบบสรุ ปการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยบริ ห าร
ได้เรียกให้ผู้ร้องทุกข์ไปลงนามรับทราบผลการประเมินในรอบนี้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ซึ่งผู้ร้องทุกข์ได้คะแนนสรุปรวม ๘๐ % ถ้วน ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าไม่ชอบธรรมจึงไม่ยอม
ลงนามรับทราบ บุคลากรที่เพิ่งบรรจุเข้ารับราชการใหม่เพียง ๓ ถึง ๔ เดือนยังได้คะแนน
มากกว่า ๙๐ % ทุกคน ทุกรอบของการประเมินอันแสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติ มีอคติ
และไม่เป็นธรรม
ก.พ.ค. พิ จารณาแล้ ว เห็ น ว่ า จั ง หวั ด ได้ ม อบอานาจให้ ผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลศูนย์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น จังหวัดได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในโรงพยาบาล ซึ่งประกาศดังกล่าว
มีความประสงค์ใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามั ญในโรงพยาบาลสาหรั บรอบการประเมิ นตั้ง แต่วั นที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๒
เป็นต้นไป โดยข้อ ๘ ของประกาศดังกล่าวกาหนดว่า การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

๑๙๐

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ของข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดาเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้ (๑) ในต้นรอบการประเมิน
ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกาหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน และ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การกาหนดดัชนีชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จ
ของงานอย่ า งเป็ นรู ป ธรรมและเหมาะสมกั บ ลั ก ษณะงาน ส าหรั บ ก าหนดดั ช นี ชี้ วั ด
ให้ พิ จารณาวิ ธี การถ่ ายทอดตั วชี้ วั ดจากบนลงล่ า งเป็ น หลั ก ก่ อ น ในกรณี ที่ ไ ม่ อ าจ
ดาเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกาหนดดัชนีชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี
ที่ เ หมาะสมแทน หรื อ เพิ่ ม เติ ม รวมทั้ ง ระบุ พ ฤติ ก รรมหรื อ สมรรถนะตามที่ ก าหนด
(๒) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทาไว้กับผู้รับการประเมิน
(๓) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน ให้คาปรึกษา แนะนาผู้รับการประเมินเพื่อการ
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา เพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการ
ปฏิบัติราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมิน ผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกัน
ทาการวิเคราะห์ผลสาเร็จของงานและพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ
เพื่อหาความจาเป็นในการพัฒนาเป็น รายบุคคลด้วย กรณีจึงถือได้ว่าได้มีการดาเนินการ
ที่กาหนดไว้ตามข้อ ๙ (๑) หนังสือที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒
สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน ฝ่าย ศูนย์ ต่าง ๆ
โรงพยาบาลได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลของการปฏิบัติ
ราชการ
สาหรับกลุ่มงานมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนด แต่โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในรอบการประเมินครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน
๒๕๕๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) ประธานกรรมการกลั่นกรองได้มีบันทึกกลุ่มงานถึง
ผู้อานวยการ รายงานว่ากลุ่มงานได้ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติ งานของข้าราชการ
ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ และกลุ่มงานได้มีหนังสือถึงบุคลากรทุกคนเพื่อให้เข้ารับฟัง
ผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ผู้ร้องทุกข์ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่เข้ารับฟังผลการประเมิน
ทางกลุ่มงานจึงขอให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นผู้ประเมินผู้ร้องทุกข์แทนคณะกรรมการ

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๙๑

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ของกลุ่มงาน ผู้อานวยการได้สั่งการมอบรองผู้อานวยการฝ่ายเป็นผู้ประเมินผู้ร้องทุกข์
กรณีจึงถือว่ารองผู้อานวยการฝ่ายเป็นผู้ประเมินชั้นต้น
โดยที่แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒
(๑ เมษายน ๒๕๕๓ ถึ ง ๓๐ กั นยายน ๒๕๕๓) ในส่ ว นที่ ๒ การสรุ ป ผลการประเมิ น
องค์ประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดส่วน ๗๐ % องค์ประกอบที่ ๒ พฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) มีสัดส่วน ๒๐ % และองค์ประกอบอื่น ๆ มีสัดส่วน ๑๐ %
โดยมีหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่รับรองเอกสาร ซึ่งแตกต่างจากที่ผู้ร้องทุกข์ ได้กล่าวอ้าง
จึงเห็นว่า รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) ในแบบ
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการจะมี ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑
ผลสัมฤทธิ์ของงานมีสัดส่วน ๗๐ % องค์ประกอบที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
(สมรรถนะ) มีสัดส่วน ๒๐ % และองค์ประกอบอื่น ๆ มีสัดส่วน ๑๐ %
ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน เช่น ข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน การมอบหมายงาน การกาหนดตัวชี้วัด ไม่มีแนบมา
เพื่อประกอบการพิจารณาแต่อย่างใด ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการจะต้อ งเก็บ
หลักฐานไว้ตามข้อ ๖ วรรคท้าย ของประกาศของจังหวัด ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในโรงพยาบาล ซึ่งกาหนดให้ผู้บังคับบัญชาระดับกลุ่มงาน ฝ่าย ศูนย์เก็บสาเนาไว้ที่
หน่วยงานที่ผู้นั้นสังกั ดเป็นเวลาอย่างน้อย ๒ รอบการประเมิน แต่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
มิได้ดาเนินการตามแนวทางของประกาศดังกล่าว ประกอบกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเป็นเอกสารราชการสาคัญ ซึ่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่ปรับปรุงแก้ไข ข้อ ๕๗ กาหนดว่า กาหนดอายุการเก็บหนังสือไว้
สรุปได้ว่า กรณีที่เป็นเอกสารที่เกี่ ยวกับการเงิน การจ่ายเงิ น หรือ การก่อหนี้ผูกพั น
ทางการเงินที่ไม่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ
ทางการเงิน รวมถึงหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงินหรือการก่อหนี้ผูกพัน
ทางการเงินที่หมดความจาเป็นในการใช้เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน

๑๙๒

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิทางการเงิน เพราะได้มีหนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถนามาใช้
อ้างอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวแล้ว และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา ให้ส่วนราชการเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เมื่อผู้ร้องทุกข์
ได้ร้องทุกข์เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงยังคงอยู่ในสองรอบการประเมิน ซึ่งโรงพยาบาล
มีหน้าที่ต้องเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสังกัดไว้ ข้อกล่าวอ้างที่ว่ากลุ่มงานมิได้เก็บหลักฐานไว้จึงรับฟังไม่ได้
ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า การประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้ร้องทุกข์
กรณีนี้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ไม่มีความชัดเจนและไม่มีหลักฐานซึ่งขัดกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามที่
กาหนดไว้ในหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒
เมื่อการพิจารณาไม่เป็นไปตามที่กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนด
การเลื่อนเงินเดือนผู้ร้องทุกข์ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน
ครั้งที่ ๒ [ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) ในอัตราร้อยละ ๒ จึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย วินิจฉัยให้ยกเลิก คาสั่งกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การเลื่อนเงินเดือนของผู้ร้องทุกข์สาหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๓ ถึง
๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) ดัง กล่าว โดยให้คู่ กรณีในการร้องทุ กข์ดาเนิ นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของผู้ร้องทุกข์ใหม่ให้ถูกต้องและเหมาะสมโดยเร็วต่อไป

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๙๓

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เรื่อง

ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น

เรื่องดาที่ ๕๒๒๐๑๓๕ , ๕๒๒๐๑๓๘

เรื่องแดงที่ ๐๐๒๘๒๕๓ , ๐๐๒๙๒๕๓

ผู้ร้องทุกข์ที่ ๑ และที่ ๒ ดารงตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ส านั ก งานจั ง หวั ด ร้ อ งทุ ก ข์ ก รณี ป ลั ด กระทรวงมี ค าสั่ ง ให้ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ที่ ๑ และที่ ๒
กลับไปรับเงินเดือนในอัตราของประเภทและระดับตาแหน่งเดิม [นักทรัพยากร ระดับ ๗]
ตามค าพิ พ ากษาของศาลปกครองสู ง สุ ด สื บ เนื่ องมาจากมี ผู้ ฟ้ องคดี ต่ อ ศาลปกครอง
เกี่ ยวกับ การดาเนิ นการเลื่อนและแต่ ง ตั้ ง ข้า ราชการกระทรวงตามค าสั่ง ลงวั นที่ ๒๒
เมษายน ๒๕๔๗ และต่อมาศาลปกครองชั้นต้นได้มีคาพิพากษาให้เพิกถอนคาสั่งดังกล่าว
และศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษายืนตามคาพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น สานักงาน
ปลัดกระทรวงได้มีคาสั่งให้ผู้ร้องทุกข์ที่ ๑ และที่ ๒ กลับไปรับเงินเดือนในระดับ ๗ ทาให้
ถูกลดระดับจากนักทรัพยากรบุคคลระดับชานาญการพิเศษเป็นระดับชานาญการ รวมทั้ง
ลดอัตราเงินเดือน เป็นเหตุให้ผู้ร้องทุกข์ที่ ๑ และ ๒ เสียสิทธิประโยชน์อันพึงได้ในเวลา
อันสมควร ส่งผลกระทบต่อการเลื่อนตาแหน่ง เงินเดือนและการใช้สิทธิในเรื่องการเบิก
ค่าเช่าบ้าน ทั้งที่ผู้ร้องทุกข์ผ่านการคัดเลือกเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
สาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตาแหน่งประเภททั่วไป) ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ว ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวง ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๔๙ แล้ว แต่สานักงานปลัดกระทรวงมิได้ดาเนินการแต่งตั้งผู้ร้องทุกข์ทั้งสองให้ดารง
ตาแหน่งตามผลการคัดเลือก โดยให้เหตุผลว่า ผู้ร้องทุกข์ทั้งสองไม่มีคุณสมบัติในการสมัคร
เข้ารับการสรรหาและการคัดเลือกเนื่องจากเป็นผู้ดารงตาแหน่งในระดับ ๘ อยู่ก่อนแล้ว
จึงไม่สามารถดาเนินการใด ๆ ได้ อย่างไรก็ตามตั้งแต่เริ่มประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกและประกาศให้ส่งผลงาน ผู้ร้องทุกข์ทั้งสองได้ดาเนินการครบทุกขั้นตอน
รวมทั้งได้ส่งผลงานภายในกาหนดและไม่ได้มีการคัดค้านผลงานแต่อ ย่างใด และไม่มี
กฎหมายหรือระเบียบใดห้ามผู้มีคุณสมบัติสูงกว่าที่ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
กาหนด จึงถือได้ ว่าผู้ร้องทุกข์ทั้ง สองเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการแต่งตั้ ง

๑๙๔

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
กระทรวงสามารถดาเนินการแต่งตั้งผู้ร้องทุกข์ที่ ๑ และที่ ๒ ให้มีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่
ส่งผลงานตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘
ได้ แต่ปลัดกระทรวงก็มิได้ดาเนินการแต่งตั้งผู้ร้องทุกข์ทั้งสองแต่อย่างใด
ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า สานักงานปลัดกระทรวงได้ประกาศรับสมัคร
คั ด เลื อ กข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ เพื่ อ ประเมิ นและแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ส าหรั บ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตาแหน่งประเภททั่วไป) ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน ๘ว และตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๘ว ในวันที่ ๑๒ เมษายน
๒๕๔๙ โดยที่ประกาศดังกล่าว เป็นการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินและเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตาแหน่งประเภททั่วไป) และตาแหน่งประเภทวิ ชาการ
เฉพาะตาแหน่ง ระดับ ๘ ลงมา ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ
การประเมินผลงานไว้ กรณีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้คัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่สูงกว่าที่ผู้นั้นดารงอยู่ได้ไม่เกิน ๑ ระดับ และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน
โดยเมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว ให้ส่งผลงานตาม
หัวข้อเรื่องที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล ต่อมาวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙
สานักงานปลัดกระทรวงได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่ อประเมินและแต่งตั้ ง
ให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตาแหน่งประเภททั่วไป) ในตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ว และตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๘ว
ซึ่งผู้ร้องทุกข์ทั้งสองมีชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก และได้ดาเนินการส่งผลงานตามที่ต้นสังกัด
แจ้งหลังจากที่ผ่านการประเมิน แต่ไม่ได้รับการเลื่อนให้ดารงตาแหน่งดังกล่าวนั้นเห็นว่า
ขณะที่สานักงานปลัดกระทรวงดาเนินการประกาศรับสมัคร (ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึงวันที่
๒๘ เมษายน ๒๕๔๙) อยู่ในช่วงระยะเวลาที่สานักงานปลัดกระทรวงได้อุทธรณ์คาพิพากษา
ศาลปกครองชั้นต้น ส่งผลให้คาสั่งที่ ๒๒๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ ยังคง

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๙๕

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
มีผลใช้บังคับ สถานะของผู้ร้องทุกข์ทั้งสองจึงยังคงเป็นข้าราชการระดับ ๘ว จึงถือได้ว่า
ขณะที่ประกาศรับสมัครฯ ผู้ร้องทุกข์ทั้งสองยังมีสถานะเป็นข้าราชการระดับ ๘ ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ มาตั้งแต่ต้น การที่สานักงานปลัดกระทรวง
มิได้ดาเนินการแต่งตั้งผู้ร้องทุกข์ทั้งสอง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว
นอกจากนี้สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยควรจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ ส มั ค รในเบื้อ งต้ นว่ า ตรงตามประกาศที่ รั บ สมั ค รหรื อไม่ ซึ่ ง ในเรื่ องนี้ เ นื่ องจาก
ศาลปกครองสูงสุดยังมิได้มีคาพิพากษา ผู้ร้องทุกข์ทั้งสอง จึงยังคงมีสถานะเป็นข้าราชการ
ระดับ ๘ ซึ่งไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ประกาศรับสมัคร กรณีดังกล่าวกระทรวงมหาดไทย
ควรจะแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทั้งสองทราบตั้งแต่ต้นว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงกับตาแหน่งที่ประกาศ
รั บ สมั ค ร แต่ ก ลั บ แจ้ ง ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ทั้ ง สองทราบว่ า เป็ น ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กในต าแหน่ ง
ที่ป ระกาศรั บสมั ค รและให้ ส่งผลงาน ถื อได้ ว่ า ผู้ ร้ องทุ กข์ทั้ ง สองใช้ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า รั บ
การคัดเลือกในตาแหน่งดังกล่าวโดยสุจริต และการที่สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้มีคาสั่งที่ ๒๐๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
ตามคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ส่งผลให้ผู้ร้องทุกข์ทั้งสองต้องกลับไปรับเงินเดือน
ในระดับเดิมก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง โดยได้รับเงินเดือนในอัตราของประเภทและระดับ
ต าแหน่ ง เดิ ม ในระดั บ ๗ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ข องผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ใ นเรื่ อ งของต าแหน่ ง
เงินเดือน และสิทธิประโยชน์อื่นอันพึงได้ ดังนั้น สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จึ ง ควรพิ จ ารณาด าเนิ น การใด ๆ เพื่ อให้ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ก ลั บ ไปด ารงต าแหน่ ง ในระดั บ ที่
ไม่ ต่ ากว่ า เดิ ม และได้ รั บ เงิ น เดื อ นในอั ต ราที่ ไ ม่ ต่ ากว่ า เดิ ม ในโอกาสแรกที่ ส ามารถ
พิจารณาได้
สาหรับแนวทางการเยียวยาผู้ร้องทุกข์ทั้งสองภายหลังจากที่ศาลปกครอง
สูงสุดได้มีคาพิพากษานั้น เห็นว่า ผู้ร้องทุกข์ทั้งสองมีสถานะเป็นข้าราชการในระดับ ๗
โดยมีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๗ (วันที่แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ ๘)
และได้ดาเนินการส่งผลงานแล้ว โดยคณะกรรมการพิจารณาผลงานเห็นว่าไม่ต้องแก้ไข
กรณี ดั ง กล่ า วจึ ง ถื อ ได้ ว่ า ผู้ ร้ อ งทุ กข์ ทั้ ง สองมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ส ามารถจะเลื่ อ นขึ้ น แต่ ง ตั้ ง

๑๙๖

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
ให้ ด ารงต าแหน่ ง ในระดั บ ๘ ซึ่ ง ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยควรพิ จ ารณา
ดาเนินการหาแนวทางเยียวยาให้บุคคลทั้งสอง และการยกเลิกเพิกถอนให้ผู้ร้องทุกข์
ทั้งสองกลับไปดารงตาแหน่งในระดับเดิมตามคาพิพากษาของศาลปกครองดังกล่าวนั้น
เนื่องจากไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงควร
รีบดาเนินการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ ผู้ร้องทุกข์โดยด่วนเพื่อให้การบริหาร
ทรั พยากรบุค คลเป็นไปตามระบบคุ ณ ธรรม อันเป็นเจตนารมณ์ ของกฎหมายว่ าด้ ว ย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนต่อไป

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๑๙๗

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เรื่อง

ประวิงเวลาหรือหน่วงเหนี่ยวการแต่งตั้งโดยให้มีผลย้อนหลัง

เรื่องดาที่ ๕๖๒๐๐๗๑

เรื่องแดงที่ ๐๑๓๒๒๕๖

ผู้ร้องทุกข์ดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สังกัดสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ร้องทุกข์ว่าสานักงานปลัดกระทรวงได้มีคาสั่ง
เลื่อนข้าราชการ โดยเลื่อนและแต่งตั้งผู้ร้องทุกข์กับพวกรวม ๑๕ ราย ให้ดารงตาแหน่ง
เจ้ าหน้า ที่วิ เคราะห์ นโยบายและแผน ๘ว ต่ อมาศาลปกครองกลางได้มี คาพิพ ากษา
ให้เพิกถอนคาสั่งดังกล่าว และสานักงานปลัดกระทรวงได้ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาต่อ
ศาลปกครองสูงสุด ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด สานักงานปลัดกระทรวง
ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่ อประเมินและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ ง สาหรับผู้ ปฏิ บัติง านที่มี ประสบการณ์ (ต าแหน่ ง ประเภททั่ว ไป) ในต าแหน่ ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ ว และตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๘ ว
ผู้ร้องทุกข์กับพวกได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและมีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ
ดังกล่าว
ต่อมาศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษายืนตามคาพิพากษาศาลปกครองกลาง
โดยให้ผู้ร้องทุกข์กับพวกกลับไปดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ว
ตั้ ง แต่ วั นที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๗ ต่ อมาเดื อนมิ ถุ น ายน ๒๕๕๓ มี ผู้ นาเรื่ องไปยื่ นฟ้ อ ง
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สานักงานปลัดกระทรวง ที่ ๒
และปลัดกระทรวง ที่ ๓ ต่อศาลปกครองกลาง ต่อมาศาลปกครองกลางได้มีคาพิพากษา
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคาสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ผู้ฟ้องคดีให้ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน ๘ ว หรือตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๘ว ตามประกาศของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อประเมินและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตาแหน่งประเภททั่วไป)
ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ว ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยมี
ผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ ผู้ร้องทุกข์กับพวกได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อ
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ปลัดกระทรวงเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขอให้ออกคาสั่งแต่งตั้งผู้ร้องทุกข์กับพวก
ให้ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ว หรือตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
งานบุคคล ๘ว โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ ตามแนวคาพิพากษา
ของศาลปกครองกลาง เนื่องจากผู้ร้องทุกข์กับพวกมีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตาม
ประกาศของสานักงานปลัดกระทรวงเช่นเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีในเรื่องดังกล่าว แต่สานักงาน
ปลัดกระทรวงยังไม่ได้ดาเนินการออกคาสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ผู้ร้องทุกข์กับพวกแต่อย่างใด
ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องทุกข์ได้สมัครคัดเลือกและผ่านกระบวนการ
คัดเลือก และได้จัดส่งผลงานและแนวคิดเพื่อพัฒนางานต่อคู่กรณีในการร้องทุกข์ที่กาหนด
ให้ส่งผลงานภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ แต่คู่กรณีในการร้องทุกข์มิได้ดาเนินการ
แต่งตั้งผู้ร้องทุกข์ และผู้สมัครรายอื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดี
ได้นาเรื่องไปฟ้องต่อศาลปกครอง ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีคาพิพากษาสรุปความว่า
เมื่ อ ศาลปกครองสู ง สุ ด ได้ มี ค าพิ พ ากษายื น ตามค าพิ พ ากษาของศาลปกครองกลาง
คดีดังกล่าวจึงถึงที่สุดตามมาตรา ๗๐ วรรคสอง แล้ว แม้ว่าจะมิได้กาหนดว่าจะให้มีผล
ย้อนหลัง หรือไม่ย้อนหลัง หรือมีผลในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่ง หรือกาหนดให้ มี
เงื่อนไขอย่างใดตามมาตรา ๗๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่มีผลในทางกฎหมายเท่ากับว่าเป็นการเพิกถอน
คาสั่งของสานักงานปลัดกระทรวงเรื่องเลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗
นับตั้งแต่วันที่คาสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และถือเสมือนว่าไม่เคยมีคาสั่งแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดี
ดารงตาแหน่งระดับ ๘ว ตามคาสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงยังคงดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ว ดังนั้น ในขณะที่สานักงานปลัดกระทรวงประกาศรับสมัคร
คัด เลื อกข้ าราชการเพื่อเลื่อนขึ้ นแต่ งตั้ งให้ ดารงต าแหน่ ง ในระดั บที่ สูง ขึ้ นในต าแหน่ ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ว หรือ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๘ว
ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๙ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็น
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น และเมื่อ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่าน
การคัดเลือก และได้จัดส่งผลงานและแนวคิดเพื่อพัฒนางานแล้ ว การที่คู่กรณีในการ
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ร้องทุกข์ไม่แต่งตั้ง (เลื่อน) จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
ศาลปกครองกลางจึงพิพากษาให้คู่กรณีในการร้องทุกข์มีคาสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ผู้ฟ้องคดี
ให้ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ว หรือตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
งานบุคคล ๘ว โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏชัดเจนว่าผู้ร้องทุกข์เป็นผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิที่จะได้รับการเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๔๙ คู่กรณีในการร้องทุกข์จึงมีหน้าที่ที่จะต้องมีคาสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องทุกข์ดารงตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙
เช่นเดียวกันกับผู้ฟ้องคดี การที่คู่กรณีในการร้องทุกข์ยังไม่มีคาสั่งเลื่อนและแต่งตั้งผู้ร้องทุกข์
ให้ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ว ย้อนหลังไปถึงวันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๔๙ เป็นการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงวินิจฉัยให้
คู่ กรณี ใ นการร้ องทุ กข์ มี ค าสั่ ง เลื่อนและแต่ ง ตั้ ง ผู้ ร้ องทุ ก ข์ ใ ห้ ด ารงต าแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ว ย้อนหลังไปถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ โดยให้ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. เป็นต้นไป
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เรื่อง

ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบในการออกคาสั่ง

เรื่องดาที่ ๕๕๒๐๐๔๖

เรื่องแดงที่ ๐๐๘๕๒๕๕

ผู้ร้องทุกข์ดารงตาแหน่งผู้อานวยการเฉพาะด้าน ประเภทอานวยการ
ระดับสูง รับราชการในตาแหน่งดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ รับเงินเดือน
อัตรา ๖๒,๗๒๐ บาท รับเงินประจ าตาแหน่ง ของข้ าราชการพลเรือนสามัญ ประเภท
อานวยการ ระดับสูง อัตรา ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน และเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งพนักงาน
สอบสวนอั ต รา ๔๑,๐๐๐ บาท ต่ อ เดื อ น แต่ ถู กผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาย้ า ยไปด ารงต าแหน่ ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ผู้ร้องทุกข์เห็นว่า
เป็นการปรับย้ายไปดารงตาแหน่งในระดับที่ต่ากว่าเดิม อีกทั้งได้รับเงินประจาตาแหน่ง
ต่ากว่า เดิ ม การไปดารงตาแหน่งในระดับที่ต่ากว่าเดิมจะกระทามิ ได้ เว้นแต่จะได้รั บ
ความยินยอมจากผู้ร้องทุกข์ และต้องส่งความเห็นพร้อมเหตุผลให้คณะกรรมการพิจารณา
ให้ความเห็นว่าคาสั่งนั้นเป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่
ก.พ.ค. พิจารณาแล้ว โดยที่มาตรา ๖๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่า การย้ายหรือการโอนข้าราชการ
พลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ต่ากว่าเดิมจะกระทามิได้ เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมจากข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้น และตามหนังสือสานั กงาน
ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่คู่กรณีในการร้องทุกข์อ้างว่า
เป็นเรื่องการเทียบการดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ กั บการด ารงต าแหน่ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ยบข้ า ราชการพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๕๑ หาใช่การเทียบตาแหน่งต่างประเภทตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ จึงไม่ใช่เหตุผลที่จะนามาอ้างว่าผู้ดารง
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ดารงตาแหน่งในระดับเดียวกับผู้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และแม้ ก.พ. จะไม่ได้เทียบตาแหน่งต่างประเภทกัน
เอาไว้ แต่จะต้องพิจารณาในมิติของตาแหน่ง ระดับ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
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และการปกครองบังคับบัญชาประกอบกันด้วย ไม่ใช่ว่าเมื่อไม่มีการเทียบระดับสาหรับ
ต าแหน่ ง ต่ า งประเภทกั น แล้ ว ไม่ ต้ อ งพิ จ ารณาอี ก ต่ อ ไปว่ า ต าแหน่ ง ใดสู ง หรื อ ต่ ากว่ า
ตาแหน่งใด อย่างไร การใช้มาตรา ๖๓ วรรคสาม ย่อมหมายถึงใช้บังคับกับทุกกรณี
รวมทั้งใช้บังคับกับกรณีของผู้ร้องทุกข์ด้วย สาหรับการพิจารณาเปรียบเทียบตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับสูงกับตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญนั้น เห็นว่า
พิจารณาเพียงมิติเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบหลักกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ
ตามที่ ก.พ. กาหนดไว้ ในมาตรฐานกาหนดต าแหน่ งเทียบเคียงกั น จะเห็ นได้ ชั ดเจนว่ า
ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูงมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงานระดับ กองหรือสานัก โดยมีลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบปฏิบัติในด้าน
แผนงาน ด้านบริหารงาน บริหารทรัพยากรบุคคล และบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
ส่วนตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงาน
ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านนั้น ๆ และอาจปฏิบัติงานในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงาน แต่ไม่ใช่หน่วยงานระดับกองหรือสานัก และมีลักษณะงานที่ต้อง
รับผิดชอบปฏิบัติในด้านการปฏิบัติงานการวางแผน การประสานงาน และการบริการ
ไม่ได้กาหนดให้รับผิดชอบด้านบริหารงาน บริหารคน ทรัพยากร และงบประมาณ
เมื่อพิจารณาประกอบกับข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องทุกข์อ้างในคาร้องทุกข์ว่า ผู้ร้ องทุกข์ได้รับ
คัดเลือกให้ทาผลงานประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านมาแล้ว ซึ่งคู่กรณีในการร้องทุกข์ไม่ได้โต้แย้งข้ออ้างของผู้ร้องทุกข์จึงต้องฟังว่า
ผู้ร้องทุกข์เคยดารงตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษมาแล้ว การย้ายผู้ร้องทุกข์
กลับมาดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จึงไม่มีเหตุผลให้พิจารณาได้ว่า
ไม่ใช่เป็นการลดระดับตาแหน่งลงแต่อย่างใด นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
ที่ใช้บังคับมีเจตนารมณ์ให้มีหลักเกณฑ์และมาตรการในการควบคุม กากับ ดูแล การโยกย้าย
การพิจารณาความดีความชอบและการลงโทษทางวินัยบุคคลเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์
ปกติที่ใช้กับข้าราชการพลเรือนอื่น ๆ เพื่อคุ้มครองความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งโดยอิทธิพลทางหนึ่งทางใด ฉะนั้น

๒๐๒

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
การตีความข้อยกเว้นจึงต้องตีความโดยเคร่งครัดอย่างยิ่งเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายที่ต้องการคุ้มครองให้มีหลักประกันต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระ เที่ยงธรรม ไม่ถูกกลั่นแกล้งโดยอิทธิพลทางหนึ่งทางใด
ก.พ.ค. พิจารณาเห็นว่า คาสั่งของคู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ย้ายผู้ร้องทุกข์
ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ
เป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คาร้องทุกข์ฟังขึ้น วินิจฉัยให้คู่กรณีในการร้องทุกข์
ยกเลิกคาสั่งเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้องทุกข์ โดยให้ผู้ร้องทุกข์กลับไปดารงตาแหน่ง
ประเภทอานวยการ ระดับสูงตั้งแต่วันที่มีคาสั่งย้ายผู้ร้องทุกข์เป็นต้นไป โดยให้ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค.

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๒๐๓

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เรื่อง

สัง่ ให้ข้าราชการรักษาการในตาแหน่งและมอบหมาย
ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

เรื่องดาที่ ๕๔๒๐๒๒๔

เรื่องแดงที่ ๐๐๙๗๒๕๕

ผู้ร้ องทุ กข์ ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง นั กวิ ช าการศึ กษาช านาญการพิ เ ศษ สั ง กั ด
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแต่งตั้ง
ให้ข้าราชการรักษาการในตาแหน่งผู้ เชี่ยวชาญ และคาสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการที่คู่กรณีในการร้องทุกข์มีคาสั่งที่
๑๘๖๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ให้นาง ช. นักวิชาการศึกษาชานาญการ
พิเศษ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ คาสั่งที่ ๙๓๑/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ให้นาง ป. นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มงานคลัง รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
คาสั่งที่ ๑๙๕๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มอบหมายให้นาย ส. ผู้อานวยการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอีกตาแหน่ง และคาสั่งที่ ๑๙๕๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษาอีก ๓ ตาแหน่ง โดยเฉพาะตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ที่แต่งตั้งนาย ป. เป็นผู้รักษาการ ผู้ร้องทุกข์เห็นว่า
ผู้ร้องทุ กข์ดารงตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการพิ เศษ สั งกัดศูนย์ วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา มีอาวุโสสูงสุดควรได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหรือรักษาการในตาแหน่ง
ดังกล่าว การไม่แต่งตั้งผู้ร้องทุกข์ให้ดารงตาแหน่งหรือรักษาการในตาแหน่งดังกล่าว
ทาให้ผู้ ร้องทุกข์ไม่ ได้ รับความเป็นธรรมและความยุติ ธรรม ทาให้ ผู้ร้องทุ กข์เ สียขวั ญ
เสียกาลังใจ และเสียโอกาสความก้าวหน้าในชีวิ ตราชการ ตลอดทั้งการทาประโยชน์
ให้แก่ราชการและประชาชนอย่างสาคัญในช่วงเวลาสุดท้ายของการรับราชการมาทั้งชีวิต
ก.พ.ค. พิจารณาแล้ว เห็นว่า การออกคาสั่งที่ ๑๘๖๒/๒๕๕๓ ลงวันที่
๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ให้ นาง ช. รั กษาการในตาแหน่ง ผู้เ ชี่ยวชาญ ศูนย์วิ ทยาศาสตร์

๒๐๔

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เพื่อการศึกษา และคาสั่งที่ ๙๓๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ให้นาง ป. รักษาการ
ในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นั้น เป็นการสั่งให้รักษาการ
ในตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จึงต้องนาแนวทางการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตาแหน่งประเภททั่วไป) ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตามหนั ง สือ สานั กงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวั น ที่ ๒๙ กั นยายน ๒๕๓๘
เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตาแหน่งประเภททั่วไป) ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ
เฉพาะมาใช้ เมื่อไม่ปรากฏว่าคู่กรณีในการร้องทุกข์ได้ดาเนินการคัดเลือกตามแนวทาง
ดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยแนวทางที่ ก.พ. กาหนด สาหรับการที่คู่กรณีในการร้องทุกข์
ออกคาสั่งที่ ๑๙๕๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยมอบหมายให้ข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจานวน ๓ ราย นั้น เห็นว่า
การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นหน้าที่ในตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่ว่าง เนื่องจากผู้ดารงตาแหน่งเดิมเกษียณอายุราชการ แม้ในคาสั่งดังกล่าวจะระบุว่า
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยคาสั่งดังกล่าวมิได้ระบุเหตุผลว่า เพื่อประโยชน์
ในการจัดทาผลงานเพื่อขอรับการประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.
ก าหนดต่ อไป ดั งค าสั่ งที่ ๑๘๖๒/๒๕๕๓ และค าสั่ ง ที่ ๙๓๑/๒๕๕๔ เป็ น ต้ น แต่ เ ป็ น
ความจริงว่าการออกคาสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวส่วนหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการจัดทา
ผลงานเพื่ อขอรั บการประเมิ นบุค คลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่ง ตั้ งให้ ดารงต าแหน่ ง
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นั้น การออกคาสั่งดังกล่าวจึงเท่ากับเป็นการคัดเลือก
บุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างประเภท กรณีการเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ดังนั้น ก่อนออกคาสั่งมอบหมาย
ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจึงต้องดาเนินการตามแนวทางการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตาแหน่งประเภททั่วไป) ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตามหนั ง สือ สานั กงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวั น ที่ ๒๙ กั นยายน ๒๕๓๘

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๒๐๕

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เช่นเดียวกัน การสั่งให้นาย ส. ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา
(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) หรืออีกนัยหนึ่ง คือการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จึงไม่ชอบด้วยแนวทางที่ ก.พ.
กาหนด สาหรับกรณีที่คู่กรณีในการร้องทุกข์ออกคาสั่งที่ ๑๙๕๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตาแหน่ง จานวน
๓ ราย นั้น เห็นว่า การออกคาสั่งดังกล่าวเป็นการสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษารักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาซึ่งเป็นตาแหน่งของข้าราชการ มิใช่
ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ การสั่งให้รักษาการในตาแหน่งดังกล่าวย่อมเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และหากมีการร้องทุกข์
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ผู้มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์กรณีการสั่งให้รักษาการในตาแหน่งดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย
ดังกล่าวกาหนด ก.พ.ค. ไม่มีอานาจวินิจฉัยคาร้องทุกข์ในประเด็นนี้
เมื่อคาสั่งทั้งสามคาสั่งดังกล่าวไม่ได้ดาเนินการตามแนวทางที่ ก.พ.กาหนด
ดังได้วินิจฉัยมาแล้ว ดังนั้น การออกคาสั่งทั้งสามคาสั่งดังกล่าวของคู่กรณีในการร้องทุกข์
จึงเป็นการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คาร้องทุกข์ฟังขึ้น
วินิจฉัยให้เพิกถอนคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง ที่ ๑๘๖๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๕๓ เรื่ อ ง ให้ ข้ า ราชการรั ก ษาการในต าแหน่ ง ค าสั่ ง ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ที่ ๙๓๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตาแหน่ง
และคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง ที่ ๑๙๕๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะตาแหน่งเลขที่ ๖๔ แล้วให้ดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ในตาแหน่งเลขที่ ๖๓ , ๖๔ และ ๖๕ ใหม่ ให้ถูกต้องต่อไป

๒๐๖

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

ข้าราชการสานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม
๑. นางสาวดวงฤทัย เหนี่ยงแจ่ม
๒. ร.ต.ท.หญิงสุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์
๓. นายพรชัย เมธาภรณ์พงศ์
๔. นายปภัสสร สาตรวาหา
๕. นางสาวจิตเรขา ช่างตีเหล็ก
๖. นายทวีภรณ์ ประพันธ์
๗. นางอุบล ชุมวิสูตร
๘. นางสาวกมลลักษณ์ อ้นอารี
๙. นางพรรัตน์ โลหะขจรพันธ์
๑๐. นายชาญชัย ศรีหาวงษ์
๑๑. นายมนตรี ทัศน์เอี่ยม
๑๒. นางสาวสุภาพร อารยะนรากูล
๑๓. นางสาวจิตติมา เถี่ยนมิตรภาพ
๑๔. นางสาวอุณห์สุดา พฤกษะวัน
๑๕. นายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา
๑๖. นายพิทยาธร จิตรประทักษ์
๑๗. นางสาวพรนัชชา พันธ์ชาติ
๑๘. นางสาวสุขุมาล ตรีขจรเกียรติ
๑๙. นางจิรัตติ ศรีสวรรค์

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

ผู้อานวยการ
สานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม
นิติกรเชี่ยวชาญ
นิติกรชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการ
นิติกรชานาญการ
นิติกรชานาญการ
นิติกรชานาญการ

๒๐๗

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

๒๐. นางสาวรุ่งฤดี อารยะสันติภาพ
๒๑. นางสาววิจิตรา วอนเพียร
๒๒. นายชานนท์ แก่นสวาท
๒๓. นางสาวสุรีย์พร จิรขวัญรักษ์
๒๔. นายนิติรัฐ ดาสมาน
๒๕. นางสาววรณัฐ ห้าวเจริญ
๒๖. นางสาวสุนันทา กว้างทุ่ง
๒๗. นางสาวชลลดา จินตเสถียร
๒๘. นายพิชิต เขาแก้วผลึก
๒๙. นางสาวมนภรณ์ ศุภเชษฐพันธ์
๓๑. นายชัยยุทธ เอกชัย
๓๒. นางเตือนใจ เอีย่ มแสง
๓๓. นางอาภาภรณ์ สิริจิตตานนท์
๓๔. นางสาวพจมาลย์ บริบูรณ์มหาพล
๓๕. นางสาวสุภาวรรณ สิริมงคลกาญจน์
๓๖. นางสาวจรินพร มณีโชติ
๓๗. นางบังอร เชาวน์รัตนะ
๓๘. นางสาวมาลัย แจ้งจารัส
๓๙. นางขนิษฐา สุนทรภักดี

๒๐๘

นิติกรชานาญการ
นิติกรชานาญการ
นิติกรชานาญการ
นิติกรชานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

๔๐. นางศกุนตลา แอศิริ
๔๑. นางปาริชาติ สายคา
๔๒. นางสาวอรวรรณ ธนบัตร
๔๓. นางนนทยา พันธ์ขาว
๔๔. นางสาวดวงพร หีบแก้ว
๔๕. นางสาวลดาวดี นกแพทย์

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๒๐๙

๖ ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม
เลขาธิการ ก.พ.
รองเลขาธิการ ก.พ.

คณะทางาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

๒๑๐

นางสาวดวงฤทัย
นายปภัสสร
นายทวีภรณ์
นายชาญชัย
นายพิทยาธร
นางสาวพรนัชชา
นางสาวรุ่งฤดี
นางสาววรณัฐ
นางเตือนใจ

เหนี่ยงแจ่ม
สาตรวาหา
ประพันธ์
ศรีหาวงษ์
จิตรประทักษ์
พันธ์ชาติ
อารยะสันติภาพ
ห้าวเจริญ
เอี่ยมแสง

ผู้อานวยการ
นิติกรชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการ
นิติกรชานาญการ
นิติกรชานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

