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สรุปสาระสําคญัในการกําหนดใหมี
คณะกรรมการพิทักษระบบคณุธรรม

ในราชการพลเรือน

 

เดิม ก.พ. แตงตั้งโดยฝายบรหิาร  มีบทบาท 3 ดาน
1. ดานการออกกฎเกณฑ  ออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และ

วิธีบริหารงาน (ตองขอความเห็นชอบ
จาก ค.ร.ม.)

2. ดานบริหาร เปนผูจัดการฝายบุคคลของฝายบริหาร
(ลูกมือฝายบริหาร)

3. ดานพิทักษระบบคุณธรรม  - ตีความวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดขึ้น
จากการใช พ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน
- พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองอุทธรณ
- พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข
(ผูกํากับฝายบริหาร)
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ใหม
ก.พ. แตงตั้งโดยฝายบริหาร

- การจดัระบบทรัพยากรบุคคลตาง ๆ 
- ดูแลคาตอบแทน
- การรักษาวินยัของขาราชการ

ก.พ.ค. แตงตั้งจากการสรรหาขององคกร
ปลอดการเมือง รับผิดชอบ

- การพจิารณาเรื่องอุทธรณ
- การพจิารณาเรื่องรองทุกข
- การคุมครองระบบคุณธรรม

 

ผลดีของการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
ความยุติธรรม :
1. ก.พ.ค. มาจากการสรรหาขององคกรปลอดการเมือง
2. แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ ผูมีประสบการณทางบริหาร 

(มืออาชีพ)
3. ทํางานเต็มเวลา
4. อยูในตําแหนงวาระเดียว (6 ป)
5. ใชระบบไตสวนโดย ก.พ.ค.
6. เดิมถูกลงโทษโดยมติ ก.พ. ใหอุทธรณตอ ก.พ. อีก 

เปนใหอุทธรณตอ ก.พ.ค.
7. เดิมเม่ืออุทธรณ ก.พ. แลว ตองสงใหนายกรัฐมนตรี

ส่ังการ(ไมปลอดการเมือง) เปน ก.พ.ค. วินิจฉัยไดเอง
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ความเปนธรรม

เดิม  โทษภาค / ตัด / ลด อุทธรณตอ 
อ.ก.พ.กระทรวง (วินิจฉัยไมเปนมาตรฐาน
เดียวกัน)

เปน  อุทธรณตอ ก.พ.ค. ทุกสถานโทษ 
แหงเดียว (เสมอหนากัน)

 

ความรวดเรว็
1. ลดขั้นตอน
(1) เดิม ก.พ.พิจารณาแลวตองสงนายก

รฐัมนตรสีั่งการ หากเหน็แยงตองเสนอ ค.ร.ม.
เปน ก.พ.ค. มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยไดเอง

(2) เดิม อทุธรณ ก.พ. ศาลปกครองชัน้ตน
ศาลปกครองสูงสุด

เปน  อทุธรณตอ ก.พ.ค. ศาลปกครองสูงสุด
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2. ก.พ.ค. เปนมืออาชีพ / ทํางานเต็มเวลา
3. แตงตั้งคณะกรรมการวินจิฉัยอุทธรณและ

คณะกรรมการวินจิฉัยเรื่องรองทุกขชวยพิจารณา
4. คณะกรรมการพิจารณาไตสวนวินจิฉัยดวยตนเอง

โดยมีเจาหนาที่ชวยดาํเนนิการ

 

เปรียบเทียบ พ.ร.บ.2535 กับ พ.ร.บ.2551
เก่ียวกับเรื่องอุทธรณ เรื่องรองทุกข และการพิทักษระบบคุณธรรม

- บัญญัติใหมคีณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรม (7 คน) ทํางานเต็มเวลา
วาระ 6 ป วาระเดียว (ม.24, ม.29)
- คุณสมบัติ ก.พ.ค. (ม.25)

- อายุ 45-70 ป
เปนหรือเคยเปน

- ผูพิพากษาศาลอุทธรณ/
ตุลาการหัวหนาคณะ

ศาลปกครองชัน้ตน

1. การพิทักษระบบคุณธรรม
ไมไดบัญญัติไว

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535
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- อัยการพิเศษประจําเขต
- ตําแหนงประเภทบริหาร

ระดับสูง (อธิบดี / ผวจ.)
- รองศาสตราจารย  5 ป

(น.บ. ร.บ. ร.ป.ศ. ศ.บ. ส.ศ.บ.
การบริหารราชการแผนดิน)

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535

 

การคดัเลือก ก.พ.ค.
- ต้ังกรรมการคดัเลือก ก.พ.ค.(ม.26)
- ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธาน
- รองประธานศาลฎีกา 1 คน
- กรรมการ ก.พ. ผูทรงคณุวุฒิ 1 คน
- เลขาธิการ ก.พ. (กรรมการและ

เลขานุการ)

- ผูมีลักษณะตองหามตองลาออก /
เลิกประกอบอาชพีกอนนําความกราบ

บังคมทลูเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

แตงตั้ง (ม.28)

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535
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อํานาจหนาท่ี ก.พ.ค. (ม.31)
1. เสนอแนะ ก.พ. องคกรกลางฯอื่น

เพื่อใหดําเนินการปรับปรุงนโยบายการ

บริหารงานบุคคลในสวนท่ีเกี่ยวของกับ

การพิทักษระบบคุณธรรม

2. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
3. พิจารณาวินิจฉัยรองทุกข

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535

 

4. พิจารณาเรือ่งคุมครองระบบ
คุณธรรม

5. ออกกฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ วิธี
ปฏบัิติของ ก.พ.ค.
6. แตงตั้งบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ

วินิจฉัยอทุธรณ / กรรมการวินิจฉัย
รองทุกข

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535
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- ผูถูกลงโทษ/ถูกสัง่ใหออกใหอทุธรณ
ตอ ก.พ.ค. (ม.114)
- ถูกสัง่ลงโทษทุกสถานโทษอทุธรณ
ตอ ก.พ.ค. (ม.114)
- ถูกสัง่ใหออกบางกรณีท่ีไมไดกําหนด
ใหใชสทิธอิทุธรณ จึงตองไปใชสทิธิ
รองทุกขแทน (ม.112)

1. ทดลองปฏบิัติหนาท่ีราชการ
2. ขาดคุณสมบัติ
3. ปฏบิัติงานไมมีประสทิธภิาพ

เปนตน

2. การอุทธรณ
- ผูถูกลงโทษใหใชสทิธอิทุธรณ (ม.124)
- ผูถูกสัง่ใหออก ใหใชสทิธริองทุกข
(ม.129)

- ถูกสัง่ลงโทษ ลด/ตัด/ภาค อทุธรณ
 ตอ อ.ก.พ.กรม /จังหวัด/กระทรวง 
(ม.125)

- ถูกสัง่ลงโทษปลด/ไลออก อทุธรณ
 ตอ ก.พ. (ม.126)
- ถูกสัง่ใหออกทุกกรณีรองทุกขตอ
 ก.พ. (ม.129)

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535

 

ก.พ.ค. ตั้งคณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณเปนผูพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณก็ได (ม.115)

การมอบหมายการพิจารณา
ก.พ. ตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ

เกี่ยวกับการอุทธรณและการ

รองทุกขทําการแทน (ม.11)

องคประกอบ
- ก.พ. 2 คน
- ตัวแทนขาราชการ 1 ใน 3

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535
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การวินจิฉัยของ ก.พ.ค. (ม.120)
- ไมรับอุทธรณ
- ยกอุทธรณ
- ใหแกไขหรือยกเลิกคําสั่งลงโทษ
- ใหเยยีวยาความเสียหาย
- ใหดําเนินการอื่นใดเพื่อ

ประโยชนแหงความยตุิธรรม

- เพ่ิมโทษไมได เวนแตไดรับแจง
จาก ก.พ. วาควรเพิ่มโทษ

การวินจิฉัย (ขอ 13 กฎ ก.พ.
ฉบับที ่16 พ.ค.2540)

- ยกโทษ
- เพิ่มโทษ
- ลดโทษ
- งดโทษ (เปนวากลาวตักเตือน/

ทําทณัฑบน)

- แกไขเปลี่ยนแปลง

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535

 

ก.พ.ค. ตองวินจิฉัยภายใน 120 วัน
(+ 60 วัน + 60 วัน) (ม.118)
-ให ผบ. ดําเนนิการตามคําวินจิฉัย
ภายใน 30 วัน (มาตรา 116 ว.1)
-ผบ. ไมปฏิบัติตาม ถือวาเปน
การจงใจละเวนโดยมชิอบเพื่อใหเกิด

ความเสยีหายแกบุคคลอื่น (มาตรา
116 ว.3)

ระยะเวลาการพิจารณาวินจิฉัย
ไมไดกําหนด

การปฏิบัติตามคําวินจิฉัย
ไมไดกําหนด

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535
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ผูอุทธรณไมเห็นดวยกับ

คําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ใหฟองคดี
ตอศาลปกครองสูงสุดภายใน 90 
วัน 
(ม.116 ว.2)

การฟองคดีตอศาลปกครอง

- ไมไดกําหนด
- ฟองคดีตอศาลปกครอง

ชั้นตนตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาล
ปกครองฯ

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535

 

- กรณีถูกส่ังใหออกบางกรณีทีไ่มได
กําหนดใหใชสิทธิอุทธรณ ใหใชสิทธิ
รองทกุข (ม.122)

- ทดลองปฏิบัติหนาทีร่าชการ
- ขาดคณุสมบัติ
- ปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ

เปนตน

3. การรองทกุข
- กรณีถูกส่ังใหออก ใหใชสิทธิ

รองทกุขตอ ก.พ. (ม.129)
- กรณีเห็นวา ผบ.ปฏิบัต ิ/

ไมปฏิบัติใหถูกตอง, คบัของใจ
เหตุเกิดจาก ผบ. ต่ํากวา ผวจ.

อ.ก.พ.จงัหวัด

เหตุเกิดจาก ผบ. ต่ํากวาอธิบดี
อ.ก.พ.กรม

เหตุเกิดจาก ผวจ. / อธิบดี
อ.ก.พ.กระทรวง

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535
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- ขาราชการมคีวามคับของใจ
อันเกิดจากการปฏิบัติ / ไมปฏิบัติของ
ผูบังคับบัญชา (ม.122)
- ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชา
เหนอืข้ึนไป (ม.123 ว.1)
-เหตุเกิดจากหนวยงานสวนราชการ
ข้ึนตรง นรม. / ปลัด / รมต./นรม. ให
รองทุกขตอ ก.พ.ค. (ม.123 ว.2)

3. การรองทกุข (ตอ)
เหตุเกิดจากปลัด / รมต. /

นรม. ใหรองทุกขตอ ก.พ.

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535

 

การวินจิฉัยของ ก.พ.ค. (ม.124)
- ไมรับเรื่องรองทุกข
- ยกคํารองทุกข
- ใหแกไขหรือยกเลิกคําสัง่
- ใหเยียวยาความเสยีหาย
- ใหดําเนนิการอื่นใด เพื่อประโยชน

แหงความเปนธรรม

ผูรองทุกขไมพอใจคําวินจิฉัย

มสีทิธิฟองคดีตอศาลปกครองชัน้ตน

การวินจิฉัย (ขอ 14 ของกฎ ก.พ.
ฉบับท่ี 17 (พ.ศ.2540)

- ยกคํารองทุกข
- ใหแกไขโดยเพิกถอนหรือ

ยกเลิกการปฏิบัติที่ไมถูกตองให

ปฏิบัติใหถูกตอง 
- ใหแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตอง
- ใหดําเนนิการตามควรแกกรณี

ใหมคีวามถูกตองเปนธรรม

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.25350
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การคุมครองระบบคุณธรรม (ม.126)
ในกรณีที่ ก.พ.ค. เห็นวากฎ

ระเบียบ หรือคําสัง่ใดที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินีแ้ละมุงหมายใหใช

บังคับเปนการทั่วไปไมสอดคลองกับ

ระบบคุณธรรมตามมาตรา 42 ให 
ก.พ.ค. แจงใหหนวยงานหรือผูออกกฎ 
ระเบียบ หรือคําสัง่ดังกลาวทราบ 
เพ่ือดําเนนิการแกไขหรือยกเลิกตาม

ควรแกกรณี

ไมมี

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535

 

บทเฉพาะกาล

- ให ก.พ. ทําหนาท่ี ก.พ.ค.
จนกวาจะมีการแตงต้ัง ก.พ.ค.
(ม.129 ว.1)

- ใหแตงต้ัง ก.พ.ค. ภายใน 
180 วัน นับแต พ.ร.บ. ใชบังคับ
(ม.129 ว.2)

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535
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- ระหวางที่ ก.พ. ยังมไิดจดัทํามาตรฐาน
กําหนดตําแหนง ยังไมใชบังคับลักษณะ 4
(ขาราชการพลเรือนสามญั) และลักษณะ 5
(ขาราชการพลเรือนในพระองค) (ม.131)

- เรื่องอุทธรณ / รองทุกข ที่ย่ืนไวกอน
วันท่ีลักษณะ 4 และลักษณะ 5 ใชบังคับ
ให ก.พ. และ อ.ก.พ.สามญัพิจารณา
ตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ (ม.136)

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535

 

- เรื่องอุทธรณ / รองทุกข ท่ีย่ืนตอ 
อ.ก.พ.สามญัหรือ ก.พ. ในวันหรือ
หลังวันที่ลักษณะ 4 และลักษณะ 5
ใชบังคับและไดลงโทษหรือสัง่การกอน

วันที่ลักษณะ 4 และลักษณะ 5 ใชบังคับให 
ก.พ.ค. เปนผูพิจารณาดําเนนิการ (ม.136)

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535

 


