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๑. มีการรวม “ขอปฏิบัติ”  และ “ขอหามปฏิบัต”ิ แยกออกจากกันเปนคนละมาตรา

อยางชัดเจน 
๒. มีการจัดกลุมกรณี “ความผิดวินัยอยางรายแรง” รวมไวเปนมาตราเดียวกัน 
๓. เพิ่มหลักการใหมเรื่อง “ไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ”  

ไวเปนหน่ึงในขอหามปฏิบัติ 

 
    
 

๑. นําเรื่อง “การสืบสวน”  มาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการดําเนินการทางวินัย 
๒. ผูมีอํานาจตั้งคณะกรรมการสอบสวน คือ ผูบังคับบัญชา ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ 
    ตามมาตรา ๕๗ 
๓. การสั่งลงโทษ  
    ๓.๑ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๗ สามารถสัง่ลงโทษไดดวย

ตนเอง 
    ๓.๒ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๗ ตองสัง่ตามมตขิอง อ.ก.พ.กรม / 

อ.ก.พ.จังหวัด / อ.ก.พ.กระทรวง  แลวแตกรณี 

 
 
 

๑. จากหลักการในเรื่อง Whistle  Blower ท่ีตองการคุมครองขาราชการผูใหขอมูล       

อันเปนประโยชนและเปนผลดียิ่งตอราชการ  ขาราชการซึ่งอยูในฐานะที่อาจจะถูกกลาวหาวา 
 

รวมกระทํา... 

 

เรื่องนารูใน พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัย อุทธรณ รองทุกข และระบบพิทักษ

วินัยและการรักษาวินัย 

การดําเนินการทางวินัย : 
 

กระบวนการระหวางการสอบสวน :
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-๒- 

 
รวมกระทําผิดวินัยกับขาราชการอื่น  ผูบังคับบัญชาอาจใชดุลพินิจกันผูน้ันไวเปนพยาน หรือ

พิจารณาลดโทษทางวินัยตามควรแกกรณีได 
๒. ในกรณีท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือ

ถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําผิดอาญา เวนแตเปนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท

หรือความผดิลหุโทษ ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอาํนาจสั่งพักราชการ

หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวน  หรือพิจารณาหรือผลแหงคดีได 
 
       

 
ใน พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ ทุกกรณี ก.พ. มีอํานาจตรวจสอบ   

แตใน พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ท่ีใชบังคับทุกกรณี  จะตองรายงานไปยัง  

อ.ก.พ.กระทรวง โดยที่ไมตองรายงาน ก.พ. เพื่อตรวจสอบ 
เวนแต มีเพียงบางกรณีเทานั้นที ่ก.พ. ยังคงเปนผูตรวจสอบอยู ดังนี้ 

๑. ผูถูกลงโทษดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง หรือประเภทวิชาการระดับผูทรง 
คุณวุฒิ   

๒. ผูถูกลงโทษดํารงตําแหนงอื่นท่ีไมใชประเภทบริหารระดับสูง หรือประเภทวิชาการ

ระดับผูทรงคุณวุฒิ และเมื่อผูแทน ก.พ. ท่ีน่ังพิจารณาอยูใน อ.ก.พ.กระทรวงมีความเห็นแยงกับ

มติ อ.ก.พ. สามารถเสนอความเห็นแยงมายัง ก.พ. เพื่อให ก.พ. มีอํานาจตรวจสอบไดอีก

ช้ันหน่ึง 
๓. กรณีผูกระทําผิดเปนขาราชการตางกระทรวง กรณีน้ียังตองรายงานมาให ก.พ.    

เพื่อตรวจสอบเชนกัน   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
กระบวนการรายงาน : 
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-๓- 

 
 

 
 

 
 
กําหนดใหจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เปนองคกรผูมีอํานาจ

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๑๔ ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับน้ีไดกําหนดหลักเกณฑ  

ขั้นตอนและวิธีการอุทธรณ  โดยมีสาระสําคัญที่ขาราชการพลเรือนสามญัควรทราบ  ดังน้ี 
 
 
 

บุคคลที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย ผูท่ีถูกสั่งลงโทษทางวินัยคือ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน      

ลดเงินเดือน ปลดออก ไลออก ตามมาตรา ๘๘ ของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หรือผูท่ีถูกสั่งใหออกจากราชการ  ดวยเหตุดังตอไปน้ี  (มาตรา ๑๑๔) 
(๑) เจ็บปวยไมอาจปฏบัิติหนาท่ีราชการของตนไดโดยสม่าํเสมอ (มาตรา ๑๑๐(๑)) 
(๒) เปนผูขาดคุณสมบตัิท่ัวไป หรือเปนผูมีลักษณะตองหาม ไดแก (มาตรา ๑๑๐(๓)) 
 -ไมมีสัญชาติไทย 
 -ไมเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 -เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 -เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
 -เปนบุคคลลมละลาย 
 -เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถงึท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทํา

ความผิดทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(๓) เปนผูท่ีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอัน

เปนท่ีพอใจของทางราชการ (มาตรา ๑๑๐(๕)) 
(๔) เปนผูท่ีหยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ บกพรองในหนาท่ี

ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการ ถาใหผูน้ันรับราชการตอไป 

จะเปนการเสียหายแกราชการ (มาตรา ๑๑๐(๖)) 
 

(๕) เปนผูถูกสอบสวน... 

 การอุทธรณตอ ก.พ.ค. 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  

ใครบางเปนผูมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค. : 
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-๔- 

 
(๕) เปนผูถกูสอบสวนวากระทําผิดวนัิยอยางรายแรงตามมาตรา ๙๓ และผลการสอบสวน

ไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษตามมาตรา ๙๗ วรรคหน่ึง แตมีผลทินหรือมัวหมองในกรณี

ท่ีถูกสอบสวน  ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ (มาตรา ๑๑๐(๗)) 
(๖) เปนผูตองรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดท่ีไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือตองโทษจําคุกโดยคาํสัง่ของศาล ซึ่งยังไมถงึกบัจะตองถูก

ลงโทษปลดออกหรือไลออก (มาตรา ๑๑๐(๘))  
 

 
 

การยื่นอุทธรณตอ ก.พ.ค. เปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎ ก.พ.ค. โดยตอง

ดําเนินการภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันท่ีทราบคําสั่ง  หรือถือวาทราบคําสั่งลงโทษดงักลาว  

(มาตรา ๑๑๔) 
 
 

๑. ก.พ.ค. อาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเอง หรือตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณเพื่อทํา

หนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแทนก็ได (มาตรา ๑๑๕) 
๒. ขั้นตอนการดําเนินกระบวนพิจารณาจะถูกกําหนดรายละเอียดไวในกฎ ก.พ.ค. 
๓. การวินิจฉัยอุทธรณตองดาํเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน  นับแตวันท่ีไดรับ

อุทธรณ เวนแตมีเหตขุดัของก็อาจขอขยายเวลาไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๖๐ วัน 

(มาตรา ๑๑๘)  
 
 
ผูอุทธรณมีสิทธิยื่นคัดคานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณดวยเหตุตางๆ ตามมาตรา ๑๒๑ 

ดังตอไปน้ี 
 ๑. รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการถูกสั่งใหออกจาก

ราชการ 
 ๒. มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการถูกสั่งใหออกจาก

ราชการ 
 

๓. มีสาเหตุ... 

ขั้นตอนและระยะเวลาการยื่นอุทธรณ :  

กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. :  

สิทธิในการคัดคานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ : 
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-๕- 

 
 ๓. มีสาเหตโุกรธเคืองกับผูอุทธรณ 
 ๔. เปนผูกลาวหา  หรือเปนหรือเคยเปนผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษหรือสั่งใหออกจาก

ราชการ 
 ๕. เปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยหรือการสั่งใหออกจากราชการท่ี    

ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ  
 ๖. มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ 

(๔) อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูอุทธรณ 
ท้ังน้ีขั้นตอนการยื่นคําคัดคาน และการพิจารณาคําคัดคานจะกําหนดรายละเอียดไวใน       

กฎ ก.พ.ค   
 
 
 
อาจมีคําวินิจฉัยในลักษณะตางๆ ตามมาตรา ๑๒๐ ไดแก ไมรับอุทธรณ ยกอุทธรณ   

มีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําสั่ง และใหเยียวยาความเสียหายใหผูอุทธรณ หรือให

ดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยตุิธรรมตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด 
ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจตุามมาตรา ๕๗ ตองดําเนินการใหเปนไปตามคาํ

วินิจฉัยภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันท่ี ก.พ.ค. มีคําวินิจฉัย และหากผูบังคับบัญชาไมดําเนินการ

ตามที่ ก.พ.ค. วินิจฉัยใหถือวาเปนการจงใจละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความ

เสียหายแกบุคคลอื่น (มาตรา ๑๑๖) 
ท้ังน้ีหากผูอุทธรณไมเห็นดวย สามารถฟองคดตีอศาลปกครองสูงสดุภายใน ๙๐ วนั  

นับแตวันท่ีทราบ หรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลของคําวินิจฉัย ก.พ.ค. : 
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-๖- 

 
 
 
 

 
 

กําหนดใหจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เปนองคกรผูมีอํานาจ

พิจารณาวินิจฉัยรองทุกขตามมาตรา ๑๒๓ ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับน้ีไดกําหนดหลักเกณฑ  

ขั้นตอนและวิธีการรองทุกข  โดยมสีาระสําคัญทีข่าราชการพลเรือนสามัญควรทราบ ดังน้ี 
 
 
ไดแก ขาราชการพลเรือนสามัญที่มีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ

ตอตนของผูบังคับบัญชา และเปนกรณีท่ีไมอาจอุทธรณไดตามหมวด ๙ การอุทธรณในพระราช 
บัญญัติระเบยีบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ (มาตรา ๑๒๒) 
 
 

แบงเปน ๒ กรณี  (มาตรา ๑๒๓)  คือ 
๒.๑ รองทุกขดวยเหตุท่ีเกิดจากผูบังคับบัญชาใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาเหนือช้ัน 

ขึ้นไปตามลาํดับ 
 ๒.๒ รองทุกขดวยเหตุท่ีเกิดจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือ

รับผิดชอบการปฏิบัตริาชการขึ้นตรงตอนายกรฐัมนตรีหรอืตอรัฐมนตร ีปลดักระทรวง รัฐมนตร ี
เจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี ใหรองทุกขตอ ก.พ.ค. ท้ังน้ี การรองทุกขและพิจารณาวินิจฉัย

เรื่องรองทุกขใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎ ก.พ.ค. 
 
 

ก.พ.ค. อาจพจิารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขเองหรอืตั้งกรรมการ ก.พ.ค. คนหน่ึง  หรือจะ

ตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข เพื่อทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขก็ได โดยขั้นตอน 
การดําเนินกระบวนพิจารณาวินิจฉัยจะกําหนดรายละเอียดไวใน กฎ ก.พ.ค. (มาตรา ๑๒๔) 

และในการปฏิบัติหนาท่ีตาม พ.ร.บ. น้ีใหกรรมการวินิจฉัยรองทุกขเปนเจาพนักงานตาม ป.อาญา  

และใหมีอํานาจตามมาตรา ๑๑๗ โดยอนุโลม 
๔. สิทธิ... 

 

การรองทุกขตอ ก.พ.ค.

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ : 

๑. ใครบางเปนผูมีสิทธิรองทุกขตอ ก.พ.ค. : 

๒. การยื่นคํารองทุกข : 

๓. กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของ ก.พ.ค.  
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-๗- 

 
 
 

ผูรองทุกขสามารถยื่นคดัคานกรรมการวินิจฉัยรองทุกขดวยเหตุตางๆ ตามมาตรา ๑๒๕ 
ดังตอไปน้ี 

๔.๑ เปนผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคบัของใจหรอืเปนผูอยูใตบังคับบัญชา

ของผูบังคับบัญชาดังกลาว 
๔.๒ เปนผูมสีวนไดเสียในเรื่องท่ีรองทุกข 
๔.๓ มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรองทุกข 
๔.๔ มีความเกี่ยวพันทางเครือญาตหิรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 

อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูรองทุกข 
ท้ังน้ีขั้นตอนการยื่นคําคัดคานและการพิจารณาคําคัดคานจะกําหนดรายละเอียดไวใน 

กฎ ก.พ.ค. 
 

 
ก.พ.ค. อาจมีคําวินิจฉัยในลักษณะตางๆ ตามมาตรา ๑๒๔ ไดแก ไมรับเรื่องรองทุกข 

ยกคํารองทุกขหรือมีคาํวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคาํสั่ง และใหเยียวยาความเสียหายให

ผูรองทุกขหรือใหดําเนินการอื่นใดเพือ่ประโยชนแหงความยตุิธรรมตามระเบียบที่ ก.พ.ค.

กําหนด 
เมื่อ ก.พ.ค. วินิจฉัยเรื่องรองทุกขแลวหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับ

บัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัตริาชการขึ้นตรงตอนายรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง 

รัฐมนตรีเจาสังกัดหรือนายกรัฐมนตรี แลวแตกรณี มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัย

เรื่องรองทุกขของ ก.พ.ค. (มาตรา ๑๒๓) 
ท้ังน้ีหากผูรองทุกขไมเห็นดวย สามารถฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนได ภายใน ๙๐ วัน  

นับแตวันท่ีทราบ หรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 
 
 
 
 
 
 

๔. สิทธิในการคัดคานกรรมการวินิจฉัยรองทุกข (มาตรา ๑๒๕) : 

๕. ผลของคําวินิจฉัย : 
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-๘- 

 

 
 
 
 

ก.พ.ค. เปนคํายอท่ีใชเรียกคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ท่ีถูกจัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๔ โดยไดรับมอบหมายใหมี

ภารกิจหลักควบคุมดูแลใหการบริหารงานบุคคลภาครัฐในสวนของขาราชการพลเรือนสามญั

ใหเปนไปตามระบบคุณธรรม 
 
 
ในการบริหารงานบุคคลภาครัฐที่เกี่ยวกับขาราชการพลเรือนสามัญ จะตองดําเนินการ

โดยคํานึงถงึระบบคณุธรรมตามมาตรา ๔๒ ดังตอไปน้ี 
๑. การรับบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงตองคํานึงถึง

ความรูความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเปนธรรม และประโยชนของทาง

ราชการ 
๒. การบริหารทรัพยากรบุคคลตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกรและ

ลักษณะของงาน  โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
๓. การพิจารณาความดคีวามชอบ การเลื่อนตําแหนงและการใหประโยชนอื่นๆ แก

ขาราชการ ตองเปนไปอยางเปนธรรม โดยพจิารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ

และจะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมอืงมาประกอบการพิจารณามิได 
๔. การดําเนินการทางวินัย ตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ  
๕. การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมือง 
 
 
ก.พ.ค. มีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา ๓๑ ดังน้ี 
๑. เสนอแนะตอ ก.พ. หรือองคกรการบริหารงานบุคคลอื่น เพื่อใหดําเนินการจัดใหมี

หรือปรับปรุง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนท่ีเกี่ยวของกับการพิทักษระบบ

คุณธรรม 
๒. พิจารณา... 

 

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 

ก.พ.ค. คือใคร : 

ระบบคุณธรรม คืออะไร : 

อํานาจหนาที่ของ ก.พ.ค. มีอะไรบาง : 



“ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด” 
ตัวชี้วัด 52/โครงการเผยแพรประชาสัมพันธวินัย 
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๒. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณกรณีถูกสั่งลงโทษตามกฎหมายขาราชการพลเรือนหรือถูก

สั่งใหออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) (มาตรา ๑๑๔)  
๓. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขท่ีเหตุเกิดจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูใน

บังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตรีหรือตอรฐัมนตรี ปลดักระทรวง รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี แลวแต

กรณี (มาตรา ๑๒๓) 
๔. พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรม โดยแจงใหหนวยงานหรือผูออกกฎ 

ระเบียบหรือคําสั่งท่ีออกตามกฎหมายขาราชการพลเรือนและมุงหมายใหใชบังคับเปนการ

ท่ัวไปซึ่งไมสอดคลองกับระบบคุณธรรม เพื่อดาํเนินการแกไขหรือยกเลิกตามควรแกกรณี 

(มาตรา ๑๒๖) 
๕. ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการเพื่อปฏบัิติการตามพระราชบญัญัตน้ีิ 
๖. แตงตั้งบุคคลซึ่งมีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามที่ ก.พ.ค. กําหนด เพื่อ

เปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณหรือเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 
 
 
 

โดยเหตุท่ีภารกิจหลักของ ก.พ.ค. มีความสําคญัยิ่งในกระบวนการบริหารงานบุคคล

ภาครัฐ จึงกําหนดใหมีกรรมการจํานวน ๗ คน  ท่ีทํางานเต็มเวลา มีเลขาธิการ ก.พ. เปน

เลขานุการ ก.พ.ค. ซึ่งผูท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ ก.พ.ค. ตองมีคณุสมบัติดังตอไปน้ี 

(มาตรา ๒๕) 
๑. มีสัญชาติไทย 
๒. มีอายุไมต่ํากวา ๔๕ ป 
๓. มีคุณสมบัติอยางหน่ึงอยางใด ดงัตอไปน้ี 
ก.  เปนหรือเคยเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

คณะกรรมการขาราชการครู คณะกรรมการขาราชการครบุูคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการขาราชการตํารวจ 
ข.  เปนหรือเคยเปนกรรมการกฤษฎีกา 

 
ค. รับราชการ... 

 

ก.พ.ค. ประกอบดวยใครบาง : 
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ค. รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลอุทธรณหรือ

เทียบเทา หรือตุลากรหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน 
ง. รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่าํกวาอัยการพิเศษประจาํเขตหรือ

เทียบเทา 
จ. รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงหรอืเทียบเทาตามที่ 

ก.พ.กําหนด 
ฉ. เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 

เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาท่ีเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา 
และดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารย  แตในกรณีท่ีดํารงตาํแหนงรองศาสตราจารย

ตองดาํรงตาํแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
 
 
 

กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการ ก.พ.ค. นับเปนหัวใจสําคัญของการที่จะไดคนดี   

มีคุณธรรม และมีความรูความสามารถเขามาทําหนาท่ีพิทักษระบบคุณธรรม  ดังน้ันกฎหมาย

จึงไดกําหนดกระบวนการคัดเลือกตามมาตรา ๒๖ ใหมีคณะกรรมการคดัเลือกจํานวน  ๔ คน  

ประกอบดวย ประธานศาลปกครองสูงสดุ เปนประธาน และกรรมการประกอบดวยรองประธาน

ศาลฎีกาที่ไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกากรรมการ ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับเลือกโดย  

ก.พ. และเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการคัดเลือกมีหนาท่ีคัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติตามาตรา ๒๕ จํานวน ๗  คน 

ตามหลักเกณฑและวิธีการการคัดเลอืกที่คณะกรรมการคัดเลือกกําหนด และใหผูไดรับการ

คัดเลือกประชุมและเลอืกกันเองใหคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ ก.พ.ค. โดยนายกรัฐมนตรี

เปนผูนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง 
 
 

กรรมการ ก.พ.ค. มีวาระการดํารงตาํแหนง ๖ ป นับแตวันทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 

แตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว (มาตรา ๒๙) 
 
 

นอกจาก... 

กระบวนการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เปนอยางไร : 

วาระและการพนจากตําแหนงเปนอยางไร : 
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นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการ ก.พ.ค. พนจากตําแหนงเมื่อ 
๑. ตาย 
๒. ลาออก 
๓. มีอายุครบ ๗๐ ป 
๔. ขาดคุณสมบัติหรือมลีักษณะตองหามตามมาตรา ๒๕ หรอื ๒๗  
๕. ตองคาํพพิากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตการรอการลงโทษ

ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
๖. ไมสามารถปฏิบัติงานไดเตม็เวลาอยางสม่ําเสมอตามระเบยีบของ ก.พ.ค. (มาตรา ๓๐) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโดย  กลุมงานวินัย กองการเจาหนาท่ี 
กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

จากเอกสาร ปชส. ของสํานักงาน ก.พ. 
วันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

 


