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บทคัดยอ 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาเก่ียวกับบทบาทและสถานะของ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาผูเขียนไดรวบรวมแนวคิด 

ทฤษฎี และหลักการทางกฎหมาย รวมท้ังศึกษาเกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรมในตางประเทศ 

ไดแก สหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลียและสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 

กรุงเทพมหานครใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน  

 คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 เปนหนวยงานทางปกครองท่ี

ทําหนาท่ีวินิจฉัยอุทธรณหรือรองทุกขในการใหความเปนธรรมแกขาราชการของกรุงเทพมหานครใน

กรณีท่ีบุคคลนั้นเห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมจากคําส่ังตางๆหรือมีความคับของใจในการ

ปฏิบัติหนาท่ี เพราะตามมาตรา 288 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

กําหนดใหการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีองคกรพิทักษระบบ

คุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน เพ่ือสรางระบบคุมครองคุณธรรมและจริยธรรมในการ

บริหารงานบุคคล ปจจุบันมีปญหาในเร่ืองกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกอนมีคําส่ังวินิจฉัย การ

ควบคุมการใชดลุพินิจของคณะกรรมการดังกลาวและไมมีการนาํวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทมาใช เม่ือ

พิจารณาถึง กฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครวาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณพ.ศ. 

2555 และกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วาดวยการรองทุกขและการพิจารณา

วินิจฉัยเร่ืองรองทุกข พ.ศ. 2555 แลว จึงมีปญหาท่ีสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

หรือผูมีสวนเก่ียวของ 

 ตามท่ีไดมีการศึกษาวิเคราะหถึงปญหาดังกลาว เห็นควรแกไขเพ่ิมเติมกฎ ก.พ.ค. 

กรุงเทพมหานครวาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณพ.ศ. 2555 และกฎ ก.พ.ค. 

กรุงเทพมหานคร วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข พ.ศ. 2555 โดยมีการ

กําหนดในเร่ืองของคูกรณีใหครอบคลุมถึงบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของหรือบุคคลผูไดรับผลกระทบจาก

                                                           
*
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร

กรุงเทพมหานครเพ่ือกรุงเทพมหานครหรือหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของในการมีคําส่ังตามคําวินิจฉัย

ของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม เขาสูกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จะไดช้ีแจงขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของ

ใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครได

พิจารณา การนําวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทเขามาใชในการพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครเพ่ือใหระยะเวลาในการพิจารณา

กระชับรวดเร็วหรือสามารถรักษาความสัมพันธของผูปฏิบัติงานท่ีไดรับผลกระทบ 

 
1. บทนํา 
 ผูเขียนไดพบปญหากฎหมายเก่ียวกับบทบาทและสถานะของคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรม กรุงเทพมหานคร ดังนี้  
 

 1.1 ปญหาเก่ียวกับกระบวนการพิจารณากอนออกคําสั่งวินิจฉัย เปนข้ันตอนหรือวิธีการ

ทางปกครองเจาหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจออกคําส่ังทางปกครองใชอํานาจออกคําส่ังได

ดวยตนเองในการออกคําส่ังวินิจฉัยนี้เปนการออกคําส่ังของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 

กรุงเทพมหานคร การพิจารณาออกคําส่ังของคณะกรรมการจะมีการแสวงหาขอเท็จจริงจาก

พยานหลักฐานของคูกรณีท่ีมีเพียงผูรองและผูถูกรองและอาจขอจากบุคคลภายนอกได แตไมได

ใหบุคคลผู ได รับผลกระทบจากคํา วินิจ ฉัยของคณะกรรมการพิ ทักษระบบคุณธรรม 

กรุงเทพมหานครไมสามารถแสดงพยานหลักฐานท่ีตนมีไดหากไมถูกรองขอและไมสามารถเขา

รวมกระบวนพิจารณาดังกลาวได เพราะกฎหมายถือวามิใชคูกรณี ท้ังนี้คณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมกําหนดประเด็นใหเพียงแตคูกรณีเขาช้ีแจงโตแยงเทานั้น มิไดใหบุคคลอ่ืนท่ีมีสวน

เก่ียวของหรือไดรับผลกระทบเขาช้ีแจงหรือโตแยงในประเด็นท่ีกําหนด  
 

 1.2  ปญหาเก่ียวกับการควบคุมการใชดุลพินิจของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
ขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเปนปญหาท่ีเกิดจากการที่คณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร โดยใชดุลพินิจในการพิจาณา

มีคําวินิจฉัยในเร่ืองอุทธรณหรือรองทุกข คําวินิจฉัยอาจสงผลกระทบตอบุคคลอ่ืนท่ีไมไดเก่ียวของ

หรือมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการ

กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จึงทําใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร มีผลบังคับให

กรุงเทพมหานครหรือหนวยงานของกรุงเทพมหานครตองออกคําส่ังใหมแทนคําส่ังเดิมเพ่ือให

เปนไปตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและ

บุคลากรกรุงเทพมหานครกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูไดรับผลกระทบ หากกรุงเทพมหานคร
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ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและ

บุคลากรกรุงเทพมหานครและบุคคลอ่ืนท่ีไดรับผลกระทบจากคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ไมมีสิทธิในการเขา

ช้ีแจงขอเท็จจริง หรือโตแยงตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานคร

และบุคลากรกรุงเทพมหานคร หากไมถูกเรียกใหเขาสูกระบวนการพิจารณา  

 

 1.3  ปญหาการไมมีกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในการอุทธรณและรองทุกขของ
คณะกรรมการพิทักษ ระบบคุณธรรมข าราชการกรุง เทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานครกรณีการท่ีผูอุทธรณหรือรองทุกขเปนผูท่ีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการ
ใชอํานาจตามกฎหมายของผูบังคับบัญชา จึงมีการอุทธรณและรองทุกขตอคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

กรุงเทพมหานครและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ซึ่งการพิจารณาคลายกันกับการ

พิจารณาในศาลปกครองแตคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและ

บุคลากรกรุงเทพมหานครมีระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณและรองทุกขท่ียาวนานกวาการ

พิจารณาอุทธรณท่ัวไป ตามพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และถา

หากผู อุทธรณและรอง ทุกขนั้ น ไมพอใจหรือไม เ ห็นด วย กับคํ า วินิ จ ฉัยของ  ก .พ .ค . 

กรุงเทพมหานคร สามารถยื่นคําฟองตอศาลปกครองกลางจึงทําใหการพิจารณาในเร่ืองดังกลาว

เกิดความลาชา จึงเห็นไดวาความยุติธรรมท่ีลาชาคือการปฏิเสธความเปนธรรม (ฐิตาพัสว ทองมา

2556 : 2) จึงเปนปญหาท่ีจะตองแกไขเพ่ือใหการพิจารณาอุทธรณและรองทุกขของ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

สามารถพิจารณาไดรวดเร็วหรือไมตองมีการนําคดีข้ึนสูศาลปกครองเพ่ือลดระยะเวลาในการ

อุทธรณและรองทุกขตอ คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและ

บุคลากรกรุงเทพมหานครโดยนําวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทของคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศออสเตรเลีย และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมาเปน

แนวทาง 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการพิทักษคุณธรรมหลักนิติรัฐ       
การกระทําทางปกครอง และการระงับขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
 

 2.1 การกระทําทางปกครอง 
  2.1.1 หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองการกระทําทาง

ปกครอง (administrative action) คือ การกระทําหรือการละเวนกระทําทุกประเภทของ 

“หนวยงานทางปกครอง” ซึ่งผลในที่นี้อาจเปนการเปล่ียนแปลงหรือกอ ซึ่งเปนการกระทําท่ีเกิด

จากการใชอํานาจตามกฎหมายที่สงผลกระทบตอสาระสําคัญแหงสิทธิหนาท่ีและเสรีภาพของ

611



 

เอกชนหรือกอใหเกิดความรับผิดของหนวยงานทางปกครอง โดยหลักความชอบดวยกฎหายของ

การกระทําทางปกครองจึงหมายถึง การที่องคกร เจาหนาท่ีของรัฐฝายปกครองจะกระทําการใดๆ 

ท่ีอาจสงผลกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของเอกชนไดตอเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจไวและ

จะตองกระทําการนั้นภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไวเทานั้น (วรพจน วิศรุตพิญ, 2540 : 

67 - 68) จึงเปนการจํากัดอํานาจของฝายปกครองและยังเปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนอันเปนรากฐานของกฎหมายปกครอง  

  2.1.2 หลักการกระทําทางปกครองตองไมขัดตอกฎหมายที่กําหนดใหองคกรฝาย

ปกครองผูกพันตนตอกฎหมายท่ีใชบังคับโดยการผูกพันระหวางกฎหมายกับเจาหนาท่ีฝาย

ปกครองอาจมีไดสองลักษณะ คือ กรณีท่ีกฎหมายกําหนดหนาท่ีใหองคกรฝายปกครองตอง

ปฏิบัติมีหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดไว หากกฎหมายไมไดกําหนดหนาท่ีให

องคกรฝายปกครองตองปฏิบัติ คือ เปนกรณีท่ีองคกรฝายปกครองตัดสินใจดําเนินการตาม

แผนการปกครองเพ่ือใหความเปนอยูของราษฎรดีข้ึน ฝายปกครองยอมมีหนาท่ีตองละเวนไม

กระทําการใหขัดตอกฎหมายท่ีใชบังคับ ดังนั้น องคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองจึงไมสามารถ

กําหนดมาตรการทางกฎหมายใดๆ ใหขัดตอกฎหมายท่ีใชบังคับ(วรเจตน ภาคีรัตน, 2546 : 

80)  

  2.1.3 หลักไมมีกฎหมายไมมีอํานาจกําหนดใหองคกรของรัฐฝายปกครองจะกระทํา

การใดๆ ไดตอเม่ือมีกฎหมายมอบอํานาจใหแกองคกรของรัฐฝายปกครองในการกระทําการนั้น 

คือ การดําเนินการใดๆ ขององคกรของรัฐฝายปกครองจะตองมีฐานทางกฎหมายอันเปน

แหลงท่ีมาของอํานาจรองรับการกระทํา เห็นไดวาหลักไมมีกฎหมายไมมีอํานาจมุงคุมครองสิทธิ

เสรีภาพของเอกชนจากการกระทําขององคกรเจาหนาท่ีของรัฐฝายปกครองท่ีอาจมีผลกระทบตอ

สิทธิและเสรีภาพของราษฎร ดังนั้น หากไมมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจไว องคกรของรัฐฝาย

ปกครองไมสามารถกระทําการใดๆ อันเปนการลวงลํ้าแดนแหงสิทธิเสรีภาพของราษฎรได 

  2.1.4 ขอบเขตอํานาจขององคกรของรัฐฝายปกครองกฎหมายกําหนดขอบเขตการใช

อํานาจขององคกรของรัฐฝายปกครอง การพิจารณาถึงความชอบดวยกฎหมายของการใชอํานาจ

ของฝายปกครอง ตองพิจารณาจากขอบเขตอํานาจของฝายปกครอง (บุญอนันต วรรณพาณิชย, 

2533 : 17) ซึ่งอํานาจท่ีกฎหมายใหแกองคกรฝายปกครองในการกระทําการตางๆ อาจจําแนก

ได 2 ประเภท คือ (1) อํานาจผูกพัน หมายถึง อํานาจท่ีกฎหมายใหแกองคกรเจาหนาท่ีฝาย

ปกครองโดยบัญญัติบังคับไวลวงหนาวา เม่ือมีขอเท็จจริงอยางหนึ่งอยางใดเกิดข้ึนครบถวนตามที่

กฎหมายกําหนดไว องคกรจาหนาท่ีฝายปกครองยอมมีหนาท่ีตองกระทําการตามท่ีกฎหมาย

กําหนด  โดยองคกรเจาหนา ท่ีฝายปกครองไม มีเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติ  (กมลชัย  

รัตนสกาววงศ, 2544 : 257) อํานาจผูกพันจึงเปนหนาท่ีท่ีองคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองตอง

ปฏิบัติ (กมลชัย รัตนสกาววงศ, 2544 : 257) ท่ีแสดงใหเห็นถึงการท่ีองคกรเจาหนาท่ีฝาย

ปกครองตองผูกพันตนตอกฎหมายอยางเครงครัด และ (2) อํานาจดุลพินิจ หมายถึง อํานาจท่ี
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กฎหมายใหแกองคกรเจาหนาท่ีฝายปกครอง โดยบทบัญญัติของกฎหมายไดเปดชองใหองคกร

เจาหนาท่ีฝายปกครองเลือกปฏิบัติและตัดสินใจดวยตนเองภายในขอบเขตแหงกฎหมาย ซึ่ง

ภายในขอบเขตแหงกฎหมายอาจมีการปฏิบัติและตัดสินใจไดหลายอยาง และไมวาองคกร

เจาหนาท่ีฝายปกครองจะตัดสินใจอยางไร การตัดสินใจนั้นยอมชอบดวยกฎหมายท้ังส้ิน (กมลชัย 

รัตนสกาววงศ, 2529 : 51) โดยอํานาจดุลพินิจแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ (ก) ดุลพินิจ

วินิจฉัยเปนดุลพินิจของฝายปกครองในการปรับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนใหเขากับองคประกอบสวน

เหตุของบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใชถอยคําทางกฎหมายท่ีมีความหมายไมเฉพาะเจาะจงและ (ข) 

ดุลพินิจตัดสินใจเปนดุลพินิจของฝายปกครองในการเลือกผลในทางกฎหมาย เม่ือขอเท็จจริงอัน

เปนองคประกอบสวนเหตุเกิดข้ึนครบถวน กลาวคือ องคกรของรัฐฝายปกครองสามารถตัดสินใจ

ไดวาจะดําเนินการหรือไมดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด และหากฝายปกครองตัดสินใจวาจะ

ดําเนินการ ฝายปกครองสามารถเลือกดําเนินการตามมาตรการหนึ่งมาตรการใดในบรรดา

มาตรการที่กฎหมายกําหนด 

  2.1.5 คําส่ังทางปกครอง หรือ ท่ีเรียกวานิติกรรมทางปกครอง (Rechtsgeschäft 
des Verwaltungsrechtsหรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา Verwaltungsakt)เปนศัพทเทคนิคในทางกฎหมาย

และเปนสถาบันทางกฎหมายท่ีคิดและกําหนดข้ึนมาเพ่ือประโยชนในการประกันสิทธิทางศาลแก

ประชาชน กรณีท่ีเจาหนาท่ีฝายปกครองกระทําการท่ีกระทบตอสิทธิของประชาชน หรือเปนการ

กําหนดถึงลักษณะของการกระทําของฝายปกครองท่ีถือวาเปนนิติกรรมทางปกครอง ซึ่งคําส่ังทาง

ปกครองมีลักษณะเชนเดียวกับ “กฎ” แตขาดคุณลักษณะขอใดขอหนึ่งของกฎ คือ ไมเปนการ

บังคับท่ัวไป แตใชบังคับเฉพาะกรณี และไมเปนการบังคับแกบุคคลท่ัวไป ใชบังคับเฉพาะบุคคล 

คําส่ังทางปกครองท่ีใชกับบุคคลเฉพาะเร่ืองและเฉพาะบุคคล  

 

 2.2  การระงับขอพิพาทโดยวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาท 
  การไกลเกล่ีย คือ กระบวนการยุติหรือระงับขอพิพาทดวยความตกลงยินยอมของ

คูความ โดยที่มีบุคคลท่ีสามมาเปนคนกลางคอยชวยเหลือแนะนํา เสนอแนะหาทางออกในการยุติ

หรือระงับขอพิพาทใหคูความตอรองกันไดสําเร็จการไกลเกล่ียขอพิพาทเพ่ือนําคูกรณีท้ังสองฝาย

มาพบกันเพ่ือหาบทสรุปใหกับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนโดยการไกลเกล่ียมองหาพ้ืนฐานรวมกันในการ

ชวยแกไขประเด็นปญหาเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกคูกรณีท้ังสองฝายเพื่อท่ีคูกรณีท้ังสองฝาย

สามารถหาบทสรุปใหกับขอพิพาทที่เกิดข้ึนไดกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทใหคูกรณีท้ังสองฝาย

ไดมีสิทธิในการไดเจรจาถึงความตองการของแตละฝายเปนการชวยใหแตละฝายเขาใจถึง

สถานการณของอีกฝายหนึ่งมากข้ึนซึ่งจะชวยขจัดความเขาใจผิดท่ีเกิดจากสมมติฐานหรือขอมูล 

 
 2.3  คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
 คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. คือคณะกรรมการที่เกิดข้ึนตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีหนาท่ีเสนอแนะ หรือปรับปรุงนโยบาย
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การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐท่ีเก่ียวกับการพิทักษระบบ คุณธรรมในราชการ พิจารณา

วินิจฉัยอุทธรณ รองทุกข และการคุมครองระบบคุณธรรม รวมไปถึงการออก กฎ ก.พ.ค. ระเบียบ 

หลักเกณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของ ตามแนวทางท่ีกฎหมายกําหนด ก.พ.ค. จะทําใหท่ีในลักษณะองคกร

ก่ึงตุลาการ ท่ีดูแลการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองอุทธรณ รองทุกขของขาราชการ เปนองคกรพิทักษ

คุณธรรมดานสุดทายของฝายบริหาร เม่ือผานการพิจารณาวินิจฉัยจาก ก.พ.ค. แลวหากผูอุทธรณ

ยังติดใจสงสัย สามารถไปฟองรองคดีตอศาลปกครองสูงสุด 

 

3. คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของตางประเทศ 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา การอุทธรณและรองทุกขของขาราชการพลเรือนไดจัดตั้ง

คณะกรรมการอิสระข้ึนเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขของขาราชการไวโดยเฉพาะ 

เรียกวา คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของสหรัฐอเมริกา ” (U.S. Merit Systems 

Protection Board) (ปลันธน กาทอง, 2553 : 31-34) โดยคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

ของสหรัฐอเมริกา เปนองคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลของสหรัฐอเมริกาเปนผลมาจากการมี

พระราชบัญญัติปฏิรูประบบขาราชการพลเรือนฉบับใหม จึงเกิดองคกรอิสระข้ึนใหม (สํานักงาน 

ก.พ., 2545:66-67) เพ่ือมุงแกปญหาระบบอุปถัมภ อันเกิดจากขาราชการการเมือง โดยจัดตั้ง

องคกรในรูปคณะกรรมการช่ือ Civil Service Commission (CSC) เปนอิสระจากฝายบริหาร มี

หนาท่ีผดุงการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหเปนไปตามระบบคุณธรรม และมีการไกลเกล่ีย

ของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมจากหนวยงาน “MSPB” ไดริเร่ิมจัดทํา “Mediation 

Appeals Program (MAP)” หรือการไกลเกล่ียการอุทธรณ เพ่ือเปนทางเลือกในการระงับขอ

พิพาทใหแกผูกรณีพิพาทในการอุทธรณคดีตอ “AJ” ของหนวยงาน “MSPB” โดย “MAP” ซึ่ง

นําวิธีการระงับขอพิพาทท่ีเรียกวา “Mediator” หรือผูไกลเกล่ียมาใชจะกําหนดใหบุคคลท่ีเรียกวา 

“Mediator” หรือผูไกลเกล่ียมาทําหนาท่ีในการเกลี่ยไกลขอพิพาทระหวางคูกรณีแทนการ

พิจารณาคดีของ “AJ” ดวย 

  ประเทศออสเตรเลีย มีกระบวนการอุทธรณและรองทุกขของขาราชการพลเรือนโดย

จัดตั้งคณะกรรมการอิสระข้ึนเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองอุทธรณและรองทุกขของขาราชการไว

โดยเฉพาะเรียกวา คณะกรรมการพิทักษคุณธรรมของออสเตรเลีย (The Public Service and 

Merit Protection Commission) หรือ “PSMPC” (นุชนาถ ประทีปธีรนันต, 2553: 61) โดย

ระบบพิทักษคุณธรรมของประเทศออสเตรเลียมีพันธกิจ เพ่ือสงเสริมใหงานบริการสาธารณะ

สัมฤทธิ์ผลในเร่ืองเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับหลักจริยธรรม โดยเนน

ในเร่ืองการใหบริการประชาชนเปนหลัก และสงเสริมคุณภาพในการบริหารงานบุคคลและการ

บริหารงานอ่ืนๆ รูปแบบการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคของ PSMPC มีบทบาทสําคัญใน

การสรางหลักประกันวาคานิยมของระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการ และเจาหนาท่ีรัฐท่ีได

นําไปใชโดยหนวยงานหรือการจางงาน ตองอยูบนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรม มาตรฐานทาง
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จริยธรรม การปฏิบัติงาน และการเลื่อนตําแหนงท่ีเปนธรรม เพ่ือสงเสริมใหงานบริการสาธารณะ

สัมฤทธิ์ผล โดยใหคําแนะนําและใหแนวทางการปฏิบัติงานแกหนวยงานตางๆ เพ่ือปฏิบัติตาม

(นุชนาถ ประทีปธีรานันต, 2553: 61) โดยประเทศออสเตรเลียจะไมแยกหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ดานการพิทักษระบบคุณธรรมใหเปนอิสระเหมือนประเทศสหรัฐอเมริกา แตรวมงานไวใน

หนวยงานเดียวกันกับหนวยงานบริหารบุคคลแลวเรียกช่ือหนวยงานน้ีรวมกันวา The Public and 

Merit Protection Commission (PSMPC) โดย PSMPC จะเนนการเปนท่ีปรึกษาและให

คําแนะนําแกหนวยงานของรัฐ มากกวาจะเนนเร่ืองการออกกฎเพ่ือบังคับใหหนวยงานของรัฐ

ปฏิบัติตามในการดําเนินงาน แตคําตัดสินไมเด็ดขาดและไมผูกพันหนวยงานของรัฐ และประเทศ

ออสเตรเลียมีการไกลเกล่ียการอุทธรณของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมเหมือนกับ

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประเทศออสเตรเลียมีการนําวิธีระงับขอพิพาททางเลือก (ADR) 

โดยเฉพาะวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทมาใชในข้ันตอนการอุทธรณและรองทุกขของขาราชการพล

เรือน เรียกวาการไกลเกล่ียขอพิพาทอยางไมเปนทางการ หรือการไกลเกล่ียการอุทธรณ 

  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีการรองทุกขตามตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

พลเรือนของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีโดยการรองทุกขของขาราชการที่มีความคับของใจอันเกิด

จากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติการใดๆ ของผูบังคับบัญชา โดยสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท 

ไดแก 1.การรองทุกขอยางไมเปนทางการ หรือท่ีเรียกวา “การรองเรียน”เปนสิทธิในการรองเรียน

ไดรับการบัญญัติไวอยางชัดแจงในกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือนสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนีผูรองเรียนจะตองรองเรียนตอผูบังคับบัญชาโดยตรงกอนแลวจึงจะมีสิทธิรองเรียนตอ

ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปตามลําดับ เวนเสียวาเปนการรองเรียนการกระทําของผูบังคับบัญชา

โดยตรงจึงจะสามารถรองเรียนไปยังผูบังคับบัญชาในลําดับถัดไปไดทันทีนอกจากนี้ขาราชการยังมี

สิทธิรองเรียนไปยัง “คณะกรรมการบุคลากร”ประจําหนวยงานอีกดวยการรองเรียนเปนรูปแบบ

การรองทุกขอยางไมเปนทางการ จึงมีความแตกตางจากการอุทธรณซึ่งเปนการรองทุกขอยางเปน

ทางการ ดังตอไปนี้(1) ไมมีกําหนดระยะเวลาและไมมีกําหนดรูปแบบการรองเรียน(2) ไมมีผล

เปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง และ (3) หนวยงานหรือเจาหนาท่ีผูพิจารณาเร่ือง

รองเรียนไมมีอํานาจดําเนินการแทนผูถูกสวนกรณีการรองเรียนไปยังคณะกรรมการบุคลากร

ประจําหนวยงานน้ัน คณะกรรมการดังกลาวไมมีอํานาจส่ังการใดๆ ท่ีจะเปนการผูกพัน

ผูบังคับบัญชา (ผูถูกรองเรียน) แตสามารถชวยเหลือผูรองเรียนไดโดยวิธีเจรจาไกลเกล่ียกับ

ผูบังคับบัญชาเพียงเทานั้นและ 2.การรองทุกขอยางเปนทางการ หรือท่ีเรียกวา “การอุทธรณ” ซึ่ง

เปนการอุทธรณภายในฝายปกครองท่ีไมมีบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณคําส่ังหรือการกระทําอ่ืนๆ 

ของผูบังคับบัญชาไวเปนการเฉพาะ เพียงแตมีบางมาตราท่ีกําหนดลักษณะพิเศษบางประการของ

การอุทธรณตามกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือนไวการดําเนินการอุทธรณภายในฝายปกครอง

จึงเปนไปตามหลักการทั่วไปซึ่งกําหนดไวในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมาย

วิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยการอุทธรณภายในฝายปกครองจะกระทําไดเฉพาะกรณีท่ีมีคําส่ังทาง
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ปกครองอันเปนเหตุแหงขอพิพาทสวนขอพิพาทในกรณีอ่ืนๆ ผูฟองคดีสามารถย่ืนคําฟองตอศาล

ปกครองไดทันที แตในขอพิพาทตามกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายไดมีขอยกเวน

กําหนดใหขาราชการผูประสงคจะฟองคดีตอศาลปกครองตองดําเนินการอุทธรณภายในฝาย

ปกครองเสียกอนไมวาจะเปนการฟองคดีประเภทใดทําใหขาราชการสามารถยื่นอุทธรณการ

กระทําของผูบังคับชาไดทุกประเภทไมวาการกระทํานั้นจะมีลักษณะเปนคําส่ังทางปกครองหรือไม

(คนันท ชัยชนะ, 2555 : 68 - 72) และกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือนของสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนีกําหนดใหการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเปนอํานาจของรัฐมนตรีประจํา

กระทรวง ซึ่งสามารถโอนอํานาจไปยังหนวยงานในลําดับรองไดและในทางปฏิบัติจะมีการโอน

อํานาจพิจารณาอุทธรณไปยังหนวยงานในลําดับรองเพ่ือเปนการแบงเบาภาระของรัฐมนตรีเพ่ือให

ขาราชการผูประสงคใชสิทธิอุทธรณจะตองย่ืนคําอุทธรณตอผูบังคับบัญชาที่ตนประสงคจะโตแยง

เสียกอน เม่ือผูบังคับบัญชาพิจารณาอุทธรณแลวไมเห็นดวยจึงสงคําอุทธรณตอไปยังหนวยงาน

วินิจฉัยอุทธรณท่ีไดรับการโอนอํานาจมาจากรัฐมนตรีประจํากระทรวงแตในระบบกฎหมาย

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระข้ึนมาเพ่ือวินิจฉัยอุทธรณของ

ขาราชการโดยเฉพาะเหมือนประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย (คนันท ชัยชนะ, 

2555 : 72) 

 
4. คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของประเทศไทย 
  ปจจุบันการพิทักษระบบคุณธรรมเนนในเร่ืองการใหความเปนธรรมแกขาราชการ

เก่ียวกับการส่ังการของผูบังคับบัญชา โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชอํานาจดุลพินิจของผูบังคับบัญชา

ในการลงโทษทางวินัยแกขาราชการ และการส่ังการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เชน การแตงตั้ง 

การยาย การเล่ือนข้ันเงินเดือน เปนตน โดยมีมาตรการของฝายบริหารในการควบคุมและกํากับ

การใชดุลพินิจ เพ่ือใหเปนไปตามระบบคุณธรรมมาตรการนี้ คือ “กระบวนการตรวจสอบการใช

ดุลพินิจ” และฝายบริหารไดแก บุคคล คณะบุคคล หรือองคกรท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการบริหาร 

รวมท้ังฝายตุลาการและองคการทางศาลจึงทําใหการบริงานบุคคลของกรุงเทพมหานครไดมีการ

ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2554 ซึ่งนอกจากคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) แลวไดจัดตั้ง

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครข้ึน

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เพ่ือใหกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการกรุงเทพมหานครเปนไปตามรัฐธรรมนูญ และใหเกิดความสอดคลองกับกฎหมายวา

ดวยระเบียบขาราชการพลเรือนซึ่งไดมีการปรับปรุงไปกอนแลว เม่ือมีการปรับปรุงกฎหมายวา

ดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครข้ึนใหมเปนพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 จึงมีคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือ เรียกโดยยอวา “ก.พ.ค.
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กรุงเทพมหานคร” โดยมีหนาท่ีเสนอแนะหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐท่ีเก่ียวกับการพิทักษระบบคุณธรรมในราชการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ รองทุกข และการ

คุมครองระบบคุณธรรมคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและ

บุคลากรกรุงเทพมหานครมีภารกิจท่ีคลายคลึงกับคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของ

ขาราชการพลเรือนคือ มีหนาท่ีคุมครองและใหความเปนธรรมแกขาราชการกรุงเทพมหานครและ

ลูกจางของกรุงเทพมหานครตามหลักของระบบคุณธรรมในเร่ืองการคุมครองระบบคุณธรรม เร่ืองรอง

ทุกข และเร่ืองการอุทธรณ เพ่ือดูแลและคุมครองสิทธิของขาราชการและประโยชนของทางราชการเอง 

 
5. วิ เ ค ร า ะ ห ป ญห า เ กี่ ย ว กั บ คณะก ร รมก า ร พิ ทั ก ษ ร ะ บบคุ ณ ธ ร ร ม 
กรุงเทพมหานคร  
 

 5.1  ปญหาเก่ียวกับกระบวนการพิจารณากอนออกคําสั่งวินิจฉัยของคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม กรุงเทพมหานคร  
  กระบวนการพิจารณากอนออกคําส่ังวินิจฉัยนั้นเปนข้ันตอนหรือวิธีการทางปกครองท่ี

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม กรุงเทพมหานคร จะตองดําเนินการวินิจฉัยกอนมีการออก

คําส่ังวินิจฉัยในเร่ืองการอุทธรณ หรือรองทุกข ของบุคคลท่ีเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม เม่ือ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมมีคําส่ังวินิจฉัยแลวจะสงเร่ืองใหแกกรุงเทพมหานครเปนผู

ออกคําส่ังแกไขตามคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ทําใหกรุงเทพมหานครจะตอง

ปฏิบัติคําวินิจฉัยของก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร เทานั้น ซึ่งในกระบวนการพิจารณานั้นไมไดเปด

โอกาสใหกรุงเทพมหานครไดมีการช้ีแจงขอเท็จจริง หากกรุงเทพมหานครมีคําส่ังตามคําวินิจฉัยท่ี

จะสงผลกระทบตอบุคคลคนอ่ืน โดยใหกฎหมายกําหนดใหผูท่ีไดรับผลกระทบสามารถรองขอเขา

มาในระบวนการพิจารณาของก.พ.ค.  

 

 5.2  ปญหาเก่ียวกับการควบคุมการใชดุลพินิจของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
ขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
  คณะกรรมการพิ ทักษระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร

กรุงเทพมหานครไดมีคําวินิจฉัยในเร่ืองการอุทธรณหรือรองทุกขของขาราชและบุคลากรของ

กรุงเทพมหานครสงคําวินิจฉัยไปใหกรุงเทพมหานครเพ่ือใหกรุงเทพมหานครหรือหนวยงานของ

กรุงเทพมหานครออกคําส่ังใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการ

กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ซึ่ งกําหนดใหตองปฏิบัติตามเทานั้น แม

กรุงเทพมหานครหรือหนวยงานของกรุงเทพมหานครจะไมเห็นดวยดวยกับคําวินิจฉัยดังกลาวก็ไม

สามารถนําเร่ืองดังกลาวไปฟองตอศาลปกครองไดเพราะกรุงเทพมหานครหรือหนวยงานของ

กรุงเทพมหานครไมใชคูกรณี ในกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร วาดวยการรองทุกขและการ

พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข พ.ศ. 2555 หรือกฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร วาดวยการอุทธรณ
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และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. 2555 แมกรุงเทพมหานครจะไดรับผลกระทบจากคํา

วินิจฉัย ซึ่งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร

กรุงเทพมหานครตองใชดุลพินิจในการพิจาณาเพื่อมีคําวินิจฉัยในเร่ืองอุทธรณหรือรองทุกข 

เพราะคําวินิจฉัยนั้นสงผลกระทบตอบุคคลอ่ืนท่ีไมไดเก่ียวของหรือมีสวนรวมในกระบวนการ

พิจารณาของคณะกรรมการดังกลาว จึงทําใหคําวินิจฉัยมีผลบังคับใหกรุงเทพมหานครหรือ

หนวยงานของกรุงเทพมหานครตองออกคําส่ังใหมแทนคําส่ังเดิมเพ่ือใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

กอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูไดรับผลกระทบและในกรณีท่ีกรุงเทพมหานครไมเห็นดวยกับคํา

วินิจฉัยหรือบุคคลอื่นท่ีไดรับผลกระทบจากคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

ขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ไมมีสิทธิในการเขาช้ีแจงขอเท็จจริง 

หรือโตแยงตอคณะกรรมการดังกลาวเพราะกรุงเทพมหานครหรือบุคคลที่ไดรับผลกระทบนั้น

ไมใชคูกรณีจึงไมสิทธิท่ีจะเขารวมกระบวนการพิจารณาอุทธรณและรองทุกขของคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จึงสงผลกระทบ

ตอขาราชการหรือบุคลากรกรุงเทพมหานครอื่นจากคําวินิจฉัยดังกลาว 

 

 5.3 ปญหาเก่ียวกับการไมมีกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในการอุทธรณและรอง
ทุกขของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม กรุงเทพมหานคร 

 เม่ือพิจารณาข้ันตอนและกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขของ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

เห็นไดวาจะมีกระบวนการวินิจฉัยท่ีความคลายคลึงกับกระบวนพิจารณาคดีของศาลปกครอง ใน

กระบวนการพิจารณาของ คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและ

บุคลากรกรุงเทพมหานครในเร่ืองอุทธรณไดกําหนดระยะเวลาใหแลวเสร็จไมเกินสองรอยส่ีสิบวัน 

และกรณีการรองทุกขตองพิจารณาใหแลวเสร็จไมเสร็จไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวัน โดยถาคูกรณีนั้น

ไมพอใจหรือไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการ

กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครสามารถนําคดีย่ืนฟองตอศาลปกครองกลางได แต

ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันเทานั้นนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ เม่ือพิจารณา

เปรียบเทียบระยะเวลาการอุทธรณและรองทุกขของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการ

กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครแลวเห็นวากระบวนพิจารณาเร่ืองอุทธรณและรอง

ทุกขของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร

กรุงเทพมหานครมีระยะเวลานานกวาการอุทธรณโดยทั่วไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 หากไมพอใจหรือไมเห็นดวยสามารถนําคดีย่ืนฟองตอศาลปกครอง

กลางไดตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองจึงเปนการเร่ิม

กระบวนการพิจารณาใหมท่ีจะตองทําตามข้ันตอนของการย่ืนคําฟองตอศาลปกครองทําใหใช

เวลานานเพ่ิมข้ึน หากมีการนําวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทซึ่งเปนวิธีการระงับขอพิพาทท่ีเปนท่ี
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ยอมรับวาสามารถระงับขอพิพาทที่เกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว ใชเวลาในการดําเนินการนอยท่ีสุด และ

เปนการลดความไมเห็นดวยหรือไมพอใจในคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

ขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครจนเปนเหตุใหตองมีการนําคดีมาฟอง

ตอศาลปกครอง โดยการนําวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 

ของประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศออสเตรเลีย และสหพันธรัฐเยอรมนีมาเปนแนวทางในการ

แกไข 

 
6. ขอเสนอแนะ 
  จากการศึกษาพบวากฎหมายที่เก่ียวของกับคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 

กรุงเทพมหานคร จะตองมีการแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือกําหนดใหสามารถอนุญาตใหบุคคลอ่ืนท่ีมีสวน

เก่ียวของหรือได รับผลกระทบจากการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 

กรุงเทพมหานคร สามารถขอเขาสูกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 

กรุงเทพมหานครได ใหมีการแกไขในกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

พ.ศ. 2555 ในเร่ืององคคณะวินิจฉัยมีอํานาจออกคําส่ังเรียกคูกรณีหรือบุคคลที่เก่ียวของมาให

ถอยคํา ใหแกไขปรับปรุงเพ่ิมเติมวา “องคคณะวินิจฉัยมีอํานาจออกคําส่ังเรียกคูกรณีบุคคลท่ี

เก่ียวของบุคคลท่ีไดรับผลกระทบนั้น และอนุญาตใหผูอุทธรณสามารถนําพยานบุคคลของตนมา

ใหถอยคําเพ่ิมเติมไดตามท่ีเห็นสมควร ในกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณา

อุทธรณ และการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข พ.ศ. 2555แกไขความหมายของ

คําวาคูกรณีใหเปนไปตามความหมายของ คูกรณี ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และใหมีการนําวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทมาใชในข้ันตอน

พิจารณาอุทธรณและรองทุกขของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม กรุงเทพมหานคร เพ่ือให

มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็ว 
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